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Certo dia, em 1973, fui procurada
por uma moça que se dizia interessada na questão indígena. Todos
nós que trabalhamos com antropologia sabemos o quanto se fantasia
a figura do índio, na visão da perda
que lamentamos: a imagem da liberdade, a relação forte com a natureza, o saber útil e belo. Pode-se
imag inar e idealizar muito mais:
eleger o mundo indígena como negação da vida metropolitana, sonhar com a aventura de viver na
selva, distante da desigualdade, da
opressão. Mas junto desses devaneios está a carga preconceituosa
milenar, a suspeição de que só vale
. sonhar, pois a roda da história não
inverte seu giro. A humanidade caminha para a frente. O índio viveria
hoje o que vivemos no passado. O
ideal romântico cede lugar à visão
conservadora, empobrecida, que
enxerga a diferença como indicadora de dist,ncia, distância no tempo. Eles são o que já fomos e um dia
serão como nós. Eles se atrasaram.
É importante ver como a atitude
hostil, desdenhosa, que viceja nas
áreas próximas aos territórios indígenas, pode também florescer nas
grandes cidades, embora sob outra
veste. Lá, índio é bugre, aqui é bom
selvagem. Mas nos dois casos não é
um de nós, um civilizado.
Pois bem, foi pensando nisso que
resolvi receber a moça que me procurara. Eu saberia cortar-lhe ossonhos. Bastaria uma ou outra foto de
índio esfarrapado, sem dentes, para
que o encanto se quebrasse. Ela
não era a primeira e não seria a
última. A cada Semana do Índio
podia se esperar novos surtos de
nostalgia.
Mas a jovem que vi diante de mim
mais me pareceu uma guerreira.
Mestre em Economia, por Cornell,
estava decidida a pensar sobre a
questão indígena, conhecer o que
falavam os antropólogos e combater a política odiosa que esmaga
culturas milenares.
Com rara, agradável e surpreendente rapidez, percorreu teorias e
métodos, debruçou-se com igual
interesse nos clássicos, na etnografia - mesmo a mais árida, nos relatos da viagem, nas novas hipóteses.
Hoje aceitei com enorme satisfação
o convite para dizer algumas palavras sobre o livro dessa moça, que
numa dezena de anos se tornou
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INTRODUÇÃO

Bem no centro de Rondônia, perto de Cacoal, na rodovia CuiabáPorto Velho, a BR-364, vivem os Suruí de Rondônia, autodenominados Paiter, "Gente", "Nós Mesmos".
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Passei entre eles quase um ano, período distribuído em sete viagens, entre 1979 e 1983, em diferentes épocas do ano. Aprendi a
língua (que é do tronco tupi e da família mondé), ainda que impet:feitamente, o que foi uma porta para um mergulho mais rápido no
tribal. Desde os primeiros dias fiquei deslumbrada com a vida de
aldeia, com a qualidade misteriosa que dava sentido a todas atividades
sociais, e me fazia ter a impressão de participar de uma obra de ficção.
A partir da segunda viagem, dormia sempre numa das malocas, a convite dos Suruí, vivendo muito mais de perto o encantamento das
risadas, das trocas e conversas, das idas à roça, das caçadas no mato,
das andanças em busca de mel e frutos, dos preparativos de festa,
dos cantos e danças. Vi crianças nascerem e gente morrendo, perdi
amigos, vivi alegrias e tristezas. Os Suruí me incluíam na vida diária
com muita gentileza. Havia brincadeiras, por exemplo, em que eu
tinha um lugar no sistema de parentesco, chamando a todos e sendo
chamada pelos vocativos correspondentes à minha suposta posição.
Os períodos de chuva foram, talvez, os de que mais gostei: há muito
aconchego e horas de conversa nas redes, favorecendo um clima espiritual em que o mundo mítico e religioso aparece com mais força.
Deitada na rede, encostada nas redes dos meus amigos, aquecida pelo
fogo, ouvia relatos enquanto passavam de mão em mão as mais
deliciosas iguarias, mais ainda da época do milho mole e dos cajus.
Uma das mulheres mais velhas me hospedava e mimava, e à noite
ia ensinando cantigas de criança e histórias antigas.
Nem tudo era mel, porém, nessas passagens. Acompanhei o drama
dos Suruí e tentei analisar suas relações com a nossa sociedade, a
entrada para um sistema económico muito diferente, e a interferência
13

da FUNAI. Minhas viagens se deram em meio a um clima tenso de
luta pela terra . A área dos Suruí estava invadida por cerca de duzentas famílias de colonos e havia choques ocasionais entre eles e os
índios. Eu estava na área quando os Suruí mataram dois jovens colonos, numa expedição guerreira para retirar invasores. O clima regional
era de violência : posseiros expulsos de fazendas, assassinatos, ameaças
físicas ao pessoal da FUNAI.
Também a situação de saúde e os dados de mortalidade erám
assustadores. Os recursos orçamentários da FUNAI eram pequenos
e a administração tinha grandes dificuldades para prestar um mínimo
de assistência médica e atender às necessidades dos índios.
O envolvimento com os problemas políticos da área era inevitável.
Tratava-se de lutar não só pelos Suruí, mas pelo Parque Indígena
do Aripuanã como um todo, que compreende as terras dos Suruí,
dos Cinta-Larga e dos Zoró. Carmen Junqueira, que me guiou pela
aventura indígena, fazia uma pesquisa etnológica nos Cinta-Larga de
Serra Morena . Fizemos quase todas as viagens ao mesmo tempo - eu
indo para os Suruí e ela para Serra Morena - e o companheirismo
dessas andanças teve tanto encanto quanto estar entre os índios. Na
volta, trocávamos o que íamos descortinando sobre o mundo tribal
e íamos juntas avaliando a situação dramática dos índios.
Antes e depois de ir à área, passávamos sempre pela sede do Parque, em Riozinho, perto de Cacoal, para conversar com a administração da FUNAI e imaginar linhas de atuação, redigir relatórios,
fazer reivindicações à FUNAI e a outros órgãos governamentais em
Brasília, passar informações para a imprensa.
Encontra~os grandes aliados para a defesa das terras indígenas em

Apoena Me1relles, chefe da g:.i Delegacia Regional da FUNAI, e Aimoré Cunha da Silva, então Administrador do Parque do Aripuanã.
Apoena é quem, com o pai, Francisco Meirelles, fez o primeiro contato ~a FUNAI com os Suruí. Transmitiu-me seu entusiasmo por eles,
s~genndo um estudo sobre a tribo, na primeira e rápida visita que
fiz ao Parque, em 1978. Os esforços concentraram-se, até outubro
de 1981, na retirada dos invasores da área Suruí, que saíram então,
recebendo terras em projetos do INCRA.

- a paz com a FUNAI data de 1969, e a maior parte da tribo só
veio morar no Posto da FUNAI em 197 3. Vi festas e rituais que
renasciam depois das muitas mortes que sofreram em 197 4 - morreu
então metade da tribo, de sarampo e gripe. Acompanhei a cooperação
econômica no trabalho, as regras de parentesco, a nominação, a música, os pajés, a situação da mulher. Cultura, religião, arquitetura - as
lindas malocas - pareciam intocadas. A maior parte do livro, o
capítulo III, procura descrever a vida tribal. Seria preciso muito mais
tempo e sossego para compreender mais, ir decifrando. Eu gostaria,
por exemplo, de saber mais sobre os mitos, que só aparecem em
fragmento no Apêndice IV. Mas parecia um prêmio penetrar no quotidiano da aldeia depois de entrar em confronto com tantos problemas
de difícil solução. Mesmo no campo, as dificuldades de pesquisa eram
muitas. As comunidades estão no mesmo local que os Postos da
FUNAI, e o encanto tribal mistura-se à insatisfação dos índios com
a atuação da FUNAI, à vida e problemas diários dos funcionários .
Para discutir a sobrevivência de uma sociedade indígena num país
como o nosso, os Suruí são um exemplo curioso. Com uma população de 340 pessoas, ocupando hoje um território de 220 mil hectares
(menos da metade de sua área tradicional), vivem em duas aldeias,
o Sete de Setembro e a aldeia da Linha 14, a apenas 50 quilômetros
de Cacoal e a poucos quilômetros do projeto de colonização Ji-Paraná
do Incra. Trata-se de um dos casos mais flagrantes do choque da
vida tribal com a fronteira econômica em expansão, com a ocupação
empresarial e a devastação da Amazônia, com a explosão d~mográfica
do novo Estado de Rondônia.
O período de pesquisa foi de muita mudança para os Suruí. Em
1979, quase não usavam dinheiro, a alimentação era a tradicional,
e havia poucos bens industrializados. De 1981 em diante, passaram a
ser pequenos produtores de café para o mercado (herdaram dos colonos invasores expulsos os lotes de café cultivado) , embora continuassem com as atividades econômicas de antes, festas e rituais . O tempo
de trabalho aumentara muito. Vários Suruí já tinham contas em banco,
os hábitos de consumo se alteravam.

Este trabalho é, quase sem modificação alguma, minha tese de
doutoramento em antropologia apresentada à Pontifícia Universidade
Ca~ólica de São Paulo. Se cheguei aos Suruí quase por acaso, encontrei neste grupo um mundo indígena fascinante. O contato é recente

As novas necessidades de consumo e renda monetária fazem indagar como preservar a comunidade e sua densa vida cultural e social,
participando, ao mesmo tempo, da efervescência econômica da região,
que também desejam, e cuja crítica ainda não têm instrumentos para
fazer. O funcionamento da nossa economia e as relações de desigualdade nela existentes lhes escapam; ficam fascinados pela nova tecno-
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logia e variedade de bens, curiosos por conhecer o mundo exterior.
Os capítulos IV e V procuram seguir como foi se dando a transformação da vida tribal, e como se dá a atuação da FUNAI.

1. OS SURUf NO CENÁRIO REGIONAL

A leitura do livro pode começar diretamente com o capítulo III,
a face mais interessànte dos Suruí, por focalizar a vida tribal. O capítulo I, porém, introduz o leitor no quadro brasileiro de que os índios
fazem parte, permitindo, talvez, percorrer o espanto do observador,
ao passar de um mundo a um outro tão diferente, numa viagem
muito maior que os poucos quilômetros de distância. O capítulo II
conta sobre a população e quantos morreram.
Depois que o livro já estava pronto, a situação de Rondônia agravou-se muito. O número de migrantes para o novo Estado, em 1984,
dobrou - mais de 150 mil pessoas chegaram, das quais no máximo
5 mil famílias de colonos conseguiram terras do INCRA. A floresta
está desaparecendo, destruída por centenas de madeireiras e serrarias
de todas as regiões do país. Se o ritmo de devastação continuar o
mesmo, calcula-se que daqui a dez anos só haverá mata nas reservas
indígenas. Invasões de terras dos índios multiplicam-se. O capítulo I,
que descreve o cenário regional, torna-se suave diante da realidade
econômica atual e das perspectivas futuras.
Os Suruí, no entanto, fazem um aprendizado rápido · de nossa sociedade e defendem-se com vigor. Em 1984, alguns líderes Suruí vieram
a São Paulo, representando sua comunidade e outros povos, como
os Gavião, Cinta-Larga, Zoró, Mequéns. Falaram à imprensa, foram
a Brasília, viram deputados, entraram em contato com a União das
Nações Indígenas, observaram o que somos. Aos poucos, saberão
definir seu papel e escolher, dentro do que for possível, sua forma
de vida no difícil Brasil do final do século.

São Paulo, 1985

Os Suruí assistiram em Rondônia, desde o primeiro contato em
1969, a uma mudança surpreendente até para quem não é índio.
É verdade que por Rondônia já haviam passado muitos viajantes desde
a época colonial. 1 No século XVIII, por exemplo, Portugal e Espanha empenhavam-se na ocupação do centro-oeste e inúmeras expedições destinadas a marcar limites percorreram a área, tendo contato
ocasional com os índios. De fins do século XIX até a década de 20,
com a exploração da borracha, a construção da Estrada de Ferro
Madeira-Mamoré e a instalação das linhas telegráficas por Rondon,
a imigração brasileira para Rondônia foi grande e seus efeitos se
fizeram sentir sobre a população indígena, com lutas e mortes. De
1940 a 1950 novo surto da borracha originou um crescimento de
50% na população do Território, criado em 1943, e a mineração
de cassiterita passou a ser um estímulo importante à imigração. Nada
se compara, porém, ao que ocorreu da década de 60 em diante. A
rodovia Cuiabá-Porto Velho (BR-364) foi concluída em 1968 e a
população de Rondônia passou de 85 .504 em 1960 para 111 .064 em
1970 e 490.153 em 1980. 2
Mas é o programa de colonização da década de 70 que fez as
cidades crescerem como cogumelos e que deu à região o caráter de
um faroeste de acirrados conflitos pela terra. Com a colonização, cresceu o mito de que a ascensão social e a propriedade da terra estão
ao alcance de todos os destituídos e desempregados do Brasil, mal
consigam chegar à fronteira.
O primeiro projeto, o PIC (Projeto Integrado de Colonização)
Ouro Preto foi implantado em 1970; o de Ji-Paraná, vizinho aos
Suruí, e o de Sidney Girão em 1973; o de Paulo de Assis Ribeiro
em 1974 e os PADs (Projetos de Assentamento Dirigido) Burareiro
e Marechal Dutra em 1976.
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Hoje, calcula-se em 60 mil o número de famílias já assentadas.
Os projetos, porém, são insuficientes para o número de pessoas que
chegam anualmente a Rondônia. De fato, a imigração atinge cifras
surpreendentes. De 1977 a abril de 1983, o número de migrantes
é calculado em 271.000. 4 Em 1980, por exemplo, o número de migrantes, de 60 a 70 mil, representava de 11 a 14% da população
total de Rondônia. Diante dessas cifras, muitíssimos colonos ficam
sem atendimento. Em 1983, por exemplo, apesar dos novos projetos
do INCRA, 16 mil famílias já selecionadas esperavam por seus lotes,
e o total de famílias escolhidas oficialmente era de 24 mil (segundo
informações do INCRA de Rondônia), isso sem contar as muitas
outras que não chegaram ao órgão oficial ou não obtiveram a sua
aprovação. 5
É inevitável que um crescimento de tal ordem resulte em luta

violenta pela terra e pressão sobre as áreas indígenas. Grandes propriedades continuam a existir em Rondônia, menos vulneráveis que
o território indígena ao processo de ocupação de terras. São exemplos a J . P. da Rocha, com duzentos e tantos mil hectares, perto
da área dos Urueu-wau-wau, no PAD Burareiro; o Seringal Boa
Esperança, perto dos Karipuna, com duzentos e tantos mil hectares;
o Imóvel Manoa e Cujubim, com cento e tantos mil, ao norte da
Gleba Cajueiro; as terras de I. B. Sabá, na Gleba Capitão Sílvio,
com cento e um mil hectares, vizinhos aos Karipuna . Três ou quatro
fazendas vizinhas ao Parque do Aripuanã têm, cada uma, cem a quatrocentos mil hectares. Não é fácil provar, mas muitos lotes dos projetos fundiários, de módulo de dois mil ou três mil hectares, · adquiridos em nome de pessoas variádas, pertencem na verdade a um único
dono, como por exemplo a Fazenda São Felipe, na Gleba Corumbiara, que deve ter uns sessenta mil hectares. Para assentar os colonos
excedentes, no entanto, o governo do Estado argumenta que há terras
indígenas em demasia, já que é mais viável politicamente diminuí-las
que desapropriar grandes grupos. As terras indígenas vão sendo comprimidas e ameaçadas, num cerco cada vez mais fechado .

estimada em 67.000 habitantes, é posterior a 1974. Vilhena, cuja
população em 1980 é estimada em 50 .285, era em 1966 um povoado, cujo posto telegráfico foi atacado por índios Cinta-Larga, que
mataram o telegrafista, um índio Pareci (veja-se O Globo, Rio de
Janeiro, 4-6-66 e 25-6-66).
. Que até ~ 9~0 Rondônia fosse aproximadamente a mesma não significa que existisse calma para os índios. O Serviço de Proteção aos
índios, criado em 1910, e a atuação de Rondon na área foram importantes para defender a sobrevivência indígena, mas insuficientes
para conter choques e massacres . A 9'1 Inspetoria Regional do SPI
foi criada em 1945 e muitos dos Postos Indígenas foram instalados
na década de 40, tais como o Major Amarante em 1940, o Tanajura
em 1945, o Tenente Lira em 1945. Outros, como o PI Rio NegroOcaia para os Pakaa-Nova, ou o PI Lourdes para os Gavião e Arara,
são da década de 60.
A documentação sobre massacres é precária. Olhando-se a esmo
relatórios e ofícios do SPI 6 , remanescentes de incêndio dos arquivos, e guardados hoje no Museu do fndio no Rio de Janeiro, pode-se
perceber, mesmo através do estilo telegráfico dos funcionários locais,
como a violência fazia parte do quotidiano, e que perigo representavam os índios para os seringueiros da região. O trabalho de proteção
possivelmente resultou mais da necessiàade de acabar com os ataques
dos índios que do desejo de evitar seu extermínio: tanto assim, que
papéis do SPI referem-se a vários seringalistas dispostos a financiar
a atração de índios na década de 50.

Que é toda essa mudança aos olhos indígenas? Em 1960, Rondônia não era tão diferente do que Rondon encontrou em 1910. A
descrição dos Nambiqwara e Tupi-Kawahib, feita por Lévi-Strauss em
193 8, traz à tona um quadro regional semelhante aos dos relatórios
da Comissão Estratégica de Linhas Telegráficas. Mesmo bem mais
tarde, ainda era a selva que predominava. Cacoal, por exemplo, a
cidade mais próxima dos Suruí, distando 50 km aproximadamente
de cada uma de suas aldeias, e que tinha em 1980 uma população

_o,s ~ocumentos são mais enfáticos quanto aos ataques sofridos por
nao-1nd1os que quanto aos massacres da população indígena. Alguns
exemplos esparsos podem ser dados. Em 1948, há uma primeira referência aos Suruí: cinco Suruí atacaram um seringueiro em Nazaré,
perto de Rondônia (hoje Ji-Paraná), roubando-o. Em 1949, no km 280
da EF Madeira-Mamoré, índios, possivelmente Pakaa-Nova, mataram
um trabalhador; em 1950, índios atacaram Vila Murtinho, ferindo
um trabalhador; em 1950, um seringueiro foi assassinado por índios
em Santa Cruz, no rio Jamari. Em 1951, um seringalista, em carta
ao gerente do Banco de Crédito da Amazônia, queixava-se de ataques
de índios e prejuízos causados, pois haviam queimado toda a mercadoria de sua propriedade e flechado seringueiros. Em 1951, um
seringalista de Cacoal pedia justiça a Francisco Meirelles funcionário
do SPI pela morte de seu filho - i}ossivelmente se tra;ava de mais
um ataque Suruí. Em 1952, numa expedição de atração chefiada por
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Meirelles, índios mataram um lavrador. Ainda em 1952, os PakaaNova mataram a flechadas um caucheiro, próximo a Guajará-Mirim,
em represália a massacre sofrido em Ouro Preto. No mesmo ano,
um chefe de tropa, regressando de garimpo, queixava-se de que índios comeram um de seus homens e em ataque posterior feriram
mais dois homens e mataram um terceiro, comendo-lhe o corpo todo,
exceto a cabeça.
Em 1954, a estação telegráfica José Bonifácio foi atacada por índios, morrendo um guarda, e o Jornal Alto Madeira, de 20-6-54,
fala em índios ferozes e antropófagos. Em 1955, os Pakaa-Nova atacaram seringais em Mutum-Paraná, Jaci-Paraná e Ouro Preto, matando dois seringueiros e ferindo uma moça que teria publicado a
foto de um seringueiro morto com 36 rlechadas. Em 1957, houve
novos ataques dos Pakaa-Nova, flechando trabalhadores na localidade
de João de Deus. Em 1958, o PI Ribeirão foi atacado e no mesmo
ano, noutro local, os documentos afirmam que índios mataram um
seringueiro e levaram sua cabeça. Em 1960, índios Cinta-Larga
fizeram uma vítima perto de Pimenta Bueno, sendo-lhes atribuída
antropofagia. Em 61, os Cinta-Larga atearam fogo à estação José
Bonifácio, sendo novamente chamados de antropófagos. Poderia, em
ambos os casos, tratar-se de Suruí, confundidos com freqüência com
os Cinta-Larga. Em 1961, os Pakaa-Nova flecharam uma criança.
Em 1962, índios trucidaram uma mulher no Seringai Eduardo
Barroso, no rio Ji-Paraná. Contam hoje os Arara (Karo), que trabalharam no seringai Barroso na década de 60, que Barroso mandava
cortar a mão dos peões (índios ou não) que não o obedeciam. O
mesmo Barroso, dizem os Arara, organizou uma expedição para matálos, mas fugiram em tempo. Em 1967, índios mataram duas mulheres
num seringai do Igarapé Barão de Melgaço, pouco depois outra no
Alto Guaporé e no mesmo ano ainda uma terceira no seringai Itapira.
Em novembro de 67, índios mataram duas pessoas em Riozinho e
uma em Pimenta Bueno. Tratava-se de Suruí, como se soube após
o contato, e hoje o autor das mortes conversa com a cunhada das
vítimas sobre os detalhes do ataque. Em fevereiro de 68, índios mataram outro cidadão em Riozinho. Ainda em 68, houve luta entre
os seringueiros e garimpeiros de Raul Espanhol e ·os Cinta-Larga,
morrendo 10 índios e um garimpeiro, possivelmente perto do atual
PI Roosevelt. Em 1973, ainda há notícia de vários ataques de PakaaNova, em represália a seringueiros.
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Nas entrelinhas, embora pouco esteja documentado, percebe-se que
o lado indígena sofreu violência muito maior. Em 1948, segundo um
20

dos relatórios do SPI, um indivíduo estuprou uma índia Mamaindê
de 8 anos, que morreu, e matou o cacique Mamaindê Taiá, com
medo de vingança, nas proximidades da vila Presidente Marques, na
Madeira-Mamoré. Também em 1948, segundo um ofício do chefe da
9~ IR ao juiz de direito de Porto Velho, o seringalista João Chaves
confessou ao jornal A Noite, da capital da República, em 14-9-48,
ter assassinado mais de 100 índios Boca-Negra. Em 1950, o seringalista Clímaco fez uma expedição às malocas Pakaa-Nova próximas
ao PI Major Amarante (hoje Ribeirão) , matando um bom número
de índios. Em 1952, um seringalista, Silva, mandou um mateiro e
quinze homens exterminarem uma maloca Pakaa-Nova, que ficava
vizinha a seu seringai e que já fora visitada e presenteada pelo SPI.
Mataram vinte índios, entre homens, mulheres e crianças e furaram
os olhos dos menores. O documento sobre o ataque é assinado por
Francisco Meirelles, que afirma tratar-se do quarto massacre de PakaaNova. Em 1955, segundo ofício do chefe da 9q. IR, o seringalista
Manussakis, de Rio Ouro Preto, mandou um grupo de homens atacarem
malocas. Houve várias mortes e um dos massacradores trouxe uma
orelha para provar o serviço. O cortador de orelhas era conhecido
como "Capitão Ossada". Em 1961, havia notícia de acampamento
indígena Pakaa-Nova massacrado nas margens do Igarapé Ocaia. Em
1963, havia também notícia de uma expedição do seringalista Manuel
Lucinda contra um aldeamento Pakaa-Nova sob jurisdição do PI Tanajura. Em 1972, testemunhas afirmavam que o mesmo Manuel Lucinda
ainda escravizava índios.
Entre os massacres conhecidos, um dos exemplos mais chocantes
é o da chacina do Paralelo 11, em 1963, em que índios Cinta-Larga
foram mortos com requintes de crueldade, próximo ao atual PI A.
Serra Morena. O fato se tornou público em 1966 e a indignação
pública foi importante para a criação do Parque Indígena do Aripuanã,
em 1969.
Na época do massacre, os Cinta-Larga ainda não tinham contato
com a FUNAI. Mesmo os postos indígenas existentes, porém, não
tinham condições de defender terras e prevenir assassinatos. Os informes burocráticos deixam imaginar o que seria a vida nos Postos do
SPI nos anos quarenta, cinqüenta e sessenta . Funcionários isolados
na mata, tentando complementar os escassos recursos orçamentários
com atividades comerciais como a venda de castanha, poaia e borracha, fazendo pequenas roças com o auxílio dos índios, caçando e
pescando, construindo sedes e por vezes enfermarias e escolas precárias, criando gado e reclamando da penúria em que viviam, preo-
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cupados em distribuir brindes que eram sempre insuficientes, como
anzóis, machados, facas, terçados, alimentos aos índios que chegavam.
Alguns tinham sonhos grandiosos de construir colônias e cidades indígenas modelos, como um encarregado do PI Ricardo Franco, que
pretendia fundar em 1947 uma Escola General Rondon, como sede
para a administração, um museu, uma praça, uma avenida e um clube.
Por certo, protestavam contra invasões, assassinatos, venda de bebidas alcoólicas aos índios; lutavam por remédios e atendimento médico.
Mas a impressão que fica é a de pequenos fazendeiros em atividade
empresarial medíocre, muito pouco interesgados no denso universo
tribal que os cercava. A sobrevivência consumia todos os esforços.
Não tinham recursos nem estímulo para percorrer e defender os limites da área indígena, no território que era ainda a terra de ninguém.
De 1970 em diante, os ataques indígenas vão se tornando cada
vez mais raros. Os índios vão deixando de ser ameaçadores, cada vez
mais colonizados e confinados às áreas reservadas. É verdade que
1971 foi o ano do trágico assassinato de dois funcionários da FUNAI,
no PI Roosevelt, por índios Cinta-Larga. Há ainda explosões, cada
vez mais vistas de maneira sensacionalista numa região em franco
desenvolvimento econômico. Em 1972, em Pimenta Bueno, cerca de
60 índios mataram dois filhos de um seringueiro e feriram sua mulher, às margens do rio Machadinho. Uma menina de 12 anos conseguiu escapar, jogando-se ao rio. O ataque foi inicialmente atribuído
aos Suruí, mas depois, em vista das flechas encontradas, Apoena
Meirelles concluiu que eram Karipuna ainda não contatados, em trânsito pela região. Na verdade, talvez se tratasse de Urueu-wau-wau.
Apoena, na notícia, negava que fossem canibais (0 Estado de São
Paulo, 8 e 9 de outubro de 1972). Poucos dias depois, outro seringai foi atacado em Pimenta Bueno, sendo ferida uma mulher, e o
ataque foi também atribuído aos Karipuna (O Estado de São Paulo,
18-1O-76) . Em 1977, um caçador foi morto por índios no km 68
da BR-421 (Ariquemes-Guajará Mirim), sendo o ataque erroneamente
atribuído aos Arara (0 Estado de São Paulo, 24-5-79), que çntão
já há mais de 20 anos tinham relações pacíficas com os habitantes
regionais e com o SPI e a FUNAI.
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De 1976 em diante, há notícia de alguns ataques Urueu-wau-wau:
desde aquele ano mataram pelo menos 10 pessoas (0 Estado de
São Paulo, 6-4-80) . Em 1979, apedrejaram um grupo de geólogos
na rodovia Costa Marques-Presidente Médici (0 Estado do Pará,
22-10-78), em 79 seqüestraram um menino de 6 anos no município
de Ariquemes (Jornal do Brasil, 6-11-79), em 80 atacaram a expe-
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<lição de atração da qual participavam índios Suruí (O Estado de
São Paulo, 3-12-80), em 81 mataram um seringueiro e um colono
nas margens dos rios São Miguel e Muqui (0 Estado de São Paulo,
6-5-81) e atacaram um casal de agricultores a 92 km de Cacoal. Ele
morreu e ela conseguiu arrastar-se, sendo levada a Rolim de Moura.
Em 81 , atacaram duas mulheres Pakaa-Nova no Posto de Atração
Alta Lídia (0 Estado de São Paulo, 24-10-81) e em 82, no mesmo
Posto, flecharam o sertanista João Maia Brito, o Baiano Maia, que
sobreviveu (0 Estado de São Paulo, 18-3-82) . Em 83, embora grupos de até 50 índios já visitassem o Posto da FUNAI, eles continuavam arredios, e sua população era estimada em pelo menos 300
índios (0 Dia, Rio de Janeiro, 8-7-83). O último grupo de guerreiros
da Rondônia, já fazendo a paz. Guerreiros dos anos 80, ainda, os
Suruí, que na luta pela terra haviam matado colonos em 1976 e
tinham sofrido o assassinato do índio Oréia no mesmo ano. Em 1981,
mataram duas pessoas (jovens colonos da vizinhança), provavelmente
pela última vez. Na região como um todo, de agora em diante, os
massacres haviam passado a ser de outro tipo.
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Assim, os Suruí, por exemplo, vivem encostados ao projeto de
colonização Ji-Paraná, para o qual perderam, na verdade, metade de suas
terras em 1976, ano em que a área indígena, de 220.000 hectares
para cerca de 300 índios, foi demarcada. O Parque Indígena do
Aripuanã, destinado aos índios Suruí e Cinta-Larga, havia sido criado
em 1969, compreendendo uma área interditada no ano anterior.*
O Parque foi reduzido à metade em 74 e diminuído outra vez em 76,
numa ilustração clara da dificuldade de defender o território indigena
na região.

1
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O primeiro contato pacífico dos Suruí com a sociedade brasileira
deu-se em junho de 1969, quando visitaram o acampamento Sete de
Setembro da FUNAI, fundado no dia sete de setembro de 1968 (daí
a origem do nome da principal aldeia Suruí, o Sete de Setembro,
contígua ao Posto. O nome Suruí da aldeia é Nambekó-dabadaqui-ba
- "O lugar onde os facões foram pendurados").

1
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Os índios só passaram a morar de forma permanente no Posto em
73, quando, atingidos por epidemia de sarampo, vieram buscar assistência n1édica. Cerca de um terço da população continuou a morar
fora da área indígena, perto da vila de Espigão do Oeste, mudando
em 1977 para outro Posto da FUNAI criado então, a Linha 14. A
denominação de Linhas é corrente na região, proveniente da marca-
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* Veja-se Apêndice II , sobre a legislação do Parque Indígena do Aripuanã.
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ção dos lotes dos projetos de colonização, donde o nome do Posto,
que fica, na área indígena, na extensão da linha 14 do projeto de
colonização Ji-Paraná, como se pode ver no mapa.
A proximidade dos colonos é assustadora: as primeiras casas ficam
a 3 km do Sete (e na outra aldeia, a uma distância um pouco maior).
Da roça onde mulheres colhem alimentos e comentam a presença dos
espíritos dos mortos, ouve-se a moto-serra dos vizinhos derrubando
a mata. A cidade de Cacoal fica a uns 50 km de cada uma das aldeias,
que distam entre si 10 km. A Sede do Parque do ·Aripuanã, onde
os índios vão com freqüência para tratamento médico ou reivindicações à FUNAI, fica no povoado de Riozinho, na BR-364, a 12 km
de Cacoal. De lá, os índios vão à cidade fazer compras, familiarizados
com a vida urbana. Ir à cidade não é difícil. O acesso aos Postos
Sete de Setembro e Linha 14 se faz por terra, em estradas transitáveis durante a seca e ocasionalmente na chuva. O Sete tem também
uma pista de pouso.
Desde os primeiros tempos de contato, as relações com os colonos
são estreitas, por um lado, e hostis por outro, na luta pela terra. Mas
aí está, a poucos passos, o exemplo dos não-índios: a fartura rural
de alguns alimentos, a ética do trabalho de sol a sol, as casas isoladas umas das outras e sem muita vida cooperativa ou comunitária,
mas atraentes para os índios como palácios, em sua suposta largueza
e variedade de objetos. Além da pressão sobre a terra e das novas
doenças, pois metade do povo Suruí foi dizimada logo de início
- abre-se uma nova perplexidade. É necessário ganhar dinheiro para
comprar o mesmo que os habitantes regionais, o que traz uma mutação da rotina tribal. Entender o problema vivido hoje pelos Suruí é
justamente acompanhá-los na complicada junção dos dois mundos.

II. POPULAÇÃO

Como os Gavião, os Cinta-Larga e os Cabeça-Seca ou Zoró, os
Sunií falam uma língua do tronco tu pi e da família mondé. A língua
dos três outros grupos é muito semelhante; a dos Suruí está para as
outras assim como o espanhol para o português. Com mitologia e
traços. culturais parecidos, há diferenças físicas grandes entre os grupos - embora talvez não entre os Cinta-Larga e os Gavião. Os Suruí
são menores, mais magros e escuros que os Cinta-Larga; os CabeçaSeca são claros, de traços muito finos. Todqs furavam o lábio inferior
para inserir um tembetá de resina e muitos ainda usam essa prática.
Os Suruí e Cabeça-Seca têm tatuagens no rosto.
As relações dos Suruí com os outros grupos eram de guerra. Contam, por exemplo, uma batalha no início dos anos 60 com os Gavião,
que a confirmam. Lutas com os Cinta-Larga foram inúmeras, sangrentas de parte a parte e ainda há testemunhas das duas t.ribos que
as descrevem. Hoje há muitos casamentos com mulheres Cinta-Larga
e houve pelo menos um caso de mulher Suruí casada com Gav~ão.
Com os Cabeça-Seca, os inimigos tradicionais, a paz ainda é relativa,
mesmo depois do contato. Houve um ataque Cabeça-Seca aos Suruí
em 7 4 morrendo um casal e uma criança Suruí. Em 7 6, os Suruí é
'
.
que atacaram, sem mortes, e em 78 mataram um~ ~oça e feriram
uin rapaz Cabeça-Seca. Hoje, encontram-se em R1oz1nho, na Sede
do Parque, com promessas de amizade. Desapareceram os ritos guerreiros entre os Suruí, que se realizam apenas, como veremos, em algumas ocasiões, como num choque com os colonos vizinhos .
•

Os Gavião foram contatados há 30 anos, os Cinta-Larga ao mesmo
tempo que os Suruí, os Zoró em 1977. Com semelhanças e dife~e?ças,
é como se esses grupos constituíssem um só conjunto. De onde viriam?
Para os Suruí, a história está muito menos nos fatos do que
num relato mítico do universo, dos espíritos, da origem do homem
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o dinheiro e o trabalho para vender não entram. Aí vem a dificuldade: como todos já conheéem e querem o que a nova sociedade
fabrica, seria preciso revezar. Um grupo ficaria no mato e depois
trocaria com os que moram no Posto. . . uma alternância que, sob
outra forma, como veremos, existe na vida tribal Suruí.

e de todos os seres. Mantêm, porém, a lembrança remota, transmitida de pai a filho, de um tempo em que teriam emigrado dos lados
de Cuiabá para Rondônia, no século XIX, fugindo à perseguição de
brancos. Na fuga, tiveram choques e dizimaram outros grupos indígenas, mas viveram um período de maior tranqüilidade quanto à
ameaça dos povoadores não-índios, cujas cruéis matanças recomeçaram
terríveis nos últimos 20 ou 30 anos. Mal podiam fazer e manter
as roças, e apontam locais de antigas aldeias, onde mortos estão enterrados, bem além do território atual, pois viviam em correrias. Essa
época é lembrada em cantos e relatos, como o do herói legendário
Waiói, que já convivera com não-índios no início do século e que,
sem que acreditassem nele, contava aos seus a vida daquela gente
que comia em horas certas arroz e feijão, tinha panelas, facões, machados e armas de fogo.

De fato, só a volta mágica a uma idade de ouro poderia apagar
o sofrimento trazido pelo contato. A população Suruí foi calculada
em 500 ou 600 pessoas em 1971, por Jean Chiappino 1; hoje são
cerca de 300. Um levantamento da população foi feito por Willem
e Carolyn Bontkes, do Summer Institute of Linguistics, em 1974.
Conheciam os Suruí desde 1971, tendo feito com eles expedições pelo
mato. Tentaram em sua lista definir relações de parentesco, inclusive
entre os que já tinham morrido. Identificaram 363 pessoas que conheceram em 1971, das quais 193 tinham morrido até 74, principalmente
de gripe e sarampo.

O contato com a FUNAI veio como uma necessidade. Relatam,
dramatizando, o primeiro encontro com Apoena Meirelles, em 69, que,
juntamente com o pai, Francisco Meirelles, chefiava a expedição de
atração. Os índios e Apoena tremiam de medo de um lado e do
outro dos facões oferecidos como brinde aos índios, em sinal de paz.
Eram os primeiros estrangeiros que não vinham como chacinadores.
Mas a ambigüidade dos resultados fica aparente quando os índios
reflete1n sobre a passagem. Diz um Suruí que Apoena ficou amigo
e impediu os seus de continuarem a matar a tribo. Que trouxe facões,
machados, panelas, espingardas, espelhos, objetos que os índios não
tinham e desejavam. Mas que na ponta dos facões pendurados trouxe
também a doença e a morte. Os índios adoeceram ao visitar os novos
conhecidos e muitíssimos morreram. Ficaram com muita raiva, mas
o medo de morrer os fazia ficar perto dos brancos e pedir assistência
médica. Ainda é assim, de certo modo, que vêem a FUNAI: quem
trouxe a doença e faz muito pouco para curar.

Os Suruí falam muito desse período de tristezas, comparável a um
grande massacre, a uma guerra. Cada pessoa enumera desolada os
parentes mortos : vários irmãos, pai, mãe, filhos, marido, mulheres.
_ A tribo S!;!rUÍ é composta de vários grupos patrilineares, como os
Gamep, os Gamir, os Makor. Há um quarto grupo, Kaban, descendente de uma ll!.ulher roubada aos Cinta-Larga . E_ste grupo está hoje
entrelaçado aos Gamep, que são assim Kaban ou Gamep propriamentt
ditos . Todos perderam muita gente. Segundo os Bontkes, tinham morrido de 71 a 74 pelo menos 82 Gamep, 49 Gamir, e 36 Makor,
cifras que talvez indiquem o tamanho relativo dos grupos. Talvez por
terem diminuído tanto em número, os três grupos vivam hoje juntos
nos dois Postos. É possível que em tempos remotos vivessem em
aldeias separadas, embora seja fato que na década de 60 houvesse
aldeias com membros de todos os grupos. Nos últimos 40 anos, por
exemplo, nomeiam pelo menos ...20 aldeias onde nasceram, e em algumas havia tanto Gamir como Gamep. 2

-
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Hoje, a grande aspiração dos Suruí é serem numerosos outra vez,
verem nascer muitas crianças. Um dos jovens chefes, que teria uns
nove anos por ocasião do contato, imagina uma utopia que descreve
sempre. Vai mandar metade do povo para o mato, ao norte da área
indígena, onde os estranhos nunca vão. Lá os Suruí vão viver como
antes : sem roupas, em malocas grandes e limpas, com pátios espaçosos para conversarem e dançarem, usando muitos enfeites e penas,
comendo caça e frutos da floresta, fazendo roças grandes e muitas
festas . Longe da cidade, não vão apanhar gripe, nem outras doenças
e só vão morrer de velhice. Em poucos anos serão muitos. Os que
quiserem objetos industrializados têm que deixar esse paraíso, onde

Há dados de população desde 197 4 para a aldeia do Sete, e a
partir de 1979, também para o grupo da Linha 14, que mudou do
Espigão do Oeste para a área indígena em 1977. *
A população total das duas aldeias cresceu nos últimos anos, passando de 272 pessoas em 1979 para 340 em 1982. Na aldeia do Sete,
concentram-se dois terços, aproximadamente, deste total.
* Veja.se o Apêndice 1 para os dados detalhados sobre população.
li
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-Quase 10% da população compõe-se hoje de índios Cinta-Larga,
a maioria mulheres.

III. VIDA TRIBAL

O número de nascimentos é grande, mas também os dados de mortalidade infantil são assustadores. Há anos em que a mortalidade infantil chega a 300 por mil, cifra maior que as mais altas taxas para
o Brasil (200 por mil em Recife, em 1980, por exemplo).
Não é fácil explicar essas muitas mortes, nem as oscilações no
número de nascimentos e mortes. As deficiências de atendimento médico, explicitadas mais adiante, na análise da situação de saúde, a
violência do contato e as modificações na vida tribal são possíveis
pistas. De todo modo, os Suruí estão dispostos a crescer, desejam
ter muitos filhos e refazer-se da catástrofe dos anos 70.

1. Os da comida ("íwai")
"Que nunca mais os macacos durmam deitados nesses galhos,
nem os papagaios subam alto cantando aqui! Amigos, vamos juntos
cortar muitas árvores para a roça, e depois beber até cair" .

...

Cantiga de "Ga manga aré ", mutirão de roça, de antigo chefe
.,
e paJe.
A casa: o círculo do afeto

No Sete - Nambekó-dabadaqui' -há em língua Suruí - o centro
da vida é a Casa-Grande, como é chamado o conjunto de malocas.
Até 1981, cinco malocas maiores agrupavam-se de forma estranha,
duas na frente e três atrás, todas com portas voltadas para o sol nascente. Havia dois pátios para festas e conversas, sem m':lito intercâmbio entre si. Com a construção das casas novas, em 1981, duas
malocas ficaram de um lado e duas de outro da estrada que leva
às roças e serve também de pista de pouso. É a divisão entre os
...
-Gamir e os Gamep, os dois grupos patrilineares que provavelmente
viviam arites em aldeias distintas, embora sempre tenham sido ligados
por casamentos, hoje muito mais freqüentes. Além das Casas-Grandes,
havia duas malocas mais isoladas, de tamanho médio, e três pequenas,
mais os muitos locais de reclusão por parto, luto, menstruação, iniciação à pajelança, etc.
Apenas parte da aldeia mora nessas habitações tradicionais : cerca
de 150 pessoas. O restante - umas 50 pessoas - ·mora em 13
casinhas de caboclo junto ao Posto da FUNAI, ao longo dos 500 metros que o separam da Casa-Grande. Essas casinhas são chamadas de
"ipibeáb", que é a cadeira ou assento dos não-índios: o "lab-moy"
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(literalmente a Casa-Grande) é o "iamá ", tronco onde as pessoas se
assentam no pátio, é a morada, a aldeia.
A Casa-Grande é comprida, a planta em forma de elipse, medindo
talvez 25 m x 8 m, com uma única porta na parte mais estreita.
A entrada há um espaço comum. Aí ficam três a cinco enormes
troncos ocos, para armazenar a bebida das festas, e as panelas grandes
de carâmica, agrupadas, pertencentes uma a cada mulher da casa e
usadas para fazer as várias sopas, a bebida " i ", o alimento de rotina.
Nos dias em que se cozinha, faz-se o fogo para aquecê-las. As mulheres cozinham em conjunto, agachadas, mexendo com compridas
colheres de taquara. Pela manhã, quando há preparativos para a comida, quem chega ouve o barulho "tongue, tongue" do pilão, o
milho sendo socado para a sopa ou farinha. O movimento regular
das mulheres, de pé, arcando o tronco para cima e para baixo e
segurando a pesada mão de pilão, num esforço cansativo, se transforma num fundo musical perceptível de longe, cadência monótona.
Duas ou três meninas se revezam, parando um pouco. É possível
pilar e olhar pela porta próxima quem vai passando, ver do escuro
da maloca a luminosidade exagerada, chamar e conversar. Também
perto da porta, dentro ou fora, as mulheres se sentam em esteira,
fiando, debulhando milho, enfiando colares, sempre ocupadas. Para
os homens, são os troncos de madeira ou as redes que servem de
assento.
Mais para dentro, dos dois lados da casa, pares de postes de madeira unidos por travessões a um metro e meio do chão, repartem
as famílias nucleares: cada homem com sua mulher e filhos. É nesses
travessões, que cinco ou seis pessoas penduram suas redes, encostadas
umas às outras. Os Suruí são poligínicos, alguns com duas ou três
mulheres, que dormem ou não em compartimentos separados. Quando
há poucas pessoas na maloca, os remanescentes agrupam-se numa
dessas "salas", pois acham que há perigo quando ficam espalhados
(uma mulher que fica só, por exemplo, pode ser atacada por um
índio inimigo que queira deitar-se com ela). Cada pequeno grupo
familiar tem um fogo para cozinhar, além da fogueira e dos panelões
da porta, e debaixo de cada rede faz-se um fogo, à noite, as mulheres
interrompendo o sono a todo momento, para buscar mais lenha e
reavivar as chamas.

A casa é alta, atingindo talvez seis ou oito metros, em forma de
ogiva, um espaço de paz para quem olha da rede a armação de madeira coberta de palha. Cascas de árvore, de meio metro de altura,
são a base da parede, protegendo da chuva. Daí para cima, tudo é
palha.
Além das redes, há poucos objetos. Quase nada se armazena: apenas a comida trazida da roça para dois ou três dias, alguma caça ou
peixe, poucos beijus de milho. Pelo chão, as panelas de barro, as
esteiras pequenas encostadas aos esteios quando não em uso, um
ou outro cesto. Em lugares altos, são penduradas as bananas para
amadureeer, algum milho para semente e uso, bem como flechas,
enfeites e hoje malas ou cestos com roupas. A armação de madéira
é cômoda para guardar pequenos pertences, enfiar espelhos e facas.
A casa está longe de ser um local silencioso. Tudo aí acontece,
palco de muitas histórias. Cada qual tem seu refúgio, a rede abrigando do calor violento, do suor da roça. A maloca é fresca, o
escuro faz o sol candente da casa reduzir-se a um ponto na porta.
Mas quando tudo começa a ficar quieto, todos deitados na modorra,
chega alguém carregado de novidades. A vida se faz de muitas trocas,
com ruído e alegria. O afeto circula muito através da comida. Cada
prato, cada manjar encontrado no mato é desejado por si e porque
pode ser dado aos outros. Ninguém deixa de ganhar pelo menos um
pedacinho do que chega à casa. As '-:ezes, com olhares cúmplices,
mais um pouco de caça ou um ce.stinho com larvas-iguarias passa
silencioso de rede a rede. Não se agradece. É feio pedir comida, mas
muito pior não dar o que foi visto. Na casa, todos são parentes
muito próximos, e dar um ato simples, mas há sempre uma expectativa prazerosa em que as pessoas se sentem amadas recebendo.
Também de uma casa a outra a comida circula, segundo as obrigações de parentesco. São panelinhas de barro ou cestinhos indo e vindo,
a corrida à casa do irmão ou cunhado que conseguiu caça. O grande
assunto é saber onde há provisões, quem fez os maiores achados.

O lugar do chefe da casa é o primeiro de um dos lados da porta,
com uma de suas mulheres. Sucedem-se, nas casas maiores, mais dois
grupos de cada lado, e um ao fundo.

Cada compartimento familiar é uma unidade, um cenário completo
de vida. Aí as pessoas comem e conversam deitadas ou sentadas,
passando milho debulhado, mastigando com barulho, as redes balançam e os corpos aquecidos pelo fogo se tocam; nenês passam de
uma mão à outra. Aí há o fogo para cozinhar, todos os pertences,
o laço doméstico mais íntimo. Mas cada núcleo se liga ao outro e
de uma rede se conversa com todo o resto da maloca. Crianças vão
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e vêm trazendo nacos de comida. De noite, alguém levanta para beliscar comida guardada nos cestos. Mulheres varrem o chão. Outras
se sentam num grupinho, em esteiras, cochichando, possivelmente sobre
namoros, e fazendo pequenas tarefas. Uma mulher conta o que sonhou: que tinha morrido, que viu parentes mortos. Noutra rede alguém
canta. Ouve-se de tudo, tudo simultâneo e um só enredo, sem muita
preocupação de interromper ou não os outros.
As malocas são próximas e também de uma casa à outra, à noite,
quase se pode ouvir o teor das conversas. A vida é doméstica e pública : tanto mexerico para contar, novidades, grupos que chegam da
caça ou da roça (do mundo), outros que descrevem pequenas brigas
da aldeia, as viagens que fizeram e os índios estrangeiros. Risadas
cristalinas e brincadeiras, peças que uns pregam nos outros. Não é
possível parar muito tempo: alguém vem rir, passar a mão, tirar
bichos e piolhos, fazer perguntas, saber o que o outro andou fazendo,
em que estado de espírito está. São cheiros de fumaça e comida, de
urucum nos corpos, perfumes de fruta. Murmúrios de vozes, afetos,
abrigo : todos se falam, tocam, precisam uns dÓs outros e visitas de
malocas vizinhas são incorporadas à unidade que aqui se forma.
Come-se a toda hora na maloca, quando há alimento, cada um
quando tem vontade, sozinhos ou em conjunto. A comida preparada
na éntrada tem um caráter comum. As panquecas de milho e mandioca, as sopas de milho, mandioca e inhames demoram para ser
feitas e são espreitadas e esperadas. Há rituais ocasionais. Quando
se trata, por exemplo, do primeiro milho das chuvas, as primeiras
espigas e a primeira sopa, a dona do panelão da porta chama um
por um para beber na cuia de cerâmica e ela ou a própria pessoa
antes de tomar faz uma encantação, soprando e cuspindo no corpo
todo, pronunciando os nomes de animais: osso de quati! osso de
veado! osso de onça! - que protegerão quem come. A primeira
panqueca, quente, é encostada no corpo todo e jogada fora. As outras
são comidas no dia seguinte.

Regras de residência e parentesco

Ou, também se poderia dizer, mora um homem com seus genros.
Pois a lógica que define a residência só é aparente à primeira vista.
Como são poucas malocas, de início parece um caos a relação entre
as pessoas: cunhados numa casa, irmãos noutra, genros e sogro numa
terceira, mais órfãos, viúvas, indivíduos solteiros.
É através do sistema de parentesco e das regras de casamento,

bastante complexos entre os Suruí, que se vai percebendo a regularidade ainda existente na moradia.
O casamento preferencial, entre os Suruí, é o da menina c0m o
tio materno, também sendo possível o casamento entre primos cruzados. Primos paralelos são considerados irmãos e não podem casar.
Quando um homem se casa, vai morar, pelo menos temporariamente, com o pai da mulher, que é chamado de cunhado ou sogro,
uma só palavra em língua Suruí. O casamento oblíquo, entre gerações diferentes, explica a identidade entre sogro e cunhado. Um homem
é casado com sua sobrinha, filha da irmã e também prima cruzada.
Poderíamos representar a relação assim:
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A é casado com B, que é filha de sua irmã e também sua prima
cruzada, pois é filha de seu tio materno C. Este é seu sogro, pai de
sua mulher, e seu cunhado, marido de sua irmã.

Comer e dormir, o barulho da vida diária, juntam pessoas cujos
laços de parentesco estão definidos. Hoje chega a haver trinta pessoas
na maloca, antes deviam ser mais numerosas. Em geral são grupos
de irmãos, classificatórios ou biológicos, com suas mulheres e filhos.

Não é fácil acompanhar o sistema, mas podemos vê-lo como uma
troca de mulheres, associada à colaboração no trabalho. Um homem
dá a irmã ao tio materno, desde então seu cunhado, para receber
outra mulher, filha da irmã, na geração seguinte, e então juntar-se
ao grupo de trabalho, à casa, do cunhado e tio materno. Na prática
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das negociações de casamento, não está claro se a troca se dá entre
o tio materno e o sobrinho (C e A), ou entre o pai da moça e o
pai do rapaz (C e D), também cunhados.
Para entender como as pessoas moram numa casa, poderíamos usar
o seguinte diagrama:

6. 3

6. 1

o

ô.

1

1

O indivíduo 1 vai morar com o 2, que é o pai de sua mulher
e também seu cunhado e tio materno; mas como o 2 também vai
morar com o 3, seu cunhado e pai de sua mulher, o 1 está também
morando com o 3, que é seu pai.
Como resultado dessa regra, os filhos casados poderiam permanecer
na casa do pai, embora a residência seja matrilocal. O mais comum,
porém, é observarmos numa mesma casa vários irmãos, classificatórios
ou não. O núcleo central, assim, parece ser o grupo de irmãos, muito
forte como cooperação no trabalho. Mesmo nos poucos casos de pai
e filhos casados habitando a mesma casa, não se vê o trabalho conjunto que há entre irmãos. Os homens solteiros, adultos, parecem
achar errado morar com o pai; deveriam já ter encontrado um sogro
(cunhado e tio materno).

A compreensão dos casamentos se complica quando pensam2s nos
vários grupos patrilineares Suruí remanescentes, os Gamep, os Gamir,
os Makor. O casamento é permitido dentro de cada um dos grupos,
havendo, porém, linhagens patrilineares exogâmicas . Entre os Gamep,
ainda existem hoje duas linhagens e casamentos entre elas e é provável que houvesse antes, nos outros grupos, mais de uma linhagem.
Os Gamir, menos numerosos, parecem ser todos, hoje, da mesma
linhagem . Quanto aos Makor, há apenas três homens e algumas mulheres e crianças.
Há alguns casamentos que desobedecem às regras. Uma das causas
é o casamel\to entre grupos Suruí diferentes . Como pode sempre
haver casamentos entre os três grupos, qualquer que seja a linhagem
(a não ser que haja laços de parentesco oriundos de gerações anteriores que proíbam o casamento), instaura-se certa desordem no sistema de parentesco. Algumas relações resultantes ficam inconsistentes,
incestuosas de um lado, paterno ou materno, e de outro não. Por
exemplo ,_ se uma mulher Gamir se casa sucessivamente com dois
homens Gamep de linhagens diferentes, os filhos resultantes são irmãos, embora de linhagens diferentes, o que é uma contradição. Daí,
podem resultar casamentos incestuosos.* Veremos que o incesto, assim
ou de outra forma introduzido, é considerado uma grande ameaça
para a tribo toda, uma transgressão. ·
Apesar dessas incoerências e da grande mortalidade entre os Suruí,
a análise do parentesco em cada casa mostra que as regras ainda são
bastante obedecidas. 1 Quando, pelas muitas mortes, não existe mais
um grupo de parentesco compatível com a regra e a possibilidade
de habitar a maloca, desgarram-se os casais, constroem os casebres
caboclos ou maloca menor isolada. Quase todas as casas de estilo
caboclo são de homens sem cunhados, pessoas casadas com Cinta-Larga
e sem sogro possível.
As complicadas regras de parentesco podem ir sendo deslindadas
aos poucos, para quem se insere nos afazeres da tribo . Com um
conhecimento mínimo da Üngua, o sabor da força dos laços familiares,
do lugar marcado de cada um no grupo, aparece em todas as frases
e conversas. Pois os Suruí não se chamam pelos nomes, mas pela
relação de parentesco: "ó minha irmã mais velha! ", "ó minha irmã
mais nova! ", "meu pai! ", "meu tio ma terno ", " marido ", etc. Os
termos vocativos diferem dos termos de parentesco : com palavras
diferentes, por exemplo, a mãe chama o filho ou se refere a ele .
" Veia-se o Apêndice 111 , sobre a organização do " mctarc".
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A riqueza dos termos pelos quais as pessoas se chamam impregna
o quotidiano. Uma irmã pode chamar a outra de "irmã mais nova",
"de mãe do menino", quando esta tem um filho, ou "irmã mais velha
de fulana", se há um irmão mais novo de ambas, etc. E assim por
diante, numa invenção surpreendente.
Basta ouvir com paciência, portanto, para reconstruir aos poucos
o complexo sistema de parentesco.* Esta análise pode ir tão longe,
a gerações anteriores, a detalhes de distinção de laços específicos, à
explicação minuciosa das relações efetivamente observados, a ponto
de absorver toda a atenção sobre o tribal. Aqui o estudo do sistema
Suruí deixa muito a desejar, a preocupação é a de descrever apenas
o essencial para compreender os outros aspectos da vida comunitária. O parentesco é tão marcante, no mundo indígena, que só é
possível acompanhar o que se passa, sabendo a relação das pessoas
entre si.
A cooperação econômica, o uso de recursos, da terra, as festas,
rituais, os nomes, muitos tabus e proibições - tudo se organiza em
torno do parentesco, tão secundário em nossa sociedade. No caso
Suruí, por exemplo, poderíamos perguntar se são as linhagens ou
grupos de irmãos que têm a propriedade da terra; se os chefes são
quem tem o maior grupo de parentes, mais mulheres e ajuda de
cunhados ou se coincidem com quem tem o saber religioso, etc.
A complexidade de regras como as superficialmente descritas acima
não é prerrogativa apenas dos Suruí. Um padrão de residência semelhante ao deles, de grupos de irmãos, existe em muitas tribos - para
citar apenas algumas, poderíamos pensar nos Kamaiurá ou outros
Alto-Xinguanos, nos Makuna, nos Piaroa. O casamento Suruí, por
outro lado, não parece ser muito comum; mas além de existir nos
grupos Tupi-Mondé e nos Karitiana da Rondônia, há referências ao
casamento avuncular nos Tupinambá, Urubu-Kaapor, Guajá, Suruí do
Pará e Nambiquara, este último não-tupi. Comparações entre tribos
não são fáceis 2, já que existem diferenças importantes de caso para
caso e há certos grupos tribais pouco conhecidos. O que vale reiterar
é que o parentesco como um todo e mesmo minúcias na sua descrição são relevantes como pistas para explicar como se organiza o
trabalho e a economia, e às vezes outras esferas e ir compreendendo
as peculiaridades da vida quotidiana.
* Veja-se o Apêndice IV, para uma explicação mais detalhada do sistema de parentesco Suruí.
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A rotina
O dia não começa cedo demais. A casa costuma dormir até às seis.
Às vezes, escapam silenciosos para fora fazendo fogo e cochichando
no terreiro desde 4 ou 5 da manhã; ou um homem, da rede, entoa
uma cantiga. Com a claridade alguns, mas não todos, vão ao rio banhar-se, o que deveria ser hábito anterior ao contato.
Pequenos grupos reúnem-se então para comer, a não ser que falte
de todo o alimento. Tomam a sopa, ou comem um cará, um inhame,
milho, beijus, caça se houver. Há nessas primeiras horas intensa troca
entre as casas e idas e vindas do Posto à aldeia, para comer alguma
coisa, saber o que cada um vai fazer, ouvir novidades.
Entre sete e oito começa o movimento para as roças. Para o observador, nada é gratuito. Por que certas pessoas vão juntas à roça?
Por que se dirigem para esse lado, vão hoje a uma roça diferente?
Por que tal pessoa pode entrar na roça de outra? E assim por diante.
As regras de parentesco vão explicando a misteriosa cooperação. Felizmente, é hábito de cortesia entre os Suruí, em cada encontro, perguntar como vai e para onde vai o outro. A resposta pode informar
ou ser simples polidez - "ali!" - apontando com o comprido tembetá labial a direção.
Os irmãos costumam ir juntos à roça, com mulheres e filhos. Em
duas casas, em especial, isso é típico. Noutras duas, onde não há
um grupo grande de irmãos, mas pai e filhos classificatórios, além
de cunhados, as roças de cada homem são mais distanciadas entre si
e mais freqüentes as idas individuais de cada marido com suas mulheres. Mas a norma é a casa se reunir, indo também genros (cunha. dos) se houver. Ocorre também irem apenas algumas pessoas da casa,
até mesmo só uma ou duas mulheres, tudo dependendo da fartura
de comida. Não é possível passar mais do que três ou quatro dias
sem buscar alimento. Sempre há pessoas que não vão: os muito velhos, os que estão em reclusão, os homens com nenê novo. Estes,
porém, vão às vezes, porque, com a depopulação, não contam com
ninguém para ajudar. Ficam, então, sujeitos a proibições : não podem,
por exemplo, tocar a espiga de milho ou o fumo.
A decisão de ir à roça é tomada em conjunto, ou de repente por
alguém, quando aperta a fome. Numa atividade tão comum, é engraçado ouvir o espanto do filho, quando pergunta aonde o pai vai e
fica sabendo que é à roça: surpresa sempre renovada, trabalho escolhido no momento.
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Geografia das roças

vezes vão pingando os trabalhadores, saindo cada qual no seu ritmo,
depois de conversas aqui e ali, para se encontrarem no caminho ou
, .
na propr1a roça.

As roças se estendem até uma distância de uns 3 km da aldeia;
as mais antigas ao longo da estrada para Riozinho, do Posto até a
placa de divisa . Outras, atravessando o riacho Ikabe Páme (Rio Novo) , nos pequenos morros cobertos de mata da Linha 12, vizinhos
dos colonos. E algumas das mais recentes, também atravessando o rio,
no caminho da aldeia da Linha 14, todo ele percorrendo a mata.

O caminho é largo, no início ladeado pelo campo, com o verde
vivo das bananeiras e do capim e a terra de marrom berrante, enveredando depois pela frescura da mata. Não há pressa e as paradas são
muitas. Colhem e comem mamões e bananas plantadas pelo Posto,
fazem fogo bem no meio da estrada para cozinhar castanhas verdes,
entram um pouco pelo mato para pegar folhas e .cascas medicinais.
Um ou outro homem se atrasa para caçar, com espingarda, e em raras
ocasiões com arco e flecha. Quando erra o alvo, acha com rapidez
a flecha caída numa das roças do caminho. Contam histórias, apontam
os pássaros e falam dos seres espirituais que são chefes dos animais
da terra.

Por que a distância? Porque as terras vão sendo todas distribuídas
e derrubadas, devem ser feitas cada vez mais longe? Apenas uma
roça nova, em 1981, bem em frente ao Posto e do outro lado do rio,
ficava ao lado da maloca . Alguns Suruí apontavam o medo de roubo
e razões de higiene para o afastamento das roças.

Dimensões e números
Os irmãos têm em geral pedaços contíguos de terra, formando na
verdade uma única roça. É difícil calcular o tamanho. A de um grupo
media, em 1979, 30.000 m2, para cinco ou seis homens. Todo o ano
novas derrubadas são feitas (no que os Suruí diferem de índios como
os Kamaiurá, por exemplo, onde o intervalo costuma ser de cinco
anos), pois a terra não é boa, alegam. A roça de 1980 deve ter o
mesmo tamanho. Uma das pessoas que era ligada à casa, embora
habitando o Posto, deixou a cooperação tradicional e tinha em 1981
uma roça do mesmo tamanho que a de todos juntos, com o trabalho
de três ou quatro homens solteiros. As roças de outro grupo de irmãos
deviam ter um tamanho equivalente, a roça velha contígua à nova.
Outras pessoas, trabalhando com pouca ajuda, talvez cheguem a ter
um alqueire. A área total plantada no Sete poderia ser calculada num
mínimo de 1O alqueires e num máximo de 25, lembrando que costumam ter pelo menos duas roças em funcionamento além de um
ou outro produto das mais antigas, como bananas.
Quantas pessoas trabalham? Cálculo difícil: na lista das roças, cerca
de vinte e cinco homens em trabalho permanente, vinte que dão
ajuda temporária e uns vinte meninos.

Para ir às roças da Linha 12, é preciso atravessar o rio, passando
por troncos estreitos, verdadeiras pontes, alguns dotados de corrimões
de cipós . Pisam com habilidade, mas quando a madeira é muito fina
e os cestos pesados, algumas mulheres têm medo e pedem ajuda.

'

Chegando à roça, que é de todo o grupo, o mais comum é cada
homem dirigir-se com suas mulheres e filhos para o seu pedaço de
terra, embora possam também colher todos num só local. A poucos
metros uns dos outros, encobertos por pés de milho ou mato ralo,
chamam-se por intervalos . Ninguém quer ficar co~letamente só,
mesr ·o a pouca distância, por medo dos espíritos Gerbai que, segundo acreditam, podem aparecer, apertando a garganta das pessoas
e fazendo adoecer os solitários incautos .
Agachadas, tirando o cará e a mandioca, as mulheres vão fazendo
montículos aqui e ali. Comparam os tamanhos e quantidades. Os
cestos de palha esperam no chão para serem carregados. Há pequenos
chamados e conversas. Uma mulher conta à outra os sonhos com
parentes mortos, assustada porque nao é bom sonhar com os que
se foram . O trabalho, ao sol forte, é cansativo, mas faz nascer comentários e reflexões, .na solidão que não existe na casa.

A ida à roça, em geral de manhã, pode ser repentina ou exigir
um longo preparo, até que todos se juntem numa caminhada. Às

Colher é trabalho de mulher, principalmente as batatas e inhames.
Os homens apenas apontam os melhores lugares e esperam conversando. Por isso é tão marginal a posição de um homem solteiro, que
nem sequer roça pode ter. No entanto, vez ou outra os homens
ajudam a colher e um homem sozinho, com a mulher em reclusão
(com nenê novo, por exemplo), vai buscar a própria comida, se não
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houver alguém que o faça . Na época do plantio, quando é preciso
armazenar carás e inhames como reserva para o próximo plantio e
alimento, os homens trabalham muito na colheita. Na época de chuvas, quando se colhe o milho verde, também é freqüente os homens
ajudarem a apanhar as espigas. Esta, porém, é esfera feminina e
jamais os homens tiram a palha do milho, tarefa feita na roça. As
crianças maiores, de uns 10 anos, também ajudam, e carregam cestos
maiores. Colher o milho exige menos esforço e tempo que o de pegar
cará e mandioca.
O trabalho de rotina para buscar a comida leva uma ou duas horas,
no ritmo que as pessoas escolhem. Se ainda não comeram muito,
fazem um fogo e alguém se encarrega de ir cozinhando, assando
mandiocas e carás. Não há hora apropriada para comer: no meio ou
no fim do trabalho. A colheita do milho verde pode se prolongar
por horas. Em vez de levar as espigas para a aldeia, para fazer a sopa
ou panquecas, as mulheres podem decidir cozinhar na própria roça,
à sombra da floresta ou num tapiri que sirva de abrigo. Faz-se um
fogo grande; as espigas são assadas e devoradas em quantidade. É
preciso cuidado para que não queimem. É um privilégio especial poder
ir à roça para tal banquete, escolher à vontade, com grande fome,
as espigas mais moles, que serão escassas na maloca.

Sala de aula
A roça tem muito o papel de escola . Em maio, no tempo de colher
cará, numa colheita possivelmente ritual, a que se juntaram homens
de outras casas, um sábio e pajé interrompe a atividade para contar
o passado da tribo, as lutas com os brancos, o sentido das festas .
Todos ouvem extasiados. As crianças, com pequenas tarefas, imitam
os adultos e participam de seu universo. As conversas podem prolongar-se, ninguém se preocupando de estar ou não parado. Sentam na
maloca-paiol, nas redes ou no chão, em comentários, comendo mamões
ou amendoins, até voltar ao sol.
A roça é um emaranhado, as diversas plantas se entrelaçando. As
picadas estreitas parecem mais selvagens que os caminhos da floresta .
É uma arte entrar por elas: o mato cresce à vontade, pois os índios
não roçam . depois do ·plantio. Rochas em alguns lugares e os enormes
troncos da derrubada, atravessando o chão, dificultam a passagem.
Na época das chuvas, as folhas de cará subindo em trepadeira pelos
pés de milho Suruí, que é muito alto e chega a ter três metros,

40

lembram as fotos dos Jardins de Coral, de Malinowski. É também
uma temeridade colher nos mandiocais velhos, já quase abandonados.
Mas o perigo das cobras, nas chuvas, e o capim e espinhos altos
escondendo o chão não assustam as mulheres .

Pratos da terra
Não se planta nada em grande quantidade, mas os produtos são
muitos. Com orgulho, os donos de roça enumeram trinta variedades
de inhame e batata, algumas diferentes das que os regionais conhecem. Há outras coisas: o milho mole, o amendoim Suruí, considerado
iguaria inigualável, bananas, mamões, algodão, urucum, tabaco, em
muitas roças arroz e feijão, introduzidos pelos brancos, e mesmo melancia. Para cada homem, há locais de cada planta, numa ordem
incompreensível para nós.
A volta da roça envolve outras pequenas interrupções: é rara uma
caminhada direta para a aldeia. Quando o grupo maior tem pressa,
ficam ainda na roça as meninas, descascando cará e enchendo os
cestos. Sujas de terra, sentadas no chão, tiram a casca com faca e
com as mãos, procurando manter limpo o cará descascado. É comum
trazer-se lenha, se há alguém disponível para carregar, de preferência
o homem ; mas buscar lenha costuma ser mais a tarefa mascu~ina ao
pôr-do-sol. Há uma parada necessária para o banho, de novo são
devorados mamões e bananas . Em certas épocas de coleta, como no
fim da seca nem se dão ao trabalho de voltar para a aldeia . Mesmo
carregando ~m pesado cesto de cará (é a mulher quem leva!), vai
um casal com o filho, que volta chorando de cansaço, buscar castanha
no mato, andando quilômetros. Ou seguem para as matas da Linha 12,
pescar. E todo esse afã depois de meio dia de plantio e colheita.

O calendário agrícola
A intensidade da colheita varia muito com as estações. Nas chuvas,
0 cará ainda está miúdo. Em abril/ maio já amadureceu e dura até
setembro época de plantio. É o grande sustento da tribo durante
a derrub~da, que vai de junho a agosto. A colheita de milho verde
começa em dezembro e é colhido já seco até agosto e setembro. Em
abril colhe-se o amendoim. O arroz é colhido no fim das chuvas
e o feijão durante a seca .
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Quanto ao plantio, começa com o cará, os inhames e as batatas,
nas primeiras chuvas, em setembro, quando a terra está mole; seguem-se o milho, o amendoim e o arroz. O feijão é plantado em março.
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Na época das chuvas, o trabalho de roça é menor, já que não se
roça depois do plantio. Quase só é preciso colher, sobrando tempo
para caçadas e conversas sossegadas na rede, ao som da chuva caindo.
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O trabalho de colheita é bem mais árduo durante o plantio. É
preciso arrancar todo o cará e inhame que ainda houver e o resto
do milho, armazenando o estoque no mato ou numa maloca-paiol.
A mandioca não é arrancada. A tarefa leva cerca de quinze dias numa
casa, mas não se trabalha todos os dias.
Varia de casa para casa a forma de guardar o alimento. Algumas
têm locais individuais para cada homem, verdadeiros esconderijos no
mato, jiraus suspensos no alto das árvores. Outras têm uma maloca
pequena na roça para a casa toda. Cada marido, mulher e filhos têm
aí seu montículo de cará. O milho é posto no alto e às vezes guardado na Casa-Grande. Há acidentes, como pequenos incêndios destruindo toda a provisão.
Em 1980 quase não havia o que guardar. A seca fez estragos e o
cará foi escasso. Em 1979, ao contrário, havia fartura, com muito
trabalho, pois era preciso colher em quantidade e limpar a roça velha,
pôr fogo na nova, recém-derrubada e então plantar nas duas. Na verdade, as tarefas vão sendo feitas ao mesmo tempo, plantio e fim de
colheita. O ano de 1981 téve mais fartura. Em 1982 e em 1983,
as roças foram pequenas, atividades mercantis se tornando mais
importantes.
No plantio todo o grupo familiar é necessário. Uma das casas, com
uns quatro ou cinco irmãos, trabalha com afinco. Vão uns doze adultos e umas seis crianças. Preparam-se para o dia todo, as mulheres
levando redes e comida nos cestos apoiados na testa por uma tira
de embira. Homens, mulheres e crianças plantam, excluídas as mulheres com criança de colo. Enquanto algumas casas trabalham umas
duas horas plantando o cará - cortando-o em quatro ou seis pedaços,
enterrando-os em covas preparadas e livres dos múltiplos cipós e
cobrindo-os com um monte de terra - aqui vão das sete às duas
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da tarde, sob o sol forte, com algumas paradas para assar e comer
os tubérculos ou ir buscar água. Há fogo nos troncos queimados e
água das chuvas nos ocos das árvores, onde lavam as mãos. Com
sorte, alguém descobre mel em algum pau subterrâneo e todo o trabalho pára enquanto saboreiam o achado. Quando já fizeram o suficiente por um dia, vão até o paiol da roça velha, descansar nas redes
depois de um banho de riacho. Alguém traz bananas e palmito recémcortado, com o qual se faz a sopa rala. Depois de conversas e sonecas,
as mulheres mais dedicadas vão cuidar das panelas de barro que fazem
no mato, do lado oposto à roça. Ou vão com os outros pescar e
buscar mel. Só ao pôr-do-sol estarão de volta à aldeia, com os pesados
cestos de cará - talvez 30 kg cada um.

l
"

Essas regras de cooperação não são as únicas. Quando se pensa
ter entendido todas as relações, de repente o espanto de ver na roça
grupos inteiros cujos laços internos em nada correspondem aos esperados. Por exemplo, o chefe de uma maloca vai colher com os filhos
classificatórios, um dos quais, apenas, mora na mesma maloca. Por
que o filho casado que mora na outr~ maloca está com ele em vez
de ir colher com sua casa e seu sogro?

Na hora do plantio é necessária a limpeza do terreno, retirando
cipós e mato ralo, embora derrubada e queimada já tenham sido
feitas. Plantar amendoim e milho é um trabalho um pouco mais leve,
em que as crianças têm muito o que fazer . Um homem adulto faz
buracos no chão com uma estaca, num roteiro imprevisível; mulheres
e crianças vão atrás com os grãos, buscando sua pista sob o sol tórrido.

É que se trata de parte de uma linhagem preparando um " iatir"

- oferenda de bebida ou sopa às outras casas. Como deveria ser,
um dos homens da casa, que é de outra linhagem, casado com as
filhas classificatórias do chefe da casa, não está. É época de chuva
e milho e o "iatir" é chamado de "meeg-aré", o mutirão do milho,
"companheiros do milho". Na verdade "áre" é a palavra. pela qual
se chamam os irmãos. Se imaginamos que "áre" e "aré" são variações
da mesma palavra, temos um primeiro indício de que o mutirão
é assunto para linhagens, já que irmãos pertencem a uma mesma
linhagem. É só observar que todas as palavras para mutirões têm
referência aos irmãos: "meeg-aré", "sogai-aré" (mutirão de plantio),
"ga manga aré" (mutirão de fazer roça, de derrubada), "soe-karé"
(mutirão para ir buscar caça).

Muita gente vai à roça para o plantio, e pequenos grupos formam-se aqui e ali, comparando o que já fizeram : a área do novo
milho ou amendoim, os vários montículos de cará plantado, o número
de pedaços de cará ou grãos usados para plantar. Discutem o que
cada um fez . Por exemplo, o rapaz que vai casar, e está fazendo
roça pela primeira vez, é realmente trabalhador e plantou muito? Por
ser pajé, tem outras ocupações onde concentrar-se, e seu pedaço de
roça não é dos maiores, mas é apreciado. As mulheres apontam orgulhosas a sua parte e recebem, com prazer, mesmo a ajuda mínima
de outros.

Característica importante do mutirão é que as pessoas não trabalham todas juntas no mesmo local. A roça à qual vão é uma só, mas
cada casal vai separadamente para um pedaço de terra. Voltam ao
mesmo tempo e em conjunto vão oferecer a festa .

Setembro e outubro são meses de plantio. Para os carás e inhames,
de 10 a 15 dias de trabalho, não-consecutivos, são necessários. O
milho se planta mais depressa, bem como o amendoim - possivelmente
uma semana.

A derrubada

Cooperação
Na época do plantio, a teia de cooperação se faz mais aparente.
Há, por exemplo, casas inteiras indo em conjunto, numa espécie de
mutirão - dessa vez sem comida. Além de trabalhar com a casa
toda, cada qual tem suas obrigações, dando dias de trabalho para os

parentes. Irmãos casados se ajudam, quando moram em casas diferentes. Filhos solteiros que moram no Posto ou na Casa-Grande vão
ajudar os pais, às vezes mesmo por muitos dias. Genros ajudam os
sogros e cunhados, vão à roça do marido da irmã, seu sogro possível.
A colaboração pode ser pequena, de apenas um dia ou dois, ou mais
constante.

I,_
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Também em outros "iatir" as linhagens e não as casas são a referência (embora numa casa, é claro, os irmãos pertençam à mesma
linhagem) . Se vemos o trabalho de roça ser feito por pessoas da
mesma linhagem, excluídas outras pessoas da casa, podemos prever
a farta bebida de uma festa. É o caso, por exemplo, dos "iatir"
ligados à derrubada. Mas para entendê-los é preciso pensar na outra
face da vida Suruí: o mato.

Por enquanto, só é possível adiantar sobre a derrubada que numa
primeira fase ela é feita segundo as mesmas regras de cooperação
que existem para a colheita e plantio. Vão irmãos, há ajuda dos filhos,
dos genros e cunhados, por um dia apenas ou o tempo todo. A derrubada demora um mês ou dois, pois nenhum trabalho é feito diariamente. O ritmo pode ser aquilatado pelo da roça do Posto: eram
três alqueires, que foram derrubados em quinze dias de trabalho, com
muitos homens, talvez dez em média. Nas roças tribais, ninguém vai
todos os dias e há muito menos gente.
O tempo de pousio, dizem os índios, é de cinco anos. Próximo
ao Posto, capoeiras crescidas, com arbustos bastante altos, devem ter
sido roças abandonadas há esse tempo. Todos os anos se faz nova
roça, de tamanho pelo menos igual à anterior. São todas roças de
primeira derrubada, com exceção de uns dois casos onde parte é
capoeira. O comentário geral é que a área plantada vem aumentando.
Algumas pessoas fazem derrubada em dois lugares diferentes e
como têm também a roça do ano anterior, há três roças em funcionamento para o plantio, além de outras mais velhas.

ralo a 500 ou 1.000 metros da aldeia, local proibido ao outro. Vai
hav~r troca entre os dois lados. O da roça ou da comida (os "íwai" )
deve prover nas festas à "makaloba" ou bebida fermentada com a
qual os Suruí se embriagam levemente. Feita de cará, m~ndioca , milho
ou outro farináceo, a "makaloba" é tomada em quanudade por homens e mulheres e vomitada imediatamente em buracos apropriados,
fora da casa. É o exagero, a profusão, o "potlatch" (em sentido figurado tal a quantidade de comida) - em troca de colares, panelas,
enfeÍtes, cocares, flechas oferecidos pelos do "metare" . Na grande
festa em que a troca se dá, o "Mapimaí" (dar-st!(á em outras ocasiões?)
os da comida ("íwai") não comem; são apenas anfitriões. No outro
ano os lados se invertem, os da comida passando ao mato e vice-versa.

A organização do " metare,,
Qual o princípio da divisão entre os do mato e os da aldeia?

Quem chega a um acampamento Suruí - por exemplo, ao palmar
onde buscam palha para as casas novas - tem uma visão do paraíso.
Nos fogos dos vários tapiris erguidos às pressas, caça abundante:
tatu, porco-do-mato, nambu, macaco. Cuias cheias de gongos (larvas
de coquinhos de tucumã), acepipe comparável a camarões fritos, com
sabor de dendê; palmito em profusão; cajus vermelhos tudo,
enfim, que costuma ser raro na aldeia. Em meio à frescura do mato,
ao riacho próximo, aos coquinhos pelo chão, às folhas de palmeira,
só aí encontradas, é exibida a fartura.

As metades evocam a organização dualista que Lévi-Strauss identificou em tantas sociedades 4 , e cujos exemplos são curiosos nas tribos
brasileiras. O caso mais flagrante talvez seja o dos Bororo, em que
a geografia da aldeia reflete as metades. As casas da aldeia estão
dispostas em círculo; cada semicírculo corresponde a casas de uma
metade, habitadas por clãs exogâmicos, cujos membros devem casar-se
com alguém de um clã da outra metade. Oposições variadas existem
noutras tribos. Sol/lua, fogo/ água, norte/ sul, leste/ oeste, chuva/seca,
chefe/xamã, terra/água, noite/dia, vermelho/negro, mais velho/mais
moço, parentes/ afins, onça/serpente, mutum/harpia, masculino/~emi
nino, brandos/bravos, mutum/tucano são atributos qu~, por s1 ou
associados a outros traços da organização social, caracterizam as metades de grupos como por exemplo os Fulniô, Xukuru, Kaingan~,
Xerente, Xavante, Canelas, Apinayé, Kayapó, Kaxinauá, Terena, Karipuna, etc., para citar apenas exemplos (ver ~~rries 5, por" e~emplo).
As metades podem ser importantes para as atividades econom1cas, nos
casamentos, em festas, rituais, moradia, etc.

Compreende-se, então, que sonhem em viver sempre assim, no jogo
de caça e pesca, com os dons e alimentos da floresta, sem a árdua
batalha da roça. E na verdade há uma ponte para o sonho: pois os
Suruí têm um sistema de divisão em dois lados que se alternam·
cada ano, um mais ligado à roça, outro ao mato. Este instala-se,
durante a estação seca, no "metare", que quer dizer clareira ou mato

A oposição mato/ roça parece rara. Investigando superficialmente
a bibliografia sobre tribos brasileiras, ela aparece, por exemplo, nos
Xikrin, em que uma metade definida por certos círculos de idade vai
para 0 mato caçar e tem trocas intensas com a outra, en~arr~gada
roça. 6 Pode ser que também em outros grupos a organ1zaça~ social
da tribo esteja associada a um aspecto tão fundamental da vida ma-
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2 . O "metare"

Os do mato

?ª

mem deve ter um cunhado no outro. As mulheres casadas com homens
'1,o lado "metare" são, em tese, irmãs, ou pertencem à linhagem
Gamep do Jado aldeia - "íwai". É dessa forma que os Gamir se
11,gam aos Gamep, não havendo troca de mulheres entre os homens
Gamir, todos de uma mesma linhagem.

terial quanto a escolha entre perambular pelo mato ou cultivar regularmente. A correspondência entre aspectos (ou, poderíamos dizer, entre
estruturas de classificação) da sociedade e da natureza é freqüente .
Um exemplo é a observação dos astros e certos ritos e a geografia
da aldeia nos Apinayé. 7 Os sistemas de classificação da natureza e
observação científica são caminhos pouco explorados pelos visitantes
das tribos brasileiras.

Os homens e suas mulheres do "metare" fabricam presentes para
dar ao cunhado e mulheres da metade da comida ("íwai"), enquanto
estes fornecem o alimento. Ligada à troca de bens (alimentos por
objetos) , a divisão mato/ aldeia existe também como resultado dos
casamentos e da troca de mulheres. Sem um cunhado no lado oposto,
um homem tem que se retirar do "me tare" e parar de fabricar o
artesanato. Certa vez, um homem foi abandonado por suas mulheres,
voltando a ser solteiro em 1979 e 1980. Retirou-se do jogo e o ritual
como um todo quase foi interrompido, pois ele era um dos que
ofereciam a comida. Só com novo arranjo matrimonial foi recomposta
a combinação dentro das regras mato/aldeia.

Nos Suruí, os elementos do dualismo vão compreender mato e roça,
duas linhagens, uma em cada metade, e mulheres, trabalho e bens
trocados entre os dois lados. Festas e rituais marcam a divisão em
metades.
Antes do contato, provavelmente existia em cada aldeia a divisão
' .,, . Os grupos uamep,
;t.
J!ll..
• e Makor, antes
entre " metare" e " iwa1
uam1r
numerosos e vivendo em aldeias separadas, teriam cada qual as suas
metades. Na estação seca de 1980, tanto a aldeia do Sete como a
da Linha 14 tinham os dois lados e o ritual. Mas a festa estava
interrompida há muito, pelo menos desde o contato, perturbada pelas
perseguições dos brancos e as muitas doenças. O ritual ressurgiu em
maio de 1979 : as roças grandes comportavam agora a vasta distribuição de alimento.
Com as muitas mortes, os diversos grupos, hoje reunidos numa
única aldeia, dividem-se em metades segundo regras que podem ser
desvendadas.
,..
Entre os Gamep, há hoje, como vimos, duas linhagens ou segmentos de linhagens ex~âmicas e patrilineares . Uma fica ligada ao mato,
outra ..-à aldeia. Os Gamir são hoje muito poucos e só há uma linhagem Gamir, quase todos
... seus membros ligados por casamento a uma,
apenas, das linhagens Gamep. Os homens Makor são muito poucos,
apenas três, e ficam de fora do jogo. Nos dois lados, aldeia e mato,
teríamos aproximadamente o seguinte em 1979 (em 1980 as posições
se tornaram inversas, os do mato passando à aldeia e vice-versa):

.
No caso dos Gamir, repetimos, a divisão não decorre da troca de

)

mulheres dentro do grupo, mas sim entre eles e os Gamep. Por que
se uniram a uma das linhagens Gamep e não à outra? Provavelmente
em virtude de laços de parentesco já existentes e que levariam à união.
Se ainda vivessem hoje membros de diferentes linhagens Gamir, saberíamos melhor couio se dá a troca de mulheres dentro desse grupo
e entre eles e os Gamep. Já muito antes do contato havia
... casamentos
entre os dois..grupos. Na verdade, o casamento de um Gamir é possível com os Gamep de qualquer linhagem, desde que não haja laços
incestuosos.

O que orienta a divisão entre o mato e a aldeia é a existência
das duas linhagens Gamep. Para pertencer a um dos lados, um ho-

De uma maneira geral, o grupo que em 1979 estava do lado da
comida corresponde a duas gerações de irmãos classificatórios ("pais"
e "filhos"). Quase todos estes eram casados com mulheres GAMEP.
Não se sabe se as linhagens têm nome, e aqui se faz a distinção
entre elas apenas de forma gráfica. Alguns eram casados com mulheres
~akor ou Gamir. Os homens do lado " metare" , quer Gamir quer
gamep, eram em sua maioria casados com mulheres da linhagem
Gamep. Os homens casados com mulheres Cinta-Larga e portanto
sem cunhado Suruí participaram da divisão, nos casos observados,
apenas em alguns cerimoniais. É que podem ter um cunhado pelo
outro lado, cedendo uma irmã a um homem do pólo oposto. Há
outras pessoas, embora poucas, que não participam do jogo: os Makor,
alguns homens solteiros. Se solteiros ainda muito jovens, participam
do lado do pai.
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1979

..

M
... ato, " metare "
Gamir - 9 homens
GAMEP - 8 homens

Aldeia, "íwai" , comida
Gamep 13 homens

..

N

-

..

l:m largos traços, é essa a divisão "metare" / "íwai". Aí se manifestam a troca de mulheres, as trocas da festa Mapimaí (de comida
por objetos e trabalho) e a cooperação no trabalho, orientada para
ocasiões especiais, as festas com derrubadas de mata. Veremos que
a divisão em metades é importante também nas festas sagradas para
afastar a doença e invocar abundância.
De certo modo, a vida no "metare" é a vida do mato, embora
continuem a trabalhar na roça como os outros (também os da comida
fabricam artesanato, mas em pequena quantidade, para uso próprio
e não troca). Enquanto os "íwai" , os da comida, precisam de roças
maiores para suas oferendas e devem dedicar mais tempo a colher
e cozinhar, os do "metare" ficam na floresta durante toda a estação
seca, quase seis meses. O lugar é encantado, um conjunto de tapiris
provisórios, para cada família nuclear, construídos em semicírculo.
De longe já se ouvem os risos e algazarra e a chegada é uma dança
de cores . Aqui os homens, em clima de festa e jogo, fazem arcos,
flechas, enfeites de pluma ou palha, cocares, em meio a conversas
e brincadeiras. As mulheres fazem as peças de cerâmica, os colares,
os cestos, fiam e tecem tipóias para carregar nenês, cintos e colares de
algodão, tudo com muito urucum. Na aldeia esses objetos se fazem
também e a toda hora, mas aqui os artistas estão reunidos, orientados
para a festa . No "metare" têm mais tempo para a caça e pesca e os
moquéns estão sempre cheios de carne, como se daqui fosse mais
simples partir para a mata.

comida de fabricarem algum artesanato e se deixarem tentar como
sempre pelos muitos atrativos do mato.
.'

J_

1

.

1
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Nos tapiris do "metare", na folia que se repete a cada seca, mora
junto todo um lado da tribo (em 1979, como vimos, a linhagem
Gamir e uma das linhagens Gamep). Na aldeia, nos tempos normais,
estão espalhados entre duas ou três casas, divididos no quotidiano.
Aqui, nas barracas provisórias contíguas, experimentam enorme proximidade, não só sentados nos troncos ou esteiras, no canto de cada
família, na azáfama ininterrupta de fabricar os objetos, mas também
à noite, conversando de rede a rede, distribuindo caça, quase ao ar
livre, sem as paredes de palha e o escuro da maloca servindo de
separação. É meia comunidade num só local, coesa, brincando e trabalhando. No ano seguinte, são os da aldeia que aí estarão.
#

Da ald~ia o~ do "i:netare", tudo é pretexto para a caça, pesca ou
coleta. Nao ha propriamente horário ~ só os índios que trabalham
para o Posto é que correm aproveitar sábados e domingos em excursões. A floresta é uma aventura sempre ao alcance: buscar comida
ao sabor da sorte.
Uma viagem de uma aldeia para outra, por exemplo, pe;correndo
~la floresta 10 a 12 km, pode desdobrar-se em pequenas buscas de
alimento. Um homem com a mulher e o nenê vai caminhando, acompanha.d~ de ou~ras pessoas, abrindo uma picada na vereda fechada
por c1pos e espinhos. Vê um jacamim, que persegue e no qual atira.
Todo mundo pára, esperando que tire as penas do pássaro ainda vivo .
Abre~o com ~aca, jogando as entranhas e guardando o fígado e o
coraçao que ainda bate. Pássaro e miúdos são postos em dois embrulhos de folhas, um grande e um pequeno, que leva pendurados no
o~br~, por ci~s finos. Vai dar de presente a caça na outra aldeia,
~1s ~a que tem nenê novo, nem ele nem a mulher podem comer
1 ac~m1m (que talvez fosse antigamente, segundo o mito, um dos primeiros Suruí?) . Mais adiante é um macaco que surge e em vão 0
caçador tenta sacudir a árvore firme, de uns trinta metros de altura
para ob:igar o animal a correr. Este escapa. Outro pedaço de caminh~
e uma arvore de cuparis atrai e é cortada rapidamente. Os viajantes
se fartam de frutos até a língua ficar travada . Ninguém se preocupa
com o tempo que leva para chegar.

-

Achados de carne
A caça pode ser, de horas, de um dia inteiro ou dias e mesmo
semana.s: uma e~pedição, para a qual se usa a palavra "gere" , que
q~er dizer dormir. As mulheres gostam de ir junto e às vezes levam
crianças. É preciso ter resistência: não se leva comida, para correr
melhor, e o jejum pode ser longo, até pegar o animal e voltar para
a casa ou ~ara o a"campa?1ento. Mulheres e crianças esperam em
po~to~ ~omb~na.dos, tem mais o papel de fazer companhia nas paradas.
Ha vari~s .tecn1cas de caça, como armadilhas e esconderijos, onde 0
ca~ador imita o barulho de bichos até responderem ao chamado. Há
trilhas conhecidas, lugares no mato, abrigos construídos na hora ou
antigos, para os caçadores dormirem. Grupos familiares com algum

O repertório do mato
•·

Se cada lado se especializa, um no mato e um na roça, isso não
impede os do mato de continuarem a ir à roça e plantar e os da
1
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na água. A operação leva o dia todo. A água, represada com galhos,
vai se tomando preta. Os peixes vão morrendo e ficando à margem,
sendo recolhidos na manhã seguinte. De madrugada, há uma verdadeira correria dentro do riacho, pelas pedras e na água, caminhando
uma boa distância, à espreita dos peixes mortos. Para os homens,
apesar do veneno, a água não chega a ser fatal, mas pode intoxicar
ou tontear quem a bebe.

conflito na aldeia podem passar meses no mato, conjugando a caça
com exploração de borracha e mandando alguém para buscar comida
na roça. Viagens longas são organizadas também sem nenhuma razão
especial, pelo desejo de carne e de ficar no mato.
A volta das expedições é uma grande alegria, como se fosse uma
enorme viagem. Após cinco, seis ou sete dias retornam os aventureiros
carregados de carne, peixe moqueado, e frutos que são distribuídos
a todos 'de acordo com a proximidade de parentesco. Recebem muitas
visitas, distribuem pedaços e contam as proezas da caçada. Cada vez
que chega um caçador, todos correm para ver o que pegou e ganham
dele as fatias de carne, que dão em seguida às mulheres e filhos.
O próprio caçador corta o animal para distribuir, ou pede a alguém
próximo, como deferência, que o faça.
Caça valorizada é a queixada, o tatu. O nambu, para mulheres
com nenê novo. Comem mutum, tamanduá, alguns tipos de macaco,
outros sendo tabu. São ainda tabu onça, jaboti, anta, jacaré e para
os Gamep, veado e cotia. Não comem cobra, rato, morcego, lagartos.
Quase só caçam com arma de fogo - a maioria espingardas 20
e 22 e hoje outras mais modernas, tiradas dos colonos. Alegam q~e
as taquaras para flechas são hoje difíceis de encontrar. Qual seria
a freqüência da caça: uma a duas vezes por semana, em média?
Como nada é regular e no momento há o problema de obter muniç.ão,
períodos longos de trabalho na roça e derrubada se alternam com
caçadas contínuas. A caça é mais rara no Sete que na Linha 14, mas
é fundamental.

1
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O encanto do timbó ("itchagá", bater) é que o dia se passa em
sossego, as pessoas se revezando nas redes, olhando a copa rendada
das árvores, sem grande esforço a não ser para os que estão na água.
Um enorme piquenique, estimulado pela fartura esperada para o dia
seguinte.

'
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Para pegar peixes maiores, é preciso ir mais longe, ao Rio Branco,
já perto do território Zoró e então pesca e caça se misturam.

1
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Homens, mulheres e crianças pescam a qualquer momento, em
conjunto ou não, como uma atividade em si ou durante as excursões
de caça. Gostam de pescar ao pôr-do-sol ou de noite, mas também
de dia. Hoje usam anzol e linha - raras vezes flechas. Vez ou outra
atiram ~om arma de fogo nos peixes.

1

Ferramentas e iguarias: o improviso
"•

Surpresas do rio

•

Não se tem a impressão de peixe em abundância em nenhuma
época do ano e a redistribuição é menos farta que a da carne.

i

.

Durante a seca, o atrativo é a pesca de timbó, aproveitando os
riachos próximos. Vai a família toda, ou seja, a casa, levando comida
e redes, mesmo que a distância seja pequena. Os homens cortam o
cipó venenoso no mato, subindo nas árvores altas com a agilidade
de macacos, e, juntamente com as mulheres moças, o torcem e batem

Riachos maiores são também usados ocasionalmente, como o Ikabe
Páme (Riacho Novo), o que passa pelo Posto. Grande parte da tribo
tem que ser então convocada para que hàja resultado. Em certa
ocasião, fez-se um timbó porque havia uma pessoa de prestígio doente,
para cuja cura o peixe podia contribuir. Acontece de chover de
repente, inutilizando todo o esforço do dia.

É a floresta a grande fonte de material para o artesanato; a palha
dos cestos e casas, a resina para o tembetá, as taquaras e tinta de
genipapo para as flechas, pêlo de caititu para enfeitá-las, corda e
madeira para os arcos; coquinhos de tucumã, cascos de tatu, favas
e contas, pêlo de ouriço-cacheiro para os colares e pulseiras, etc. Há
favas duras para os pequenos sinos com que se faz uma perneira
de dança, o "mixamgap"; há as plumas coloridas de arara, tucano,
gavião, mutum e outros pássaros para cocares e enfeites de pena.
E mais os alimentos : frutos, castanha, mel, gongos, palmito, caça.

Sozinhos ou em grupo, com ou sem crianças, pequenas viagens
para ir em busca de um só ou muitos produtos misturados. Cada
caminhada, ainda que se trate de caçar ou pescar apenas, implica
em muitas paradas: um tronco no chão, de onde se extraem as larvas

.
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Antes do tempo dos cajus, é o dos cuparis. Podem ser fundamentais na alimentação em épocas de pouca caça, e importantes para
pessoas em reclusão, com dieta restrita. Vão a pé ou de barco grupos
grandes de pessoas, encontrando até três ou quatro árvores. Se possível, não cortam: um homem adulto vai até o topo dos 10 ou 20
metros de altura e de lá atira os frutos ao chão. Apesar do medo
de uma bolada dura na cabeça, ninguém tem paciência de esperar
e arriscam corajosos apanhar depressa o que vai caindo, antes que
acabe a chuva de iguarias.

grandes por vezes já transformadas em besouros, comestíveis nos dois
casos; uma árvore de serigüela cortada para os frutos serem apanhados no chão; um buraco de tatu; um palmito visto de repente; os
pariris ou cajus maduros. Não há pressa, ninguém reclama de não
ir logo ao alvo principal da expedição. Cestos e objetos são descarregados e carregados, os grupos se sentam à beira das veredas, como
se não houvesse mais nada no mundo a fazer.
As expedições podem ser só para coleta ou estar misturadas à caça
e pesca, até mesmo à roça. Na época do plantio, pode-se desejar tanto
castanhas ou mel, que andanças se seguem a árduas manhãs na roça,
sem descanso, as cestas de cará carregadas às costas.
Cortar árvores é atividade corriqueira. Tombam as imensas castanheiras seculares, por algumas cestas do fruto verde. Mais alguns
meses , bastaria colhê-los no chão e então viriam todos os anos, mas
persiste o hábito anterior a uma área indígena demarcada, onde as
árvores estão contadas. Árvores de serigüela, cuparis ou outros frutos
se cortam. Não os cajueiros, os frutos vermelhos apanhados no chão,
na terra úmida. As árvores mais lindas, monumentos espantosos, caem
para fornecer o mel. Em poucas horas, com suor e machado, o tronco
no chão: então põe-se fogo na colméia, espantando as abelhas, e pelos
buracos se apanha o mel e os favos, despejando o líquido em habilidosos embrulhos de folha ou cascas de castanha, hoje já também
em latas.
Nos primeiros meses de -chuva há uma verdadeira febre de buscar
mel, um passeio muito associado aos encontros amorosos. Há mais
de trinta variedades, de sabores muito distintos, correspondentes a
abelhas diferentes - algumas das quais picam. 8 Um mel é subterrâneo, às vezes por sorte encontrado durante o trabalho de roça.
Ao entardecer, caminha uma família à própria roça, onde descobriu
há pouco uma colméia, fartando-se de um mel dulcíssimo até sentir
a garganta fechar. As descobertas de mel podem ser reservadas para
mais adiante, para uma ocasião especial - os rapazes guardam segredo
do lugar que descobriram.
Na época das chuvas há passeios menos demorados, quase diários:
buscar o~ cajus vermelhos, variedade selvagem mais doce que a nossa,
os ingás, a pama, a serigüela, o pariri, as variedades de cacau e uma
infinidade de frutos que lembram pitombas e jabuticabas. Crianças
podem ir sozinhas, tantas vezes mais espertas que os adultos, conhecendo os melhores lugares.

1

1

A gulodice incentiva andanças sem planejamento. Para nós, que
vivemos contando os minutos, é estranho ver as pessoas caminharem
horas com resultados mínimos, apenas comendo um punhado de frutinhas ou não achando nada . Por tão pouco, andar tanto, levar crianças, ciscar o chão, nada de muito compulsivo, assim como, por vezes,
o trabalho de roça pode reduzir-se a colher uns poucos carás e bananas. Mas é aqui o aguilhão dos confeitos do mato: há um interesse
permanente pelas cestas e folhas carregadas, distribuídas e pedidas
imediatamente. Por isso é tão importante comer na hora; trazer e
guardar é impossível, negar um absurdo. Na roça ou no mato, as
pessoas se empanturram; a única exceção é a caça, trazida para a aldeia.
Na coleta se incluem os produtos dos brancos : as incursões aos
colonos vizinhos, pedindo ou furtando bananas, mandioca, galinhas,
ovos, até mesmo roupas. Esses pequenos saques são habituais, importantes na alimentação, atração irresistível.

'

1
1

:
1

É preciso conhecer melhor o mato para entender o que significa

o "metare", que dele faz parte, clareil'a ligada às andanças, ao prazer
das excursões e achados inesperados, ao alimento de repente abundante, sem que seja preciso esperar pelo ritmo lento das estações e
pelo crescimento das plantas que exige a roça. Para nós, o cultivo
da terra é mais familiar que a floresta misteriosa da qual não temos
nenhuma experiência. Ao que parece, os Suruí não a vêem como
ameaça ou forças naturais assustadoras, mas como um domínio de
prazer. É o jogo de encontrar guloseimas, o que é dado e se oferece,
sem precisar transformar a terra.

'
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Mal os primeiros passos são dados nas trilhas da mata, frescor
escapando ao sol tórrido, surge o clima dtt jogadores em passeio,
movidos também pelo orgulho dos possíveis resultados da caça ou
coleta. Na volta, a atitude na aldeia é ambígua: de um lado, tudo
muito escondido nos embrulhos de folhas nas costas, pois não se

'
'
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pode negar o que é pedido: de outro, a exibição dos feitos da expedição. Com gula e inveja, todo mundo vai espiar os pacotes que
chegam . As cascas de castanha escondendo mel, embrulhadas em folhas
bem no fundo das cestas, a arte de esconder no mato frutas quase
maduras, as artimanhas para escamotear os tesouros, misturadas às
formas de vangloriar-se dos achados.
Seria preciso pensar sobre o que significa o trabalho; caçar e coletar ao acaso, jogo e façanha, são o mesmo esforço, têm na sociedade
Suruí a mesma carga de labuta que o plantio? É verdade que a palavra trabalho não tem tradução exata em Suruí, nem mesmo no cultivo d~ terra. Cultivar é "fazer a roça". Hoje usam a palavra "trabalho", em português, para as atividades agrícolas que produzem repda
monetária, como o café.
~ "metare", não apenas mais ligado ao mato e ao jogo das excur-

sões, é também o local onde se prepara e de onde sai a festa. Aqui
a festa - embora também na aldeia, onde acontece - fica tão
entrelaçada com o trabalho, que terá algum sentido opor essas duas
categorias? Pois no "metare" são produzidos os objetos artesanais,
num afã muito grande, mas cujo destino são as trocas da festa, acontecimento único, o dia dos presentes, danças, canto e muita bebida.
Mesmo para os Suruí, que não estão a todo instante contrapondo
lazer/esforço, festa/trabalho, conceito nosso (mas falam de gente preguiçosa/trabalhadora), o "metare" parece uma quebra na rotina da
aldeia, a alegria de mais um passeio possível para os que não são
proibidos de ir à clareira, a brincadeira de espiar o que se passa, os
segredos dos preparativos, os desígnios dos chefes do "metare", a
data que pensam escolher para a festa. Há também o improviso dos
tapiris, a variação na rotina tribal, pois aqui as casas são efêmeras
e fáceis de construir, ao contrário da maloca, e proporcionam o prazer
de juntar famílias extensas que moram em casas grandes separadas
na aldeia. Tudo contribui para um clima lúdico, como se a vida
fluísse sem esforço.
A algazarra do "metare", porém, não é apenas festa, mas um· dos
passos do trabalho: o de artesanato e o de derrubada e plantio.
É desvendando a misteriosa regra dos lados, mato/aldeia, que se
pode esclarecer como se dão os mutirões e as festas.
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3. Mutirões (ritual e trabalho)
As derrubadas

Na fase final da derrubada, quando faltam apenas alguns dias de
trabalho, são convocados pelo dono da roça mutirões de trabalho
("ga manga aré", irmãos, companheiros de trabalhar na roça) . Como
vimos, "áre" é a palavra pela qual irmãos ("por") se chamam, enquanto todas as mulheres entre si podem se chamar de "áre", "companheira". Os mutirões seriam, portanto, do âmbito de irmãos, linhagens - com participação de várias gerações.
Quem chama os mutirões e por quê? Dizem os Suruí que antigamente eram muito mais numerosos: todo mundo tinha parentes para
ajudar, roças grandes, podia pedir trabalho e oferecer bebida em troca.
Havia pessoas, ao que parece, mais continuadamente encarregadas da
comida e que, por darem muito, acabavam ganhando muitos presentes
em troca. Promover mutirões, então, era uma forma de "enriquecer".
Hoje, não há tantos. Em 1979, houve quatro mutirões. Eram
importantes como trabalho e área cortada num só dia e como ritual
mágico propiciatório de fartura. De manhã toda a tribo se reunia
em casa do dono da roça; para aí se dirigiam os pajés, entoando
cânticos. Em seguida, as metades "metare"-"íwai" iam à roça, uma
depois da outra. Enquanto os homens pegavam o machado, as mulheres faziam fogo - cada uma o seu - penduravam as redes,
assavam cará ou milho, alimentavam as crianças, numa perigosa proximidade das árvores gigantescas destinadas a cair. De repente, gritos
e cantos em código avisavam que deviam mudar de lugar. Era a
correria aos tropeções, carregando crianças, cestos, panelas, colares.
Entravam mais no mato, reacendiam os fogos, várias vezes a seqüência ,
se repetia.
O mutirão de derrubada dura algumas horas, talvez das nove às
duas. São altíssimos os andaimes, troncos amarrados com cipó em
volta das árvores. A mata já está roçada, livre das árvores mais finas .
Nas árvores grandes são dados talhes, de forma a não caírem ainda;
e quase de uma vez, de repente, todas são derrubadas. Findo o
mutirão, voltam em fila para a aldeia, uma metade após a outra,
tomando banho no caminho, parando um pouco no "metare". Na
casa do dono da roça espera o "iatir" : os troncos cheios até a borda
de "makaloka" que vem sendo preparada há dias. Apesar do calor,

''

todos dançam dentro e fora de casa, sozinhos ou em fileiras, entoando
cantos e vomitando, depois de esvaziar as tigelas oferecidas pelos
anfitriões. Ninguém perde a medida, não há brigas. Aos poucos diminui o número de dançarinos, tudo vai se aquietando, ouve-se ao longe
um ou outro canto de homem numa rede. As mulheres não cantam
assim sozinhas.

Mapimaí
Em 1980, os mutirões estavam ligados à festa Mapimaí, realizada
em agosto.
Foi nessa grande festa que se deram as trocas entre os dois lados.
Já durante toda a época seca, quando uma linhagem ficava na clareira,
estavam determinados os pares das metades, os artesãos sabendo para
quem se destinavam seus objetos . Duas grandes roças ofereciam a
bebida, ambas de grupos de irmãos, e os dois chefes das casas eram
também chefes da bebida, do "íwai". No "metare" também havia
várias chefes, que não coincidiam com os chefes das casas.
Quase um mês se escoou fazendo a bebida. Depois da primeira
semana, tudo parecia estar pronto. As duas casas da bebida tinham
ido diariamente à roça, buscando mandioca ou cará - aproveitando
muito a roça do Posto - e cozinhando a trabalhosa "makaloba"
fermentada. Os troncos ocos, de três a cinco em cada casa, iam-se
enchendo rapidamente. Parte sempre servia de alimento: quando chegava alguém de outra aldeia ou quando, com fome, resolviam experimentar um pouco.
Para o oitavo dia, anunciava-se Mapimaí. Mas, de repente, os do
"metare" saíram todos juntos, em cortejo cerimonial, parando antes
de entrar na aldeia, chamando a todos em voz alta e indo às casas
que lhes correspondiam. De surpresa, beberam todos os troncos, vomitando, dançando e cantando. Era preciso recomeçar todo o processo,
ir outra vez à roça durante dias, reabastecer os troncos.

Posto, dançando até de madrugada nas casas da bebida e bebendo
um pouco. Os "íwai" ficaram deitados, olhando apenas. De dia, no
"metare", o afã de preparar os enfeites às escondidas: os cocares,
as grinaldas de palha com pintura de urucum, da qual saem cabelos
de palha, caindo pelas costas quase até o chão, colares variados,
panelas, cestos, esteiras, flechas. Os homens pintaram as mulheres
e a si mesmos com genipapo. Os da aldeia limparam o terreiro e
pintaram-se menos, em geral apenas o rosto todo de genipapo.
Na manhã de Mapimaí, como se não tivessem passado a noite
acordados dançando, estavam prontos para as duas derrubadas. Os
' d uas roças, uma
grupos correspondentes, " metare "/"'1wa1.,, , foram as
metade após a outra. Os anfitriões, "íwai", donos das roças, sentaram-se e não trabalharam, comendo um pouco. Os outros derrubaram
uma área considerável, espalhando-se em diferentes pedaços da roça.
Já estavam todos muito enfeitados. Mas à tarde, depois da derrubada,
ainda passaram horas se adornando no "metare". Também um casamento fora acertado para o mesmo dia, a noiva saindo da reclusão
e sendo pintada de genipapo pelo pai e pelo noivo.
Ao pôr-do-sol, o "metare" em peso veio em procissão para a aldeia.
As três mulheres dos chefes do "metare" eram as homenageadas,
carregando tochas de fogo e andando inclinadas, com o joelho dobrado,
bem devagarinho - donde o outro nome da festa, Aiakúbera, que
significa andar com movimento lento. Nunca os enfeites foram tão
lindos: plumas brancas e coloridas, colares de palha, de algodão e
tucumã, plumas no braço e no nariz, cintos, perneiras, braçadeiras, etc.
As mulheres carregavam os presentes em embrulhos régios de barbante
e palha. Cantando, chegaram na aldeia, representando todo o teatro,
com perguntas e respostas de uma metade a outra, ensaiadas antes
no " metare ,, .

Isso se deu três vezes, com brincadeiras de parte a parte, pedidos
aos chefes do mato para que não viessem ainda, sempre presente o
segredo, conhecido de todos, de que a bebida seria roubada antes
do tempo.

A procissão dividiu-se entre as duas casas anfitriãs, cada homem
indo à casa do cunhado. Por coincidência, três pajés estavam reunidos
numa casa. Alguns presentes foram dados, como cerâmica, cestos,
algumas flechas. Começou então a vomitação, os anfitriões oferecendo
e abstendo-se de beber. Havia um jogo competitivo: se os do "metare"
conseguissem beber sem parar e não ficassem bêbados, seriam os donos
dos presentes fabricados por eles próprios. Mas a comida providenciada pelos "íwai" foi tanta que se embebedaram, e, ao perder, tinham
o dever de presentear.

Finalmente, ·aproximou-se a grande data. Já duas noites antes, todos
foram chamados em cantos rituais, mesmo os índios moradores do

Houve uma cerimônia de apagar o fogo na porta da casa, simbolizando a caça ao tatu. Também um macaco, pendurado na maloca
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dos "íwai", servia de alvo competitivo. Os do "metare" deviam acertar. Depois, atiravam-se as flechas, como presente, nos troncos novos
dentro das casas: os "iamás", símbolo das malocas. Nos troncos, os
peixes pintados com urucum eram em imagem mortos pelas flechaspresentes.
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A festa de 1979, que durou cinco dias e noites 1n1nterruptos, saía
do mato e acabava no mato. Talvez os espíritos viessem da floresta
e para aí voltassem. A dança era feita em duas rodas. Numa delas
o pajé, com seu bastão característico, o "naraí" (uma taquara com
duas plumas vermelhas de arara na ponta), que o acompanha sempre,
puxava o canto, seguido por homens segurando taquaras de quatro
metros de altura, com palha nas pontas, onde possivelmente se incorporavam os espíritos. As mulheres dançavam abraçadas aos maridos
- mas, sendo a presença sobrenatural perigosa, não as que tinham
filhos pequenos . A outra é uma roda com flautas grossas, de mais
de um metro de comprimento. As mulheres também podiam dançar
junto.

l

...Num dia eram invocados "Goanei", espíritos das águas, noutro
"Goraei", aparentemente espíritos dos céus, que vêm então à aldeia.
Em cada uma dessas classes há múltiplos seres, cada qual com seu
canto, descrevendo sua história. Esses cantos, que são os do pajé
ao curar e soprar os doentes, são conhecidos de todos. A linguagem
parece arcaica, o significado compreendido mas as palavras não. Dia
e noite a música, vinda de outro mundo, fazia pairar sobre a aldeia
um tom extraordinário, o mesmo temor difuso inspirado na outra
aldeia pelo canto de um pajé-aprendiz em reclusão. De longe se viam,
acima das malocas, as taquaras andando como que sozinhas, acompanhadas pela cadência repetitiva das flautas . Num ou dois dos cinco
dias, toda a população era abençoada e soprada pelos quatro pajés,
tanto no "metare como na Casa-Grande, recebendo pedras sagradas

'

'

...

l

Todo esse jogo-brinquedo de semanas, essas regras que não sabemos
se são seguidas como trilhas ou inventadas ao sabor do momento
(como os assalto$ do "metare" à bebida, adiando a festa, ou o teatro
tão a sério) , desaguavam mais uma vez, com a caçada, na junção
de mato e horticultura, a aldeia e o mato, a festa e o trabalho,
a carne e a bebida, trazendo a saciedade à tribo.
Terminado o Mapimaí, o "metare" foi abandonado retomado depois das chuvas, veremos por quê.

--

Em outra festa o "metare" tem papel importante. Trata-se do
"Hô-êi-ê-tê", de caráter sagrado - pois os "Hô" são uma classe
de espíritos. É aparentemente uma festa de cura, convocada quando
há doenças ou para preveni-las. A primeira vez que se deu depois
do contato, com a reconstituição do "metare", foi em maio de 1979.
Era a época de colheita do cará, o começo da seca; seria também
uma invocação de abundância? Pois os índios diziam que só ~gora,
passadas as grandes mortes do tempo de sarampo, têm roças suficientemente grandes para realizar a festa e dedicar-se ao "metare". Dessa
vez não havia comida envolvida, exceto alguns "iatir", oferendas
menores de bebida, alguns dias antes, e uma distribuição de caça
no fim da festa . Em 1980, ao contrário de 1979, o Hô-êi-ê-tê foi
feito em conjunto com um "iatir".

as pessoas do "metare"' homens e mulheres, despojando-se dos lindos
adornos, colares, calções (havia homens vestindo três ou quatro superpostos, para poderem oferecer!), plumas, etc. Alguns objetos eram
redistribuídos no ato, outros guardados num grande cesto. A dança
prolongou-se pela noite adentro. Grupos de quatro ou cinco dançavam abraçados, em fileiras ou em roda, cantando. No fim da festa,
sentaram-se fora da casa nos "iamás" levantados a quase um metro
do chão.

No outro dia - dois dias depois da derrubada, portanto - toda
a tribo foi, em conjunto, a uma caçada ritual. Os caçadores antes
bebiam na casa dos "íwai ", e, a princípio juntos, espalhavam-se depois
pelo mato em pequenos grupos ou com suas mulheres apenas. Toda
a carne foi levada à casa dos "íwai", com uma redistribuição geral.
A caçada, com o nome de "companheiros de ir buscar comida"
( "Hoênaré") , parecia completar o excesso alimentar dos dias de
Mapimaí. Em dois dias, além de outros animais, vinte caititus jaziam
nos moquéns da Casa-Grande. À noite, ainda, um espetáculo de canto:
como poetas no palco, cada homem e mulher apresentava, em público,
, .
a sua musica.

= -.

O Ho-et-e-te

À noite, os presentes foram dados. Os chefes iam recebendo todas

Na manhã seguinte a cerimônia de troca continuou . Os donos da
bebida exibiram ;seus cestos cheios de presentes e os redistribuíram
entre os seus, que tanto haviam ajudado no preparo dos alimentos.
As mulheres, em geral, ganhavam através dos maridos. Durante horas
ficaram mostrando uns aos outros o que ganharam . À tarde, a festa
continuou, com muita dança, os homens amarrando os chocalhos nas
pernas . Houve mais bebida e vomitação.

-

não sendo
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ou talismãs contra doenças. O sopro (sempre ligado à alma) era
importante no final da festa, quando todos assobiavam em roda, num
tom para nós vindo do além.
Qual a relação do Hô-êi-ê-tê com os pólos "metare" /"íwai"? Nessa
primeira vez, em 1979, ninguém comia - ou só discretamente, às
escondidas. Não havia trocas ou preocupação material. Houve, é verdade, uma distribuição de caça no fim da festa. Num Hô-êi-ê-tê menor,
em setembro de 1981, houve também uma distribuição de caça no
final, retribuindo a presença dos participantes da dança. Não fica
claro se os "iatir", que apareceram em Hô-êi-ê-tê posteriores, eram
necessários ou coincidência. Mas o local do "metare" era fundamental
nos rituais, bem como era importante que as metades caminhassem
separadamente do mato à aldeia. Longas falas uniam as duas metades
na clareira, no início e no fim da festa. Depois desta, as taquaras
e flautas eram jogadas ou quebradas no mato, não podendo mais ser
tocadas - voltavam à sua origem. No Hô-êi-ê-tê, a divisão "metare" /
bebida, não trazendo trocas imediatas de bens, parecia fazer a ponte
entre o mato, reino dos mortos e dos espíritos, e a aldeia.
Com o Hô-êi-ê-tê não acabou o "metare", como em Mapimaí. Outros
rituais se seguiram, como uma festa de Lenha - e só três ou quatro
meses depois é que houve o Mapimaí. 9

4. A provedora: a divisão sexual do trabalho
Não se poderia dizer que o mato é mais o domínio do homem
e a aldeia o da mulher. Os homens caçam e são quem providencia a
carne, mas as mulheres podem acompanhá-los. As outras fontes de
alimento da floresta, a castanha, o mel, os frutos, exigem homens
para cortar as árvores e as mulheres para ajudar e carregar.

Alimentação

As mulheres é que preparam os alimentos. Os homens só cozinham
um inhame ou batata às vezes, se a mulher está em reclusão. Assam
carne e peixe nos moquéns, cortando e preparando os animais. Caititu, queixada, tatu, macaco, nambu, tamanduá são os mais comuns.
Quando a caça é pouca, é cozida - e são as mulheres então que
se ocupam das panelas pela noite adentro.
A colheita dos alimentos da roça fica a cargo das mulheres e os
homens só participam com a presença .
Se as batatas, milho e inhames são básicos, talvez mais importante
ainda seja o "i'', sopa de um desses produtos. É quase o único alimento das pessoas em reclusão, que também não podem tomar água
fria, usando-o como líquido; é a base alimentar diária de todo mundo.
Nas chuvas, é feito de milho - a "maloba''. Quando fermentada,
a sopa "i" é a "makaloba", usada como alimento e vomitada nos
"iatir". Há misturas, como a de milho com larvas, a de cará com
amendoim e assim por diante. Uma variedade de pratos com nomes
diferentes, apreciadíssimos. Cada uma dessas sopas leva um dia e
parte da noite para ser feita . Até altas horas as mulheres ficam peneirando e conversando, mexendo com colheres de taquara os panelões
à entrada da maloca, iluminadas apenas pela luz do fogo, cada uma
cuidando do que é seu, mas ajudando a vizinha. Os gulosos esperam
acordados. A sopa de milho, por exemplo, envolve duas horas apenas
para debulhar; depois é preciso ralar um pouco de milho, buscar água,
lenha, socar os grãos (operação cansativa), peneirar muitas vezes,
ferver horas mexendo. Comem enquanto cozinham : espigas de milho
assadas, pedaços de cará, milho pipocado, etc. A sopa fermentada
exige a mastigação pelas mulheres, a boca cheíssima, impossibilitadas
de falar. Tudo é feito com a maior discrição: não é fácil surpreender
nas tigelinhas escondidas os pedaços cuspidos.
Se feita não para festas, a "makaloba" não dura mais que três ou
quatro dias. É redistribuída, há um intenso ir e vir de pedidos e
transportes. Assim, cada três ou quatro dias, no máximo, é preciso
.ir a' roça.

As mulheres cortam sozinhas o palmito (os homens podendo pegá-lo
também), apanham coquinhos variados (de tucumã, de açaí, de babaçu, etc.), deles extraem as larvas. Estas, maiores, de outro tipo,
existem também nos troncos de certas árvores. É comum os meninos
irem apanhar larvas, frutos ou outra coleta mais fácil. Mulheres e
meninos apanham bananas, carás e outros produtos entre os colonos.

Com o milho socado, as mulheres fazem também um beiju simples,
o " mame"" (que e, a mesma pa1avra para panqueca e para os f avos
de rhel), e um mais grosso e mole, o "godanga". Há também espécies de pamonha, sem açúcar ou sal, é claro, embrulhadas em folhas
de milho e assadas. A castanha ou amendoim podem ser misturados
ao milho. Um dos pratos mais deliciosos é a castanha moída com
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"goxoba": é peixe com muito líquido engrossado com milho duro
socado.

caça e depois assada no moquém em pequenas panquecas. Também
se mistura o mel em todas as sopas, principalmente para as crianças.
Outra iguaria é o óleo dos gongos, lembrando o gosto de dendê ou
coco, misturado à batata-doce ou inhame.

Livro de receitas

"kadeguei godanga" : são gongos com água, em parte socados e engrossados com farinha de milho, ou seja, milho duro socado.
" mamê": é a panqueca de farinha de milho, misturada com mandioca
crua e água, e então assada.

'

" mokaba-tin": é uma espécie de biscoito de milho.

As receitas são refinadas e numerosas. A base de todas pode ser
considerada a sopa "i" :

" meengalô-map" : é o milho mole debulhado e cozido na água.

"i" : cozinhar o cará em água, bater no pilão os pedaços; depois mexer
com água, deixar fervendo. Durante a noite, põe-se a "manoba",
o cará cozido mastigado para a fermentação. São cerca de dois
pedaços de cará mastigado para uma panela. O "i" deve ser peneirado várias vezes.
"maloba" : debulha-se um cesto grande de milho e socam-se os grãos.
Um cesto pequeno de grãos é reservado para ser posto no fundo
da sopa. Cerca de meia dúzia de espigas são raladas, para misturar
com a água . Faz-se com o milho duro (não excessivamente duro)
e sem fermentar por mastigação. Deve-se peneirar.

Há o palmito ou a caça misturados com castanha ("mo-saia"), os
pratos contendo as larvas maiores, as sopas que usam farinha de peixe
moqueado.
"meengai" : é o milho com pipoca, estourado diretamente numa cuia
sem tampa. Deve-se mexer um pouco para não queimar.

'

Às vezes passam-se dois ou três dias unicamente à base de cará
ou milho, o primeiro mais na seca, o segundo mais nas chuvas. Mas
isso é raro. Sempre aparece alguma caça, peixe, banana, etc. Há
pratos de banana verde em sopa, mamão em compota (sem açúcar).
O açúcar está aparecendo cada vez mais - faz-se a limonada, por
exemplo. Sal usava-se muito pouco até 1981. Já nessa época, algumas
m.ulheres cozinhavam arroz, mesmo feijão.

"makaloba" : a de milho é feita com milho duro, muito socado no
pilão, e é fermentada . A "makaloba", aliás, é sempre fermentada,
mesmo que de cará ou mandioca.
"mokaba" : é uma espécie de "makaloba" de milho. Este é socado
e cozido com água. Aí mastiga-se o milho cru para fermentar.
"manoba-ki": é a sopa feita de milho mole (verde) e é fermentada.

.
1

"oi6-palai-ká p": é sopa de milho mole (verde) que não é socado e
sim ralado e não leva fermentação .

" soa-st,,, : é a sopa f ermentada de cara.
,
" watinguira-si" , "watingoba-si", "soasi-roba-si ", "iupena-si", "gatára-si",
" garingá-si" : são sopas fermentadas de batatas e inharnes variados,
como batata-roxa, batata-doce, etc.

Não se faz "i" de amendoim ou banana, embora se faça uma sopa
de banana.
" godanga": é uma panqueca grossa, feita entre folhas sobre um disco
de cerâmica. Faz-se ralando duas espigas de milho verde uma contra
a outra.

..
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'

Costuma-se comer a toda hora, mas quando falta alimento, gabam-se
de agüentar muito em jejum. Às vezes se vê uma mulher ir correndo
à roça, aguilhoada pelo choro do filho com fome. Outros na casa
podem ter um "mamê" ou outra coisa sem se comoverem com o
choro da criança.
Há uma responsabilidade individual por fornecer a comida. Para
alguns homens solteiros, a fome é uma preocupação constante. A
comida é dada, ainda mais se pedida - mas há uma espécie de
respeito ao que é dos outros, vergonha de pedir, de não ter o
suficiente.
Para a cozinha, os horµens contribuem com a lenha, que em geral
buscam ao pôr-do-sol, não muito longe da aldeia. Quando é preciso
as mulheres vão, de preferência pedindo aos meninos. Água, as mulheres buscam a todo o momento, a uma distância de 100 ou 200
metros.
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A sopa é feita cada três ou quatro dias, em geral por todas as
mulheres ao mesmo tempo, embora não necessariamente. O resto da
cozinha é mais simples - as pipocas, o milho, o cará, as batatas
assadas, não exigindo muito tempo.
Para buscar mel é necessária a presença de homens para cortarem
as árvores - mas todos gostam de ir junto, na esperança de comer.
Para colher castanha também vão todos.

Regras alimentares

Já há de saída uma sér·e de animais cuja carne é proibida a todos.
Comem o macaco "arime" não o "masaikir ", o "manaa", o
"zomeud" e o "pekoa". Jabuti, tracajá, onça, jacaré, gato do mato,
gavião, arara são vedados. Há uma quantidade enorme de bichos que
não comem, em contraste com os Cinta-Larga ou Nambiquara. Muitas
variedades de pássaros, sapos, cobras, formigas, calangos, por exemplo,
não os interessam. Estes nem são tabu, pois nem mesmo é preciso
e,roibi-los. Paca, cotia, veado são comidos pelos Gamir e não pelos
Gamep. Todos comem mutum, nambu, jacamim, jacu, tatu, macacoprego, caititu, porco-do-mato, tamanduá, muitas variedades de peixe,
inclusive peixe elétrico, piranha e arraia, certos grilos e larvas, caranguejos . Os muito velhos comem animais que os outros não podem,
como capivara e coati - as proibições se relaxam com a idade? A
lista do mato, de toda a forma, poderia ser muito estendida, com
uma pesquisa maior.
Os alimentos da cidade são t~dos apreciados, com exceção de carne
de vaca, mas aceitam quaisquer enlatados e carne seca. Também recusam no Posto a carne de animais proibidos . Ovos de galinha, que
antes não comiam, são cobiçadíssimos.

certo tempo, alguns peixes e tatu. Não comem espigas de milho, nem
"mokaba ", sopa de milho fermentada. Comem "makaloba" de milho
velho seco, não novo. Comem peixes adultos e não os filhotes . Surubim é proibido, durante a gravidez e ap6s o parto, tanto à mulher
como ao marido, que pode porém mátar o peixe sem comê-lo. As
proibições vão se rdaxando com o tempo - logo depois do parto
quase só tomam sopa, depois vão recebendo outros pratos, até mel.
O marido faz dieta semelhante, mas por menos tempo. Até a criança
andar, não pode caçar a maior parte dos animais, mas pode matar
nambu para a mulher.
A mulher grávida não come amendoim, considerado abortivo, nem
porco-do-mato. Come castanha, "maloba", muito milho, de tudo em
geral.
As crianças, depois de andar e mais ainda depois de três anos,
comem praticamente de tudo. Um nenê pequeno pode tomar um
pouco de sopa de milho, não fermentada - não as sopas de cará
ou mandioca.
Seria preciso investigar melhor essas regras, ver o quanto são as
mesmas em todas as reclusões. Qual a sua lógica? A explic~ção Suruí
não chegou a aparecer e seria preciso saber mais sobre a classificação
dos animais e alimentos, bem como sobre os mitos de origem, para
entender o sistema e seu código. A única regularidade mais aparente
é a de não somar a fertilidade ao que é fértil: filhotes de bicho ao
nenê novo, espigas de milho nas fases de reprodução, sangue de
criança nova para quem é jovem, etc. Os velhos parecem bastante
isentos de perigo.

As gotas do tempo

Mulheres com nenê novo não COJ\lem caititu, nem macaco, a maior
parte das carnes, amendoim, mel. Nambu é permitido e, depois de

Mesmo sem. cozinhar as mulheres estão sempre ocupadas. Talvez
por isso só elas usem o " akape", a esteira pequena onde se sentam
na casa, no "metare" ou no pátio ; os homens se sentam nas redes
ou nos troncos. A qualquer hora do dia ou da noite fazem colares.
Estes podem ser só de contas de tucumã, de contas de dentes de
macaco, de contas e casco de tatu, de pêlos de ouriço-cacheiro, de favas
do mato. Os coquinhos de tucumã são quebrados, cortados com faca,
perfurados, enfiados numa linha amarrada em duas pontas e lixados
com pedra, por vezes numa extensão de dez metros ou mais. À noite,
é comum as mulheres fiarem. À luz da lua, por.. exemplo, enrolam
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A reclusão é sempre acompanhada por proibições alimentares, com
algumas diferenças de uma situação para outra. Em todas elas (luto,
parto, "couva.de", doença, iniciação à pajelança) , a água fria está
excluída, tanto para o banho como para beber. Para o banho aquecem
água; para beber tomam "i". Na menstruação, que não é propriamente
uma reclusão - pois mais se está protegendo a aldeia do sangue - as
mulheres vão às vezes até o rio banhar-se.

novelos, trançam cordões numa espécie de "crochê", passando o fio
pelo dedão do pé. São as mais moças que fiam. As mulheres com
filhos, mesmo as que perderam o primeiro nenê, já podem tecer.
Fazem redes, as tipóias ("agoiab") para carregar crianças, os cintos
para homens e mulheres. Alguns dos cintos e "agoiab" são pintados
com urucum, enfeitados com pequenas tiras de colar. Os teares são
simples, pequenos. Os fusos são hoje de metal com roda de barro,
mas ainda há alguns de madeira.

A outra arte feminina exercitada a todo o momento é a da cestaria.
Há cestos dos mais variados tamanhos, onde se guardam objetos,
linha, comida, ou os cestos para levar alimentos, redes, etc., as esteiras, abanos de fogo, as portas das casas. Há vários tipos de trançado, com ou sem pintura de urucum. Um "adô", o cesto de trazer
provisões da roça, faz-se em menos de uma hora. Ao tecê-lo as mulheres escuras parecem deusas em meio a sóis de palha. São os mais
fáceis de fazer; outros desenhos só as mais velhas sabem. Já as
meninas de nove a dez anos começam a aprender a tecer, aproveitando minutos vagos. Em qualquer passeio, apanha-se a palha de
tucumã no mato.
Mas a grande arte Suruí das mulheres ainda é a cerâmica escura,
desde as menores panelas para a "makaloba" até as lindas cuias pequenas, com bico ou não, onde com grande refinamento são oferecidos cajus vermelhos partidos, devorados com a ajuda de colherzinhas
de palhas, ou as larvas preciosas. As maneiras Suruí são elegantes,
próximas da nobreza. Nos pratos de cerâmica vêm as oferendas de
alimento, cada pessoa esperando sua vez. São feitos pequenos embrulhos de palha, passando os gongos de milho de um tapiri a outro,
de uma rede a outra, com a maior gentileza.
A cerâmica é feita com a técnica de rolos e queimada duas vezes,
na aldeia ou no mato. Na primeira queima faz-se quase que um
forno com as achas de lenha, envolvendo a cerâmica. Na segunda
esta é posta sobre brasas, de borco. Homens e mulheres podem ir
buscar barro, que é de excelente qualidade.
Os homens também fabricam objetos, porém não a todo o momento,
como as mulheres. Na época do "metare" fazem muitas flechas, algumas também na aldeia. O trabalho é enorme. Há pouca taquara,
encontrada apenas muito longe. São enfeitadas com pêlos de porcodo-mato, com algodão pintado de urucum ou com desenhos de genipapo, sendo usada uma resina escura. O autor é sempre identificado
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por qualquer pessoa. Cada flecha tem uma
finalidade - para matar animais diferentes,
serão associados à linhagem, representam
quem fabricou? Não foi possível descobrir.
usavam veneno - qual seria?

forma, um desenho, uma
gente, peixe. Os desenhos
figuras, têm a marca de
Antigamente, é certo que

Para a festa Mapimaí, um só homem fabrica de dez a vinte flechas - produto de meses - mas é difícil calcular o número total,
uma vez que agora também as vendem. Os mais jovens, de vinte e
poucos anos, não sabem fazê-las; deveriam ter iniciado o aprendizado
aos catorze ou quinze anos, e nã_o o fizeram. É compreensível: hoje
mais se caça com munição, e a guerra acabou, rituais de iniciação
masculina parecem ter sido eliminados. O estímulo monetário não foi,
neste caso, até agora, suficiente para fazer persistir a arte das flechas.
Objeto feito também pelos homens é a "betiga" ou tambetá, usado
abaixo do lábio inferior por homens e mulheres, feito de resina de
jatobá na época seca, polido e lixado com delicadeza durante horas.
Há os "mixangáp", chocalhos para as pernas, usados nas festas; cocares, enfeites de penas variados para as festas; pentes; as cabeleiras
ou coroas de palha, que devem ser lavadas, secadas e pintadas; as
flautas do Hô-êi-ê-tê. São os homens que pintam as mulheres de
genipapo nas festas. Ocupam-se do sagrado, da fabricação ritual - embora as mulheres também o façam de alguma forma. Os homens é
que faziam as tatuagens do rosto e ainda hoje furam os lábios de
algumas das crianças de sete a oito anos.

A arte medida
É difícil saber se o trabalho de fazer diferentes objetos é visto
como tendo uma hierarquia de qualidade. O fenômeno monetário
já obscurece as relações de troca interna à tribo. Os cotares, por
exemplo, que exigem tantas horas de trabalho e coleta de matériaprima, parecem pouco valorizados mas seus preços monetários
relativos às flechas, de trabalho altamente qualificado, são altos. Os
cestos são feitos em men~s· témpo e talvez com trabalho mais simples.
As redes, cuja substância é o sábio trabalho das velhas, são feitas
rapidamente, em questão de uma semana, e são muito valorizadas;
o fio de algodão é escasso e são hoje muito procurados por compradores de fora.

O que impressiona é como se reconhecem nesses objetos, a nossos
olhos quase idênticos. Todos sabem quem fez um cesto, uma flecha,
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uma panela - mesmo que se trate de um objeto de outra aldeia
visto na Sede do Parque. Com a maior simplicidade, uma lição do
que significa o trabalho concreto, cada pessoa ligada à própria arte.

O abrigo
Além dos objetos do quotidiano, é preciso lembrar que são os
homens que constroem as casas, as casinhas de reclusão, os tapiris.
As casas novas de 1981 devem ter exigido uns quatro meses de trabalho. Em janeiro de 1981, não se fazia outra coisa; e tanto esforço
para que as casas durem dois ou três anos apenas. As mulheres ajudam muito - a carregar a palha dos telhados, ou as cascas de árvores
que constituem a parte inferior das paredes e servem de proteção
contra a chuva. Participam de tarefas menores, como limpar o terreiro,
ir passando a palha ou a madeira aos homens, etc. É uma ajuda real
ou simbólica, o companheirismo da presença.
A distância entre o mundo masculino e feminino parece pequena,
talvez menor que em outros grupos. Quem trabalha mais? Ambos
carregam peso, por exemplo. O trabalho da derrubada é duríssimo - e
aí as mulheres têm o privilégio de acompanhar o marido e de viver
horas mais sossegadas, descansando no mato embora levem os cestos
e colares para irem trabalhando e tenham que cuidar das crianças.
Nem sempre ajudam a roçar a mata virgem; sentam olhando e conversando. Já na aldeia, os homens é que ficam mais na rede. As
mulheres os servem, cozinham, reavivam o fogo durante toda a noite.
Todo trabalho é apreciado, mesmo que seja pouco ou feito devagar.
Sempre é importante que as crianças capinem .um pouco, vão buscar
lenha ou água, dêem recados, ·levem uma pequena carga. A soma
das pequenas colaborações de todos mantém em andamento a luta
material.

É à tarde e à noite que mais acontecem essas horas de abandono.

Quando ainda há luz do dia, todos se sentam no~ troncos do terreiro,
conversando e distribuindo os confeitos coletados na jornada: castanha, mel, larvas fritas, amendoim. P.assam meninas quase púberes,
os potes de água na cabeça, com andar de "iakshis" indianas, eretas,
requebrando com fluidez, garças de peitos empinados e cabelos escorridos . Não à-toa os rapazes disputam as moças escassas e paradisíacas.
Nas noites de lua a conversa se prolonga até tarde, ao pé do fogo,
com cantorias intermináveis. As mulheres sempre fiando, com cestos,
colares.
Outras vezes a noite se passa no interior da casa, já todos estendidos nas redes. Pedaços de caucho podem servir de vela. A conversa
se estica, entremeada pelo sono. Assim como a preocupação maior
não é trabalhar com rapidez e eficiência, também não é fundamental
um sono ininterrupto. Mal um garoto acabou de adormecer, sua avó
o acorda sem cerimônia para ir buscar uma bobagem que ela mesma
poderia apanhar; ou no meio da noite uma mulher chama o irmão
para comentar barulhos de bichos ou um sonho que teve. Há o
aconchego da conversa de rede a rede, o fogo embaixo, os corpos
se tocando. Pela porta ainda entreaberta, parentes que entram e saem,
deixando ver as estrelas. 9 re~oto dessa vida de gente nua, semelhante a conto fantástico, nos transportando para séculos atrás, com
cores e afetos, mistura-se aos probleminhas da rotina, às rixas e esforço diário da cena doméstica. Superpostos adormecem o mágico
,
e o monotono.

5. O mundo da mulher

Não há dúvida de que o trabalho é penoso, estafante e premente
para a sobrevivência; no entanto, existe sempre um ritmo de prazer,
de um possível parar, olhar e ser. Quantas vezes as pessoas estão
exaustas, com fome, no fim da própria resistência; e ainda brincam.
Mesmo buscando água, fazendo o "i ", indo à roça, mexendo, uma
mulher encontra tempo de balançar na rede, cantar para o gravador,
olhar fotos, contar histórias. Não há a afobação de terminar uma
tarefa.

A carga de trabalho talvez seja mais ou menos a mesma, mas o
que se pode observar é que as mulheres não são iguais aos homens.
É verdade que não há rituais proibidos para as mulheres, e que havia
mulheres pajés na época do contato, mas os próprios Suruí explicam
que, tendo filhos, falta-lhes coragem, tempo e energia para as duras
provas a que os aprendizes de pajelança devem submeter-se. Segundo
o mito, o primeiro pajé era mulher; uma mulher foi há pouco mais
de dez anos um pajé de grande reputação; corre que ainda existe
secretamente uma mulher pajé, mas são exceções. As mulheres não
estão em nenhuma chefia institucionalizada; não participam das decisões. O seu destino, o casamento, está nas mãos dos homens. São
trocadas e dispostas desde que nascem, como bens.
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Há um mínimo de direito de recusar, de acordo com a força do
parentesco, mas são levadas a aceitar. A troca de mulheres ainda é
fundamental. As duas aldeias, por exemplo, estavam em pé de guerra,
em janeiro de 1981, por desequilíbrio no número de mulheres dadas
e recebidas e acabaram por ajustar cinco casamentos e a paz num
só dia, um deles, pelo menos, contra a vontade da noiva. Fala-se de
casamento como venda: o noivo dá flechas ao sogro. As flechas são
simbólicas, possivelmente acompanham uma transação em que dar
uma mulher significa receber outra. A proibição de alguns namoros
é feita com violência por conveniência política, mesmo quando os
dois desejam o casamento e a mulher está grávida. Os maridos, por
ciúme, batem muito nas mulheres; moças namoradeiras levam surras
de mães e pretendentes.
É verdade que as mulheres têm um poder informal -

o de namorar escondido, por exemplo, o que todas fazem. São escassas, podem
abandonar o marido, se tiverem apoio familiar, causando-lhe mil transtornos. A fuga de mulheres, deixando-os sem roças, desorganiza a
produção e a dualidade "metare" -"íwai ". Vez ou outra acontece de
as mulheres revidarem a violência e baterem de volta. Também a
punição do adultério não vai muito além de explosões instantâneas.
Certa rebeldia feminina é aceita, como por exemplo a de uma moça
que abandonou o marido e que ninguém impediu de ir longe, no
mato, buscar a proteção dos pais, embora no passado recente tivesse
sido protagonista de um namoro incestuoso. Há uma margem de
manobra contra a tirania tribal.
O tabu do incesto pesa como a regra básica decidindo namoros
e casamentos, aí sem perdão para quem transgredir. O incesto é algo
de ameaçador para a tribo, trazendo doença e morte. Crianças de
uniões incestuosas devem morrer. O medo é muito. Certos casamentos, porém, ~orno viTos, são em parte incestuosos, pela interligação
dos bandos Gamep, Gamir e Makor, que ao ampliar as possibilidades
de casamento, pode criar inconsistências. Essas infrações, algumas já
da geração anterior, são vistas com temor; é por isso que as crianças
morrem, é por isso que hoje sonham com os mortos (um irmão
morto que vem pedir comida, um parente morto andando pela roça)
- sinal de perigo e punição.

A reclusão
Homens e mulheres, em toda a vida quotidiana, estão su1ettos às
regras do sobrenatural
mas talvez mais ainda as mulheres. Os
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doentes, as pessoas de luto, as mães e pais de recém-nascidos, as mulheres menstruadas, a menina na menarca ficam em reclusão. A menstruação não é propriamente reclusão, menos exposta ao sobrenatural.
As mulheres ficam fechadas sozinhas ou em grupos de quatro ou
cinco, mas sujeitas a menos tabus. Em alguns casos a reclusão pode
ser feita num canto da casa, fechado por esteiras; noutros requer
casinhas separadas. Há então uma série de tabus alimentares, ainda
hoje obedecidos à risca. São tantos e tão freqüentes esses isolamentos,
que têm um efeito sobre a produção: há homens que não podem
ir à roça ou só podem sem pegar no milho, com nenê novo não
podem fazer a derrubada e plantar; há mulheres que deixam de cuidar
dos filhos, não podem buscar água, a alimentação é reduzida, etc.
Na Casa-Grande ainda há quem ajude e compense a ausência, mas
nas casas menores, desgarradas, o tabu cria dificuldades imensas para
a vida normal. Mesmo na rotina da Casa-Grande, a reclusão representa
enorme trabalho adicional para os outros: pegar água, lenha, fazer
a comida das pessoas paradas, dormir com elas. Mulheres e crianças
girando perto das casinhas de isolamento estão sempre recebendo
pedidos, levando recados. Para acompanhar a pessoa em reclusão,
atendê-la e fazer companhia de noite - pois é impensável alguém
dormir só - o mais comum é um irmão ou irmã criança de sete
a doze anos, às vezes dois.
Talvez os homens obedeçam um pouco menos à reclusão: não sõo
vistos isolados por muito tempo e já hoje não há certos ritos de
iniciação, as tatuagens não são feitas: é preciso lembrar que não há
mais guerra. Quanto às mulheres com nenê novo ou de luto (quase
sempre por perderem uma criança), é comum ficarem fechadas cinco
ou seis meses. Só saem cobertas, com medo da luz, lembrando conto
de fadas ou O ramo dourado 10, de Frazer, o perigo da força mágica
do sol e da terra. O sangue de mães e nenês novos é perigoso e
visitas possíveis só para parentes muito próximos. Os outros têm
medo até mesmo quando elas sãO' obrigadas a passar por perto das
casas ao longo da pista de pouso, por exemplo, voltando do hospital
de Cacoal de avião, havendo mudanças e novas construções só para
fugir à má influência dos recém-nascidos. É como se a fertilidade
fosse perigosa para a própria fertilidade (os velhos não são atingidos) ,
assim como a fálica espiga de milho deve ser evitada nos períodos
mais ligados à reprodução.
O medo é muito presente na aldeia. Medo do inimigo, dos "<ierbai ", espíritos do mato que sufocam os passantes, da feitiçaria dos
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andando. As crianças, assim, são espaçadas de dois em dois anos
e desmamadas quando a mãe engravida outra vez (há grupos indígenas, por exemplo, Nambiquara, em que a mãe continua a amamentar
apesar de grávida). As mulheres, portanto, amamentam quase que
o tempo todo. Isso não as impede de fazerem passeios de dia inteiro
sem o filho de colo, voltando à noite com os seios pesados de leite.

Cabeça-Seca. Andando pelo mato, as mulheres assustadas espreitam
a folhagem, olham as pegadas como se tivessem passado os Cabeça-Seca
que, no mesmo lugar, hoje uma área cercada por colonos mataram
há cinco anos uma mulher Suruí.
'

- As

mulheres
em reclusão queixam-se às vezes , mas são mimadas ,
.
na9 .precisam trabalhar. Esperam engordar, ficam fortes, engordam
os filhos. Essas são as conversas sobre a reclusão e a curiosidade
sob;e a~ pessoas que não vêem: "Fulana já está gorda? O filho dela
esta mai.s gordo do que o meu?" De fato, aumentam de peso, barriga
e quadris enormes. Há tantas restrições à alimentação mas também
à at~vidade, para se fortalecerem. Repouso forçado, pro~egendo contra
cam~adas e trabalho. Exibem manchas do calor do fogo na perna,
q?e sao promessas de gordura. A reclusão é uma excelente oportu?1dade para conversas. Na casa de menstruação as mulheres ficam
Juntas, recebem visitas, às vezes fogem com um homem .

Nem todas as mães têm leite suficiente. Muitas se desesperam com
os seios mais secos. Antes do contato, se faltava leite, algumas crianças eram alimentadas com "makaloba" ou óleo dos gongos desde
os primeiros dias. Hoje hesitam entre o hábito tradicional e os pedidos de mamadeira. Não há amas de leite - nem as mães classificatórias podem amamentar o nenê. Parece que mais do que uma criança
por mãe seria perigoso e só se cria um dos irmãos gêmeos. O tabu
quanto aos gêmeos está ligado a um mito, talvez o do incesto. Há
o caso de duas irmãs gêmeas adultas, como exceção rara, e a palavra
para gêmeos é tabu.
Para o parto constrói-se um tapiri ou uma casinha de reclusão.
A mãe e outras mulheres ajudam, os pajés vêm quando necessário.
A rede é inclinada em diagonal, a mulher se deitando e ficando de
cócoras alternadamente, fazendo força para a expulsão durante muitas
horas, com resistência espantosa. Os parentes vêm apoiar dentro ou
da porta, exclamando: "Aqui estão teu irmão, teu tio, teu pai para
dar coragem, força!" Num parto mais complicado, porque a mãe
estava tuberculosa, havia quinze pessoas presentes. A placenta é jogada
fora e não é enterrada. O umbigo é pendurado na rede da criança,
aí permanecendo até que este chegue à idade de uns sete ou oito anos.

A concepção

A reclusão e os tab.us alimentares depois do parto, além de fortalecer~m a mãe, parecem ser necessários aos olhos Suruí, por causa
d~ ligação que. con~ideram existir entre a mãe e a criança. Certos
alimentos, se ingeridos pela mãe, fariam mal ao nenê. O mesmo
ocorre com o pai, também sujeito a reclusão e tabus - a "couvade".
Todos os homens que tiveram relações sexuais com a ·mãe são considerados pais, e devem ficar em reclusão e dieta alimentar. Não se faz
mistério do fato, considera-se que a criança tem "pais misturados"
embora o marido oficial seja sempre apontado como o pai.
'

Os partos freqüentes e precoces, assustadores tantas vezes, representam para as mulheres um perigo terrível a enfrentar. Morte e vida
são cedo experimentados por todos, parte do quotidiano. Já meninos
de oito a dez anos ajudam a irmã a lavar o sangue, testemunham
sua fragilidade e a ameaça de morte pairando sobre a mãe e nenê.

H~

anticoncepcionais, pouco usados agora, quando querem ter muitos filhos, mas usados, por exemplo, quando a mulher está em reclusão
por ter. per.dido um nenê, para atrasar a menstruação. Alguns anticoncepcionais suspendem a menstruação e outros não. Os Suruí fornecem com detalhes todos os nomes de plantas, medicina ofertada
ªº- co°!1ecimento. dos .visitantes e desperdiçada por nossa ignorância.
Nao so para. evitar filhos, mas para procriar, para dores e doenças
de, todods os tipos, para engordar, crescer, existem cascas, ervas, folhas,
raizes ~ mato, que todos conhecem bastante, embora mais os pajés
e os mais velhos.
Na verdade o controle de natalidade parece mais é ser feito pelo
tabu, não muito rígido, de relações sexuais até que a criança esteja
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Domesticidade e vida de corte

1

Sob ·o peso da maternidade, as ninfas Suruí se domesticam. Ou
serão os nossos olhos, vendo gordas Natashas na velhice de Guerra
e Paz? A alegria solta e malandra, os movimentos brincalhões, as
fugas e namoros nas Linhas, canalizados para seriedade maior, para
os cuidados e temores com as crianças. O corpo acompanha, arredon75

da-se, os seios caem, raras são as mulheres de mais de vinte anos
com muita graça erótica. A sombra da doença e a labuta diária com
as crianças, na aparência, predominam sobre as folias amorosas ou
de jogo, que, no entanto, continuam a viver.
As mulheres com filhos pequenos, ainda mais que as outras, passam o tempo num universo feminino. Cinco ou seis mulheres com
crianças numa casinha de reclusão, em mexericos e conversas sem
fim, quase sempre sobre namoros e casamentos. Costumamos esquecer
q~e para viver na tribo é preciso sempre apoiar-se no grupo familiar,
alimentar relações quotidianas fortes, proteção contra as rivalidades
e intrigas .. Afetuosas e expans!vos como são os Suruí, há sempre um
ton; de v1da de corte: mexencos, sussurros, conjuntos de inimizades
reciprocas. Pessoas que caem em desgraça, casamentos que se desfazem, pondo uma distância int_ransponível, apesar dos poucos metros
~e uma casa a outra, entre uma mulher e as outras com quem antes
unha convívio íntimo, antigos companheiros de casa e roça que de
repente mal têm oportunidade de se ver e se falar, semi-hostis.
As mulheres são veículos importantes do tecido de intrigas, embora
os homens, tanto como elas, o alimentem e criem. Mexericos femininos são, no mais das vezes, uma esfera própria, arquitetada sem
homens. O jogo de alianças, porém, é um todo composto de homens
e mulheres . O mexerico vai resolvendo as brigas e hostilidades, há
uma contínua reafirmação dos laços de lealdade através da acusação
aos outros. Não à-toa, uma das palavras que os Suruí mais usam
é "a-perãi ", está mentindo. Acordos e desacordos cimentam a
comunidade. 11

Ciúme
Que lugar tem o ciúme nesse jogo? A forma de carinho Suruí
é absorvente e ciumenta. Gostam de visitas, q,uerem longas conversas,
exigem fidelidade . Há várias palavras para ciúme. No casamento,
homens e mulheres afirmam ser ciumentos, mas as várias mulheres
de um homem negam ter ciúme uma da outra. De fato , quando são
irmãs, a harmonia parece completa e vai ficando absolutamente natural, a nossos olhos, essa forma de casamento. O marido dorme
entre as duas mulheres em alguns casos; noutros, cada uma fica num
compartimento separado da casa. Dizem que mantêm relações sexuais
no mato ou dentro da casa, às escondidas, e então a primeira mulher
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•

a adormecer é a que leva desvantagem . . . Quando uma mulher é
muito mais velha que a outra e não são irmãs, é comum haver grandes brigas.
Apesar do olho severo dos maridos, muitas mulheres casadas têm
casos de amor, em geral interrompidos pelo nascimento de crianças.
Com romantismo, ganham e dão presentes, compõem "cantigas de
amigo" cantadas em segredo. Nas cantigas, pseudônimos são usados
para os amantes, às vezes nomes de funcionários (homens) da FUNAI
atribuídos às mulheres. Como nada se consegue esconder na aldeia,
os maridos acabam sabendo. Alguns mais furiosos que os outros,
mas, ao falar de suas crianças, os homens com naturalidade reconhecem que são "filhos misturados" de vários pais.
Por vezes, porém, o ciúme do marido traído é uma dor violenta
e mesmo já tendo se separado da mulher não suporta ver os protagonistas do drama, desde o rival até os sogros, sonhando sempre
em ir embora para longe. Nesses casos, bem como noutros de casais
mais velhos, fiéis através dos tempos, carinhosos, o amor nos aparece
com tinturas do século XIX.
É principalmente na relação homem-mulher, embora talvez noutros
campos, que vemos o subjetivo irromper com força e que sobressai
a tirania exercida pelo grupo, pelas regras tribais. Um jovem chefe
se queixava de que jamais poderíamos imaginar a opressão em que
vivem, sempre sob o signo dos diz-que-diz-que e falatórios, sem direito

à vida própria.
Os infratores, porém, continuam a ter o seu lugar. As mulheres
namoradeiras, tidas como tal, casadas ou não, algumas mães solteiras,
sempre são aceitas e têm onde morar. Seu prestígio é menor, mas
não ficam marginalizadas por muito tempo. Antes do contato, dizem
os Suruí, havia mulheres "lobeei-tchitáre", que namoravam todos os
homens (seriam as "mirixorãs" de Darcy Ribeiro em Maíra) seme12
lhantes às mulheres públicas dos Apinayé.
Os Suruí traduzem a
palavra por "puta", mas espantam-se ao saber que esta exige dinheiro.
As "lobeei-tchitáre" moravam com o pai ou irmãs pois não eram
casadas. Hoje não existem mais, as mulheres tornaram-se escassas.
A "lobeei-tchitáre" corresponde a um papel social real, mas é forte
como figura mítica, a Kabeud, a nora da onça, que se apaixonava e
entregava a muitos bichos, então gente, e era por sua vez ludibriada.*
• Veia-se o mito da onça no Apêndice V.
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É difícil avaliar a situação da mulher e da subjetividade em geral,

porque pensamos sempre em termos de indivíduo, com a tradição
do amor romântico. Esses laços existem, há casamentos carinhosos
e abraços nos casais jovens, com muita brincadeira, mas se desfazem
com facilidade e todos continuam juntos, se vendo, morando e trabalhando no mesmo lugar. Claro que há pessoas que ficam isoladas
da própria comunidade e vão para outra aldeia. Por exemplo, uma
mulher se casa pela segunda vez, e muda de aldeia, a filha a acompanha e deixa de ver o pai .- e assim por diante com os casamentos
numerosos. Mas, sob certo ângulo, os laços são eternos e o subj~tivo
só se realiza na comunidade como um todo.
A ligação entre mãe e filha é muito forte, bem como entre irmão
e irmã, talvez um par mais incestuoso do que pai e filha. O mito
do incesto ou da lua refere-se a irmão e irmã. Prestações de trabalho
entre irmão e irmã, visitas, conversas, consultas são sempre muito
intensas. Irmãos dão presentes às irmãs casadas, de quem receberão
uma mulher mais tarde e quando têm sobrinha pequena a mimam,
vão construindo com a Lolita de cinco anos a futura relação conjugal.

Crianças
Com as crianças, os adultos são muito carinhosos. Também os
homens se ocupam dos filhos com tanto desvelo e ternura quanto
as mães. As vontades da criança costumam ser satisfeitas, suas manhas
aceitas. Às vezes batem nos adultos e esses acham graça. Mas é possível observar diferenças individuais · grandes na psicologia das mães.
Num extremo, uma criança de quatro anos é mimadíssima, vive rompendo em choro quando lhe recusam qualquer coisa e a mãe se aflige
junto e procura atendê-la; noutro, há mães que ameaçam filhos que
choram com lenha em brasa, mesmo quando são bem pequenos . Uma
mulher costuma bater no filho pequeno - terá aprendido com os
da cidade? Como regra, as mães embalam as crianças à noite com
a maior paciência, cantando cantigas de nina.r: algumas dessas as
ameaçam com índios inimigos ou propõem que vão juntos matar filhos
de brancos.

anos, saem brincando sozinhos. Desde cedo já devem participar do
trabalho dos adultos: meninos e meninas de sete a onze anos dão
recados, buscam água, lenha, varrem e limpam o pátio, cozinham
peixes, pescam, buscam frutos, as meninas socam milho. As tarefas
são cumpridas com protestos e recusas por vezes; os adultos têm
que insistir e se queixam da preguiça das crianças.
Assim como as formas de carinho variam de mãe para mãe, há
diferenças grandes na quantidade de alimento fornecido às crianças.
Muitas mães comem da mesma tigela que os filhos pequenos; depende
de sua gulodice deixá-los ou não subalimentados. Outras reservam
o melhor para os filhos. À medida que vão crescendo, as crianças
vão tendo condições de defender-se e reivindicar sua parte. Sempre
informados de tudo, são excelentes informantes e meio de acesso aos
alimentos.

6. Pistas para o poder
É difícil entender o poder político tribal porque está ligado a todo

o resto da sociedade - a troca de mulheres, o grupo de parentesco,
a fartura da colheita, o acaso de grandes feitos, a persuasão pela
palavra - e esse fio invisível nos escapa. Outra dificuldade é que
não se sabe quanto a chefia Suruí funciona segundo a tradição tribal
ou resulta hoje da interferência da FUNAI.

As crianças parecem muito calmas, desde cedo se entretendo com
independência nas próprias atividades. Um menininho de dois anos
já sabe acender o fogo, e anda com um pequeno arco e flecha atrás
dos peixes. Grupos de crianças, meninos e meninas de menos de oito

O poder parece muito difuso, à primeira vista. Há um chefe para
cada maloca e a chefia pode mudar de tempos em tempos, um sogro
passando-a ao genro, o pai a um filho, um irmão a outro. Um
sogro pode ser o chefe dos genros, mas o mais c?mum é um homem
chefiar o grupo de irmãos.
Além da chefia das malocas, há vários chefes para cada metade,
por exemplo dois para os da comida e três para os do mato em
1980. Para a mesma metade,. houve mudança de chefia de 1979
para 1980, numa circulação dos postos importantes. Como serão escolhidos os chefes? Os que têm mais cunhados e parentes, ou roças
maiores para promover festas? Quando falam do passado, dizem que
os que tinham mais parentes, mulheres e irmãs e plantavam mais,
tinham mais condição de promover os mutirões e receber muitos
presentes, tornando-se abastados. Na geração anterior, hoje já desaparecida, e na que vivia pouco antes do contato, são apontados tantos
grandes chefes por seus filhos ou netos, que a imagem de um tal
sistema em operação fica muito vaga.
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Que a autoridade é difusa, percebe-se bem quando há distribuição
de presentes pela FUNAI ou visitantes. Não há um chefe único que
se encarregue de dividir com eqüidade. Estoques de alimentos e mercadorias tendem a concentrar-se no grupo familiar de quem recebeu,
espalhando-se às vezes pelos demais em doses menores, de acordo
com os laços de parentesco.
Os passos da tomada de decisões na tribo ficam bastante misteriosos . Como se decidiu a divisão "metare" / " íwai ", o local do
" metare" , as datas das festas, uma caçada, uma pescaria, o lugar das
roças? Não há um conselho tribal, ou uma reunião ampla dos homens da tribo.
Quando há decisões importantes a serem feitas, como as relativas
à luta pela terra ou as reivindicações à FUNAI, é mais fácil perceber
as visitas de um membro de um grupo de irmãos a outro grupo,
de um chefe Gamep a um representante Gamir, de um líder a outro.
Como imitando os movimentos físicos dos índios, que saem sempre
despercebidos de noite ou mesmo de dia, é como se houvesse uma
resolução unificada tomada por encanto, fluindo da comunicação rápida entre as pessoas . É seguido um sistema de regras conhecidQ
por todos, ajustado às necessidades do momento e às opiniões
individuais .

em 1982, da atividade comercial de explorar o café, na qual foi
outra vez incluído em 1983.
Quanto à aldeia da Linha 14, aí há um chefe Gamep, ligado ao
Posto, e um mais velho Gamir, hoje auxiliado por um Gamir mais
jovem, da Casa-Grande. Entendem-se bastante bem entre si.
A luta pela terra, que culminou com a expulsão dos últimos colonos invasores em 1981, e a distribuição do território e dos cafezais
formados pelos invasores, são uma boa oportunidade para ver como
a chefia se liga à vida econômica. Os três jovens foram importantes
para orientar a divisão dos lotes dos colonos (de 100 hectares cada
um) entre os grupos familiares, ouvidas as preferências de cada chefe
de família. Um dos três, em especial, é apontado como "tendo dado
a terra". Cada grupo de irmãos passou a ocupar um ou mais lotes
(até três), de acordo com o número de pessoas e sua capacidade de
trabalho. Fica mais claro, então, que a propriedade da terra é do
grupo de irmãos, e não de sogros e genros, ou pai e filhos . Quando
um homem trabalha para o sogro, o faz em caráter temporário, como
prestação de serviços em troca da noiva, juntando-se depois de algum
tempo aos irmãos. A exploração do café também é um exemplo claro
de que o uso da terra não é coletivo, cada grupo de parentesco tendo
autonomia. Ainda com relação à propriedade, convém lembrar que
no caso das roças tradicionais, a terra não é herdada : a roça dos
mortos é abandonada. É curioso saber o que ocorrerá nos lotes de café.

Por mais fluida que seja a autoridade, hoje as rédeas da tribo
estão bastante nas mãos de três ou quatro pessoas. O grupo Gamep,
o mais numeroso, é o que tem mais poder, o Gamir fica secundário.
O Makor é quase inexistente. Três jovens de vinte e poucos anos
são sempre quem falam em nome da tribo, aparentemente carregando
também o eeso do poder, das insatisfações gerais. Dois são irmãos,
do grupo Gamep-Kaban e o terceiro tem parentesco amplo tanto
com os Gamep como com os Gamir e Makor, ficando numa posição
especial para juntar grupos variados. Além deles, é muito ouvido
um chefe Gamir, um pouco mais velho e tradicional, cunhado de um
dos jovens Gamep-Kaban. Outro jovem Gamir é importante quando
há guerra, em especial com os colonos vizinhos, já que está sempre
pronto para expedições armadas. A FUNAI apontava como chefe um
grande pajé ainda vivo, da geração anterior, que teria "abdicado" em
favor dos três jovens. Trata-se de um homem importante, acatado e
admirado como pajé, mas é duvidoso que fosse antes uma autoridade
central. É possível que dissensões antigas, e mais atuais devidas à
pajelança, o marginalizem. Por essas razões, e talvez também pelo
parentesco com os Makor, sua casa é separada das demais e ficou fora,

ou existe por causa do apoio da FUNAI. Os homens mais tradicionais têm dificuldade de expressar-se em língua portuguesa e submeter-se a mudanças, acordos ou ordens da FUNAI. Os funcionários
da FUNAI precisam de intermediários para controlar a comunidade
e privilegiam algumas pessoas, cooptando-as com presentes, prestigiando-as, levando-as para expedições de atração de outros índios, afastand~-as, em certa medida, por alguns períodos, da vida tribal. A
escolha recaiu sobre os mais moços, meninos na época do contato,
guerreiros que atemorizam um pouco os funcionários. A maior proxi-
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Se a terra parece pertencer ao grupo de irmãos, ou talvez mesmo
à linhagem, há também uma nítida divisão entre o território dos
Gamir e o dos Gamep, incluindo-se aí tanto as roças tradicionais
como a área d<;_ floresta eor onde perambulam. Para o lado da Linha 12, roças Gamep e Gamir se misturam, mas de modo geral o
território Gamep fica a leste e o Gamir a oeste do Rio Branco.
É difícil saber se a força de alguns líderes de hoje foi estimulada
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-

midade da FUNAI cria condições para a liderança, mesmo porque
facilita o movimento na nova sociedade, familiariza com hábitos e
relações diferentes. Os novos líderes, por compreenderem melhor a
nossa sociedade, podem defender melhor a tribo. Por outro lado,
representam um fator de mudança, por exemplo, quanto a novas atividades econômicas voltadas para o mercado, casas caboclas, etc. Não
seria correto dizer que a FUNAI fez deles chefes; são os que têm
grupo de parentesco grande e legitimidade, mas sem a FUNAI, talvez
tivessem que enfrentar mais rivais.
Não é fácil, porém, ser: chefe entre os Suruí. Os jovens líderes
são porta-vozes de todos nas exigências à FUNAI, mas devem atender
também às reivindicações da tribo. Como nos tempos antigos, se não
podem dar o que é pedido, sentem-se diminuídos como chefes. Não
têm mais coisas que os outros por muito tempo - ganham e passam
adiante . Explicitam com freqüência suas dificuldades: têm que dar
tudo, quando hoje têm tão pouco, são incompreendidos pelos próprios
companheiros. A FUNAI não dá o suficiente e são eles que ouvem
as reclamações da tribo, se vão à cidade e voltam sem munição ou
gêneros. Repetem, assim, a posição dos chefes brancos, impotentes
diante da falta de recursos. Ameaçam renunciar e por vezes seu poder
parece frágil .
A situação é especial, e há mistura de lideranças, pela própria
situação de contato, já que diversos grupos distintos passaram a morar
juntos, sujeitos à influência da FUNAI. Os atritos aumentam, mas
talvez com o tempo originem um comando mais coeso que na tradição tribal.

'
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A estranha mistura do comunitário e do individual confunde quem
espera encontrar formas coletivas de produção e consumo. Sempre
imaginamos os índios trabalhando a terra ou consumindo comida coletivamente. Há, porém, como que uma constante amálgama e dispersão
de pessoas, a pressão da sociedade mantendo-as juntas, em um espaço
de liberdade para o individual. Isso é verdade tanto na relação casa/
tribo como indivíduo/ casa. Todos são levados a formas de comportamento esperadas no trabalho, no casamento, na moradia; ninguém
pode soltar-se das regras da tribo - mas há lugar para atividades
individuais, para alguma dose de isolamento. Às vezes se tem a impressão, por exemplo, de que, mais do que numa família da era
capitalista, se respeita o que é de cada um, ninguém pega nada sem
perguntar, etc. - e, no entanto, a toda hora há redistribuição de
alimentos, de bens, de terra.

'

1

O tecido público

7. A comunidade
'
'

A esfera individual
Se a terra é da tribo, a propriedade dos objetos de uso ou dos
instrumentos de produção é sempre claramente delimitada. Há um
enorme respeito à esfera de cada um, ao que é das outras pessoas
(embora o furto exista, principalmente quando não é possível identificar quem fabricou, como os bens dos brancos) . Se alguém traz
comida para dar a uma casa, é muito importante que saiba dar a cada
um, não deixando ninguém de fora. Quando a casa vai junto à roça,
cada mulher apanha a sua banana (para o marido e filhos), embora

'

.
'
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todos morem na mesma maloca, fatalmente dando alimento uns aos
outros. O trabalho na roça é feito em conjunto, mas cada homem com
suas mulheres trabalha o seu pedaço, carrega o seu cesto de cará
contribui com a sua carga para um "iatir" ou festa que todos vã~
dar. Numa casa, possivelmente nunca se deixará um habitante com
fome ; mas cada mulher faz o seu fogo e a sua comida. Mesmo
fazendo a "makaloba" de festa, todos trabalham . juntos, mas cada
mulher tem a sua panela grande na entrada, junto das outras. Para
armazenar as sementes, também cada homem tem o seu montículo,
no mato ou na maloca-paiol, junto de outros .

Defrontamo-nos aqui com um problema complexo: o que faz da
tribo uma comunidade? A análise antropológica tem hesitado entre
os dois pólos característicos da sociedade primitiva, o doméstico e o
comunitário . A ·economia tribal poderia ser vista como um conjunto
de unidades de produção doméstica, relativamente autárquicas, compostas por famílias extensas que se apropriam dos meios de produção
e distribuem o produto - cada maloca, por exemplo. Mas essas
unidades não se reproduziriam se não fosse sua associação, sua organização num todo maior que é a comunidade.
A comunidade, a associação entre os grupos domésticos (indivíduo/ família nuclear/ casa/ tribo) será dada principalmente pelo aspecto
econômico? Para observar como se tece a comunidade é preciso pensar,
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por exemplo, na cooperação e residência, nas complicadas regra.s baseadas no parentesco que aglutinam famílias e casas. Não existe um
trabalho coletivo, nem na casa nem na tribo - trata-se de um trabalho comunitário em virtude da troca permanente de trabalho entre
os indivíduos. Ainda do ponto de vista econômico, além da cooP,eração no trabalho, a apropriação do território e a circulação de mulheres, garantindo a reprodução do grupo doméstico, dari~m u~ .c?ráter comunitário à sociedade tribal. Produção e reproduçao exigiriam
associação na tribo dos grupos domésticos.
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No entanto, nas atividades quotidianas de produção - roça, caça,
artesanato - mais ainda que na produção para ritual, o caráter comum
do trabalho não é nada óbvio, pelo desagregar contínuo em que se
dão. Em todos os níveis, repete-se o acorde indivíduo/ tribo, fogo
da rede/fogo da porta, o enredar-se de duas regras contrárias. Outra
dificuldade: a horticultura é rudimentar, a sociedade é bastante voltada para a caça, com pouca acumulação e armazenamento. Não h_á,
assim, grandes decisões econômicas a serem to~adas, quand? .entao
poderíamos ver como a comunidade age em con1unto. As atividades
são bastante fragmentárias (e veremos que esse fato é fundamental
para explicar as dificuldades que tem um grupo indígena de organizar
uma produção comercial conjunta).
Nos Suruí, a mescla do doméstico-autárquico e do comunitário salta
aos olhos. Cada casa parece auto-suficiente à primeira vista, até mesmo
cada marido com mulheres e filhos. É a ida à roça, o canto de terra,
a cozinha para a família nuclear, a alimentação para o pequen? grupo
com caça e coleta. De repente, a cooperação no trab~lho; dias para
os irmãos ou cunhados noutra roça, uma caçada de dois homens com
as mulheres o alimento diariamente doado e recebido de irmãos e
cunhados, d~ mesma maloca ou de outra. A vida econômica é só na
aparência centrada no casal.

1
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no trabalho. Num mutirão de agosto de 1980, depois do Mapimaí,
o homem que promovia a festa foi vários dias à roça só com sua
mulher, não encontrando ainda quem o ajudasse na colheita e no
preparo da sopa que levaria dias. De um momento para outro, vários
casais das duas casas se uniram, ou muito mais gente de várias casas
e da mesma linhagem.
É nos mutirões que a fusão das unidades domésticas fica mais

óbvia. Há a união de pessoas de malocas diferentes - não a maloca
inteira, como vimos, mas partes de várias, pois é a linhagem que vai
trabalhar junto, na derrubada ou no plantio. Homens e mulheres
trabalhando juntos: os de mesma linhagem cortando as árvores, os
da outra linhagem oferecendo o alimento. É a cooperação no trabalho
que mais que em outras ocasiões se contrapõe ao doméstico. E no
entanto não é um trabalho coletivo, destinado a todos ao mesmo
tempo. Pois todo um lado da tribo, uma linhagem, está reforçando
uma roça grande, prestando auxílio a um grupo de irmãos . O comunitário é uma troca de trabalho, em que toda a tribo está reunida,
cada vez para favorecer a uma roça. A mesma troca vai se dar com
a produção, o alimento distribuído a todos, cada vez fornecido por
um grupo de pessoas no mutirão (além das pequenas distribuições
diárias).
Também na pesca de timbó vemos de repente unidas duas ou três
malocas. O mais comum no timbó é unir-se o grupo de irmãos, mas
por vezes a colaboração se estende a toda uma linhagem, por exemplo, porque há gente doente que só pode comer certos peixes, ou
porque o alimento está em falta, etc. O mesmo ocorre com a caça;
em algumas ocasiões o nambu é necessário para as mulheres com
nenê novo e há uma colaboração ampla de caçadores. Ou a coleta
de gongos, feita por todos porque é o único alimento possível para
um nenê recém-nascido de mãe sem leite, ou recomendável para uma
mulher tuberculosa, fraca e em reclusão.

E não se centra também só na maloca, esta indo tantas vezes
unida à roça e redistribuindo internamente o alimento. Inesperadamente duas casas (malocas) vão juntas à roça. Todas as mulheres
das d~as malocas vão colher juntas e trabalham num só local, ajudando a mexer uma das panelas maiores. Por exemplo, as de uma
casa ficam preparando a "makaloba" no fogo da 1nulher do chefe da
maloca vizinha sua mãe classificatória. Mastigam juntas numa casa
0 alimento pa;a fermentar a sopa e usam o mesmo pil~o. Nesses
"iatir" de proporções mais reduzidas ou mesmo nos ma1~res, ~em
sempre é possível perceber de início que as malocas estao unidas

Assim, na divisão mato/ aldeia também se vê bem como o trabalho
passa do âmbito doméstico a um mais amplo, à junção de vastos
grupos de parentesco. O lado " metare" inteiro acampado no mato,
trabalhando num só local - e trabalhando para todos os outros ao
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Do casal à maloca, da maloca ao subconjunto de malocas, deste
aos dois pólos da Jribo - as duas linhagens Gamep, uma delas
entrelaçada com a Gamir - aí se vai fazendo um trabalho sem o
caráter permanente coletivo, mas espaçadamente conjunto, comunitário.

'
-'

'
1

mesmo tempo. Da auto-suficiência nos pequenos pedaços de roça
ao feixe de trabalho ligando pelo menos metade da tribo e, de certo
modo, uma metade à outra.

Mas se o comunitário pode ser visto através dessas formas de
organização econômica, ou seja, das formas de produção e reprodução,
também decorre de muito que não é econômico.

Na organização da produção, como ocorre em geral na sociedade
indígena, nada se consegue compreender fora do quad~o de parentesco. Vimos que ninguém vai à roça, à caça, à pesca a nao ser dentr~
do grupo familiar. Basta ser Suruí para ter direito à terra; um Sur.~u
não pode se imaginar independente dos laços de parentesco. Nao
existe a palavra "amigo" e gente é quem está dentro desse amplo
. 'do, donde os vocativos serem
contexto fami1iar, com um 1ugar d ef1n1
tão importantes.

Assim nas festas Suruí, tão nitidamente realizadas através do trabalho cooperativo, a comunidade àparece como um todo, voltada para
a morte e os antepassados, para o cósmico, ao mesmo tempo para
um sentido lúdico e de comunicação alegre entre as pessoas.

A todo momento a produção orientada pelo parentesco ª?are~e nas
ações do indivíduo ou casa e vai tecendo o trabalho con1unto. Por
exemplo, um cunhado faz visitas diárias ao outro, na maloca do outr?
lado do rio, contando as novidades, indo buscar caça ou outr_? al~
mento e retirando provisões de sua roça. A mulher de u?1. G~n;i1r
faz "makaloba" para 0 jovem chefe Gamep, seu irmão cl~ss1ftcatorio,
cuja casa é relativamente distante, depois de usar man~1~a de s~a
roça. Todo 0 acesso aos recursos é dado pelos laços familiares e ninguém questiona esses direitos ou imagina outros.
A par da produção há a troca de mulheres, os casamentos ~ue,
é claro não se restringem a uma maloca e entrelaçam toda a tri1?<>·
Trocando cônjuges, os núcleos domésticos e até mesmo as duas a~de1as
formam uma unidade. Tanto na produção como na repr_oduçao, . a
trama é complexa. Há uma troca de mulheres entre geraçoes (o uo
materno se casando com a sobrinha), vagamente comprovada pelas
regras de nominação, como veremos, e há. troca de .... mulheres ent~e
as linhagens, evidente na divisão mat~/aldeia, produçao e reproduçao
ligando, portanto, ...os dois lados da tribo. Sobre a troca de mulheres
entre os grupos Gamep, Gamir e Makor pouco sabemos.

Para nós, a tribo aparece como uma sociedade não mobilizada
para a ação, nem consciente de seu caminho (donde, talvez, a tentação que experimentam por mudanças rápidas como as nossas). Ao
ver a tribo toda reunida no terreiro, dançando, a coesão da sociedade
parece dada pelo religioso, o ritual, aquilo que sempre chamamos de
... .
nao-economico.
Mas não será um desvio de nosso olhar habituado à análise do
capitalismo? Para nós, que pensamos · sempre em categorias separadas
de produção/ consumo e distribuição ou produção/ ritual, vendo este
último como um excedente econômico, confunde ver todas essas esferas entrelaçadas. Na roça ou na mata, por exemplo, todos comem,
o consumo não está dissociado da produção. Cozinhar também pode
ser visto como produção e consumo - o consumo de alimentos não
sendo diretamente coletivo, já que cada mulher faz a comida em
separado. Não seria correta a idéia, que à primeira vista ocorre, de
que a produção é individual, com a família nuclear, e a distribuição
é coletiva. Ou que a produção ritual é que é coletiva, tornando
coesa a cornunidade, juntando-a em torno da reflexão religiosa, ao
contrário da produção quotidiana.

Se 0 sistema de parentesco é visto como o mecanismo fu?damental
da distribuição de mulheres e preside à reprodução, é ~reciso conhecê-lo bem para pensar sobre a possibilidade de cresc1me?to d~mo
gráfico. As regras de casamento ainda estão sendo o~de.c1das, a1n~~
é possível fazê-lo - até quando? A depopul~ção foi vi?lenta. e
há muitos casamentos com índios de outras tribos. Essa mvesugaçao
fica em aberto, bem como a pergunta sobre o efeito da ~nt~a~a de
elementos de fora (Cinta-Larga e outros), sobre a consutu1çao da
comunidade.

Na verdade, produção e ritual estão sçmpre mis~~rados. Não só
porque o ritual é a evocação mágica da abund~ncia: os pajés indo
juntos buscar a lenha, ou os dizeres encantados ao comer as panquecas de milho verde nas chuvas, enganando os espíritos. Mas também
porque o ritual é produção. A vomitação dos "iatir" e do Mapimaí
vai alimentando o grupo por muito tempo, enquanto se prepara a
festa . O Mapimaí é um mutirão de derrubada, não só um rito religioso, uma forma de organizar individual em cooperação comunitária;
talvez mesmo de proteger o acesso individual à riqueza, pois através
da linhagem todos participam da derrubada, por menos importantes
que sejam na tribo, com laços de casamento que os marginalizam,
por mais esporádica que seja sua permanência na área. Todo mundo
é necessário e aceito através do grupo: o sistema de parentesco garante
cada pessoa no trabalho, o faz participar do todo.
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O esforço da tribo no mutirão é dirigido para a festa e para a
sobrevivência, que são aqui uma só coisa.
'

O que cimenta a comunidade, então, talvez deva ser procurado
de múltiplas formas, também no que consideramos como "supérfluo",
não ligado de imediato ao trabalho e à luta material.
'

O Hô-êi-ê-tê, por exemplo, a invocação dos espíritos, realizada por
todos os membros da tribo, não é diretamente voltada para a produção material, como o Mapimaí, que é ao mesmo tempo uma derrubada. Mas é necessário, aos olhos dos Suruí, para a fartura e a produção, ao suplicar a ajuda dos espíritos e do sobrenatural. Toda a
população é abençoada durante dias pelos pajés, no "metare" e nas
casas, usando novos amuletos de pedra protetores, para que nasçam
muitos Suruí e não tenham doenças. Os pólos mato/ aldeia estão
unidos no ritual, cada um com seu papel, a tribo concentrada em
forte apelo aos espíritos, até como se isso fosse mais intenso que
a troca de presentes e trabalho entre os dois lados, que se prepara
para outra ocasião.
Ameaçada a tribo por um perigo iminente, de doença ou prox1m1dade da morte, os pajés podem convocar a festa: por exemplo, porque
há uma parturiente que não sara da primeira cesariana na tribo, ou
a jovem grávida tuberculosa, ou o grupo que volta à aldeia depois
do assassinato coletivo de dois colonos. Há aqui por vezes um aspecto
material envolvido, como a retribuição em comida, carne e gongos
tão valorizados, aos que dançaram criando o cenário para a incorporação de espírito ao pajé e para a cura da moça. Isto se deu, por
exemplo, em setembro de 81, num Hô-êi-ê-tê pequeno e feito com
dificuldade, pois todos andavam muito ocupados na agricultura.
Morte e doença: é a população como um todo estendendo as mãos
ao sagrado para sobreviver. São as várias classes de espíritos que
mandam os males e as doenças. É preciso acalmá-los, pedir a cada
um dos chefes dentre eles, que impeça os espíritos malvados de prejudicarem os mortais, é preciso prometer que os homens não repetirão
os erros de antigamente e tratarão bem os seres superiores. Os pajés
precisam ter coragem de ir ao reino dos espíritos e parlamentar em
favor dos mortais; os espíritos baixam à terra e se incorporam aos
pajés e às rodas da festa, a das flautas e a das taquaras, protegendo
a tribo. O "naraí", o bastão do Xamã, que o acompanha sempre, é'
um espírito, um ser com o qual dialogam, pedindo proteção e se
lamentando das doenças. É o único objeto herdado, passado de pai
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a filho, guardado com cuidado num canto da casa, suas plumas refeitas quando se estragam. Três ou quatro "naraí" juntos, às vezes a
um tempo, protegem uma rede.
Os maus presságios, os pássaros que piam prenunciando os inimig~s, ou os trovões e raios indicando o lado de onde virão os ass _
sinos - sinais freqüentes na época da luta com os colonos _asa
c~d~ a~esso de medo coletivo todos se juntam em comentários e providen~ias, quase s:mpre convocando os pajés que pela magia afastam
a catastrofe ou dao conselhos apropriados. Há as almas dos mortos
atormenta~do o sono ?os que os mataram; é tão perigoso matar,
embora se1a uma qualidade ser guerreiro valente. O relato desses
pav~~es, dos sonho~ assustadores, das viagens dos pajés ao reino dos
espintos, ,d~sconhecido de todos os outros Suruí, atraem grupos grandes no pa~io, em torno dos troncos de assento.
Também a transgressão ( "galoba ") faz todos se comunicarem desordena?~º num clima de medo, de uma hora para a outra, as ati~idades
quottdi~n.as. U?1 exemplo é o adultério, cuja sanção parece ser, pelos
com~ntanos misturados que sempre o acompanham, a de trazer para
a t~i?o os Cabeça-Seca, que são ao mesmo tempo e indissoluvelmente
espintos assassinos (" Gerbai ") e seres reais da tribo inimiga, capazes
de matar pela guerra ou feitiçaria. Ou o incesto, o mais terrível
parecendo ser o
irmão e irmã. (A lua, cujo nome, Gatikat, não
p~de ~er pronunciado pelas mulheres, existindo para elas outra denominaçao? sob pena de hemorragia grave, é o par incestuoso irmão/ irmã
que f~giu para o céu). Mito e proibição, o do incesto, que poderiam
s~r vistos como parte do que legitima as regras de casamento e o
sistema de troca de mulheres.
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Todos os mitos às vezes parecem reduzir-se a um único mito a
u~a ~ist~ria,, ª. História de um povo. Rituais, tabus, costumes, re~lu
soes, sina~s mag1c~s~ prenúncios, regras de conduta estão tão impregnad?s n~, vida quotidiana, evocados a todo momento, que é impossível
dissocia-los do trabalho, da luta material. Para nós , deles distantes não
passam de mitos, com o fascínio que os mitos têm. Entre os Suruí
são. apreendidos desde cedo, incutidos às crianças, todas com os olho~
muito espantados espiando pelas frestas da outra realidade absorvendo
com avidez igual à dos adultos os ensinamentos dos mai~ velhos.

~eja como for. e ~u.e traços .variados forjem a comunidade ela poderia, ~e forma simbólica, ser vista na organização do "metare "/ aldeia.
É aqui, por exemplo, que todas as trocas, manifestações do trabalho
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parecem se dar, nas festas e não no quotidiano. Trocas que não são
resultado da divisão social do trabalho, mas de todo esse complexo
tecido da sociedade. É aqui que se dão a troca de bens e a troca
de mulheres entre os cunhados de um e de outro lado, de uma linhagem e outra. É aqui que se torna claro, através das linhagens na
roça e na caça, como o trabalho individual se organiza em cooperação comunitária, como é garantido o acesso de todos aos recursos.
E mais: 0 " me tare" / " íwai" pode ser vis to como a união, não a
oposição, de festa e trabalho, roça e mato, agricultura e caça, .produção de objetos/ produção de alimentos, sobrenatural/ luta matenal dos
mortais, casas ou linhagens/tribal.
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Fica a pergunta sobre o que pode ocorrer se o "me tare" desaparecer, 0 que é uma hipótese razoável d~da, ~ grande pressão para
obter renda monetária. De que forma os pnnc1p1os que unem a comunidade continuarão atuando?

a

comunidade não é apenas um proPerceber de que se constitui
blema teórico interessante. É importante para saber em que a comunidade se transforma ao longo do tempo, inserida em nossa sociedade.
Desfeita a vida econômica tradicional, não há como sustentar por
muito tempo o mundo religioso e ritual. A comunidade pode prestar-se no novo quadro econômico, a desigualdades internas. Qual
a no~a base de coesão? A terra, já agora como propriedade do território, é um fator importante: a sobrevivência dentro do capitalismo.

Saber os nomes só ouvindo conversas não seria fácil. Como vimos,
muito mais que pelo nome, as pessoas se chamam pela relação que
têm entre si, das formas mais variadas. Acompanham sem dificuldade
os entrelaçamentos mais prolongados: "filha da irmã do pai dos meus
filhos ", "irmã mais velha da mãe de meu marido", etc. " Irmã ! "
("ub! "), "Irmã mais velha!" ("Ongóranam! " ), "Mãe do menino
Fulano!", um irmão pode chamar a irmã, e os termos em Suruí são
bem diferentes uns dos outros. Os irmãos homens podem dizer-se
"áre!" ou "irmão mais velho (novo)" . As mulheres podem chamar-se
pela relação ou simplesmente "companheira", " áre".

•Ir

Veremos como essas questões adquirem nova luz quando pensamos
nos Suruí como produtores de café para o mercado, o que de fato
ocorreu em 1981 . De que forma, no futuro, poderão, como grupo,
resistir e ter uma posição econômica melhor dentro do nosso sistema
econômico? Que tipo de comunidade serão então?

Não dizem com freqüência o próprio nome, nem gostam de dizer
se perguntados. É proibido ( "galoba", transgressão) dizer o nome de
irmãos (a não ser o de crianças até uns oito anos), o dos pais, o
dos av6S'. Embora não seja propriamente proibido, não se fala o nome
do tio materno, da tia paterna, dos cônjuges. Tio paterno e tia materna são chamados de pai e mãe; primos paralelos de irmãos. Primos cruzados podem chamar-se pelos nomes, mas mais comumente
usam o termo correspondente ("omaixan !", "meu primo!"). Cônjuges cuja relação en!re si é mais distante que a comum (esta sendo
tio materno/ filha da irmã ou primos cruzados) usam um tenno especial, "nem" . Cunhados têm vários termos apelativos : "kokô/ onob"
(tio materno/ sobrinho) , em especial "yeey" em oposição a "áre" .
"Are" e "yeey" são formas distintas de companheiro, pois " yeey"
é como cunhados se chamam, enquanto "áre" é termo usado por
irmãos. "Yeey" também é o vocativo do marido para a mulher,
quando é o tio ma terno chamando a sobrinha. Há um termo genérico
para sobrinho, homem ou mulher (filho/ a do irmão para ego feminino, filho/ a da irmã para ego masculino), "o lerat", que é o mesmo
para os netos dos dois sexos de ego feminino ou masculino.
Os nomes dos mortos são proibidos, transgressão tão grave pronunciá-los quanto o de irmãos ou pais. Ao falar dos mortos, referem-se
à relação: "a mãe de fulano", etc. Parece que é perigoso nomear os
mortos, que podem puxar para o outro mundo, como que chamados .
Algumas pessoas, em especial as mais velhas, se arriscam, sem se
preocupar muito com a proximidade da morte, e contam com saudade
o nome de todos os que já se foram há tempo e a relação dos
nomes entre si, os vários nomes do pai e da mãe.

8. Os nomes: grão para o tribal
" What's in a name? That which we call a rose by any other name
would smell as sweet . . . "
Shakespeare, Romeu e Julieta
Ao conhecer alguém, um Suruí pergunta : "quem é teu pai?",
"quem é tua mãe?", " onde você nasceu? ", " a que grupo você pertence? ( Gamir, Gamep, Makor, etc.) ", mas também " quem te deu
o nome?" para averiguar o lugar do outro no mundo.

A relação entre os que nomeiam e os que são nomeados altera
toda a terminologia de parentesco e os vocativos. Ouvimos um primo
cruzado chamar a prima cruzada de mãe, e ser chamado de filho, ou,
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noutro caso, chan á-la de filha e ser chamado de pai. De repente,
uma avó ou mãe chama a filha ou neta de mãe; o pai chama o filho
ou neto de pai. Tudo se torna incompreensível se não elucidarmos
as regras de nominação.
Os Suruí têm muitos nomes. Um menino pode ser nomeado pelo
tio materno e pelo avô paterno ou materno, bem como por gerações
anteriores (bisavô, etc.). Uma menina pode ser nomeada pela tia
materna e pela avó paterna ou materna. As pessoas chamam de "ba"
e "aia" (pai e mãe) aqueles a quem seu pai ou sua mãe nomeou;
"o'lop Galed", "o'ni Kaled", quem foi nomeado por meu pai, quem
foi nomeado por minha mãe. É como se quem nomeia transferisse seu
lugar ao nomeado. A pessoa que foi nomeada por meu pai, então, é
como que meu próprio pai, espécie de padrinho, deve cuidar de mim,
defender-me, por isso o chamo de pai. Os termos recíprocos de "ba"
e "aia", pai e mãe, são "paiai '' e "waid" . " Paiai" é vocativo para
filho só no caso do "o'lop galed" chamando o filho de quem o
nomeou; "waid " é filha no sistema de parentesco e filha da mulher
que nomeou . Por exemplo, Hobira chama seu primo cruzado Gapap
de "ba", porque seu pai Tíkã é que deu o nome a Gapap. Este a
chama de " waid" , filha . Se a mãe de Gapap tivesse dado o nome
a Hobira (pois era tia paterna desta) , ele poderia chamá-la também
de "aia", mãe. O curioso é que, teoricamente, Hobira e Gapap poderiam casar-se - e se chamam de pai e mãe.
N

-

N

Explica-se que uma mulher, por exemplo, Walesiab, chame a filha
Hogalaba de mãe: esta foi nomeada pela avó materna, mãe de Walesiab. Mesmo que os avós já tenham morrido quando a criança
nasceu, os pais podem chamar os filhos de pai e mãe: é como se,
de direito, os avós nomeassem os netos, até mesmo do país dos
mortos, do Gorakoied. Também a avó ou o avô chamam os netos de
mãe e pai, pela mesma razão.

-

Alguns exemplos podem ajudar a entender:

...

1) Bani é prima cruzada de Gahê -

sua mãe é irmã classificat.ória
do pai dele e Yamner, pai de Bani, é irmão classificatório da
mãe já falecida de Gahê. Esta mulher nomeou Bani e Gahê a
chama de "aia", n1ãe. Bani chamaria Gahê de " mô ", filho, se ele
não tivesse sido nomeado por Yamner, pai dela, sendo portanto
seu pai também, "ba".
N

2) C_
ádior é primo cruzado de Paueiika: a mãe dele é irmã do pai

dela. O pai de Paueiika nomeou Cádior e Paueiika diz, portanto,
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que ele é o "o'lop galed", o nomeado por meu pai. Ela e seu
irmão Ubaj ara falam "ba ", pai, para Cádior; ele lhes responde
"paiai ", "wai-da ", filho, filha, e assim por diante.
Resumindo:
Ego mulher para o menino,
( "xixop galed ", o nomeado pelo pai dela) :
diz "ba" para ele, pai; o menino responde "waid" filha.
Ego mulher para a menina,
( "xi-ti-kaled", a nomeada pela mãe dela) :
diz "aia'' para ela, mãe; a menina responde "waid".
Ego masculino para a menina,
( "xi-ti-kaled ", nomeada pela mãe dele) :
diz "aia" para ela;
a menina responde "mô ", filho.
Ego masculino para o menino,
(" xi-xop galed, nomeado por seu pai) :
diz "ba" para ele;
o menino responde "paiai ", filho .
Nomear terá algum papel na troca de mulheres? Uma mulher dá
o nome à filha do irmão. Esta chama de mãe à filha da tia paterna
que a nomeou, pois esta menina é sua mãe possível, podendo casar
com seu pai:

1

1

,6.
Maribago
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lkanen

Taitãi

Foi Noma quem nomeou Ikanen. Esta, portanto, chama Taitãi de
mãe e de fato, Taitãi acabou por se casar com Maribago, pat de
Ikanen.
Esta explicação foi dada pelos Suruí, mas não funciona no caso do
menino, nomeado pelo tio materno. Pode ser, de todo modo, que
o nomear implique em casamentos futuros, mas isso não foi visto.
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Uma outra categoria talvez seja a dos que foram nomeados pelo
tio materno ("o'ni soa kaled") . Não parecem existir hoje, mas talvez
fossem amigos formais, com obrigações especiais.
Não foi possível descobrir se há uma ocasião ou razão especial
para usar esses vocativos no lugar de outros: o uso pode estar relacionado com o ciclo de vida ou outro motivo.
Os nomes são muitos, pelo menos três para cada pessoa. Às vezes
são séries longas de cinco ou seis palavras. Os espíritos Goanei podem
nomear, como uma graça especial. Um... menino de dois anos, por
exemplo, tem um nome duplo, de um Goan cujo cocar mágico, que
de tão bonito que é, ao aparecer, faz tudo parar de espanto, até as
folhas no ar que o vento derruba das árvores. Filhos de pajé têm
nomes doados por Goanei, preciosos, dos quais se orgulham.

-

Embora o nominador não dê o próprio nome ao nominado e sim,
aparentemente, um outro, os nomes parecem ser conservados de pai
a filho e de tio materno a sobrinho e o mesmo para as meninas
(avó/mãe/filha; tia paterna/sobrinha) . Não está claro se o nome é
exatamente o mesmo ou se se trata de uma família de nomes, com
um tema central. O ideal é que uma pessoa possa transmitir o próprio
nome a muitos Suruí, filhos e sobrinhos. Disso resulta que há muitos
xarás, muitas pessoas com o mesmo nome na tribo ("a'hed amapi",
xará). Claro que nada disso se percebe à primeira vista: só um dos
nomes é mais usado em público e poucos dados a conhecer aos
estranhos.

Uma das pistas mais ricas para o significado dos nomes é a de
Lévi-Strauss, em especial nos capítulos "Universalização e Particularização" e "O ind~víd~o c?mo Est:>écie" de O Pensamento Selvagem. B
~ara ele a nom1naçao e um sistema de classificação, assim como
sistemas referentes a outros aspectos da sociedade e da observação
d~ naturez~ (por exemplo, tabus de alimentação e reclusão, 0 pretendido tote?11s~o, par~nte~co e organização social, classificação de plantas e an1ma1s). Tais sistemas interligam-se entre si, podendo ser
transforn:iados uns nos outros por operadores variados; compõem um
todo. m~or, u?1a classificação das classificações pode ser buscada. A
nominaçao ~er~a . um~ forma de determinar o lugar de cada pessoa
no grupo (1nd1vidualizando) e ligar cada indivíduo ao todo (à sociedade) . Poderíamos ver na classificação a que os nomes dão ensejo
uma pon~e entre o individual, particular, e o coletivo, genérico: pois
uma ?°sição específica é atribuída à pessoa, que ao fazer parte de
um sistema se insere na espécie, no universal.
Nessa perspectiva, seria inútil procurar responder, de forma isolada,
por que em dado grupo tribal, por exemplo, é proibido dizer o nome
d,?s mortos ou de certas categorias de parentes, por que alguns nomes
tem um peso sagrado ou perguntar com espanto por que ocorrem
reclusõe~ e tabus na menstruação, parto, etc. Não há uma explicação
subs~anuva para cada regra; importa a configuração, o cristal que o
relacionamento das regras entre si vai criando.

Quanto mais perguntamos sobre os nomes, mais descobrimos como
fazem parte de aspectos variados da vida social e religiosa. Que significado têm as regras complexas, como entender o que escondem?

Os nomes não teriam, então, um significado em si. Estaríamos
lon~e do nome como o sagrado, como mola da criação - o exemplo
mais flagrante podendo ser o da tradição hebraica, da Kabala o nome
como materialização da palavra, o sopro ou alma com um ixxJer secreto originando a matéria, o nome como essência dos seres e coisas
(basta pensar no Golem, a criatura artificial posta em vida pelo
homem através da descoberta de palavras esotéricas) . Prazer, por
exemplo, no O ramo dourado, também vê o nome como inseparável
da pessoa ou da coisa, a própria substância do ser, de tal forma que
a magia pode ser exercida sobre um homem através do nome como
de qualqueD parte de seu corpo. 14 Desfia então crenças e costumes
relativos a homes, em nada exóticos para quem pensa nas tribos
brasileiras. Para Lévi-Strauss, as explicações que se referem ao nome
como essência ou pista para o sobrenatural seriam enquadradas no
esquema classificatório: marcas e regras que ordenam o social. Seriam
importantes para compreender a estrutura do sistema classificatório
o lugar no todo, mas como peças do arcabouço, não em si. O mis~

94

95

., Famílias de nomes foram enumeradas, incluindo os de pessoas que

Jª morreram.

Os significados são carregados de poesia : o arco fica nu de flechas
de tanto atirar; fala tão bravo que o arco ficará nu de flechas de
tanto atirar; nossa casa, casa grande; que faz muitas coisas; carregada
de coisas; que faz muito trabalho; o "naraí" não fica parado; o
"naraí" que está lá; coisa bonita; tem muito milho na roça; pendurar a rede; morno; flecha que fica escondida; roça grande; tronco;
árvore da nossa casa; gavião; bravo; atirar e a árvore cair; pátio
grande. Alguns nomes são aparentemente pejorativos: nós trazemos
sujeira, porque a criança engatinha e fica suja; feia; roça que fede
depois de queimada.
Os nomes são dados para os nenês pequenos, mas não vi a cerimônia.

tério dos nomes, encantações e exorcismos desencadeando a criação
ficariam de certa forma submersos nessa fúria classificatória em que
o sobrenatural é secularizado.
Mas o veio aberto por Lévi-:Strauss é rico se pensamos na nominação como estabelecendo vínculos e uma rede de reciprocidade entre
membros da tribo. A nominação não apenas classifica, mas implica
em trocas materiais ou simbólicas. Em cada tribo, a nominação é um
conjunto complexo, como se fosse único. Mas os conjuntos formam
um padrão quando vemos que os nomes implicam em aproximações
afetivas ou de afastamento entre as pessoas envolvidas, em uso e
distribuição de recursos, em formas de organizar atividades produtivas
no quotidiano e em festas rituais, etc. Sobrepondo-se aos laços e
terminologia de parentesco, os nomes são outra rede de reciprocidade
e mostram ser, se examinados com cuidado, um dos muitos elementos que fazem o entrelaçamento tribal e possivelmente contribuem
para a relativa igualdade da sociedade primitiva.
Em outras tribos ainda é mais fácil que nos Suruí, sobre os quais
sabemos tão pouco, perceber exemplos da riqueza das trocas provenientes da nominação. Os grupos Jê são muito férteis . Poderíamos
lembrar alguns casos, só a título de ilustração, • para que os nomes
Suruí não sejam vistos como um dado solto e raro.

Os no~es implicam em festas e cerimônias que exigem o preparo
de comida. Trata-se às vezes da iniciação de homens e mulheres
obrigando a família ou pais dos portadores de certos nomes a oferece;
festas com características diferentes para cada nome. Além dos festivais,. a nominação estabelece uma rede extensa entre as pessoas: entre
nomtnadores e nominados e mais ainda, arranjadores de nominadores,
que os buscam dentro de certa categoria de parentesco, semelhante
à dos Krahó. Entre nominador e nominado há certa distância social e
relações mais formais e ritualizadas. Os arranjadores de nominadores
são espécie de pais adotivos, responsáveis pelos nomeados.
Os laços entre nominadores e nominados, que se superpõem aos
de parentesco, talvez expliquem traços Crow-Omaha 17 na terminologia
de parentesco de alguns grupos, como Xikrin e Apinayé. Isso pode
ser verdade também para grupos como Suruí ou Cinta-Larga : ' a terminologia que lembra o sistema Crow-Omaha pode dever-se à nominação, não ao parentesco em si.
Os nomes, então, vão cimentando a comunidade, criando obrigações
e dons, através de um outro sistema de regras., Ao mesmo tempo
vão marcando a posição dos indivíduos na sociedade. Que a iniciação
e um marco para novos nomes, como outros ritos de passagem em
que nova personalidade social é adquirida, já se sabe desde os primeiros cronistas dos Tupinambá. 18 Cerimônias de nominação e iniciação com novos nomes são importantes em muitos grupos. Nos Xikrin,
por exemplo, são ou eram muito importantes, como a Festa do Milho
Novo, com a integração da tribo em torno da oferenda de alimentos. 19
;

Os Krahó 15, por exemplo, são divididos em vários pares de metades, e a pertinência às metades de alguns desses pares é dada pelos
nomes (em outros pares, não pelos nomes, mas pela filiação a classes
de idade ou pela escolha individual). Há ritos ligados à divisão em
metades e aos nomes. É importante também o mecanismo de transmissão de nomes. Os nominadores são escolhidos, dentro de certas
categorias de parentesco, formando-se laços especiais entre os nominadores e os nominados (por exemplo, o indivíduo tende a usar,
para referir-se aos outros, os mesmos termos de parentesco que quem
o nomeou). Os nominadores possíveis estão em categorias de parentesco que lembram o caso Suruí: o menino recebe o nome do irmão
da mãe, do pai da mãe ou do pai e seus primos paralelos e a mulher
recebe o nome da irmã do pai, da filha da irmã do pai, da mãe do
pai e da mãe da mãe ou suas primas paralelas. Existe uma solidariedade especial entre pessoas portadoras de determinados nomes, que
têm entre si uma relação marcada pelo termo de parentesco "hopi" .
A nominação vai intensificando a coesão intratribal.

O nome não é só um atributo individual, mas uma referência da
ação e do papel da pessoa na sociedade, garantindo o reconhecimento
dos feitos futuros ou comemorando os atuais. Por isso os nomes de
crianças ou de mulheres são tantas vezes pouco importantes, dada a
sua participação secundária na sociedade. Nos Xikrin, por exemplo,
nomes cerimoniais são perigosos para a criança recém-nascida, em
especial se é frágil. Um pouco, talvez, a idéia de que, se a criança
morrer, não vai fazer parte da sociedade e há precipitação em lhe
atribuir um lugar. Nos Xavante, segundo Maybury-Lewis 20, as crianças só recebem o primeiro ·nome depois dos cinco anos, sendo referidas até então pelos termos de parentesco. Ainda, segundo ele, os nomes
femininos Xavante praticamente não existem.

Nos Apinayé 16 , também a pertinência a metades (do Sol e da Lua)
é dada pelos nomes. Há ritos complexos ligados a nomes e metades.

Tabu quanto ao nome dos mortos e a relação dos nomes com os
de ancestrais poderiam ser vistos sob o ângulo do lugar na sociedade:
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os mortos vão perdendo espaço entre os homens para cedê-lo aos
que aí ingressam e passam a ser os novos indivíduos. É comum o
tabu quanto ao nome dos mortos: existe nos Munduruku, nos Trumai,
nos Suruí, nos Kaingang, nos Kamaiurá e tantos outros. Por outro
lado, os nomes têm reláção com os ancestrais, numa perpetuação da
sociedade, na continuidade de gerações. Nos Makuna 21, a criança recebe o nome de um dos avós morto recentemente, cuja alma entra
na criança; nos Kamaiurá o nome é transmitido de avô a neto, havendo o perigo de se perder o nome se a criança morrer; nos Suruí
o nome parece passar de pai a filho e de tio materno a sobrinho.
Os nomes têm vínculos com os ancestrais e com o sobrenatural: nos
Suruí os Goanei das águ 1s podem nomear os homens, nos Xikrin
.,
.
, .
.
os pa1es ouviram espir1tos pronunciarem nomes e os passaram &os
homens, nos Makuna os nomes dos espíritos, como os instrumentos
Jurupari, são propriedade ritual dos "sibs" e transmitidos dos mortos aos recém-nascidos . Ponte entre o religioso e o social, os nomes
trazem os espíritos e a morte aos homens.
Não só é comum o tabu quanto ao nome dos mortos, mas também quanto a pronunciar os nomes de certas categorias de parentes.
Estas regras se invertem muitas vezes de uma tribo para outra. Nos
Suruí, como vimos, pode-se dizer o nome de primos cruzados, não
o de primos paralelos e irmãos. Nomes de crianças podem ser pronunciados em qualquer caso, a mãe pode dizer sempre o nome dos
filhos, mesmo adultos.
Em outros grupos, as proibições são exatamente o contrário. Nos
Trumai 22 , há tabu quanto aos nomes ou há relações de evitação entre
parentes afins, em especial sogros e cunhados. Nos Suyá 23 , os nomes
não são usados nem para os afins nem cognatos de gerações ascendentes; são usados para cognatos da mesma geração. A tecnomínia,
como aponta Joan Kaplan 24 , seria uma forma de reconciliar as duas
classes de parentes, afins e "parentes" agnatos e cognatos : aproximo
as duas categorias numa forma conciliadora de linguagem.
As proibições Suruí ficariam mais claras dentro desse esquema.
Dizer o nome de crianças se pode, pois ainda não têm participação
social completa, não são "cidadãos " plenos; dizer o nome dos filhos
também, pois são, de certa forma, não os parceiros da troca de mulheres (representados pelos parentes da outra linhagem), mas o próprio objeto ou instrumento da troca. Distinguir parceiros da troca,
os pólos da reciprocidade (parentes e afins) é que seria importante.
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As comparações levam mais uma vez à idéia de que a proibição
não tem um sentido ou explicação em si, ela classifica os membros
da tribo em subgrupos que formam o centro mais íntimo de quem
somos "nós" em oposição aos outros, os estrangeiros. A tribo não é
indivisa : a maior parte dos grupos iildígenas compõe-se de metad~s,
muitas de clãs, em quase todas há uma noção nítida de um núcleo
básico, quem somos "nós" e quem são os "outros". A divisão origina
trocas e entrelaçamento que unem as partes num todo mais amplo.
Um grande número de tribos, por exemplo, se autodenomina Gente,
em detrimento de outros, que não seriam humanos (os Suruí, os
Cinta-Larga, os Guarani, etc.).
Os Suruí, por exemplo, têm um grupo Kaban; os Cinta-Larga
também. Embora as duas tribos se autodefinam como Gente, a divisão
interna origina um outro grupê> unido entre si, os Kaban, parentes
verdadeiros en'tre si. A classificação dos seres humanos é sempre sutil.
Os Suruí têm várias palavras com amplitude diversa quanto a quem
incluem. Há os parentes ("o'laar"), que não distinguem entre linhagens, parece, há os companheiros-irmãos ("áre", irmãos, no caso dos
homens, no caso das mulheres todas as mulheres entre si), há Gente
("Paiter", nós mesmos); há a diferenciação entre diversos tipos de
índios (" lahd ", outros índios; "Loikubei", os Cinta-Larga e CabeçaSeca, também conhecidos por denominações específicas para cada uma
das duas tribos) ; há os "iara", brancos invasores.
A nominação apareceria como importante dentro de toda essa riqueza de classificação da sociedade, como mais uma forma de integração social. Os próximos e os distantes, os companheiros e os
possíveis parceiros de troca. Padrinhos e afilhados, em união que imita
a biológica e a do parentesco; obrigações e contra-obrigações de presentear, dar alimentos, promover festas fornecendo comida a toda a
aldeia ou a grupos grandes, ajuda material e espiritual na iniciação
e rituais de passagem, novas formas de trabalho conjunto. E sobretudo - o que é menos aparente - novas obrigações em relação
à troca de mulheres, talvez não imediatas mas de longe implícitas
nos novos laços.
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IV. FENDAS NA VIDA TRIBAL

O dinheiro
Olhando as flechas ornamentadas, espetadas na palha da maloca,
fica-se imaginando o seu significado quando eram feitas para usar
ou para trocar, antes da existência do dinheiro. O prazer então de
fabricá-las no "metare", sem pressa, cada homem com orgulho da
própria arte, exibindo o trabalho aos outros. O tempo, o gosto, os
fluidos entre as pessoas por elas criados seriam outros.
Hoje não há objeto que não seja visto também como dinheiro.
Há um rei Midas primitivo metamorfoseando os produtos da arte,
a nossos olhos tão carregados de afeto, no pobre ouro de papel
inflacionário do Brasil.

Consumo

Além da roupa, a munição é necessária. Poucos caçam com flecha.
É preciso comprar espingardas, chumbo, espoleta, cartuchos. Os calibres vão de 20 a 38-4 5 - as armas mais modernas expropriadas
dos colonos invasores. A pesca é hoje feita com anzóis e linhas. Os
instrumentos de produção, antes dados pela FUNAI - machados,
enxadas, facões, facas, faquínhas para fazer colares ou flechas - devem ser adquiridos. As redes, com cordas industrializadas, agora são
compradas. As tradicionais são usadas ~m ocasiões especiais - casamento, parto - nem mesmo mais nas reclusões. Haverá falta de fio,
de tempo ou de pessoas capacitadas, já que só as mais velhas tecem?
Ou se trata de maior procura pelos brancos, a razão de troca sendo
duas redes industrializadas/uma rede Suruí? Produtos mais supérfluos
mas já incorporados: sabonetes, xampus, para alguns escova e pasta
de dente, panelas de alumínio, colheres, malas de couro ou plástico,
bolsas, tesouras, pentes, espelhos. Cobertores são usados no frio, fazendo-os deixar de lado o aquecimento pelo fogo; uma ou outra
toalha. Lanternas e pilhas são cobiçadas - aí é possível pescar à
noite, andar sem medo. Os abastados compram bicicleta, rádio, vitrola
de pilha, discos com as músicas mais cheias de chavões. A moda
são relógios fosforescentes à prova d'água, com dias e minutos - praticamente ninguém sabendo ver as horas mas acertando-os com a
maior pontualidade. Hoje há um consumo mais coletivo: ganharam
um carro e um barco da FUNAI (em fins de 1980) e andam às
voltas com a necessidade de gasolina.
Nunca houve a menor restrição ao uso de objetos industriais,
como, por exemplo, ocorreu no Xingu, onde os irmãos Vilas-Boas
tinham a preocupação de manter os padrões tribais de consumo e
impedir a entrada, com visitantes, de novos bens .

O desejo de dinheiro é enorme. É preciso ter roupas, sapatos,
sandálias, os de maior renda até meias e chuteiras de futebol. Os
Suruí se vestem com a maior elegância, combinando peças de cores
berrantes, vermelho com laranja, quase à indiana. Os homens nunca
andam nus - usam pelo menos um calção ou cueca e têm calças
de limpeza impecável. As mulheres, quando não têm vestidos, andam
de calcinhas, preferindo as pretas e vermelhas. Na Linha 14 as mulheres adultas, não as mais mocinhas, voltaram a andar nuas, embora
já tenham morado muito próximo à cidade. No Sete, alguns vestidos
são usados todos os dias, lavados no banho com as donas e vão
ficando encardidos, com ar de pobreza. Vêem-se as combinações mais
esdrúxulas, uma mulher andando de sutiã estampado ou camisola de
nylon rendada . No mato, um dia, vestidos novíssimos, um desfile
de modas; haviam limpado tudo de uma casa de colonos .

Aqui, com a atração, a FUNAI trazia uma variedade de bens,
no início como presentes e depois em troca de artesanato. Mesmo
com muita firmeza teria sido difícil evitar o consumo. A distância
a Cacoal ( 45 km) ou aos colonos (3 km) é mínima, e uma variedade enorme de bens existe ao lado dos Suruí, atraindo-os e fazendo-os sentirem-se destituídos, privados de riqueza. Perambulando pelas
linhas dos projetos de colonização ou pela cidade, pedem, ganham,
trocam, compram. As mulheres de colonos costuram para eles por
preços módicos. São recebidos nas casas, sentando, conversando, tomando café e comendo bolo, como qualquer outro hóspede. Felizmente, ainda é possível controlar o uso de álcool que só na
Linha 14 corre um pouco mais, de tempos em tempos.
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A renda
Como são financiadas essas compras tão diversificadas?
Não é possível saber há quanto tempo os Suruí têm algum rendimento monetário. Em 1978 já havia a preocupação dos administradores em estimular o grupo a obter uma renda, alegando que o
orçamento da FUNAI era muito baixo para que todas as necessidades
fossem atendidas. Ainda era possível indagar então para que precisariam de dinheiro, se a subsistência estava assegurada? O lucro do
café seria, por exemplo, aplicado em saúde? Mais. tarde, em 1981,
era tão patente a cobiça de dinheiro, e tantas as queixas e privação
de moeda, que só podia causar alegria ver os Suruí receberem até
mesmo pequeno pagamento por serviços feitos ao casal Bontkes, do
Summer Institute of Linguistics, então residentes no Sete, mesmo
para quem tivesse consciência de que, atrás do dinheiro, se instalava
algo semelhante a uma relação assalariada.
Desde 1979, pelo menos, já havia várias fontes de renda: a exploração de borracha e caucho, o café, já em produção na Linha 14,
a venda de artesanato, alguns pagamentos feitos pela FUNAI e ocasionalmente por outras pessoas, venda diminuta de arroz ou feijão e
em 1980/ 1981 os salários recebidos pelos homens empregados na
expedição de atração dos Urueu-wau-wau.
Os salários pagos pela FUNAI eram, em 1980 e 1981, os previstos no orçamento para dois funcionários do Posto. Em vez de empregar funcionários não-índios, a FUNAI escolheu dois Suruí: seu
salário, porém, era dividido, informalmente, entre todos os índios
que trabalhavam no Posto e mais os três chefes Gamep, que trabalhavam pouco. A administração pretendia, assim, evitar que houvesse
dois índios privilegiados, com rendimentos superiores aos dos outros:
e usar a pequena verba para atrair os índios para o trabalho do
Posto. Discutiremos mais adiante esse sistema. Em fins de 1981 havia
salários para quatro ou cinco homens e apenas esses trabalhavam
no Posto, recebendo a remuneração total.
A roça tribal era apenas de subsistência. Os únicos produtos vendidos, em pequena quantidade e apenas por poucas pessoas, eram
arroz e feijão .

características mais parecidas com as de caça e coleta, as mulheres
podendo acompanhar os maridos. O ritmo de trabalho, no entanto,
já era outro. Em 80 e 81, um número crescente de horas de trabalho
passou a ser dedicado à borracha, com sacrifício não só do tempo
rarefeito e infinito da aldeia mas também de outras atividades econômicas, mais ligadas à alimentação. Trata-se de trabalho extenuante.
No caso do caucho, é preciso cortar as árvores com machado e durante
três ou quatro dias ir buscar o líquido. No caso da seringa não se
cortam as árvores e menos força é exigida; mas é preciso mais constância, pois durante uma semana ou mais, feitas as incisões nas árvores, percorre-se o caminho das tigelas duas vezes por dia. Essa
regularidade atrapalha bastante o resto do trabalho indígena, feito
sempre sem muito horário, ao sabor do momento e de combinações
com os outros.
Em 1979, a estimativa era de que nenhum homem recebia, em
toda a estação séca, muito mais que Cr$ 15.000 (o salário mínimo,
então, era de Cr$ 2.268) . Em 1980 o cálculo é mais difícil. Uma
ou duas vezes o grupo Gamep chegou a vender Cr$ 100 .000 em
conjunto. Outros venderam individualmente. A comercialização era
feita com a ajuda da FUNAI, que levava os índios a Cacoal ou Pin1enta Bueno para a venda. Em 1981 o próprio comerciante de
borracha estava indo ao Sete, fazendo então as negociações. Impacientes, os Suruí muitas vezes não esperavam pela FUNAI e iam a
pé vender a borracha nas Linhas, por preços ligeiramente inferiores
aos da cidade, carregando um enorme peso nos cestos de palha.
Na Linha 14, em 1 ~79, havia apenas três seringueiros; já em 1980
o número havia crescido, sendo todos mais ligados ao Posto que à
Casa-Grande.
Em 1980, o café só estava em produção na Linha 14, onde o
rendimento total estimado, em 1979, era de Cr$ 30.000 e em 1980
de Cr$ 100.000. Devia haver uns 14 mil pés de café plantados. No
Sete havia uns 8.000 pés plantados, em péssimo estado, sujíssimos,
além de alguma plantação nas roças tradicionais de cada homem.

A borracha era, em 80, atividade de praticamente todos os homens
adultos no Sete, feita de forma errática, e, no caso do caucho, tinha

Em 1980, no período da seca, quando era preciso limpar o café
e trazer borracha e caucho, alguns homens trabalhavam quase que
o dia inteiro, à semelhança dos caboclos. Era nítido o contraste
com o ano anterior, quando pouco tinham a fazer depois da roça,
lembrando os cálculos de quatro horas em média de trabalho nas
sociedades primitivas. Já se tratava de um dia de trabalho semelhante
ao do assalariado.
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A borracha

Outra fonte de renda estimulada desde o começo pela FUNAI
é a arte indígena. Não parece ter havido o escrúpulo de preservá-la
da troca por dinheiro, a não ser evitando trocas, em certa medida,
dentro da área indígena. Os índios costumam ir à sede do Parque,
em Riozi~o, levando flechas, <:estos, colares, etc., pelos quais recebem
pagamento na hora ou crédito. A comercialização está sujeita à situação de caixa na sede, que é em geral ruim. Em 1981, assim mesmo,
compravam-se (salário mínimo de janeiro: Cr$ 5.700) Cr$ 15.000
mensais de objetos Suruí. Em 1979 /80 a média mensal vendida por
todos os Suruí em conjunto era de uns Cr$ _ 10.000. Por pessoa,
portanto, a receita era muito pequena. Os preços, de modo geral,
são baixíssimos se comparados aos alcançados na cidade em qualquer
loja comercial. Várias vezes sugeriu-se que a FUNAI destinasse uma
verba grande apenas para a compra de artesanato, o que não sujeitaria os índios aos baixos preços locais, e seria importante para manter
trocas tradicionais, como as do "metare ", com a valorização monetária das flechas, pois o que cada homem ganha no Mapimaí é depois
comercializado.
Em 1980 a maior fonte de renda dos Suruí foram os salários dos
que trabalhavam na expedição de atração dos Urueu-wau-wau - cerca
de dez homens Suruí permanentemente, em revezamento. Ganhavam
um salário mínimo mensal - cerca de Cr$ 5.000. O tempo de permanência variou muito, de três meses até um ano, os casados tendo
que voltar mais cedo. Vinham carregados de novidades: vitrola, relógios, discos, roupas, rádios. O efeito foi, em geral, de distanciar do
trabalho quotidiano os que tinham condições de liderança; passaram
a julgar que podiam então viver como chefes, talvez a exemplo dos
brancos, com o trabalho dos outros.

desejo de consumo geral, abriu com os dois outros um "bolicho"
local onde vendiam bolachas, munição, sabão e outros artigos e compravam artesanato com "lucro", como afirmavam. Ou seja, um pacote
de biscoitos era comprado pelo dobro do preço do "bolicho" das
Linhas, que já era careiro, e adquirido pelos meninos (con10 regra
tão desprovidos de dinheiro) , quando vendiam um peixe aos brancos
do Posto, por exemplo. Poder-se-ia dizer que tão pequena quantidade de produtos tem quase o caráter de coleta, o mesmo valor que
castanhas ou serigüelas encontradas na mata, pois o dinheiro é adquirido de forma lúdica pelos compradores, por exemplo, quando se
trata de meninos pescadores. O que preocupava, porém, é que as
flechas eram compradas por preços ainda inferiores aos da FUNAI
e em vez de surgir uma estratégia conjunta de comércio com os
brancos havia um intermediário dos companheiros. A FUNAI estava
alerta para o fato e pensava em organizar uma cooperativa.
Os três jovens Gamep agiam em conjunto, ligados por laços de
parentesco. Um deles, porém, por ser chefe, estava sempre redistribuindo o que ganhava e se diferenciava menos dos demais índios,
era mais ligado à Casa-Grande e à tribo.

...

No grupo Gamir, as atividades comerciais eram mais uma tarefa
conjunta e embora também falassem em "peões", todos trabalhavam
e recebiam igualmente.

De fato, talvez por influência das viagens aos Urueu-wau-wau ou
por força da exploração de borracha e café, surgiu entre os índios,
ao longo
... de 1980, uma nova organização do trabalho. Os três jovens
chefes Gamep, de volta da expedição, passaram a explorar a borracha
e o caucho com o que chamavam de seus "peões", na verdade homens do seu grupo familiar. Deixando de trabalhar eles próprios,
até mesmo na roça, passaram a comercializar em conjunto o produto.
O mais industrioso entre os três, que em 1979 trabalhava sem cessar
como seringueiro e na roça familiar, passou a ter uma roça fora do
sistema tradicional, empregando quatro "peões" aos quais prometeu
recompensa. Abriu uma conta no banco e parecia apropriar-se da
maior parte do rendimento conjunto. Por outro lado, traduzindo o

Essas formas de organização nova, germes de desigualdade interna
(poder-se-ia falar em exploração, se não há aqui salário nem propriedade privada da terra?) pareciam refletir a imitação do branco, da
forma pela qual o Posto administra a produção. A experiência com
o café, no Sete, foi curiosa. A produção era administrada pelo chefe
de Posto, com os empregados índios. Não conseguindo mão-de-obra
nem estimular ninguém para o trabalho, apesar do pequeno salário
pago, o chefe do Posto abandonou aos índios a plantação. Os dois
grupos, Gamir e Gamep, uniram-se então e combinaram deixar a
cargo de um líder Gamir, cunhado de um dos três líderes Gamep,
a limpeza do café. Receberia depois parte da produção e seria ajudado
por alguns homens Gamep. O trabalho, portanto, não era conjunto;
alguns trabalhavam como "empregados" dos oytros, com promessa
de renda futura. Depois de dois ou três meses de trabalho árduo,
com muitos meninos ajudando, os trabalhadores se cansaram vendo
que nada ganhavam, e o café foi ficando em péssimo estado, acabando
por ser abandonado.
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Quanto à roça, consiste, via de regra, em dois ou três alqueires
de arroz, feijão, mandioca, milho, mamão, bananas, um pouco de
melancia. A mata foi tombada à mão em 1979; no ano seguinte
alugou-se uma moto-serra. A produção era razoável: uns 250 sacos
de 60 kg de arroz, uns 20 kg de féijão em 1979. Em 1980 a produção foi menor, bem como a área plantada. Nada se vendeu, mas
mandou-se um pouco , para outros Postos, onde havia falta desse
alimento. O arroz descascado na máquina era nessa época servido
com feijão na cozinha, só para quem trabalhàva no Posto. No horário
de comida, todos se apressavam, alguns vinham com as mulheres,
o movimento crescia. Muitos dos meninos depois completavam a refeição na Casa-Grande. Havia sempre certa redistribuição disfarçada,
o arroz cru ou cozido transitando para a Casa-Grande, privilegiando o
grupo e;amep, mais ligado ao Posto.

Estavam os Suruí, assim, enfrentando as agruras da pequena produção independente, que não conseguiam gerir de maneira conjunta,
a não ser, aparentemente, com desigualdade, em 1980 e começo
de 1981.

O P<>sto
A 500 metros da aldeia, o aglomerado de casas caboclas que constitui o Poito é central na passagem da vida comunitária para atividades
..
comerciais.
O conjunto tem já proporções de uma pequena colônia. De um
lado, as casas propriamente do Posto, todas de madeira : uma casa
para um trabalhador e família, a sede em construção, a enfermaria
com sala de rádio, uma casa para um enfermeiro e família. Seguem-se
mais duas casas de índios. No meio, umas seis casas de índios, também de madeira, e a cozinha para os trabalhadores índios do Posto.
Mais atrás, um abrigo para a máquina beneficiadora de arroz, adquirida em 1980, um pequeno paiol para armazenar a colheita um
chiqueiro. Do outro lado, a casa de um casal do Summer· Ins~itute
of Linguistics, que desde 1971 passa períodos na área, a escola, mais
casas caboclas de índios, a casa de uma lingüista, também do Summer.

•

A vida aqui é de extrema simplicidade. O chefe do Posto costuma
trabalhar diariamente com os índios, procurando manter um padrão
de igualdade. Foi um chefe, que chegou e ficou dois anos no Posto,
quem construiu as casas, praticamente sozinho ou com ajuda de um
trabalhador nos períodos em que havia algum lotado no Posto, enquanto os índios, alegando não saberem fazer casas caboclas, olhavam
apenas. Durante uma época, era ele quem, de segunda a quinta, ia
com os índios à roça do Posto. Os trabalhadores eram, então, de
dez a quinze pessoas, muitos deles meninos ou rapazes, em número
flutuante. Desses, dois eram funcionários, mas, como vimos, o salário
era dividido entre todos, os chefes inativos recebendo também, "pelo
trabalho de mandarem nos outros", pela mobilização da comunidade .
O horário era muito flexível, no máximo seis horas por dia, com
muitos dias parados, como nas freqüentes viagens do chefe a Riozinho.

f

A roça do Posto tem sido importante como fonte de alimentação,
usada nas festas tribais e durante muito tempo foi o sustento de
meninos órfãos, criados ao redor do Posto. Vimos também como
são apreciados os mamões plantados pelo Posto. No entanto, essa
mesma quantidade de alimentos poderia provavelmente ser produzida
nas roças tribais, se os trabalhadores ajudassem a própria família e
não a FUNAI.
Nos períodos de mudança de chefe do Posto, roça e serviços do
Posto desaparecem como por encanto e a tribo volta a contar só
consigo mesma. Isso ocorreu, por exemplo, no Sete em todo o ano
de 1982 e parte de 1983, na Linha 14 em 1980. Todos os novos
chefes, como se pequenos senhores de terra, reiniciam as tarefas
como se fossem invenção sua e novidade absoluta - mas na verdade obedecem a esse padrão geral.

Tarefa fundamental do Posto é a limpeza da pista de pouso e do
campo em volta. Só nisso se consomem dias sem fim de trabalho.
O chefe do Posto faz as mesmas tarefas que índios, dando o exemplo.

A vida pessoal e familiar dos funcionários é sacrificada. Vivem
isolados, por vezes deixando a família na cidade, têm consumo moderado - só o que há no Posto, um mínimo de compras, o açúcar
que a FUNAI manda. Caça e pesca são exíguos. Na hora da refeição, a casa fica invadida por visitantes que vêm beliscar o que
podem, aves de rapina curiosas. Para preservar a intimidade, a casa
do Posto foi cercada, em 80, numa tentativa de criar galinhas, manter
uma horta, usar com mais limpeza as duas privadas em cabines de
madeira, pegar água no poço com mais sossego. Um ou outro funcionário proibia os índios de entrarem em sua casa, para evitar roubos
e o movimento constante. Mas isso é raro e a vida dos funcionários
fica exposta, partilhada, devassada a todos os minutos. Defendem-se
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trancando e escondendo tudo o que não for para ser dado. Fazem
de conta que não receberam os parcos estoques de sabão, munição,
açúcar mandados pela FUNAI, que vão sendo escoados aos poucos,
se possível em segredo. Reduzem a um mínimo o próprio padrão
de vida - seria preciso dividir com todos ou suportar a ira que
a desigualdade provoca.
O chefe do Posto enfrenta uma tensão constante. ~ açodado pelos
índios que querem brindes: armas, munição, sabão, anzóis, facas,
machados, enxadas, açúcar, velas, fósforo, querosene. Sempre há
alguém pedindo, embora os estoques sejam pequenos. A cobiça de
arroz, reservado aos trabalhadores do Posto, é enorme. Os funcionários mantêm um equilíbrio instável: controlam a comunidade através dos líderes, agradando e recusando, impossibilitados com os pequenos recursos de garantir uma clientela fiel. Procuram manter com
pequenos favores e presentes uma rotina em que nada aconteça.
Além dos pedidos materiais, há os surtos periódicos de reclamações
agressivas por parte dos índios quanto ao problema de terras. Em
1976, tomaram o Posto e o rádio; em setembro de 1980 atacaram
colonos invasores, retirando 40 pessoas da área, sem matar ninguém,
mas tirando-lhes as roupas e as armas. O chefe do Posto sabia do
ataque, que não pôde impedir. Em todo o período de 1979 e 1980
os índios, irritados, exigiam a vinda do chefe da Delegacia Regional
da FUNAI, ou pediam dinheiro para ir a Porto Velho expor suas
reivindicações diretamente ao governador. Os funcionários, embora
convencidos da justiça da posição dos índios, parecem achar que não
cumprem o seu papel se deixam a mobilização indígena alcançar a
cidade ou a opinião pública, em vez de encontrar uma solução dentro
da área .
A outra fonte de atrito com o Posto é a situação de saúde. Os
Suruí contam com um atendimento médico muito superior ao da
população regional, mas que ainda assim não consegue eliminar as
doenças de pele, as verminoses, as gripes fortes, as pneumonias,
os casos de tuberculose ou hepatite, alguns casos de malária, as muitas
mortes de recém-nascidos, os dentes estragados. Um médico e um
dentista de Cacoal vêm periodicamente - os índios podendo também
ir à cidade para atendimento no hospital ou consultório dentário.
Que tipo de medicina seria capaz de sanar esse constante estado de
fragilidade, a ameaça permanente de males e de morte? Os primeiros
anos de contato, com as epidemias e a alimentação reduzida, devem
também ter deixado sua marca.
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A irritação e o desespero dos índios se derramam sobre o auxiliar
de enfermagem, cujo preparo, em geral, é relativo. Há sempre filas
de índios pedindo remédios, chamando de dia ou de noite. O trabalho de enfermagem é no Sete tarefa de tempo integral. Nenhum
auxiliar de enfermagem fica muito tempo: acaba se indispondo com
os índios e sendo transferido. De vez em quando, não havendo nenhum
atendente da FUNAI, o pessoal do Summer ou algum visitante, como
a lingüista ou um jovem estudante de biologia em pesquisa, encarregavam-se de atender os índios e sua maior habilidade no trato pessoal
amenizava as insatisfações. Mas de todo modo a saúde é um ponto
crítico de domínio/socorro: são os brancos que trouxeram a doença,
na ponta dos facões pendurados para fazer a paz e a sua proximidade é agora desejada, para um atendimento mais pronto. Medo e
raiva misturam-se a pedidos de proteção.
Poderíamos pensar ainda na diferença entre essa medicina curativa,
de qualidade e empenho duvidosos, tão baseada na indústria química,
e a medicina tribal. As doenças de antigamente, mandadas pelos espíritos, exorcizadas pelos cantos religiosos e amenizadas por ervas,
com a sabedoria do pajé e certo conhecimento mesmo por parte de
leigos; e as de hoje, vindas não se sabe de onde, o mundo novo
e assustador de médicos e hospitais, para o qual não há cura.
Um dos maiores desejos dos índios é o de aprenderem a ler e
eles reivindicam sempre uma escola no Posto. O casal do Summer
ensinou algumas pessoas, jovens e ~eninos, a ler na própria língua,
e a fazer contas, num aprendizado muito lento.
Em torno do Posto, a dignidade de povo e a alegria tribais mudam
de forma, apesar da curta distância: aqui se s~bmetem ?u se r~vol
tam, pedem e reclamam, colonizados e protegidos. Meninos deixam
a Casa-Grande e passam a girar como parasitas em torno dos brancos, querendo imitá-los no trabalho e estilo de vida. Querem as casas
caboclas, 0 chão de cimento, as chaves para trancar os novos pertences e as mulheres, agora isoladas dos outros homens da maloca.
E de repente a ira: por estarem sendo destruídos, não receberem
tudo a que têm direito, terem menos que os brancos, governados
nas próprias terras . Pelo que vêem. de nós, ~um estado de fals~
prosperidade, onde sindicatos m~l e~i~~em, e nao lhes chegando. c~t
ticas de nossa sociedade, não tem 1de1a de que a sorte da ma1or1a
dos brasileiros ainda é pior.
O trabalho com o chefe do Posto é uma ruptura grande na vida
tribal. Para ganhar uma pequena quantia de dinheiro e aproximar-se
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do centro de poder (branco), os índios começam a fazer parte de
uma outra organização do trabalho, sob as ordens do chefe. A roça
do Posto já é feita para ensinar aos índios o que é a produção para
o mercado, e apresentada como tendo eficiência maior, sendo o resultado de um esforço superior ao das roças tradicionais. Não seria
justo dizer que os índios são aqui assalariados ou explorados, embora trabalhem por muito pouca remuneração, pois o produto é seu;
mas vão ingressando na produção capitalista, hoje com a roça de
subsistência, mais tarde com a produção de café, sem uma organização própria, sujeitos a uma hierarquia inexistente em sua sociedade.
Os que trabalham no Posto vão abandonando a cooperação tribal
na agricultura. Trabalham para ganhar dinheiro, mais que para comer,
pois ainda continuam a receber alimento da Casa-Grande. É verdàde
que, com a renda monetária, fazem compras para os parentes, mas
o que se pode prever é que as obrigações para com a família diminuam com a entrada de dinheiro, enquanto aumentam os gastos individuais: relógios, rádios, bicicletas, roupas, etc. Nesse circuito as
mulheres pedem sempre, recebem o que os homens querem lhes dar,
pois não lidam com dinheiro e passam aos homens a renda oriunda
de sua produção artesanal. Poder-se-ia prever com o tempo nova
forma de sujeição da mulher através do dinheiro?
À primeira vista, parece inegável a imitação da produção nos mol-

des de uma empresa incipiente, no caso do "bolicho" e da roça com
"peões" de que se falou acima. Os índios se organizam de acordo
com o que vêem: não uma roça coletiva ou uma pequena cooperativa, para o que necessitariam de exemplo, mas a hierarquia e o
"emprego" capitalista. Caricatura de relações de trabalho capitalistas,
ainda com uma certa redistribuição familiar de ganhos, a nova
... exploração comercial de borracha e da agricultura dos jovens Gamep
parece ter lançado sementes de acumulação primitiva por parte de
poucos, que com o tempo podem assemelhar-se a líderes como alguns
Terena do sul, dessa vez assalariando de fato os seus irmãos. Mas
é preciso ter cuidado no caso indígena, em afirmar que há exploração, pois a desigualdade pode ser mera aparência (apesar das contas
bancárias mais altas de uns poucos indivíduos) , e a redistribuição
se dá. inesperada e por caminhos pouco visíveis. No "bolicho", por
exemplo, muita gente acabou por não pagar as contas e na verdade
o desejo de consumo na área foi parcialmente atendido com os recursos dos mais abastados. Três vezes, no período 81/83, o "bolicho"
foi aberto e fechado e, com o tempo, o "lucro" dos donos ia se
transformando numa vasta distribuição de biscoitos, bolachas, cigarros, ou pelo menos no acesso à mercadoria, evitando idas a Cacoal.
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A aldeia da Linha 14
É na aldeia do Sete, a maior, que transcorre a matéria básica da

vida Suruí. Tudo acontece aí as visitas mais importantes da
administração, as grandes festas, o movimento ~ alegria .d~ários. Os
problemas de terras são os do Sete, sua a ma~or agressivida~e n?s
pedidos à FUNAI. Aí os vôos freqüentes e a pista de pouso, inexistente na Linha 14.
A aldeia da Linha 14, porém, tem uma atmosfera própria, aspectos
característicos a apanhar. Do Sete, a pé, percorrendo pela m~ta cerrada de dez a doze km, chega-se de chofre à Casa-?rande, ~mensa,
imponente abrigando cerca de 45 pessoas, e que foi construida em
1980. Du~s portas pequenas, uma em cada extremidade e o contorno
da fumaça dos fogos internos saindo por todos os poros, no ~on
traste com a mata. Atrás, muito perto, quase parte do mesmo con1unto os casebres que compõem o Posto, uns seis, mais a escola e o
h~spital de madeira, formando um pátio_ qu~d~ado, se,m árvore al?uma na sistemátiça destruição da mata tao upica da area rural, s1mb0l~ talvez da luta contra a selva. O lugar, sem água a não ser de
poço, é cercado de mato, quase um v~le meio t~iste, fechad.o. Em
1980 ainda a casinha de reclusão para um aprendizado de pa1elança,
0 ca~to hi~rático ininterrupto dia e noite, estendendo à aldeia a
mesma bruma sobrenatural que envolve a casa. Em 1979 as malocas
eram pequenas e mais numerosas, sendo queima?as quando morr.eu
o pajé-Capitão, cuja pira funerária pôde ser vista durante. muito
·tempo, junto com a de dois filhos seus, na única maloca anuga que
conservaram . Já em 1981, em setembro, nova casa estava sendo
construída - o palácio gótico durou apenas um ano .
Considerados alternadamente os mais domesticados e os mais rebeldes os que causam mais problemas ou nenhuma preocupação para
a FUNAI, bêbados ou trabalhadores obedientes, ao sabor, d?s humores e das muitas mudanças na chefia do Posto, os 1nd1os da
Linha 14 intrigam o observador.

-

São na verdade um único grupo de nove irmãos e irmãs Gamir,
deles casados com
f iºlhos d o mesmo pai :t..e da mesma.. mãe, alguns
filh d
" - - ,,
cinco irmãos e irmãs u-amep. Os Gamep sao
os e u~ wa-wa
chefe-Capitão, já falecido, irmão classificatório de um paJé ~ c~cfe
falecido, pai de um chefe do Sete. A mãe deste grupo de irmaos,
a mulher mais velha da tribo, continuava trabalhando e andando,
em 1981 encarquilhada e nua.
1

,
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Por que esse grupo familiar restrito nunca se juntou aos Suruí
do Sete?
Conta-se, como explicação, um legendário ataque dos brancos, possivelmente no início dos anos 60, em que um tiro atingiu o olho
do Capitão e sua mulher foi morta. A raiva e a desconfiança foram
tantas que jamais o "wã-wã" quis fazer as pazes com a FUNAI e
preferiu, na época da atração dos Suruí, fixar-se com a família em
Espigão do Oeste, fazendo roças próximas e praticamente vivendo
na cidade. Fazendeiros tentavam atraí-los para fora de suas terras
com presentes e comida ; foram vítimaJ de tuberculose e deixaram-se
levar pela bebida. Apesar da penúria e mendicidade, falam com saudade desse período, novidadeiros lembrando as dádivas urbanas. Em
1977, a tenacidade dos funcionários da FUNAI conseguiu trazê-los
de volta para as terras demarcadas, retirando do local alguns poucos
colonos e não se sabe por que - provavelmente para manter distância do projeto de colonização vizinho - fixando o Posto em local
tão sem água.
Nesses quatro anos, muitos chefes passaram pelo Posto, alguns
tentando formar uma roça e contando com o trabalho dos índios.
A menor ,dimensão da aldeia torna mais fácil lidar com as re1v1ndicações dos índios e o dia-a-dia das tarefas dos funcionários. Na
Casa-Grande e em volta do Posto deve haver de sessenta a setenta
pessoas, que são assim as que têm contato diário com a administração. O restante mora a quatro km, bem perto dos colonos vizinhos,
num local banhado por um riacho. Aí se fixaram para cuidar da
plantação de café, feita antes por colonos invasores retirados em
1977. Moram à parte também porque vários deles são casados com
Cinta-Larga ou têm um parentesco um pouco mais distante com o
grupo endogâmico da Casa-Grande. A vida dos funcionários, assim,
é bem mais sossegada do que no Sete. Há, além disso, a facilidade
de contato com o mundo exterior. A Linha 14, também situada a
50 km de Cacoal, fica muito perto dos colonos e já há algum
tempo conta com uma linha de ônibus ligando os brancos vizinhos
à cidade. Em 1981 a estrada, na época seca, chegava até a aldeia.

em tempos, a tribo mostrava grande agressividade para com a FUNAI
- muitas vezes, ao que parece, em virtude de tentativas de controle
de bebida alcoólica .
Em 1979, moravam no Posto vários meninos solteiros, alguns sem
pai e mãe. Todos, inclusive o chefe do Posto, comiam na cozinha
comum, numa proximidade e igualdade maior que no Sete, com
algumas trocas com a Casa-Grande e certos períodos de bastante escassez. Eram dez ou quinze meninos e rapazes, dividindo o salário
de dois ou três funcionários. órfãos muitos deles, sempre ansiosos
por qualquer quebra da rotina e notícia do mundo exterior, cercavam os visitantes de carinho. No espaço exíguo de um pequeno
terra\o, nos dias de chuva, entoavam cantos de espíritos, e desfiavam
histórias passadas.
Em 1981, o Posto deixou de ter recursos para pagar os trabalhadores e diminuiu muito o número de meninos em torno da administração. Continuava a haver a cozinha coletiva, a cargo de duas mulheres índias - função cobiçada pelo acesso mais fácil à mercadoria,
ao arroz, feijão e óleo. O relacionamento com a Casa-Grande era
íntimo e intenso o ir e vir de alimentos. Depois de um período de
relativa inércia, o Posto tentava outra vez organizar o trabalho indígena em torno de uma roça próspera, sem prejuízo das roças tradicionais. Orgulhoso, o chefe de Posto exibia de três a quatro alqueires
de mandioca, milho, arroz, feijão, melancia, mamões, bananas, onde
trabalhava tanto quanto os índios, que em 1981 eram umas seis ou
oito pessoas. Havia também o café para cuidar, uns cinco mil pés
perto da aldeia e nove mil a quatro km. Como vimos, o café proporcionou boa renda à alaeia nos últimos anos.

Apesar desses atrativos, houve períodos em que todos os funcionários se recusavam a vir trabalhar na Linha 14 - houve mesmo
o caso de um trabalhador que não quis ser promovido a chefe, embora nesse cargo passasse a um salário sete vezes maior do que o seu
(de 4 mil para 30 mil cruzeiros em 1980) . Isso porque, de tempos

Durante um ano ou mais, a organização da produção para mercado
ficou nas mãos do chefe indígena ligado ao Posto, quase sem interferência da FUNAI, que então praticamente ignorava a Linha 14.
Ele determinava que homens seriam seringueiros, quanto tempo permaneceriam no mato com as mulheres, sustentava-os com alimentos
das roças da Casa-Grande e do Posto. Decidia que outros fossem
caçadores, outros ainda se dedicassem ao café ou à roça do Posto.
Poucos índios da Casa-Grande não participaram do sistema, a idéia
sendo dividir o rendimento monetário entre todos os que trabalhavam, o que de fato foi feito . Nesse período curto, o chefe falava
em "seus peões,, e de forma desajeitada imitava a hierarquia de
trabalho dos colonos e da FUNAI. Em 1981, outra vez o Posto
parecia ter tomado a dianteira, absorvendo-o - basta um funcionário
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As ~<leias têm uma. relação próxima, embora muitas pessoas no
Sete, crianças
· ·
. - nunca. tenham ido à Linha 14 . . H a' visitas,
· d em especial,
trocas,
aJU a .em muttroes , pedidos de alimentos . Sa-O f requentes
··
.
as
alianças e atritos por causa de casamentos. Em torno do problema
de
· terras,
d a· solidariedade é total - a cada ameaça ' os ho mens coraJO,sos a Linha 14 vêm juntar-se aos irmãos do Sete, fazendo também· sua
Em 1981 , uns dez homens ' alguns com mulheres,
· a causa.
d
participaram a expedição de defesa da terra - e à noite os cantos
de guerra foram conjuntos.

de personalidade um pouco mais forte , ou aumento nos recursos financeiros, para que as rédeas balancem da comunidade à administração.
A Casa-Grande segue vida própria, imersa no trabalho das roças
tribais, na caça, nas expedições de coleta à cidade, vendendo artesanato, pedindo, e comprando o que consegue. O chefe Gamir apóia-se
e dá apoio ao chefe mais jovem, ponte para a FUNAI, para reivindicações, e mantém a Casa-Grande com uma dignidade especial, alheia
à rotina dos brancos.

-

•

De fato, é curioso: apesar de toda a experiência urbana e da
atual proximidade das linhas do Projeto Ji-Paraná, com contato tão
freqüente com os colonos, mantêm-se formas de comportamento não
propriamente hostis, mas outras, apartadas das não-indígenas. A tranqüila nudez completa das mulheres mais velhas e mesmo de algumas
mais novas, a caça mais freqüente, um ritmo mais lento de trabalho,
as idas predatórias e lúdicas à cidade, como que para caçar bens,
a venda do artesanato por conta própria, sem a intermediação da
FUNAI, são exemplos. Fisicamente diferentes dos · Suruí do Sete
- homens e mulheres grandes e altos - , são alegres, hospitaleiros,
de uma gentileza especial, mas dão a impressão de que se defendem
não ostensivamente como os do Sete e sim com a resistência da água,
camaleões confundindo-se com as folhas da mata. Esses os mais velhos,
marcados pelas atrocidades que viram desfilar; que identidade será
forjada pelos mais jovens, que já falam muito português, passeiam
e namoram nas Linhas, vestem-se e cortam os cabelos como os
brancos?

O clima característico da Linha 14 talvez se explique por ser o
grupo tão pequeno, fechado em si mesmo, alimentando-se dos próprios
laços. O tempo aí é lento, como que depositado em poças no vale,
infinito. Nada da exuberância e variedade do Sete, tudo se concentra
nos mesmos dois lugares, o Posto e a Casa-Grande única. São mais
raras as casinhas de reclusão, esta sendo feita muitas vezes na própria
Casa-Grande. No entanto, há festas também, "iatir" de vomitação
ou Hô-êi-ê-tê (houve um quando voltaram do Sete, após participarem
da expedição guerreira em que dois colonos foram mortos) . Em 1980,
a pequena aldeia dividiu-se em metades "íwai "-"metare" e o Mapimaí
realizou-se, no mesmo dia em que no Sete. Em 1981, como que
acompanhando o envolvimento do Sete com a cultura do café e a
luta pela terra, foram suspensas as danças, a divisão e as festas.
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V. A ATUAÇÃO DA FUNAI

(Paíter: autodenominação Suruí
(Pa: nós -

Gente, nós mesmos).

híter: muito).

"Quero morar com a gente" (gente = funcionários).

chefe Suruí falando português

1. Dilema
Infelizmente não é possível percorrer os passos para compreender
0 mundo mágico e religioso tribal, a intrincada cooperação econômica,
sem um escuro pano de fundo. Trata-se do beco sem saída em que
se encontram os Suruí. Correspondendo ainda ao que imaginamos
ser um povo primitivo, próximo de um ·passado remoto, bastante
independentes do capitalismo, os Suruí foram já mordidos pela mosca
azul: o desejo de consumo e as necessidades monetárias. Instaurou-se
o comércio, fazem parte do processo de circulação capitalista e tudo o
que é feito para manter a tribo, impedir que saiam da área e procurem obter dinheiro fora , como assalariados, por exemplo, envolve
o fornecimento de bens: ou como presentes ou através de atividades
econômicas voltadas para o mercado.
Assim as modificações introduzidas para preservar a vida tribal
e 0 sis;ema econômico anterior, na verdade aceleram as relações
capitalistas. É importante lembrar que, com as relações, mercanti~,
os índios estão transferindo um excedente de trabalho a economia
capitalista, pois a fabricação de objetos artesanais, borracha, ~te., que
vão trocar por mercadorias industrializadas exige muito mais horas
no dia de trabalho do que antes. Assim, o novo consumo dá um
impulso ao desenvolvimento da produção e a jornada de trabalho
aumenta. Só enquanto o consumo vem na forma de presentes é que
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não há grandes alterações na economia tribal, a não ser que os
índios façam questão de retribuí-los com objetos tradicionais, o que
só ocorreu, no caso Suruí, no início do contato e em escala muito
pequena.
Para a FUNAI, trata-se de lidar com a violência dos pedidos dos
índios, sempre sem limite de quantidade ou qualidade. Acostumados
desde a atração a receber presentes, vêem qualquer recusa como
falta de afeto e mesmo hostilidade por parte dos brancos. Ora, a
FUNAI, no Parque de Aripuanã, tem hoje recursos orçamentários
mínimos, muito menores do que na época do contato, quando os
índios representavam um verdadeiro perigo. É impossível, com a
verba atribuída ao Posto, doar aos índios o que desejam.
A solução encontrada pela administração, então, é primeiro organizar as trocas. Em vez de dons, os índios só recebem bens em troca
de artesanato, que depois passam também a vender. Sem o perceber,
os brancos in traduzem todo um outro conceito de reciprocidade que
nada tem a ver com o tribal - a mercadoria entra sub-repticiamente,
bem como as novas necessidades de consumo. Deixa de haver uma
troca entre nações e iguais, como era o intercâmbio intertribal. Para
os índios o dinheiro, como se estivessem encenando capítulos muito
lidos, aparece como um objeto mágico, conferindo o poder de tudo
adquirir. Ainda hoje, a moeda é um grande mistério para os Suruí.
Como se fossem inevitáveis e naturais, relações sociais totalmente
novas são introduzidas.
Paralelamente às trocas, também o trabalho é organizado, através
do sistema de roça do Posto. Economizam-se, assim, ·recursos orçamentários destinados à compra de alimentos para os funcionários.
Não é novidade alguma essa forma de produção: em todos os Postos
do SPI e da FUNAI na Rondônia (se é que não no resto do
Brasil), sempre predominou o modelo implícito ou aparente de usar
terra ou recursos indígenas como uma empresa capitalista eficiente,
uma fazenda voltada para a exploração extrativa e agrícola. Esse . o
objetivo primeiro, muito mais importante que sustentar a vida tribal
e lutar pelos valores indígenas.
Vê-se que toda a idéia de proteção fica, portanto, invertida. O
propósito inicial era o de conservar a cultura, o modo de vida próprio dos índios, a economia comunitária, para que só com o conhecimento da sociedade brasileira pudessem aos poucos dela participar.
Aqi.:ti, faz-se a violência de solapar relações fundamentais, como a
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cooperação no trabalho, abandonada pelos índios trabalhadores do
Posto, e as trocas tribais.
É evidente que esses desvios não são iniciativa da FUNAI. É a

presença do capitalismo que torna inevitável o consumo e a troca
comercial. O estímulo da FUNAI a atividades voltadas para o mercado, como borracha e artesanato, tem um aspecto meritório: o de
tentar promover a autonomia econômica do grupo indíge.na, na melhor das hipóteses como pequenos produtores ou comunidade capaz
de autogerir-se, de tomar nas próprias mã~s o intercâm?i.o com a
sociedade brasileira. Se capazes de obter rendimento monetario, menor
o impulso para o destino de ascensão individual ou assalariamento.
No entanto, a forma pela qual a FUNAI opera, implica num desrespeito e desconhecimento básicos do que os índios são como organização social, econômica e política. A FUNAI aparece como ~ma
autoridade máxima se sobrepondo ao tribal e ignorando-o. As~~1a~o
à nova organização econômica, há um controle de toda a mob1hzaçao
política indígena. Com a regra de trocar o artesanato pelas mercadorias dos brancos, de só dar o arroz. do Posto a quem colaborar
com a administração, os índios estão sendo "educ~dos" para a "escassez" e o "trabalho produtivo". Devem aprender o "valor do trabalho a necessidade de esforço para obter bens": é criada uma outra
disci;lina, um instrumento de poder sobre os índios. fndios bons
são os que "trabalham", obedecem ao Posto - os outros, ~s da
Casa-Grande, que só cuidam das próprias roças, não sabem aphcar-se
com afinco. O ritmo indígena é considerado preguiça, as formas tribais atrasadas, o poder difuso e a chefia tênue responsáveis pelos
resultados econômicos moderados.

para os índios, enquanto estes, alegando ignorarem tal tipo de trabalho, apenas olham. Ouvem-se observações sobre o atraso e a sujeira
da Casa-Grande, índios mais "civilizados" e brancos argumentam que
a fumaça faz mal e seria a causa da persistência da tuberculose!
O grande problema é que os funcionários da FUNAI são incapazes
de ver os índios como uma comunidade com vida social própria,
complexa, como um outro inspirando admiração e espanto. Preocupam-se, sim, em respeitar a cultura de forma geral. Felizmente,
têm curiosidade e não coíbem religião, pajelança, rituais, adornos.
Túdo o que é exótico, "folclórico", é apreciado. Não é da mesma
ordem o quotidiano - não lhes ocorre que ao interferirem no sistema de trabalho, nos hábitos higiênicos (por exemplo, com a sugestão ou imposição de privadas), na alimentação, ao criarem uma escola
semelhante às da região, que não é centrada no universo e nas necessidades dos índios, estão minando não só o arcabouço que sustenta
o religioso, mas o auto-respeito e dignidade indígenas.
No domínio político a presença civilizatória é muito marcada. Não
é pouco imaginar esses grupos nômades, sem chefia política centralizada, submetidos a uma autoridade rígida, agora imprescindível pela
promessa (ilusória) de tratamento de saúde, profusão de bens, inventos espantosos. Os chefes do Posto fazem questão de manter a autoridade nos mínimos assuntos ou, noutro extremo, adulam e cooptam
os índios
,.. maiS; bravios, cindindo .o grupo com seu favoritismo. O
grupo Gamep, por exemplo, é claramente privilegiado, considerado
mais inteligente, mais hábil nas atividades comerciais e ·acaba por
falar melhor o português.

Mesmo quando elogiam as roças tribais, incitando os índios a plantarem cada vez mais, os administradores locais deixam escapar o
desdém pelas pequenas quantidades plantadas de cada produto, pela
"desordem" das roças, seu tamanho pequeno para ta~tos homens
adultos ou a pena de verem "velhos" derrubando sozinhos e com
esforço sobre-humano as árvores imensas (como poderia ser de ou~ra
forma já que os jovens os abandonam pelo Posto?). Velhos cha~oes
de que os índios desperdiçam dinheiro, gastam em bobagens (v1trolas ou relógios) , não sabem acumular, são enunciados a toda hora.
A vomitação Suruí aparece como esbanjamento - a festa, embo~a
tolerada, é depredação da roça do Posto. O chefe do Posto elogia
os casebres caboclos, que ele próprio constrói com grande esforço

O relacionamento com os índios é dirigido para o controle da
comunidade, para pôr freios a toda manifestação autônoma, que para
os brancos é sempre inesperada e assustadora como um ataque armado no período do mato. O clima no Posto é de uma enorme
instabilidade. Tem-se a impressão de um pandemônio instaurado; os
índios irritadiços, eternamente reivindicando bens como guerreiros,
sempre circulando em tomo dos funcionários e mesmo através de suas
ameaças se submetendo e sucumbindo aos padrões dos brancos. Ao
verem a infinidade de objetos que usamos, tornaram-se pobres e
têm uma justa revolta: do orgulho de povo a mendigos em brio.
Para os brancos, o terreno é areia movediça. Com a reação violenta
dos colonizados, não há uma luta comum para resolver os problemas
do dia-a-dia - há mais uma oposição permanente.
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A ausência de uma estrutura tribal coletiva ou centralizada (na
esfera política de decisões, na produção econômica) faz com que seja
mais fácil a comunidade ser arrastada pelos valores produtivistas dos
dirigentes da FUNAI, locais ou não. Os objetivos da organização
capitalista ou da FUNAI são claros e firmes ; a coesão tribal é fluida .
Diante da força da economia capitalista, o mais provável parece a
tribo dissolver-se, embora, no futuro, talvez possa unir-se e tomar
novo impulso diante de problemas comuns, como a luta pela terra
e pela sobrevivência material.
Por outro lado, a situação indígena é cheia de surpresas e a resistência dos Suruí em alguns aspectos, como as casas, festas e sistema
de roças, é espantosa - mas por quanto tempo? Boa parte da tribo
já quer viver como o branco e se envergonha das próprias tradições.
Os adolescentes desejam acaboclar-se : falam gíria e palavrões, passeiam
pelas Linhas à procura de namoradas brancas, querem comida salgada; usando óculos escuros ignoram as tatuagens e rejeitam envergonhados as antigas fotos de guerreiros. Querem deixar de ser Gente
e ser gente.
Não se pode esperar da administração da FUNAI nos Postos, é
claro, consciência da problemática envolvida. Teriam que ser agentes
políticos experientes e sutis demais, pois se trata de uma luta estranha contra o capitalismo e dentro dele: apoiando os ·valores indígenas
e fomentando sua autonomia econômica enquanto grupo. Na verdade,
os funcionários locais são sertanejos, em muitos casos dedicados à causa
indígena, intransigentes na defesa das terras e interesses indígenas e
dispostos ao trabalho, embora o ritmo do Posto seja o de muitas
horas vagas. Imaginam que o melhor para os índios é serem transformados em pequenos empresários aptos a obter dinheiro, também
seu próprio objetivo - a ascensão social sem crítica da sociedade.
O esfacelamento da vida comunitária não os perturba.
Sem quadros mais preparados, portanto, é difícil o desempenho
do papel necessário: o de ajudar os índios a agirem em conjunto,
como coletividade igualitária, coesa, nas relações econômicas e políticas com os brancos.

Um princípio básico, por exemplo, seria o de separar a economia
do P,osto da economia tribal. É preciso encontrar formas de obter
renda monetária alterando o mínimo possível a economia tribal. Uma
sugestão, por exemplo, é a de eliminar a roça e a cozinha do Posto,
embora no início isso deva ser complicado, pois os índios esperam
as doações de comida. No entanto, se contarem apenas consigo mesmos, reforçam a própria organização política e econômica. A penúria
de verba no Posto aparece às vezes como aliada da tradição tribal;
caso contrário, os índios estariam transformados em empregados dentro da própria área. A comunidade Suruí tem hoje, no Sete, máquina
beneficiadora de arroz, barco, camionete, carroça. Seria importante
que aprendesse a administrar ela própria esses · bens. Na verdade,
o uso é privilégio de alguns grupos pequenos ou indivíduos, ou
controlado pelo Posto - os instrumentos de produção são confundidos com propriedade do Posto.
Outro princípio óbvio é interferir o mínimo nos valores tribais,
tendo muito cuidado com os programas de educação e saúde, moradia, etc.
A autonomia econômica não está garantida apenas pelo respeito
aos · índios (não é fácil tarefa o sucesso econômico de um grupo no
. contexto do capitalismo de Rondônia), mas não tem sentido de outra
forma. Também de nada adiantaria se a FUNAI, dispondo de verba
e como ótimo gerente, organizasse o trabalho indígena de forma a
ter lucro, como nos inúmeros projetos econômicos oficiais para os
Postos. Apenas estaria duplicada a hierarquia empresarial. No quadro
da FUNAI e dadas as características Suruí, talvez a melhor forma
de obter rendimento monetário ainda sejam atividades mais individuais de coleta de borracha, ou venda de objetos artesanais, desde
que produzidos em quantidade moderada, sem alterar muito o tempo
e o ritmo tribal, mantendo a qualidade e o gosto por objetos bem
feitos.

Certas linhas gerais, porém (bem como a exigência de pessoal
mais esclarecido sobre o mundo indígena e a política indigenista),
poderiam estar mais claras e ser fixadas na hierarquia superior por
uma FUNAI ou um órgão de proteção mais identificado com os
índios.

Um adendo deve ser feito sobre o papel dos lingüistas do Summer
Institute of Linguistics, que por períodos esparsos habitaram o Sete
de Setembro, de 1973 a 1983, e participaram, assim, da vida do
Posto. Felizmente, nesse caso específico, a atuação não foi nociva
como seria de esperar de uma organização missionária. De um modo
geral, é um absurdo transferir a organizações religiosas, como a Missão
Novas Tribos ou o Summer Institute of Linguistics, através de convênios (como o realizado em dezembro de 1983 entre a FUNAI
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e o Summer Institute of Linguistics), a tarefa que cabe ao Estado,
de transmitir informações sobre a sociedade brasileira. Deixar que a
língua indígena seja decifrada com a finalidade última de ensinar
a bíblia e regulamentar o comportamento do grupo representa uma
intromissão imperdoável e a destruição do mundo tribal.

e caminhadas fora do alcance dos índios xinguanos, são outros fatores
favoráveis. E sobretudo a orientação firme e presente dos irmãos
Vilas-Boas, defensores de um índio com um mínimo de influência
do branco, evitando a entrada de novos bens através de comércio ou
visitantes.

O caso Suruí, no entanto, graças à personalidade do casal de lingüistas, constitui uma exceção.

No Aripuanã, o quadro é outro. O contato e a violência da expansão capitalista em Rondônia expuseram os Suruí muito de chofre
ao consumo, a novos bens, ao fascínio pela tecnologia e novidades
do niundo industrial. A atração dos índios, em 1968, se deu em
meio a massacres e destruição de grupos inteiros. Atendi~ também
ao interesse de seringalistas, continuamente ameaçados pelos ataques
dos índios. As notícias do SPI e de jornal confirmam que se tratava
de uma guerra onde Rondônia ia sendo ocupada espontane~ente.
A força política e os recursos financeiros da FUNAI não eram aqui
muito grandes. Nem muito fácil preservar o território numa terra
de ninguém, nem simples efetivar qualquer programa de assistência
aos índios. A epidemia de sarampo · em setembro de 1971, quando
Apoena fez uma primeira visita às aldeias para socorrer os índios
doentes (veja-se o diárío de Jesco von Puttkamer 2) e a enorme
mortalidade Suruí mostram os obstáculos ao atendimento médico e
à vacinação anti-sarampo (ausência de vôos, de acondicionamento das
vacinas no gelo, improvisação da expedição de socorro, etc.). A burocracia da FUNAI implicava numa total falta de recursos, a boa vontade de alguns indivíduos não significando muito.

2. A proteção
Quando nos perguntamos se a proteção poderia ter sido orientada
de outra forma, se mais contida poderia ter sido a influência da economia capitalista, é inevitável surgir a comparação com o Parque
Nacional do Xingu.
A análise da experiência do Xingu como um todo ainda está por
ser feita e a situação hoje mudou muito. Mas quando pensamos na
rapidez com que todas as s9ciedades indígenas desmoronam no Brasil,
é admirável ver um exemplo em que foram preservadas tanto tempo
de um contato destruidor com os brancos. Trata-se de um dos poucos
casos de persistência da cultura ligada à manutenção da economia
tradicional. Impressionam, na década de 60, alguns sintomas mais
aparentes: a nudez e em larga medida a ausência de novos bens.
No Xingu 1, o SPI e a FUNAI não operaram como uma empresa,
tentando utilizar a terra, os recursos naturais, a mão-de-obra com o
objetivo de produzir. Havia recursos de fora e uma roça no Posto,
mantida por um grupo de índios, principalmente alguns Cajabi, sustentando os funcionários. Os índios qu.e aí trabalhavam iam e vinham
segundo sua vontade, sem receber pagamento, mas se iniciando no
aprendizado de algum ofício. Mantinha-se uma separação rígida entre
a economia do Posto e a tribal, facilitada pela distância das aldeias
aos dois Postos, Leonardo e Diauarum. Por outro lado, os Postos
forneciam aos índios todos os bens de que necessitavam, sem exigir
retribuição e evitando a voracidade pela moeda.

Para salvar os índios dos massacres correntes, era preciso, como
sempre, fazer a paz. Foi usada a técnica tradicional: a atração pelos
presentes pendurados no mato. De propósito, os estrangeiros deslumbravam os índios, usando o paternalismo como arma. Eram protetores e pais grandes carregados de dádivas selando a amizade. Em
dois anos, Jesco diz que foram distribuídos mil e quinhentos machetes, mil machados, três mil facas, panelas e outros objetos. Nada se
ensinava sobre a sociedade bran~a: era como se essa mágica da abundância fosse sempre possível. Qual seria a alternativa? Dar muito
menos ou nada aos índios, ou só objetos muito próximos aos deles?
Como ficar dentro das regras de reciprocidade tribal? E isso quando,
com a paz, os índios tinham acesso a brancos que não os da FUNAI?

Uma série de circunstâncias favoreceram a defesa ferrenha da vida
arcaica. Nos anos 60 a ocupação do centro-oeste ainda não era tão
acelerada; não havia, como hoje, grandes empresas ou projetos de
colonização ameaçando os limites do Parque. A ausência de borracha
ou castanha, o acesso difícil à área, pela própria geografia, as cidades

Apesar de maravilhados, os índios ainda resistiram muito à presença
dos brancos. De 1969 a 1971, continuaram em suas aldeias no mato.
Foi só com a epidemia de sarampo e a morte de metade da ~ribo
que sucumbiram também ao branco; e na esperança de socorro e
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cura, fixaram-se ju1 to ao Posto. Em 1972 (segundo o diário de Jesco),
mais de cem Suruí viviam no Sete.
Foi ao longo do tempo que a fartura de presentes e os recursos
disponíveis desapareceram. Os Suruí já não constituíam mais um perigo. Mas as necessidades de consumo e a forma de relacionamento
com o branco já estavam configuradas. A FUNAI tinha dado muito
e agora retirava - donde as novas formas de organização que vimos - trocar em vez de dar.

3. A burocracia
A competência
Diante da complexidade do problema indígena, seria preciso que
o quadro de funcionários tivesse um preparo excepcional, tanto nos
altos escalões como no nível técnico de atendentes de saúde, chefes
do Posto, etc. Seria preciso ter uma visão mais clara dessa complicada entrada dos homens da tribo no capitalismo avançado e ter
habilidade no trato diário com os índios, respeitando seu universo.
Ora, não podemos esquecer que a FUNAI faz parte do aparato
do Estado. Subordinada ao Ministério do Interior, está comprometida
com a política de expansão capitalista e sua própria criação ou a do
SPI já se ligava à defesa de interesses empresariais: evitar ataques
indígenas e facilitar às empresas a apropriação das terras. É claro
que há na FUNAI um grande número de funcionários muito honestos em seu engajamento na causa indígena e dispostos a grandes sacrifícios. A competência, porém, não é um problema apenas de saber
teórico ou cursos formais (que aliás praticamente não são exigidos
para o trabalho na FUNAI): trata-se de um problema político. Para
o bom cumprimento da proteção é preciso que os representados, os
índios, possam falar e manifestar suas necessidades, que se organizem
politicamente e tenham voz na administração. É isso o que não ocorre
em parte pela natureza do Estado em nosso regime político-econômico
(qual o órgão público, por exemplo, BNH ou INPS, em que os
usuários de serviços têm voz?) e também pela condição dos índios
de não serem cidadãos plenos.

burocracia. Recebendo salários, sua primeira lealdade é para com o
próprio Posto - e toda crítica à linha indigenista do governo fica muito
mais frágil. Se alguns índios fossem funcionários da FUNAI, recebendo remuneração, possivelmente sua posição se tornaria semelhante:
mais identificados com o corpo burocrático que com a comunidade.
Se tivessem voz na administração como representantes políticos de
grupos indígenas, então seriam um fiscal e guia mais apropriado da
tutela (outros cidadãos poderiam também colaborar para representar
as minorias: membros de partidos, associações, antropólogos, advogados, etc.) .
Na ·vida administrativa diária, as amarras burocráticas ficam óbvias.
Chefes de Posto ficam indignados com a falta de condições de trabalho recursos financeiros mínimos no Posto, ausência de tratamento
'
de saúde, desperdício nas construções feitas para os índios ou funcionários, mau planejamento de gastos, etc. Funcionários mais altos se
desesperam com a impossibilidade de defender o território, com a
falta de um plano de saúde adequado. Ninguém é capaz, porém, de
criticar e mudar a linha administrativa, buscando alternativas.
Assim, há uma adulação mal disfarçada dos centros de poder: os
militares estão modernizando a FUNAI, fornecendo maior quantidade
de recursos - nada se diz sobre as medidas contra a organização
política de índios no Brasil. Toda inovação - por exemplo, pessoas
que se disponham a atendimento médico com recursos e pessoal externos à FUNAI - é vista com desconfiança, como interferência ou
crítica mal fundada à administração. E o mais grave: todo esboço
de mobilização política por parte dos índios é temido e cortado. Esse
contato externo, no entanto, seria fundamental para os índios, não
só para aprenderem a se mover na sociedade brasileira, fazerem suas
reivindicações nos centros de decisão, mas também para perceberem
os limites da atuação possível da administração da FUNAI no Parque,
contra a qual se insurgem muitas vezes de maneira absurda. Mas
para os funcionários da FUNAI é como se a crítica à política indigenista, que eles próprios iniciam como desabafo, fosse apontar falhas
em seu desempenho pessoal. Jornalistas, reuniões com a igreja, encontros de lideranças indígenas são cuidadosamente evitados. Tudo deve
se passar como se não houvesse problemas - a posição é defensiva.

Como funcionários do governo, os empregados da FUNAI são
controlados em sua atuação, definida apenas no próprio quadro da

No quotidiano o resultado é um imobilismo muito grande nos
períodos de recursos escassos. É como se os índios fossem culpados
das próprias queixas - e até, na atitude de alguns auxiliares de
enfermagem, das próprias doenças. Na impotência de resolver as situa-
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ções, os funcionários ignoram-nas. É comum ouvir-se que os índios
são os responsáveis pela penúria em que vivem, pois tudo esperam
do paternalismo da FUNAI - mas se a forma de agirem também
decorre do que receberam dos brancos?
A ineficiência, a falta de planejamento dos gastos fazem parte desse
contínuo cepticismo quanto a uma política bem sucedida. Há uma
espécie de inércia do desespero.

Os recursos
É claro que as dificuldades administrativas não podem ser subesti-

madas, e o desespero não cai no vazio.
O orçamento do Parque do Aripuanã era muito reduzido. Em 1979,
por exemplo, a verba total disponível era d~ Cr$ · 750.000 anuais,
para todo o Parque (a Sede em Riozinho- e quatro Postos: Sete de
Setembro e Linha 14 para os Suruí e PI Roosevelt e PIA Serra
Morena para os Cinta-Larga), o que equivale a Cr$ 12.000 mensais
por Posto (o salário mínimo· em novembro de 1979 era de Cr$ 2.933)
para todas as despesas: compra de brindes, mantimentos, remédios,
transporte, etc. Em 1980, a situação melhorou ligeiramente, com um
orçamento total de Cr$ 2 .000 .000 (o salário mínimo em novembro
de 1980 era de Cr$ 5.689). Em 1981, o orçamento mais que dobrou
em termos reais (9 milhões a preços correntes, quando o salário
mínimo em novembro era de Cr$ 11.928). Em 1982, o orçamento
do Parque como um todo passou a Cr$ 19.400.000 (para um salário mínimo em novembro então de Cr$ 23.568), e em 1983 para
Cr$ 32.500.000 (salário mínimo então de Cr$ 57 .102). As cifras
excluem, em .todos os casos, a despesa de . pessoal.
Além dos recursos orçamentários, houve uma programação especial,
o Polonoroeste, do qual possivelmente são provenientes barco, carro e
máquina de beneficiar arroz, comprados para os Suruí em 1981, e que
trouxeram para o Parque como um todo, em 1983, cerca de 90 milhões de cruzeiros.

A possibilidade de aumentar os recursos orçamentários para gastos
apropriados é reduzida. Os gastos da FUNAI como um todo, no
Brasil, não são submetidos a nenhuma discussão pública, a um conselho indigenista e muito menos de índios. Na verdade, o orçamento
da FUNAI como um todo nem sequer é conhecido, não sendo publicado em separado, mas aparecendo misturado às outras verbas do
Ministério do Interior. Informações orais dão o cálculo de 80%
do orçamento gasto em pessoal. Os recursos destinados a índios propriamente ditos devem ser assim uma fração mínima do total, com
um excesso de funcionários em Brasília.
A exigüidade de recursos se torna mais grave diante do planejamento bastante precário das despesas do Parque, ao longo dos anos.
As despesas são feitas sob pressão, em emergências, como doenças
e epidemias, ou reivindicações políticas dos índios. Não há datas
prefixadas para idas à área, que racionalizariam o transporte de produtos; carros da FUNAI circulam sem muito motivo na cidade enquanto os Postos ficam isolados, etc.
Aos índios e funcionários locais não passa despercebida a hierarquia
das necessidades: a dificuldade de transporte para os produtos dos
índios contraposta aos vôos aéreos de administradores, o excesso de
pessoal na Sede e a falta de braços no serviço do Posto, etc. Atentos, os Suruí estão sempre se revoltando, em reivindicações contínuas,
mas sua pressão, justa em muitos casos, nem sempre resulta em medidas administrativas muito razoáveis. Conseguiam muitas vezes até
mesmo vôos desnecessários para transporte de pessoas doentes, que
tinham condição de ir de carro à Sede,' apesar de toda a falta de
verba para aviões e havendo Postos totalmente isolados como Serra
Morena. Ou exigiam duas ou três viagens de carro, que poderiam
ser adiadas e concentradas numa única.

O orçamento total do Parque é decidido em Brasília. Embora a
administração na área faça todos os anos planos e pedidos detalhando
as necessidades, a verba não é estabelecida através de consultas a
funcionários locais e à comunidade, e sim pela administração central,
sem muito conhecimento da área.

A característica de auto-sustentação da burocracia, com gastos de
pessoal sempre mais altos nos centros urbanos que nas áreas indígenas, tende a ser limitada aqui, havendo na Sede em Riozinho aproximadamente a metade do número total de funcionários do Parque.
Convém notar apenas que tal característica não é atributo em si da
FUNAI, mas comum a todos os órgãos do Estado. Por outro lado,
uma Sede com dimensões razoáveis é importante como estrutura de
apoio (já que as visitas de índios são numerosas para obter atendimento médico e comercializar produtos) , e até como afirmação política regional da importância da área indígena. É preferível também
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ter um número grande de funcionários na Sede, até mesmo com
desperdício de recursos, a mandar muita gente para a área indígena,
onde representariam uma interferência na vida tribal, e onde a presença da FUNAI deve ser limitada às atividades de atendimento
médico e serviços do Posto, e, se possível, de uma escola que contribua para a afirmação do universo indígena e para a compreensão
da nossa sociedade.
A estrutura do Parque do Aripuanã cresceu muito em 1979 a 83.
Em 1980, havia na sede do Parque, em Riozinho, além do administrador, dez funcionários (um radiotelegrafista, um atendente de enfermagem, dois guardas-noturnos, um chefe, ~m funcionário.: um auxiliat
de e.scritório, uma cozinheira, um motonsta e um auxiliar de administração) . O mesmo número de funcionários estava dividido entre os
quatro Postos. No Sete, por exemplo, durante muito tempo o único
funcionário era o chefe de Posto, que fazia as vezes de auxiliar de
enfermagem, dirigia a roça, atendia o rádio, etc. A Linha 14 ficou
durante quase um ano a cargo de um trabalhador braçal, que também
fazia de tudo. Havia verba para contratar auxiliar de enfermagem,
mas ninguém resis~ia mais que alguns meses entre os Suruí.
De 1981 em diante, o número de funcionários foi crescendo. Em
outubro de 1983, havia no Parque, como um todo, cinqüenta e nove
funcionários, dos quais cerca de vinte e cinco na Sede. O aumento
se explica pela construção de uma Casa do índio em Riozinho, onde
todos se hospedam, pela contratação, na Sede, de médico, dentista,
auxiliar de enfermagem e motoristas; e, nas áreas, de auxiliares de
ensino, de enfermagem e· motoristas. Dois novos Postos para os CintaLarga haviam sido criados, o Tenente Marques e o Capitão Cardoso,
e se preparava um terceiro, o de Rio Preto.
É duvidoso que essa estrutura inflada tenha tido algum efeito

positivo sobre as condições concretas de vida das comunidades.

O Polonoroeste
Com a pavimentação da BR-364 (Cuiabá-Porto Velho), programada para o período 81 / 85, novas perspectivas se abriram para a
obtenção de recursos. O Banco Mundial, financiando parte do Programa Polonoroeste, em especial a pavimentação da estra~a? fez, e~
contrapartida do empréstimo, exigências ao governo brasileiro relativas à sobrevivência da população indígena da região. O governo brasi-
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leira deveria assegurar a demarcação e a defesa do território indígena,
boas condições de saúde, preservação da vida tribal, e apoio às atividades de mercado dos índios, etc.
Não está claro exatamente qual o volume de recursos que a FUNAI
deve aplicar para cumprir esse acordo. Em 1980, um projeto de
apoio às comunidades indígenas elaborado pela FUNAI previa um
custo total de 26,6 milhões de dólares 3 , dos quais cerca de 40%
eram do programa Polonoroeste. No caso das comunidades indígenas,
os recursos são todos do governo brasileiro: em··parte recursos orçamentários da FUNAI, e em parte do Polonoroeste. Também não é
nítida qual a verdadeira possibilidade de pressão que o Banco Mundial pode exercer sobre o governo brasileiro. Se há alguma cláusula
de defesa das comunidades indígenas ,no contrato de empréstimo,
essa permanece secreta, ou fechada ao público. Mas trata-se, de toda
a forma, de um aliado inesperado dos índios, embora a pavimentação
da estrada represente, de fato, com a 1m1gração para a região, uma
grande ameaça à sobrevivência indígena.
Os recursos no Polorioroeste começaram a entrar realmente, no
Aripuanã, em 1982 e, em 1983, como vimos, houve uma dotação
de cerca de 90 milhões, que na verdade significaram dobrar o orçamento do Parque.
Com os J.lovos recursos, foram em geral construídas novas instalações nos Postos, e na Sede, como a Casa do índio, enfermarias,
escolas e Sedes de Postos. Pode-se dizer que a orientação básica
foram os investimentos fixos e compra de veículos, viés corrente na
administração, que prefere sempre feitos visíveis e permanentes a
ações mais difíceis de criar e avaliar como um programa de imunização, treinamento de enfermeiros, melhoria na qualidade dos serviços
de saúde prestados, etc.
De todo modo, gastos importantes foram feitos. Mais recursos
para vôos, veículos, combustível e estradas são importantes não só
para ·melhores condições de saúde mas ..para a defesa da área. Em
1983, uma equipe de defesa da área contra as invasões de garimpeiros, colonos e fazendas foi criada, para percorrer por terra o território e retirar intrusos. Entre os Suruí, muitas das reivindicações da
comunidade indígena foram atendidas, como veremos mais adiante.
Ainda assim, o volume de recursos é muito inferior ao previsto
no Plano de Apoio 4 , deixando de fora o fundamental, que é reabrir
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e manter as picadas de demarcação e demarcar o restante do território do Parque. Até 1983, um total de quase 4 milhões de cruzeiros
haviam sido gastos nas comunidades indígenas em todo o Polonoroeste,
cifra muito inferior à prevista.

Desde a contratação de . médico e de.ntista, · a equipe volante de
saúde deixou de vir ao Parque. Há visitas ocasionais da equipe que
controla a tuberculose, inclusive um grupo do Rio de Janeiro.

O serviço de vacinação (sarampo, febre amarela, tríplice, Sabin, etc.)
melhorou muito a partir de 1981, e as .vacinas estão sendo dadas
a toda a população, com um controle bastante bom da relação · de
pessoas vacinadas ..

4. A saúde

Já vitnos como a falta de vacinas e medicina preventiva foi trágica
para os Suruí no período de atração, e os dados de mortalidade
inf~ntil (ver Apêndice I) são eloqüentes.
De 1981 em diante, o quadro de atendimento médico aos Suruí
parece ter melhorado um pouco. Até então, havia períodos dramáticos
em que se tornava patente a pequena margem de ação dos funcionários da FUNAI, sempre atados aos esquemas tradicionais e à falta
de recursos. Nos Postos, teoricamente, deveria sempre haver um atendente de enfermagem, ou se possível, um auxiliar de enfermagem,
de preparo maior e ganhando quase o dobro. Na verdade, tanto o
Sete como a Linha 14 passaram grandes períodos sem atendimento.
O ano de 1983 foi mais estável nos dois Postos, mas pelo Sete
passaram, de 79 a 82, cerca de seis auxiliares de enfermagem, que
saíam após curtos períodos, em geral por desentendimentos com os
índios. Deve ter havido o mesmo número de auxiliares de enfermagem na Linha 14, com períodos muito maiores sem ninguém (todo
o ano de 1980, por exemplo). Com raras exceções, tinham pouco
ou nenhum preparo, e os índios ficavam sujeitos no trato diário a
pessoas sem envolvimento emocional com a comunidade ou compreensão dô seu mundo, incapazes de lidar com as doenças mais
freqüentes.
Até 1981 a equipe volante de saúde da 8•! Delegacia da FUNAI
é que fazia o atendimento médico, em visitas muito raras. Um médico
de Cacoal atendia à comunidade, inclu~ive em seu hospital particular,
em caráter de amizade pelo chefe do Parque e esperando um convênio e uma contratação pela FUNAI, que efetivamente aconteceu
em 1980. Em 1981, foram contratados um médico e um dentista
em tempo integral, continuando porém com suas clínicas em Cacoal.
Em 1982 foi construída uma enfermaria em Riozinho. O dentista
continuava a atender em seu consultório particular, fazendo obturações e próteses, além de visitas aos Postos em que examinava e fazia
extrações.
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O registro de ·nascimentos e as fichas de saúde são imperfeitos.
A partir de 81, a FUNAI tem um livro de registros, com fichas
individuais, contendo o nome indígena e em português, quando existe
filiação, etc. Nascimentos e mortes são acusados em telegrama à Sede. ·
Não existe um balanço periódico ou anual do ·número de niortes,
nascimentos, o que faz com que a administração subestime a gravidade
da situação. Não há a preocupação em fazer um diagnóstico das condições de saúde.
O atendimento pelo auxiliar de enfermagem é registrado diariamente, mas não por fichas individuais, de modo que não se tem
uma história de cada paciente. Nos casos de tuberculose, porém, há
um cuidado razoável.
Os principais problemas de saúde podem ser resumidos da seguinte
orma:
a) tuberculose, problema crôhico entre os Suruí. Havia relativamente desaparecid<? de 78 a 81. Não tem havido casos de morte,
mas em 82, por exemplo, 1O% da população da Linha 14
estava em tratamento. Há vários casos de micose pulmonar que
já causou uma morte em 82;
b) surtos de malária periódicos. Não houve mortes desde 79, a
não ser uma criança de colo no fim de 82. A malária mais
comum é a vívax. O diagnóstico por lâmina é feito em Riozin~o e Cacoal;
c) gripes, pneumonias e diarréias, que têm sido, ao que parece,
a maior causa da mortalidade infantil;
d) verminose e problemas de pele, como sarna, feridas, bernes,
bem ·controlados em -83;
e) alguns casos de doenças venéreas;
f) partos difíceis, muitos feitos de emergência em Cacoal nos últimos quatro an9s, inclusive uma cesariana.
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O transporte· mais fácil tem sido muito importante para melhorar
a situação de saúde. Pela proximidade, e acesso fácil, os Suruí levam
vantagem sobre a população dos outros Postos.

5. A defesa do tenitório
Se de um modo global se pode dizer que a política da FUNi\.I
tem levado à espoliação das terras indígenas no Brasil, não se pode
negar, por outro lado, que sempre houve funcionários ou administradores empenhados com veemência na defesa do território indígena.
É evidente que sem a atuação da FUNAI os Suruí já teriam per-

dido há muito seu .território. A atração os dizimou e desorganizou;
mas deixados ao seu destino, teriam simplesmente sido exterminados
por seringalistas ou invasores, como ocorreu com tantos grupos - um
exemplo são os Karipuna, que eram quarenta pessoas encontradas
em 1976 e hoje são apenas oito - ou com alguns de seus próprios
bandos, desaparecidos antes do contato, segundo há notícias.
A preservação da área, no entanto, não foi tarefa simples. A FUNAI
é continuamente atacada por sua ineficiência, inclusive na área de
Rondônia. No entanto, o exame de relatórios do Parque e a recapitulação das medidas tomadas em defesa dos Suruí revelam que a
firmeza da administração local nesse ponto foi muito grande. Na
verdade, a preservação dos limites da área não é um objetivo que
apenas a FUNAI regional possa alcançar: dada a violência das migrações, a mera demílrcação de nada adianta sem a colaboração de
outros órgãos governamentais, como INCRA, Governo do Território
e Polícia Militar.

No caso Suruí, desde 1971 há venda ilegítima de terras pelos
irmãos Melhorança, através da Companhia Itaporanga (ver por exemplo, o Relatório da Comissão Permanente de Inquérito da Terra de
1977 5 , ou notícias como as de O Estado de São Paulo, de 25-8-72,
Jornal do Brasil, de 4-12-71, de 30-8-72 e de 19-11-72). A cessão
de terras " por boca" aos Melhorança, pelo Governador do Território,
data de 1966 (Jornal · do Brasil, de 30-12-72). Um dos Melhorança,
embora muito jovem, foi durante um tempo "prefeito" da Vila de
Espigão do Oeste. Esta vila foi envolvida em sangrento massacre,
segundo a CPI da. Terra de 1977, por parte do Secretário de Segurança Pública do Território, em vingança pessoal contra os irmãos
Melhorança. Não podendo investir contra os titulares da Itaporanga,
espancou os colonos inocentes, inclusive mulheres e crianças. Um fato
como esse reflete o clima em que se dá a apropriação de terras - e
onde os índios vão perdendo a mata que sempre ocuparam.
Houve descuido por parte da FUNAI nestes primeiros anos? É
difícil julgar, com o material disponível. Não se compreende bem
por que não foram expulsos os primeiros invasores, então em número
pequeno. Comenta-se que alguns moradores foram tolerados - talvez
diante do quadro de miséria local. As invasões de colonos provavelmente se davam em tais levas que seria impossível contê-las sem
uso de força . Pelo que se vê hoje, imagina-se a inércia e a fraqueza
do quadro burocrático diante dessas primeiras entradas, ainda mais
com os grandes problemas de saúde dos Suruí, como a epidemia de
sarampo de 1971/ 1972.
Apoena Meirelles, o grande aliado dos Suruí, era Delegado Regional
e portanto não passava temporadas muito prolongadas na área, ficando encarregado sempre da administração nos centros urbanos. Seus
protestos contra a invasão eram veementes, dirigindo-se à imprensa
e à administração central da FUNAI, e não encontrando apoio. Em
1972, por exemplo, já protestava, na qualidade de Administrador do
Parque Indígena do Aripuanã, contra a presença de colonos invasores
e a falta de condições para retirá-los. Em 1972 (0 Estado de São
Paulo de 12-3-72) foi transferido do Parque de Aripuanã por pedir
à FUNAI o afastamento de cem famílias de colonos invasores do
Parq~e e po~ protestar contra a Colonizadora Itaporanga. Seu pai,
Francisco
. . Meirelles, também foi afastado nessa ocasião.

Em primeiro lugar, a defesa física do território é necessária, pois
a FUNAI não conta com força policial própria, nem mesmo recursos
financeiros para fiscalizar invasões, o que deveria ser feito por avião
(principalmente nos primeiros anos, a estrada que leva ao Sete datando 1977). Em segundo lugar, cabe ao INCRA e ao Governo do
Território o assentamento de colonos, sem o que o problema social
de Rondônia acaba por recair sobre a área indígena. Até 1976 ou
1977, o próprio INCRA estimulava a entrada de colonos em áreas
indígenas, em sua incapacidade de controlar a distribuição de terras,
e sempre na expectativa de liberação das áreas indígenas interditadas.
Isso de fato sempre se verificou, em qualquer grupo indígena : na
época do contato a área interditada é sempre muito grande. e vai
sendo continuamente reduzida.

Uma vez que o arquivo da FUNAI em Brasília estava praticamente
inacessível, só se pôde ler os relatórios da FUNAI de 1976 em diante
'
disponíveis em Riozinho, e arquivados pela Administração do Par-

132

133

.

.

que. 6 De 1976 a 81, a administração do Parque coube a Aimoré
Cunha da Silva. Os relatórios e ofícios revelam a impotência dos
funcionários da região, inclusive de Apoena Meirelles, então chefe
da 8i,. Delegacia Regional, diante da situação de terras, que já era
crítica e já estava configurada em 197 4.
O ano de 197 6 foi especialmente difícil. Verificavam-se, periodicamente, choques armados entre colonos e índios e já cerca de mil
famílias habitavam parte da área Suruí interditada ou adjacências,
vivendo todos fortemente armados. Diante dos protestos da administràção da FUNAI na região e contra seu parecer, a solução do governo
foi cortar a área Suruí onde habitavam os colonos, em setembro de
1976. O limite Sul da área foi recuado em 9 km, o limite Leste
sofreu o mesmo recuo e o limite Oeste foi recuado até uma distância
de 12 a 15 km. O restante do território foi então demarcado, com
a ajuda da Polícia Militar. Tão grande foi a discussão pública em
torno do problema, estimulada pela administração local da FUNAI,
que nessa ocasião visitaram a área o Ministro do Interior, Rangel
Reis, o Governador do Território, Humberto Silva Guedes, o Presidente da FUNAI, lsmarth de Araújo e o coordenador de projetos
do INCRA, Hélio de Palma Arruda.
Esperava-se que com isso a situação se normalizasse. No entanto,
a demarcação não foi re'speitada. Marcos e placas colocados no percurso entre a Linha 7 e a Linha 11 foram destruídos. Alguns funcionários ainda em exercício na Administração dos Postos, em 1981,
acusavam seus superiores de terem tido negligência na ocasião: seriam
então apenas três ou quatro famílias dentro da área, que facilmente
poderiam ser retiradas pela força, e foram toleradas. As invasões na
área demarcada foram recomeçando paulatinamente.

Em 1977, nenhuma providência foi tomada e novas famílias penetraram na área. Os protestos do Administrador do Parque continuaram, como mostram os relatórios, em tom de desespero (ofício n .. 16
de 26-6-78 - ofício n. 1 de 11-1-78). Ocasionalmente, alguma nova
medida dava novo alento à luta. Assim, por exemplo, eni janeiro de
1978, o comandante do Grupamento de Fronteiras, General Floriano,
entusiasmou-se pela causa indígena e prometeu a retirada dos colonos,
mesmo que fosse necessária a militarização da área. Chegou a promover nova reunião com o Governador do Território, o administrador
do Parque e o executor do projeto de colonização Ji-Paraná. Dois
dias depois, sofrendo pressões, voltou atrás e retirou-se.
Alguns episódios revelam a posição difícil em que ficam os funcionários da. FUNAI. Em agosto de 1978, por exemplo, atritos entre
índios e colonos resultaram em mobilização de oitenta colonos invasores, que interceptaram a estrada Riozinho-Sete, impedindo a passagem do motorista da FUNAI e criaram um clima de medo no Posto
Sete de Setembro. Além disso, contrataram um indivíduo para assassinar o Administrador do Parque, isto segundo depoimento do próprio
comandante da Polícia Militar de Rondônia, em ofício ao Governador
(ver nota 4, item 1) . A conclusão a que a Polícia chegou, porém,
não foi a de defender as terras indígenas, mas a de acusar, no mesmo
documento, o chefe do Parque de instigar os índios a saquear os
colonos.
Nessa mesma ocasião, a Polícia Militar interceptou o carro do
administrador do Parque, em trânsito na BR-364, em termos agressivos, retirando-lhe a arma de propriedade da FUNAI (quando se
sabe muito bem que na região é mais ou menos indispensável todos
andarem armados). Apoena Meirelles, então assistente do Departamento Geral de Operações da FUNAI, protestou, argumentando que
a verdadeira questão é a da defesa das terras indígenas e que os
funcionários que desempet1ham bem o seu papel nesse sentido são
sempre acusados de subversão, vivendo sob constante ameaça de morte.

O fim de 1976 foi marcado por novas violências. Um pouco antes
da demarcação, o índio Oréia, apaixonado por uma moça branca, .
filha de colonos, com quem viveu um tempo e que foi depois levada
embora pela família, assassinou um dos colonos, parente da moça.
Em novembro - portanto depois da demarcação (O Estado de São
Paulo de 19-11-7 6) , Oréia foi assassinado pelos colonos numa emboscada. Revoltados com o acontecimento e com as novas invasões,
os Suruí tomaram o Posto e as armas da FUNAI, utilizando o rádio
para transmitir reivindicações. Os funcionários da FUNAI abandonaram o Posto. Alguns dias depois acalmou-se a situação com a vinda
de Apoena e as parlamentações de sempre.

Em 1978 um novo chefe de Posto conseguiu melhorar as relações
com os colonos fora da área, estreitando laços de colaboração. As
relações com invasores continuaram hostis.
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A atitude da Polícia e do Governador do Território, inclusive no
processo instaurado em seguida ao acidente, demonstra que os interesses em jogo não favorecem os índios.

..

Em setembro de 1978, com auxílio da Polícia Militar, foi feito
um cadastro dos invasores, mostrando um total de 652 pessoas, ou
seja, 169 famílias . No mesmo ano, em novembro, entraram mais
vinte famílias, sob a promessa, ouvida não se sabe de que órgão
público, de que o governo não iria tirar os colonos.

venta dias na área indígena. A FUNAI recorreu, a questão foi levada
ao Tribunal Federal de Recursos, que cassou a liminar favorável aos
posseiros (0 Estado de São Paulo de 8-10-80). Em outubro de 1980
os Suruí expulsaram à força invasores novos, tirando-lhes armas e
roupas.

Em 1979 as ameaças de índios aos colonos repetiram-se. Os índios
gravaram um depoimento ao presidente da FUNAI, ameaçando matar
os invasores se não fossem retirados pelo governo (veja-se Ensaios
de Opin.ião (15): 138-41, 1980). Nada intimidados, os colonos construíram uma estrada de vinte km dentro da área indígena. Entraram
de todos . os lados, mesmo ao norte e não apenas em continuação
ao Pro.j~to ·Ji-Paraná. A área invadida era de pelo menos 20.000
hectares, ou seja, de 10% da área. Em maio, uma serraria instalou-se
nà área, bem como uma beneficiadora de arr.oz.

Enquanto isso, o PMDB, seguindo ao pé da letra uma política
de oposição ao Estado, fazia fortes ataques à FUNAI, acusando-a
do uso da violência contra os posseiros. Estabelecia-se uma contradição errada entre índios e posseiros, pois na verdade a estrutura
fundiária de Rondônia é bastante concentrada e o que se deveria
é advogar a instalação de colonos em áreas não-indígenas. O INCRA
cometeu absurdos no Território, mas no caso Suruí agia corretamente
ao passar 200 famílias na frente de 16 mil outras sem terra, o que
podia criar precedentes perigosos do seu ponto de vista. Na verdade
provou-se que do total só oitenta viviam permanenternente na área
Suruí e tinham direito a outros lotes. Também o CIMI atacava a
FUNAI, aproximadamente na mesma direção.
·

Em julho de 1979 o então Ministro da Agricultura, Antonio Delfim Netto, prometeu retirar os colonos e lhes dar terra em outro
projeto de colonização (0 Estado de São Paulo de 13-7-79).
Em setembro de 1979 o presidente da FUNAI, Adhemar Ribeiro
da Silva, demissionário um mês mais tarde, visitou a área e prometeu
também retirar os colonos e trazer o Ministro do Interior, o que não
ocorreu . Em outubro de 1979 o diretor de projetos do INCRA prometeu a retirada para um projeto, em Rondônia, em abril de 1980,
ao iniciar-se a estação seca.
Em agosto de 1980, os colonos ainda não tinham saído. Alegavam
a má qualidade dos novos lotes que o INCRA lhes oferecia em Cacoal
(50 hectares para cada família) ou Pimenta Bueno ( 100 hectares).
Os loteamentos eram novos, com mata. çerrada, e não teriam condições de manter-se até fazer roças, construir casas, etc. Os índios,
revoltados, ameaçavam atacar. A FUNAI preparava uma retirada pela
força, por intermédio da Polícia Federal · e co~ apoio do Governo
do Território, contendo os índios sob a promessá de que até setembro não haveria mais invasores.

Dessa forma, os Suruí, a poucos passos de uma solução para · a
manutenção de seu território, tinham as forças democráticas contra
si e paradoxalmente contavam. com a defesa de representantes de um
Estado autoritário. Uma nova ameaça, igualmente grave, surgia segundo notícias de jornal: catorze companhias de mineração requeriam
concessão para entrada na área. Se concedidas as licenças, isso significaria um golpe duro para a vida tribal.
De julho a outubro de 1981, o problema de terras foi resolvido,
e todos os colonos retirados. Em outubro de 1980, eram 87 as famílias remanescentes (0 Estado de São Paulo, 8-10-80). Em julho eram
35 (0 Estado de São Paulo, 9-7-81). Iam sendo retiradas, e recebendo lotes em Alvorada D'Oeste, a 200 km da área Suruí (Diário
da Manh'f!, 12-7-81.), não sem antes realizar a última colheita de café.
Em outubro de 1981, restavam apenas três famílias.

6. O território recuperado

Os posseiros, no entanto, entraram com ação de manutenção de
posse no Fórum de Porto Velho, apenas para ganhar tempo, pois seu
representante reconhecia informalmente que a União era legítima proprietária da área. Ao mesmo tempo, também a FUNAI moveu uma
ação de reintegração de posse. O juiz de Porto Velho concedeu aos
posseiros uma liminar, permitindo-lhes a permanência por mais no-

Em outubro de 1981 a vida Suruí passava por grandes transformações. Finalmente estava em vias de resolver-se o problema de
invasão de terras. Das oitenta famílias invasoras, na área desde 1976,
restavam em agosto apenas duas. As outras haviam sido retiradas
pacificamente, recebendo terras do INCRA em outro lugar e deixando
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para os Suruí roças e plantações de café, divididas em lote.s de cem
hectares para cada família. O produto da roça e o café tinham sido
colhidos, mas lá estava o cafezal, bastando limpá-lo para obter uma
boa colheita ·em 1982.
O curioso então era ver os Suruí como uma comunidade de pequenos proprietários, devendo ajustar a economia tribal à produção
para o mercado e ao trabalho voltàdo para a circulação capitalista.
Reinava uma enorme euforia: a expectativa de ganhar muito dinheiro
num futuro próximo.
Desde julho, cóm a saída dos colonos, os Suruí do Sete tinham
se organizado com autonomia para explorar o café. Sabiamente, a
FUNAI decidiu não dirigir a produção e apenas oferecia apoio. A
comunidade do Sete é que resolveu então como apropriar-se do território - e a ocupação das terras recuperadas, 20.000 hectares aproximadamente, deu-se de acordo com as regras tribais de cooperação
baseada no parentesco. Pela observação das roças tribais, seria possível adivinhar que pessoas trabalhariam juntas em cada lote. Estava
esclarecido que a propriedade da terra é do grupo de irmãos, laço
mais forte que entre sogro e genro, e que o trabalho do genro na
roça do sogro é prestação de serviços por algum tempo, como retribuição pela noiva, passando depois à própria roça com o grupo de
irmãos. A observação do café enriqueceu a das roças tribais.
Na verdade, cada grupo de irmãos (ou alguns homens com cunhados e filhos solteiros) ocupava dois ou três lotes, que era o que
calculavam ter capacidade de limpar. Pretendiam cuidar apenas dos
lotes abandonados na Linha 11, desistindo dos das Linhas' 8, 9 e 10.
Talvez conseguissem explorar a área no ano seguinte, antes que o
·café, sem limpeza, se estragasse. A aldeia da Linha 14 não participava da exploração por ficar muito longe e mal poder dar conta do
próprio cafezal. A Linha 11 foi escolhida por estar mais longe dos
colonos, pois na Linha 8 ainda permaneciam duas famílias, com cerca
de seis homens hostis, armados até os dentes, representando perigo
para quem trabalhasse perto.
Os lotes da Linha 11, de todo modo, já eram um trabalho quase
que acima das. forças dos Suruí. O grupo de um chefe, por exemplo,
ocupava quatro lotes, com cerca de trinta mil pés de café. Outros
seis grupos ocupavam de dois a três lotes cada um, talvez com 10 a
mil pés de café para cada grupo. A colheita estimada para 1982 seria,
se tudo desse certo, de 1.500 sacos para o grupo de outro chefe, com
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uma renda estimada de Cr$ 3.000.000 para uns quinze homens, ou
Cr$ 8.000).
seja, Cr$ 200 .000 por pessoa (salário mínimo

=

Para trabalhar no café, os Suruí tinham suspendido todas as festas
e muito da vida tribal, numa lição esquemática de que a cultura e
religião dependem da vida econômica. Nessa seca não havia "metare",
não se faziam arcos, flechas e objetos na clareira encantada, nem os
"íwai" preparavam em grandes roças a vomitação dos "iatir". Não
havia festa ou dança de mutirão ou derrubadas; apenas se realizaram
alguns Hô-êi-ê-tê, a festa de cura, a dos espíritos, para pessoas doentes. Poucas caçadas, diminuiu muito o "andar à-toa" para coleta. Tudo
girava em torno do café, do desejo de dinheiro e de consumo e tal
o ânimo de trabalhar com afinco que contaminaria quem se alegrasse
de ver os Suruí engatinharem com alguns privilégios na sociedade
capitalista.
Em cada lote ficavam grupos de homens com as mulheres e algumas crianças. Haviam queimado todas as pontes e casas dos colonos.
Restavam apenas duas ou três onde dormiam ou construíam ~piris
como os do mato. Quase todos os dias os chefes ~amep e Gamir
iam fiscalizar os trabalhos, percorrendo de 4 a 6 km ou um pouco
mais. Os, Gamep usavam os dois animais da comunidade, um burro
e um cavalo, aos quais os Gamir, apesar de protestos, não tinham
acesso.
No cafezal, uma alegria parecida com a do mato. Mas aqui, com
um ritmo bem mais intenso. Quase que o dia todo, homens, mulheres
·e crianças limpavam o café sob o sol quentíssimo. Os chefes, subindo
o morro, exibiam as "suas fazendas" aos visitantes, tentando contar o
número de pés de café. As mulheres cozinhavam e os hábitos alimentares tinham mudado de forma surpreendente desde janeiro de 1981:
como agora eram trabalhadores do café, queriam comer o mesmo
que os colonos: arroz, feijão, óleo, sal, leite, muito açúcar, mingau
de farinha de trigo, farinha de mandioca, algumas latas, além de caça,
peixe e outras comidas tradicionais, pois faziam, além da roça, incursões ao mato. Parte desses víveres tinham que comprar - uma despesa com receita só no futuro longínquo - ou ganhavam na FUNAI.
A mudança foi de uma rapidez espantosa. No café, pareciam índios
paulistas mais bem alimentados
Falavam de si como os ~trabalhadores". A atividade de seringueiro
ou do café é "trabalhar" em português, em oposição a todas as outras
tarefas tribais, mesmo as da roça. Enquanto se dedicavam ao café,
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a borracha está sendo negligenciada. As roças tradicionais, porém,
col).tinuavam grandes, sempre a cargo de alguém. Não se tratava de
fácil tarefa, pois ainda era época de _plantio e era importante que
os "trabalhadores " voltassem para ajudar. Para as pessoas que ficavam na aldeia, o volume de trabalho era bem maior. Havia
o mesmo silêncio e vazio de quando todos estão caçando, em expedições prolongadas.
Já falavam em construir Casas-Grandes no período da chuva de
1981/ 1982, próximo ao café. Haveria dois centros Suruí - a aldeia
com roças e o café com alguma cultura de alimentos. Reivindicavam
um outro Posto com um funcionário da FUNAI para atender aos
pedidos e orientar a técnica de cuidado do café. As necessidades de
consumo eram cada vez maiores: pois agora precisavam também de
instrumentos de produção, enxadas, limas, foices, selas para os burros,
carroças, animais, etc. O entusiasmo em produzir como os brancos,
conseguir dinheiro, abundância das novas comidas tão cobiçadas, roupas, objetos, munição, lanternas, deixava a perplexidade sobre o sentido de tudo isso : é essa a luta pela causa indígena, por esse tipo
de tran3formação? Agora pequenos proprietários e sitiantes, tão obcecados pela renda monetária, que forma de comunidade conseguirão
manter? Com muitas outras necessidades de consumo, referentes inclusive à própria produção de café, não estarão atrelados a um ritmo
de trabalho muito mais intenso, aos poucos destruindo o lúdico e o
religioso que tanto queremos aprender com eles? De toda a forma,
com o exemplo de Brasil que têm, esse caminho ainda parecia ser
o menos dramático, na impossibilidade de isolamento.
Os caminhos da comunidade são sempre surpreendentes, por outro
lado. De janeiro a outubro de 81, tinham desaparecido o "bolicho"
do jovem chefe Gamep, que não dera resultados econômicos, e os
"peões". Aquilo que preocupava como um começo de acumulação
primitiva, como privilégio de alguns chefes, desmoronara por um
período. A diferenciação persistia - os chefes trabalhando muito
pouco, dando ordens com tom ríspido de quem está acostumado a
mandar, marcando a hierarquia - mas parecia adiada a exploração
interna. O café estava sendo explorado de forma autônoma, igualitária, todos tendo acesso à terra, embora sob a orientação dos chefes.
A FUNAI estava favorecendo a autonomia indígena, empregando pouquíssimos índios, não pagando mais os três jovens chefes e tendo
abolido a cozinha coletiva (até destruindo o casebre que servia de
cozinha) que tanto atraía os jovens adolescentes para fora da CasaN
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Grande. Não se pode saber se essa atitude é permanente, já que
depende tanto da decisão do Chefe de Posto e nada garante que ele
permaneça muito tempo, mas nada de melhor se pode~ia desejar para
a independência econômica dos . Suruí.
Os acontecimentos vieram interromper, pelo menos por um tempo,
a exploração do café.

Conflito de terras; guerra e morte
Diante da recusa das duas últimas famílias de colonos em abandonar a área indígena, estavam os Suruí convencidos de que só eles
mesmos garantiriam a sua propriedade e não acreditavam mais nas
vãs promessas do Governo do Território de mandar a Polícia. De fato,
o Delegado da FUNAI, Apoena Meirelles, estava tendo grande dificuldade em obter apoio junto ao Governador.
Em fins de setembro, os homens do Sete e da Linha 14 organizaram uma expedição para observar os colonos invasores situados à
Linha 8 do Projeto Ji-Paraná. Pensavam possivelmente assustá~los,
forçando a retirada. Estimulava-os o sucesso da expedição do ano
anterior, em outubro de 1981 , quando conseguiram expulsar sem
mortes cerca de 40 novos invasores, tomando-lhes armas e roupas.
Aqui, a distância era grande: levariam de dois a três dias. Algumas
mulheres foram junto, levando redes e comida - uma situação não
característica de guerra, possivelmente. Ao todo, deviam ser de trinta
a quarenta homens, dez da Linha 14 e o restante do Sete. Saíram
num sábado; ao meio-dia de terça-feira, dia vinte e nove de setembro
de 1981, estavam de volta. Vinham em cortejo, enfeitados, o silêncio
cortado apenas por assobios. Aos poucos, contaram o que ocorrera.
Não chegaram até a Linha 8. Na Linha 9, dentro da área, a uma
distância de cinco km da linha de demarcação, avistaram dois homensi
jovens de dezesseis a dezenove anos. Prenderam-nos, dialogando com
eles, e ficaram sabendo que pretendiam instalar-se na área por instigação de um colono vizinho. Amarraram-nos e mataram-nos a pauladas e flechadas. Ficaram impressionados de ouvir os rapazes implorando a Deus a salvação - onde estaria o ser superior? Afirmaram
os chefes que não queriam matar, temendo a vingança dos brancos,
mas os dois homens já estavam machucados e não foi possível conter
a sanha do grupo, que há dois anos vem tentando só por meios
pacíficos e sem resultado defender a terra. Entre os habitantes da
região, acham, já ninguém acredita que são capazes de morrer por ela.
14i

De volta à aldeia, cumpriram rituais de guerra. Durante alguns
dias não podiam entrar nas malocas. Os que haviam matado pela
primeira vez estavam sujeitos a muitos tabus e deitaram-se por algumas horas ao chegar. Aos poucos; todos os guer.reiros foram rapando
a cabeça. À noite os homens das duas aldeias, abraçados em fileiras,
cantaram e dançaram em frente às malocas. Os cantos eram improvisos sobre a matança, comparando os inimigos a onças cuja pele iam
tirar, exaltando a coragem e os feitos dos Suruí e ressaltanqo que
a decisão de luta fora sua e de mais ninguém. Mandam, não são
·_ comandados.
Durante alguns dias, o clima foi o de um acampamento de guerra,
homens das duas aldeias dormindo fora das malocas, em abrigos da
FUNAI. O medo de revide por parte dos colonos era tão grande
que durante dias ninguém ia sequer à roça e guardas revezavam-se
dia e noite próximos à aldeia. Desde a partida da expedição, já todos
lembravam episódios passados de vingança dos brancos e prestavam
atenção aos augúrios sobrenaturais . As mulheres em especial estavam
apavoradas. A morte de Oréia era relatada com mil detalhes.
Nos primeiros dias de temor ninguém podia imaginar que só três
dias depois da morte, que se deu no dia 28 de outubro, é que os
colonos, por intermédio da FUNAI, ficaram sabendo do acontecimento.
A reação em Cacoal parece ter sido violenta. Circulavam fotos dos
cadáveres atados a tocos de pau e com muitas flechas cravadas e
rumores de vingança e emboscada para os índios e funcionários da
FUNAI. Estes tentavam tomar precaução. Durante um mês, ninguém
veio de carro até a aldeia do Sete, temendo ataques no caminho,
e a primeira visita, do médico e do dentista, deu-se sob proteção ,
policial.
Na semana seguinte à das mortes, Apoena veio à aldeia, acalmando
os ânimos e estimulando a volta às atividades normais e à lavoura
do café. Conseguira impedir em Brasília um inquérito policial sobre
os assassina tos.
A vida normalizou-se, mas até novembro os índios não tinham
retomado a limpeza do café, que ficava muito próximo aos colonos.
Reivindicavam novo Posto da FUNAI no local, para proteção e fornecimento de bens .
A violência do episódio parece ao menos ter sacudido a inércia
do Governo do Território, que em fins de outubro mandou a Polícia
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Militar retirar as últimas famílias. Embora à custa de uma contradição
complicada, entre eles e brasileiros pobres, eram os Suruí novamente
senhores de sua terra.

7. 1983

Em fins de 1983, parecia sólida a nova forma de vida dos pequenos fazendeiros, instalados em grupos nos lotes de café. Tinham residência permanente nas Linhas. O Sete de Setembro, o 'Nambekodabadaqui-bá, virara uma aldeia fantasma, um palco para Moiá. * Aí
estavam o chefe de Posto, a auxiliar de enfermagem, a professora
da nova escola e um trabalhador. Continuavam as malocas (com exceção de duas, uma queimada pelo fogo e outra derrubada de propósito),
mas quase vazias ou até fechadas . Eram conservadas para as inúmeras
visitas dos donos dos lotes ao Posto, sempre feitas por motivos de
saúde ou para ouvir o rádio da FUNAI e conversar com o chefe de
Posto, combinando idas à cidade ou venda de produtos.
Estaria o Sete fadado a desaparecer? Mais lotes haviam sido ocupados: os das Linhas 8, 9 e 10. O grupo de parentesco marginalizado
no mato no ano anterior era agora um dos mais numerosos do café.
O burburinho nos lotes era intenso. Estariam se formando novas
pequenas aldeias, numa cisão parecida com a que existiria antes do
contato? Olhando os jovens fortes, vestidos de calções e chuteiras,
jogando futebol no terreiro de café, com os números de jogadores
desenhados a carvão p.as costas, as bicicletas encostadas a um canto,
ninguém poderia imaginar que .aí estavam os protagonistas da intensa
troca tribal de há dois ou três anos, no Mapimaí. No entanto, os
laços tribais continuavam, por menos aparentes que fossem. Os grupos de cooperação no trabalho persistiam, apenas com algumas novas
combinações de irmãos classificatórios, por desentendimentos ou casamentos. Era interessante ver as múltiplas · possibilidades de agrupamento, dentro da mesma regra. Malocas haviam sido construídas,
além de alguns casebres caboclos e armazém; as roças tribais haviam
passado para os lotes, abandonadas as do Sete. A presença dos velhos
era mais apagada; os moços tinham agora proeminência.
Na vida nova, os Suruí estavam_tendo da administração um apoio
que jamais fora tão marcado, possível pelo programa do Polonoroeste,
*

Veja-se o Apêndice V, o mito de Peixoté.
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embora recursos efetivamente liberados e gastos nas comunidades
indígenas fossem pequenos. Um agrônomo nomeado para o Parque
orientava o cultivo do café, providenciando defensivos e o veneno
herbicida, usado por colonos e cobiçado pelos Suruí, capaz de diminuir muito as horas de limpeza. Enfermarias nas linhas 9 e 11, bem
como escola na linha 11, estavam em vias de ser construídas e um
outro auxiliar de enfermagem seria nomeado. A estrada para a Linha 11, fundamental para o transporte do café e seringa (atividade
à qual tinham voltado com afinco), estava sendo melhorada, e planejadas· outras estradas internas.
O auxiliar de enfermagem do Sete recebera uma motocicleta, para
atender com rapidez e sem esforço de caminhadas a população das
Linhas, enquanto não fosse nomeado um seu colega. Os Suruí haviam
recebido um carro novo e tinham um motorista. Doze burros iam
ser comprados para à comunidade. A última novidade era a escola
(também criada na :{..inha 14), que juntava muita gente do Sete,
adultos e crianças, em três turnos (de dia e de noite), no esforço
insano de .aprender por um método e conteúdo igual ao de escolas
rurais. A FUNAI apoiara também a comercialização do café, cuja
produção atingira uns 7 50 sacos (uns Cr$ 3 :500 .000, quando na
época o salário mínimo era de cerca de Cr$ 35!000) e da seringat
de novo em expansão.

de mineração invadindo uma área interditada para. os Cinta-Larga.
O Governo do Estado de Mato Grosso estava em vias de construir
uma hidrelétrica em plena área indígena, a poucos quilômetros do
PIA Serra Morena. O Sete não estava a salvo de ameaças, como
alertava o próprio coordenador do INCRA em Rondônia.
A situação Suruí, de toda forma, parecia ser bastante boa, em
especial se comparada à de outros grupos. Quais seriam então as
perspectivas futuras para a comunidade?

•

O contraste com a penúria dos outros Postos e períodos anteriores
era gritante. A autonomia indígena, por sua vez, estava sendo bastante respeitada - a FUNAI não estava dirigindo, e sim apoiando
as atividades produtivas. A administração estava atenta para a diminuição das roças, devida ao envolvimento com o café e se preocupava
em estimular atividades de subsistência e a fartura de alimentos.
O problema principal 'indígena, a defesa do território, também
estava merecendo atenção. É verdade que faltavam à administração
do Parque recursos para sobrevoar, percorrer e fiscalizar a área. Para
o Brasil como um todo, a FUNAI não usa recursos técnicos já exis~
tentes . Seria possível, por exemplo, fotografar por satélite todas as
áreas indígenas, identificando invasões e indo por terra aos locais mais
críticos, talvez com menos gastos em vôo - mas tais serviços, perfeitamente disponíveis, nunca foram usados. Com grande dificuldade,
a administração montara, porém, uma equipe para percorrer a pé o
território do Parque, expulsando garimpeiros e colonos, sempre com
grande esforço para conseguir a retirada. As principais invasões eram
em território Cinta-Larga: garimpeiros no Roosevelt, uma companhia
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VI. CAMINHOS FUTUROS

Para quem chega à aldeia, o lado mágico dos Suruí parece concentrar a essência do tribal, um encanto arcaico a preservar a todo
custo no Brasil presente. Como não evocar O ramo dourado ao ver,
por exemplo, as inúmeras casinhas de reclusão acompanhando cada
maloca e até mesmo os atuais casebres caboclos? Homens e mulheres
se escondendo da luz do sol, sujeitos a tantas regras, em passagens
críticas da vida .
A morte é a ocasião mais freqüente - e também a vida, os nascimentos. Os enterros se fazem rápidos, passando quase despercebidos,
mas a pira funerária pode ser vista durante dias e até meses. Uma
ou outra maloca ainda é abandonada, quando morre um habitante,
mas hoje os mortos costumam ser enterrados no mesmo local, numa
casa vazia, evitando perder a . habitação difícil de construir. (Quando
passará a haver cemitérios fora, com velas, como entre os Arara - os
Karo - com 30 anos de contato, que antes tinham costumes funerários semelhantes aos dos Suruí?) . Quando uma criança morre, mãe
e pai ficam em reclusão, por dias ou meses, em geral em locais
separados, obedecendo a dieta alimentar, proibidos de banho em água
fria ou corrente. A reclusão masculina é hoje mais curta que a da
mulher, que pode durar até dois ou três meses. O ritual de queimar
as posses, como que o desprezo pelos bens materiais diante da perda
irreparável, inclui hoje vitrola, relógios, gravador, bicicletas, discos,
roup~s e animais de criação, como galinhas e porcos. Alguns objetos
são doados - é possível que em poúco tempo os mais preciosos
escapem à destruição; qual o lugar do dinheiro? Isolados, poupando
a aldeia da exposição perigosa aos espíritos, as pessoas de luto recebem apenas as visitas dos parentes próximos, trazendo água para
o banho e os alimentos permitidos.

muito próximo. Haverá espíritos renascendo na criança, ou o que
faz parte da reprodução será sempre perigoso? A nudez das mulheres;
com colares novos para festejar a criança recém-nascida, a cor de pele
mais clara por ficarem longe do sol e os objetos tradicionais em
volta - panelas de cerâmica, cestos, frutos especiais ou mel trazidos pela mãe ou marido - traz de chofre um outro mundo, mesmo
que estejam nos fundos de um casebre de barro. A reclusão do pai
é mais discreta, mas jejua (ou seja, obedece à dieta alimentar que
lhe permite pouco mais que a sopa "i" nos primeiros dias) , toma
banho com água aquecida nos panelões de cerâmica e, se obrigado
a sair, o faz coberto por um pano.
O corte de cabelo é dos traços que mais causam espanto, à primeira vista. Estão aqui os parentes de Sansão da Bíblia, dos frades
com tonsura, dos judeus desgrenhados no luto, dos que têm alma
externa ou força mágica no cabelo. Num pequeno grupo de Rondônia
em ebulição desenvolvimentista, a universalidade do sentido especial
atribuído ao cabelo.
-

Este deve ser cortado no luto, no parto, quando há doença, quando
se mata. É comum ver um grupo grande ou toda a aldeia de cabeça
raspada : a da Linha 14, quando morreu o velho "wã-wã " pai de
tantos filhos, ou os homens do Sete, quando mataram ·os colonos.
Não há cuidado especial com os cabelos cortados, freqüentes em
tantas outras tribos, como os Kamaiurá, por exemplo, que os escondem com cuidado e medo que alguém deles se aproprie para malefícios, mas a força da tradição impressiona naqueles homens agora
dedicados à lavoura. Qual será a explicação de ritual tão indispensável
mesmo para os novos cabelos? A proibição de água corrente e fria
também lembra velhas tradições, como se a água lavasse substância
preciosa. Também as meninas na menarca, indo à roça com cobertores na cabeça, como figuras medievais, parecem evitar que se mis..
ture à luz e ao calor do sol a energia especial de que estão carregadas.

A si tuação da mãe e pai de nenê novo é parecida. O sangue
da criança é perigoso para a aldeia, a não ser que ~e trate de parente

Na aldeia do Sete quase vazia, mas voltada para a sanha de ganhar
dinheiro com o café e a borracha, de um momento para outro, uma
reclusão faz cair sobre os homens o clima tribal, como no mito antigo,
em que o céu desceu fazendo os bichos celestes se confundirem com
os da terra. Uma mulher pajé, então, é que, invocando os espíritos,
fez o céu subir outra vez. Agora, basta cruzar a soleira do casebre
de barro para esquecer as discussões Suruí diárias de como participar
das atividades urbanas e comerciais. Um homem está em reclusão por
mordida de cobra, e todo o universo mítico lhe é descortinado.
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Há poucos meses uma das pessoas mais bem sucedidas na produção para mercado, está agora carregada de outro saber. Co·mo quase
morreu, fez ele próprio o caminho ao país dos mortos. A tradição
do G~rákoied, o lugar no horizonte habitado pelos mortos, e o
Maram-ei-petér, o caminho cheio de perigos que as alma,s devem
atravessar para chegar lá, é conhecida de todos os Suruí. E comum
as pessoas acordarem e descreverem um pedaço do caminho, mencionando os parentes mortos que viram em sonho. Mas outra experiência
é ter visto com os próprios olhos o larao caminho subterrâneo que
começa com um buraco e sobe até o Gorákoied, os monstros que
destroem os medrosos e se tornam insignificantes para quem é corajoso,
e que são tão reais quanto a aldeia Nambekó-dabadaqui-bá ou os
agentes da FUNAI. A este homem estão sendo reveladas as leis
misteriosas do universo, a máquina do mundo. Impressionado, conta
como agora as árvores, os bichos, a natureza, os seres antes inanimados
conversam com ele, a tal ponto que, quando vai defecar, o chão e
as folhas reclamam - "não me suje, não! " e tem medo de alterar
com qualquer gesto a ordem universal. Sua coragem foi testada na
viagem transcendental, conheceu o reino das águas, onde habitam
os Goanei e os pajés antigos, e alguns domínios ainda lhe são vedados, como os céus, Gani-ei. No casebre de reclusão (pois já não
vivia na maloca e sim próximo ao Posto) , os espíritos passeiam e
compartilham dos frutos e pratos que a irmã lhe traz - tantos alimentos estão proibidos. Ainda vêm chefes e parentes muito próximos
(as visitas de outros estão interrompidas) visitá-lo e fazer consultas
sobre discussões importantes, mas a reflexão política e econômica
está suspensa por um tempo : está tomado pela paixão do conhedmento· e do aprendizado. Diariamente, um gr.ande pajé vem conversar,
o mestre.
Em cenas como essa a tradição tribal está muito viva, tem peso
interno ainda maior que a mercadoria ou a invasão de terras. Também nos pequenos fatos é sensível a outra ótica, uma forma tão
diferente da nossa de analisar o mundo. O homem mordido por cobra
não pode ver uma mulher grávida (tradição que ainda existe na
população cabocla brasileira; que elo haverá entre a cobra e o feto,
que oposição, lembrando o mito Kamaiurá da cobra e sua variação
Suruí?) . * A pessoa que encostar na mão de pilão será caluniada,
vítima de intrigas. A mãe esfrega centopéias no corpo dos filhos,
para crescerem e ficarem fortes. Quando um homem derruba uma
* Veja-se

o Apêndice V sobre Mitos.
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árvore para pegar niel, sua tnulher canta ao mesmo tempo, falando
com a madeira como se esta fosse uma pedra pesada, para que caia
bem. Quando há alguém doente, os parentes falam com o "naraí"
ou bastão de xamã, se houver algum guardado na casa, como se fosse
uma pessoa viva. Se morre uma criança, a explicação de doença infecciosa, malária ou pneumonia, é mais que ignorada: valem os tabus
infringidos, como a mãe ter comido porco-do-mato enquanto amamentava, o pai ter namorado no período de reclusão, ou um ato incestuoso no passado. Ao saber da morte, os parentes raciocinam e em
voz baixa explicitam as causas. A primeira colheita do milho, como
vimos, é preciso soprar e abençoar a todos, esfregar panquecas de
milho quentes, então inutilizadas, pronunciar palavras de encantação
com os nomes dos ossos dos bichos, para evitar de quebrar ossos
no futuro e enganar espíritos maléficos, fazendo-os passar ao largo.
Há outros exemplos. O passarinho agourento piando de repente,
"xurxur" ou "galoba", "~aloba"; também o relâmpago no horizonte,
indicando a direção de onde virão os inimigos ou males inesperados
(talvez a mesma palavra para o pássaro de mau agouro e para a
transgressão) , exigindo que se interrompa qualquer conversa ou atividade para responder com uma encantação de defesa: "para longe de
mim e de meus parentes tua inflúência maléfica! Varre para bem
distante esses maus ventos! " A "wasapoga ", morro de terra de cupim,
que. agarra os passantes solitários e quer copular com eles, homens
ou mulheres, e que era a mulher de Pálop, o demiurgo em sua forma
cj_e deus sujo e desprezado pelos homens; Lakapoi, um dos espíritos
Gorá, que faz as pessoas se perderem no mato, ao se transformar
num animal qualquer como a tartaruga, que atrai os caçadores atrás
de si até não saberem mais onde estão. Os "Gerbai ", espíritos que
têm também realidade humana e agarram as pessoas no mato, fazendo-as adoecer logo depois ou estrangulando-as - e que sao também,
ao mesmo tempo, índios Cabeça-Seca.
Os atos de feitiçaria, que quase todos negam ser exercida pelos
Suruí, e atribuem aos inimigos - e que provavelmente, apesar do
enorme silêncio sobre o assunto, explicam todas as mortes. Outros
tantos seres misturados à vida diária, não separados ou distintos das
atividades materiais de preparar a comida, plantar, caçar - em nada
sobrenaturais. Os chefes dos bichos, iguais a eles, não visíveis na
terra, que podem deixar caçar ou ofender-se quando um de seus súditos é morto. Cada chefe tem um canto especial, ouvido nos Hô-êi-ê-tê
e para ele se canta também. Para o rei das Cobras, por exemplo,
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os Suruí pedem: não mande mais o seu povo nos .morder, a nossa
raiva já acabou (em referência a mito antigo em que a cobra era
inimiga da Arara). Há o Pássaro Vermelho que, no seu canto, diz
não ter culpa de ser um moço tão bonito, pelo qual todas as mulheres se apaixonam ao primeiro olhar.
O que chamamos fantástico absolutamente não o é na sociedade
Suruí, fato tão corriqueiro quanto preparar bolos no forno. O mito
de Ixiwaí, por exemplo, costuma ser encenado e o indivíduo no qual
o espírito de Ixiwaí baixa, se transforma, um outro ator Suruí vira_ o
bicho perseguidor da história - Peixoté, nada há de estranho na
simultaneidade. Assim como na pajelança nada mais natural que os
espíritos estejam presentes - o que não quer dizer que não cause
apreensão sua proximidade.
Explicar tantas regras e costumes é uma tentação permanente. As
reclusões têm uma finalidade, servem para fortalecer os doentes e
mães recentes, como dizem os Suruí? Ao proteger dos espíritos estão
contribuindo para a prosperidade e abundância? Como os outros atos
mágicos invocam maior produção e unem a sociedade em torno das
mesmas crenças ou dogmas? As regras alimentares têm alguma correspondência fisiológica? As reclusões de mulheres, por exemplo, serão
forma disfarçada de sujeitá-las mais aos homens, de dar a esses o
controle da reprodução? Os cortes de cabelo, bem como a reclusão,
marcam passagens e o lugar na sociedade, dando ensejo a entrelaçamentos e trocas que compõem uma teia tribal complexa, constituída
de tantos níveis superpostos ou misturados?
Na verdade, o que conseguimos observar na aldeia são apenas
fragmentos, pedaços míniinos de uma forma de conhecimento que
não chega a desvendar-se, A iniciação à pajelança e os rituais de
1
cura, que têm tanta semelhança entre os grupos de floresta tropical ,
são um dos aspectos mais importantes de uma teoria sobre a doença,
a vida, a morte. Não chegamos nunca a entender o sistema como
um todo e as frações que nos alcançam ficam parecendo dogmas,
mitos muito distantes do nosso método científico. É que se fosse
' aprofundar e estender a compreensão desse conjunto de idéias,
possível
o perceberíamos melhor como uma outra forma de conhecimento,
uma maneira de ver e explicar o mundo que poderia nos ensinar.

dais e produtivas são suficientes para ir fragmentando a vida social
e relegando as idéias indígenas a uma esfera separada.
Que será então, do sistema de conhecimento Suruí, dos atos mágicos, do encantamento- especial da vida de aldeia?
Não é tão seguro que todo esse universo seja destruído pela nova
situação econômica, desintegrando o tribal.
Antes de mais nada é preciso pensar sobre o caminho da transformação da vida econômica em si, que é bastante incerto. Tudo o
que foi dito nos leva a crer que a sorte dos Suruí como produtores
para o mercado é instável. Embora bem sucedida, lembremos, a cultura do café tem contado muito com recursos da FUNAI e do Polonoroeste, que podem cessar de um momento para o outro. A cafeicultura pode resultar num fracasso: basta notar que os próprios colonos em volta, mais ágeis que os índios na produção mercantil, não
têm prosperidade garantida a longo prazo. A entrada dos Suruí no
capitalismo pode ir se dando com mais lentidão, os novos sitiantes
juntando-se outra vez na luta pela sobrevivência, talvez vivendo em
várias aldeias:
Mesmo se a forma atual persistir - a de pequenos grupos esparsos
em virtude da plantação do café e extração da seringa - não se
deve ver aí uma desintegração da comunidade. Povos de contato
antigo, como os Kaxinauá, ou cujo contato data de 30 ou 40 anos
atrás, como os Gavião ou Karo, podem estar espalhados pela floresta
sem perder muito da rede que os une.
A distinção entre a vida tribal anterior, na aldeia, e a comunidade
lutando pela autonomia na sociedade brasileira, parece muito menos
nítida para quem acompanhou o processo. ·Trata-se de dois mundos,
se pensamos no que foi destruído pelo contato, e nos imensos problemas de doença, sobrevivência e terras. Mas há uma continuidade
se buscamos a qualidade misteriosa e o sistema complexo que continua a fazer deles uma tribo indígena.
Na verdade, a organização econômica tribal vai ficando muito alterada, e muitas formas de troca ritual deixam de ser feitas . Mas tantas
são as redes que compõem o tribal, que nem todas estão · fadadas a
desaparecer com a economia mercantil e, ao contrário, podem ter
o dom de transformar-se.

Não há tempo para o nosso aprendizado, na transformação rápida
a que está sendo submetida a sociedade indígena. O contato com a
tecnologia e com as explicações da ciência, as novas atividades comer-

Quando imaginamos a persistência da comunidade, elementos básicos são a propriedade comunitária da terra, a língua e a etnia. Mas

150

151

a etnia une não por qualquer sentido racial, é claro, e sim pelos
costumes, sistemas, valores comuns - tanto que os imigrantes CintaLarga e Karitiana nos Suruí são perfeitamente aceitos, desde que
vivam as normas gerais e falem a língua. Tais normas incluem tudo,
por exemplo, o sistema de prestação de serviços, os nomes, a invenção musical, os ritos e crenças religiosas. Algumas dessas teias foram ·
e~ploradas neste trabalho por exemplo, quando se mostrou que
a comunidade não existe apenas pela cooperação econômica, mas também por rituais, magia, mistura de trabalho e lazer, facetas inventivas
como a nominação, etc. Teias que se empobrecem ou mudam, adquirem novos sentidos, heróicos camaleões nas novas condiÇões econômicas.
Se a terra não for arrancada, diluindo os Suruí na massa de .brasileiros, devem continuar como um grupo com características próprias,
com uma ação coletiva, até com igualdade interna, mesmo que espalhados em seu território. Um olho perspicaz reconhecerá neles, então,
as origens tribais, assim como atrás dos números dos jogadores de
futebol da Linha 11 se escondem os guerreiros Suruí.

NOTAS

Capítulo I -

OS SURUt NO CENÁRIO REGIONAL

1. Seria uma pesquisa em si reconstituir as observações de viajantes
sobre Rondônia e, em particular, os dados existentes sobre tribos da região. As informações são esparsas e não há uma obra
centrada na história de Rondônia, menos ainda na história indígena regional. Um livro que pode fornecer pistas bibliográficas
é o de John Hemming, Red gold, the conquest of the Brazilian
Indians, 1500-1760. Para elaborar uma bibliografia são importantes também as indicações contidas no trabalho de David Davidson, "How the Brazilian west was won: freelance and State
on the Mato Grosso frontier, 1737-1752", na coletânea organizada por D. Alden, Colonial roots of modern Brazil e em sua
tese, River and empir~ in Madeira route and the incorporation
of the Brazilian farwest, 1137-1808 e no trabalho de Carlos
de Araújo Moreira Neto, A política indigenista brasileira durante
o século XIX. No começo do século XX, a Comissão de Linhas
Telegráficas e Estratégicas e ·a viagem de Roquette Pinto resultaram em observações importantes sobre os índios de Rondônia
e Mato Grosso.
2 . A evolução da população de Rondônia é a seguinte:
1920
1940
1950
1960
1970
1976

1980
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36.044
32.591
49.725
85.504 (Censo Demográfico)
111.064 (Censo Demográfico)
221.770 (Estimativa baseada no crescimento vegetativo de 3,8%
adotado pelo IBGE para o período intercensitário de
1960-1970)
490.153
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3. De 1971 a 1981, o número de famílias assentadas· por projeto,
de acordo com os dados oficiais, que deixam de fora a coloniza- .
ção não-controlada pelo INCRA era o seguinte:
N 11 de famílias

1971/81
Área (ha)

Pro;etos

Ouro Preto· (PIC)
Ji-Paraná (PIC)
Paulo de Assis Ribeiro (PIC)
Pe. Adolpho Rohl (PIC)
Sidney Girão (PIC)
Marechal Dutra (PAD)
Burareiro (PAD)
Assentamento Rápido (PAR)
Urupá, Machadinha (Polonoroeste)

512.585
486.137
293580
413.552
73.000
478.546
304.925
1.576.311
373.000

9

1 sem.

5.161
4.730
3.076
3.482
630
4.603
1.540
13.700
36.910

1981
2" sem.

10.000 .
5.600

5. As informações foram obtidas no INCRA, em Rondônia.
6 . A situação fundiária de Rondônia é apresentada nos dados oficiais
da seguinte forma:

A relação dos documentos consultados no Museu do f ndio é a
que se segue. Referem-se ao período 1945-1967 (SPI) e há
alguns documentos da FUNAI, de 1967/74. Foi feita uma seleção dos documentos mais interessantes, num total de aproximadamente 4.000 páginas. A leitura apenas pretende dar exemplos·
do clima regional. Com uma pesquisa mais cuidadosa e exaustiva
seria possível colher elementos para uma história dos Postos.

MATERIAL MICROFILMADO:

Plan. 00441 a 00456
Postos: Cel. Tibú,rcio, Dr. Tanajura, Major
Amarante.

Filme n. 42 -

Plan. 00457 a 00473
Postos: Ricardo Franco, Rodolfo Miranda, Tenente Lira, Tenente Marques, Igarapé Lourdes,
Rio Negr~/Ocaia.

Filme n. 43 -

Plan. 00474 a 00498
Postos: Ajudância Guajará-Miiim, São Domingos, Estância Promenade, 19 de Abril, Pedro
de Toledo, Macurape, Caripuna, Nenhum Posto.

FONTE:

Nos projetos de colonização e assentamento dirigido o módulo
do lote" é de 100 ou 50 hectares. Nos projetos fundiários em
que a área de Rondônia foi dividida (Guajará-Mirim, Corumbiara,
Alto Madeira e Jaru) e que em parte se destinam à colonização,
há regularização de áreas de 2.000 e 3.000 hectares e é promovida a venda de terras públicas a particulares. Sabe-se que nos
projetos fundiários há propriedades que juntam, em nome de
diferentes prepostos, muitos lotes de 2 a 3 mil hectares,' e há
propriedades de um único dono que chegam a 60 mil hectares.
Há, além dessas, grandes propriedades com terras regularizadas,
de até mesmo 200 mil hectares.

'\

Filme n. 44

4. A evolução do número de migrantes cadastrados de 1977 a 1983
,
.
e a segu1n te:
Anos

1977*
1978
1979 .
1980
1981
1982
1983**

N.<> de migrantes
total

4.308
14.755
44.278
57.572
70.251
61.834
17.991

Com destino
a Rondônia

Com destino
a outros estados

3.140
12.658
36.791
49.205
60.218 .
58.052
16.953

1.168
2.097
4.487
8.367
10.033
3.782
1.038

* Somente a partir do 29 semestre de 1977.
** Janeiro a abril de 1983.
FONTE: NURE/SEPLAN/SETRAPS.
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INSPETORIA REGIONAL

Filme n. 41 -

15.600

I Plano . de Desenvolvimento Territorial de Rondônia e Programa
de Investimentos Urbanos, Governo de Rondônia, SEPLAN, CODARON,
MINTER, Porto Velho, outubro de 1981.

9~

Plan. 00499 a 00518
Postos: Nenhum . Posto (referente aos postos
Major Amarante, Cel. Tibúrcio, Dr. Tanajura,
Ricardo Franco, Rodolfo Miranda, Tenente Lira,
Tenente Marques, Igarapé Lajes, lgarapé Lourdes, Rio Negro-Ocaia, Ajudância Guajará-Mirim,
Estância Promenade, 19 de Abril, Pedro de Toledo, Macurap~, Caripuna, Dois Irmãos e origem
da IR).
Várias aldeias (principalmente aldeias Amargoso
e Cachoeira), Diretoria Geral do SPI.

Filme n. 45 -

Plan. 00519 a 00529
Postos: Diretoria do SI (referentes aos postos Dr. Tanajura, Rodolfo Miranda, Major
Amarante, Ricardo Franco, lgarapé Ribeirão,
Tenente Lira, Rio Negro-Ocaia, Ajudância Por155

to Velho). Vários postos, Vários Postos-Incompletos (referentes aos postQs Dr. TanajUra, Major Amarante, Ricardo Franco, Ajudância Guajará-Mirim). Incompletos (referentes a Nenhum
Posto, Diretoria, Vários Postos).
FUNAI: Pacca-Novas, Ajudância Porto-Velho,
lgarapé, Lajes, lgarapé Ribeirão, Rio Guaporé,
Rio Negro-Ocaia, Nenhum Posto (referente aos
postos Pacca-Novas, Dr. Tanajura, Major Amarante, Ricardo Franco, Tenente Lira, lgarapé
Lajes, Igarapé Ribeirão, Reserva indígena Karitiana, Rio Guap~ré, Rio Negro-Ocaia, Ajudância
Porto Velho, Dois Irmãos, Ajudância GuajaráMirim), Ajudância Guajará-Mirim. (Obs.: Há
planilhas com o número repetido) .
Filme n. 46 -

Capítulo II -

00529 (2) a 00537
Postos: Nenhum Posto (referente à Ajudância
de Guajará-Mirim), Diretoria do SPI, Ajudância de Guajará-Mirim.

POPULAÇÃO

1. Jean Chiappino, The Brazilian Indigenous Problem and Policy:
The Aripuanã Park, Copenhagen/Geneva, Amazind/IWGIA Document 19, 1975.
2. As aldeias nomeadas são as seguintes:
Lab-morbéi-ra, Sarikabia-labmoi, Lab-ga~iab, lpe-pepnepo-pikaixarlab, Peixir-ab-eb-labmoi, Mora-ei-seb-ab-labmoi, Nibai-dé-a-lab-moi,
Weixo-ibi-lab-moi, Ipe-tabi-xab-moi, Amoti-ei-xei-abá, Iara-ei-a,
Lab-alá-uã, Iab-ga-libika, lpetchorei-she-abá, Labmotoa, laradepabi-ê-á, Agoikir-a-íbi, Amib-epabi-á, Lab-mabe-ube, Iara-uentiga,
Amiab-pipe-abe~i, Lorngab-liá-labmoi, Apor-pokatá-labmoi, Labiã-ub·
labmoi, Mokoba-apin-labmoi, Makab-exiga-labmoi, Nurei-depabiélabmoi, Pomaguei-aiara-ei-de-labmoi, Membe-êia-emáitcherauá, Soakaba-ba.
Capítulo III -

VIDA TRIBAL

1 . Para verificar se as regras de casamento ainda são obedecidas,

observei 54 casamentos, compreendendo pessoas das duas aldeias,
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e alguns laços de casamento em épocas diferentes. Destes, 29
eram da mulher com o tio materno. Três entre esses 29 eram
com o meio-irmão da mãe, "oni-soanara" em vez de "oni-soa"
tio materno. Outros 17 eram entre primos cruzados: 12 da mu~
lher com o filho do irmão da mãe e 5 da mulher com o filho
da irmã do pai. Outros 6 eram entre primos não muito bem
identificados ou casamentos que pulavam uma geração (por exemplo, da mulher com o primo cruzado da mãe ou com o filho de
um primo cruzado). Outros 2 casamentos eram semi-incestuosos.
Havia em fins de 82, para o conjunto das duas aldeias, 15 homens casados com Cinta-Larga, para um total de 62 homens
casados. Cerca de 25% dos casamentos, portanto, eram inter, .
etntcos.
2. Um estudo comparativo para o Alto Xingu é o de Eduardo
Galvão, "Cultura e sistema de parentesco das tribos do alto rio
Xingu", in Eduardo Galvão, Encontro de Sociedades.
3. B. Malinowski, Coral Gardens and their magic.
4. Veja-se Claude Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la
parenté, cap. VI, "L'organisation dualiste".
5. O. Zerries, "Organização dual e imagem do mundo entre índios
brasileiros", in E. Schaden, Leituras de Etnologia Brasileira.

6. Veja-se Lux Vidal, Morte e vida de uma sociedade indígena
brasileira.
7. Veja-se Curt Nimuendaju, Os Apinayé.
8. São as seguintes as variedades de mel:
1) wakishá-ei; 2) armaa-ei; 3) ioi-dei; 4) goberei; 5) waridei;
6) pikurei; 7) nahub-ei; 8) mahab-pebei; 9) ikorgusherei; 10) waridei; 11) ariãei; 12) pikãbusherei; 13) moberab-morei; 14) mamipokabei; 15) lakapó-ikabei; 16) iahepoei; 17) ó-i-ei; 18) ioimo-ei; 19) soaxereiaei; 20) mikabei; 21) waloikubei; 22) kerubei;
23) ioi-ubei; 24) likinapeboxirei; 25) walabi-ei; 26) iokananepei;
27) waraba-ei; 28) dijg-djiei.
9. Os Hô-êi-ê-tê são bastante freqüentes, embora não com
sões desse primeiro. Desde 1979, foram observados,
notícia dos seguintes: 1) maio de 1979; 2) julho
3) entre julho de 80 e Janeiro de 81; 4) setembro
157

as
ou
de
de

dimenhouve
1980;
1981;

5) outubro de 1981; 6) outubro de 1981 na Linha 14; 7) houve
um Mamat, festa semelhante ao Hô-êi-ê-tê, em fevereiro de 1983;
8) preparava-se um Hô-êi-ê-tê em outubro de 1983.
10. James G. Frazer, The Golden Bough, The Macmillan Company,
1969.
11 . Claude Lévi-Strauss acentua muito a importância das alianças e
hostilidades na sociedade primitiva, ao usar o conceito de reciprocidade. Há uma frase sua, sobre a circulação de bens e seu uso
na sociedade primitiva como parte do jogo político, que também
poderia se aplicar ao uso da palavra como forma de estar bem
ou mal com os outros: "Car, pour la pensée primitive, il y a
bien autre chose, dans ce que nous nommons une 'commodité',
que ce qui la rend commode pour son détenteur ou pour son
marchand. Les biens ne sont pas seulement des commodités economiques, mais des véhicules et des instruments de réalités d'un
autre ordre: puissance, pouvoir, sympathie, statut, émotion; et
le jeu savant des échanges (ou, souvent, il n'y a pas plus trans-fert
réel que les joueurs d' échecs ne se donnent les piéces qu'ils
avancent alternativement sur luechiquier, niais cherchent seulement
à provoque une réponse) consiste en un ensemble complexe
de manoeuvres, conscientes ou inconscientes, pour gagner des
assurances et se prémunir des risques, sur le double terrain des
alliances et des rivalités" (C. L.-Strauss, Les structures elementaires de la parenté, op. cit., p. 63-4) . .
12. Veja-se Curt Nimuendaju, op. cit., p. 61, 64-5 e Darcy Ribeiro,
Maíra, p. 312-7.
13. Claude Lévi-Strauss, La pensée sauvage.
14. James G . Frazer, op. cit., p. 284.
15. Para os Krahó, veja-se, por exemplo, Julio Melatti, "Nominadores
e genitores, um aspecto do dualismo Krahó", in Leituras de
etnologia brasileira, p. 139-49 e Maria Elisa Ladeira, A troca
de nomes e a troca de côn;uges.
16. Para os Apinayé, veja-se Nimuendaju, op. cit. e Roberto da Matta,
Um mundo dividido.
17. O sistema Crow-Omaha, como Matta resumidamente define, pode
ser conceituado como uma terminologia em que "gerações deixam
de ser discriminadas e onde Ego equaciona seus primos cruzados
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com membros das gerações ascendentes ou descendentes " (Matta,
op. cit., p. 17).
18. Veja-se Florestan Fernandes, Organização social dos Tupinambá.
19. Veja-se Lux Vida!, op. cit., p. 113.
20. Veja-se David Maybury Lewis, Akwe-Shavante Society, e também
para os Xavante, Maria Aracy de Pádua Lopes da Silva, Nomes
e Amigos.
21. Veja-se K. Arhem, Makuna social organization.
22. Veja-se R. F. Murphy e B. Quain, The Trumai Indians of Central
Brazil.
23. Veja-se A. Seeger, Nature ar.d society in Central Brasil.
24. Veja-se J. ·Kaplan, The Piaroa.

Capítulo V -

A ATUAÇÃO DA FUNAI
'

1. Veja-se Carmen Junqueira, Os Kamaiurá e o Parque Nacional
do Xingu.
2. Diários de Jesco von Putt.kamer de 1968 a 1976, não publicados.

3. Os gastos previstos em 1980, para os cinco anos seguintes, constam do Quadro 3, Anexo B do documento do BIRD (Report
n. 3042-BR, The lntegrated Development of Brazil' s Northwest
Frontier, Dec. 23, 1980).
4. Pro;eto de Apoio às Comunidades Indígenas de Área de Influência da Rodovia Cuiabá-Porto Velho, período 1980/ 85, Ministério
do Interior, FUNAI.

5·, Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito Destinado a
Investigar as Atividades Ligadas ao Sistema Fundiário em Todo
o Território Nacional. Câmara dos Deputados, 1977.
6. Os relatórios e documentos disponíveis (além de rádios lidos na
Sede do Parque em Riozinho) são os seguintes:
1) Carta do Governador do Território de Rondônia ao Superintendente da FUNAI, 9-11-78, ofício n. 446/G.
2) Relatório do Administrador do Parque Indígena do Aripuanã,
ao Presidente da FUNAI, 26-6-78, ofício n. 016/ PQARI/ 78.
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3) Ofício 028, PQARI/78, de 2-10-78, do Administrador do
PQARI ao Delegado da 8i:i DR/FUNAI.
4) Ofício O34, de 26-11-78, do Administrador do PQ ARI do
Delegado de Polícia Civil de Cacoal.
5) Ofício n . 133, de 27-3-79, do Delegado da 8i:i Delegacia
Regional da FUNAI ao Superintendente da Polícia Federal
de Porto Velho.
6) Ofício 001/ PQARI, 11-1-78, do Administrador do PQARI
ao Diretor Geral do DGO da FUNAI.
7) Ofício 029/PQARI/78, do Administrador do PQARI ao
Diretor do Departamento Geral de Operações da FUNAI.
8) Relatório do Administrador do Parque Indígena do Aripuanã
ao Presidente da FUNAI, em. 1979.
9) Relatório n. 2/79, 17-5-79, do Chefe do PI Sete de Setembro ao Administrador do PQARI.
10) Ofício S/N-EVS/78, de 4-12-78, do Chefe da EVS da
8 1~ Delegacia Regional da FUNAI ao Delegado da s~ DR.
11) Ofício n. 007 / PQARI, 21-3-79, do Administrador dó PQARI
ao Diretor do DGO.
12) Ofício n. 030/ PQARI, 25-9-79, do Administrador do PQARI
ao Delegado da gi:i DR.

Capítulo VI -

AP~NDICE

I

1. População Suruí

Sete de Setembro
(1)
(2)

1974*
1976*
1979 (set.) **
1980 (jun.} **
1981 (jan.) **
1981 (out.) **
1982 (dez.) **

170
173
181
210
211
221
235

n.d.
12
12
14
13

Linha 14
(3)
ri.d.
n.d.
91
94

91
86
105

(4)

(5)

n.d .
20
19
13
24

272
304
302
307
340

Total
(6)

(7)

n.d.
32
31
27
37

272
271
280
303

CAMINHOS FUTUROS
ÜBS. :

1. Veja-se, por exemplo, Alfred Métraux, Religions et Magies Indiennes.

* Levantamento de Willem e Carolyn Bontkes.
** Dados coletados na pesquisa.
( 1) (3) e (5) - População ·Suruí e não-Suruí no Posto.
(2) .(4) e (6) - População não-Suruí.
(7) - População apenas Suruí.
n.d. - não disponível.

A maioria dos não-Suruí na área são Cinta-Larga. Praticamente
todos os Suruí moram permanentemente na área. Cerca de 10 a 20
pessoas têm passado períodos em outras áreas indígenas, a serviço
da FUNAI, em especial nos Urueu-wau-wau.
Esses dados podem ser vistos com mais de.talhes por faixas de idade:
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SETE DE SETEMBRO

o

o
(")

(")

li)

li)

N

Idade

N

o

Setembro 1979
Julho 1980
Janeiro 1981
Outubro 1981 Dezembro 1982
Hom . Mul. T Hom . Mul.
T Hom. Mui. T Hom. Mui . T Hom. Mui . T

o

N

N

li)

li)

-

o

+ 55

anos

51 a 55
46 a .50
41 a 45
36 a 40
31 a 35
26 a 30
21 a 25
16 a 20
11 a 15
06 a 10
O a 05

2
1
3
4
4
2

11
7
13

19

14
23

2
1

2

1
2
5
5
9
13
17
8
16

5

5
6
7

1
1
3

4
4
5

16 12
16 11
26 12
36 18
22 13
39 30

1

2

1

1

1

1

5
5

3

6

2

6

3

5
5
10
18
18
10

10
17
21
30
36
23

4
12
12
20
14

25

55

25

15

1
1
3
3

1
2
7
6
6

1
2
5
3
3

4

8

4

5

17
21
38
35
24

11
12
17
20
14
32

9
23
15
10
21

46

1
1
2
3

4
5
9
22

15
11

24

1
3
6

5
6

1
3

5

2
4

8

6

16
21
39

11
14
18
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25
56

19

16

34

1
2

1
3
6
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Devagar, a população está crescendo, mas com saltos e alterações
grandes de ano a ano. A pirâmide populacional, como vemos, é desequilibrada: as muitas mortes de 71 / 74 devem ter resultado em mudanças grandes no padrão tribal familiar, destruindo classes inteiras
,
,
de idade. Vemos que o numero de homens e mais alto que o de
, .
mulheres em quase todas as fahcas etanas.
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Estarão os Suruí tendo condições de ter tantos filhos como antes
,
do conta to? Não sabemos qual era o numero médio de filhos por
mulher em 1971. Os dados dos Bontkes permitem identificar grupos
. de 1rmaos ainda VIVOS em 71, que chegaram a conhecer, filhos ·da
mesma mãe. Sabemos assim, que, ao longo da vida, as mulheres tinham
muitos filhos:
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Média: 7 filhos/ mulher
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Hoje, não há mulheres com um número tão grande de filhos (sete
em média) , mas como não sabemos a idade dessas mulheres e não
estão todas incluídas na lista, a diferença é apenas indicativa de que
morreram mulheres mais velhas, com grande número de filhos.
Os dados de fecundidade indicam que a população Suruí está sendo
reposta, com uma média de 2,3 filhos vivos por mulher no Sete de
Setembro e 2 ,8 na Linha 14:

3. Natalidade e mortalidade
Embora o número de nascimentos seja grande, os dados de mortalidade infantil ainda são assustadores e de todo modo podem ser
tomados como um primeiro indicador do estado de saúde:

SETE DE SETEMBRO

SETE DE SETEMBRO
FILHOS POR MULHER - . DEZEMBR0/ 82
(1)

(2)

(3)

Número
de
mulheres

Número
de
filhos
nascidos

Número
de
filhos
VIVOS

VIVOS

41-45
36-40
31-35
26-30
21-25
16-20
12-15
Total
16 anos
em diante

(2) / (1)

Número
Filhos
de
nascidos
filhos
VIVOS
mortos
por
mulher

.

Filhos
nascidos
VIVOS

7
1
47

0,25

58

4
14
24
27
18
21
2
110

2,7

7
4,7
4,8
3
1,8
1,2
0,16
1,9

46

154

108

46

3,3

2,3

5
9
10
18
12

5
6
9
14

5

9
6,7
6,6
4,5
2,3
1,5

(1)

(2)

Número
de
mulheres

Número
de
filhos
nascidos

(3)

Número
de
filhos

3 (2 com 1 dia, e 1 menino com
2 anos - causa desconhecida)
8 (2 com 8 meses, 1 com 1 mês,
1 com 2 dias, 3 com 1 dia e
1 velho - causa desconhecida)
3 (2 com 1 mês, 1 com 2 meses
- causa desconhecida)
3 ( 1 com 8 meses, 1 com 2 anos,
1 mulher com 55 anos - causa
desconhecida)
2 (1 de 6 meses, de meningite,
1 de 7 anos, de malária, fora
da área).

1980

24 e 1 natimorto

1981

17

1982

12

1983 (até out.) 11

LINHA 14
Mortes

Nascimentos
DEZEMBR0/ 82

Número
de
filhos
mortos

VIVOS

VIVOS

10
3
13
2
41-45
7
25
18
4
36-40
8
2
10
2
31-35
1
4
2
5
26-30
1
1
2
21-25
2
3
6
5
9
16-20
11-15
7
47
17
24
Total
64
16 anos
17
17
64
47
em diante
* Na faixa de 11 a 15 anos havia 3 mulheres grávidas.
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8

1979

LINHA 14
FILHOS POR MULHER -

Mortes

por
mulher

9
20
33
41
23
28
3
157

1
3

Nascimentos
(3)/(1)

(2) / (1)

(3)/(1)

Filhos
nascidos

Filhos
nascidos

VIVOS

VIVOS

por
mulher

por
mulher

6,5

5

6,2

4,5
4
2
0,5
1,2

5
2,5
1
1,8

*

2,7

1,96

3,8

2,8

1979
1980

3
4

1981 .
1982·

4

4 (2 de 60 anos, 1 de 6 anos,
1 de 2 anos)
· 1 de cinco anos
4 (1 de 15 dias, 2 até 1 ano,
1 de 70 anos) .

7

1983 (até out .) 8

TOT AL

1979
1980
1981
1982
1983 (até out.)

Nascimentos

Mortes

11
28
20
19
19

3
12
3
7
2
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Mortes de crianças
3
9
3
5
2

População total
272
304 (jun.)
307 (out .)
340 (dez.)

AP~NDICE

II

Limites e legislação relativa ao Parque Indígena do Aripuanã
O Parque Indígena do Aripuanã foi criado em 1969 pelo decreto
n. 64.680, de 23-7-1969. Os limites eram os descritos no decreto
n. 62.995, de 16-7-1968," indo do rio Roosevelt até o rio Juruena,
interditando a área para a atração das tribos Cinta-Larga e Nambiquara (mapa 1).
Em 1974, o decreto 73.563, de 24-1-1974, reduziu a área do
Parque à metade, perdendo-se grande parte a leste, do rio Aripuanã
ao rio Juruena, e ao sul, o território dos índios Enauenê-Nauê e
Nambiquara (ver mapa 2).
No mesmo dia, o decreto 73.562, de 24-1-1974, interditava as
Áreas I (do rio Ji-Paraná ao Roosevelt) e Área II (do rio Aripuanã
ao Juruena) , a primeira terra dos Gavião, Arara, Zoró, Suruí e
Cinta-Larga e a segunda dos Cinta-Larga (mapa 2).
Esse decreto de interdição fixava para os Gavião e Arara (Área I)
uma área muito maior que a atual, demarcada para esses dois grupos
em 1976, e homologada pelo decreto n. 88.609, de 9-8-1983 (mapa 5).
A área perdida dos Gavião e Arara corresponde, parcialmente, à
Fazenda Castanhal, vizinha à área Zoró de hoje, e que era também
território tradicional dos Zoró. Se tivesse sido mantida a Área I,
os Gavião e Arara fariam hoje parte do Parque do Aripuanã. Pela
demarcação, e homologação pelo decreto 88.609, ficou de fora parte
da área do decreto 73.562, ao sul, que jamais foi desinterditada,
mas está hoje totalmente ocupada por não-índios.

tando essa área em 1976 tomada por colonos invasores. A perda foi
grande, pois não só se tratava de fato de território Suruí, como,
mantida a área, o Sete de Setembro se ligaria ao Roosevelt e ao resto
do Parque (ver mapas 3 e 5) . A demarcação da área Suruí foi homologada pelo decreto n. 88.867, de 17-10-1983.
De 1976 a 1978, a área interditada pelo decreto 73.562 sofreu
vários outros golpes. A maior parte da Área II, dos Cinta-Larga,
foi desinterditada pelo decreto 78.109, de 22-7-76. Restou a Área
Indígena de Serra Morena, que foi demarcada com erro (ver mapa 3) .
Quanto à Área I, foi parcialmente desinterditada, mais uma vez,
pelo decreto 82.064, de 3-8-1978, no que corresponde aproximadamente à Fazenda Castanhal, habitat dos Gavião e Zoró (ver mapa 4).
Em 1978, pelo decreto 81.587, de 15-4-1978, foi interditada uma
área para fins de atração dos Zoró (ver mapa 5) . A área interditada
para os Zoró coincide, parcialmente, com a área interditada para os
Cinta-Larga do Roosevelt, na extensão entre os rios Tiroteio e 14 de
Abril (ver mapas 3 e 5). A área demarcada para os Cinta-Larga
do Roosevelt em 1977 cortou esse trecho, seguindo um parecer de
grupo de trabalho da FUNAI para delimitar a área indígena (Portaria 341 de 14-5-1975), parecer este feito depois de viagem apressadíssima e superficial e que nem sequer menciona o fato de estar
·sendo reduzida a área. O decreto n. 77.033, de 15-1-1976, é que,
modificando o decreto 73.562, e juntamente com o decreto 76.999
de 8-1-1976, permitiu a demarcação administrativa pela FUNAI, com
base no parecer do grupo de trabalho. Essa redução da área do
Roosevelt, ao que tudo indica, foi feita por pressão de fazendas vizinhas, que pretendiam, e acabaram construindo, uma estrada na área.
A área Zoró, se demarcada, será o elo de união entre os Suruí
e Cinta-Larga do Roosevelt, cuja área é contígua ao Parque Indígena
do Aripuanã e à área interditada do Aripuanã-PI Rio Preto (ver
mapa 6).
Em 1979, uma portaria da FUNAI (562 / N, de 14-3-1979), declarou área de ocupação dos Cinta-Larga a área ao norte dos rios
Capitão Cardoso e rio Amarelo (ver mapa 6) .

Em 1976, a área Suruí foi demarcada, mas os Suruí perderam
metade de seu território, pelo decreto 80.169, de 16-8-1977, que
desinterditou parte da Área .I do decreto 7 3.562 (ver mapa 3) , es-

A área total do Parque é de aproximadamente 3.024.000 hectares, entendido o Parque como o Parque Indígena do Aripuanã
( 1.258.000 ha) e áreas contíguas: A. I . Afipuanã-P . I. Rio Preto
(753.000 ha), A. I. Serra Morena ( 129 .000 ha) , A. I. Roosevelt
(233.000 ha), F.A. Zorós (431.700 ha) e A.I. Sete de Setembro
(220.000 ha).
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Os ·limites das áreas atuais dos Gavião, dos Cinta-Larga do Roosevelt e dos Suruí aparecem detalhados no D.0. da União, de 3-8-1981.
Transcrevemos também o memorial descritivo do Sete.

Decreto n. 88.867 de 17 de outubro de 1983
Homologa a, demarcação da área indígena
que menciona nos Estados de Mato Grosso
e Rondônia.
O Presidente da República, no Úso das atribuições que lhe confere .
o artigo 81, item III, da Constituição Federal, e tendo em vista o
disposto no artigo 19, § 19 , da Lei n. 6.001, de 19 de dezembro
de 1973.

uma distância de 12.060,15 m, até o Marco 05 (cinco) de coordenadas geográficas 11º 06' 49,2" Se 61º 25' 27,6" Wgr. OESTE - Do
Marco 05 (cinco) segue por uma linha reta de azimute 359º 04' 59,0"
com uma distância de 40.110,29 m, até o Marco 09 (nove) ponto
inicial da presente descrição perimétrica.
Art. 3 9 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as . disposições em contrário.
Brasília, 17 de outubro de 1983; 162Q da Independência e 95'>
da Repúbliça.
JOÃO · FIGUEIREDO

Mário David Andreazza

DECRETA:

MINISTÉRIO DO INTERIOR

. Art. 19 - Fica homologado, para os efeitos legais, a demarcação
administrativa promovida pela Fundação Nacional do fndio-FUNAI
da área indígena denominada SETE DE SETEMBRO de posse imemorial dos Grupos Indígenas SURUf, CINTA-LARGA e KARITIANA, localizada nos Municípios de ARIPUANÃ e PORTO VELHO,
Estados de Mato Grosso e Rondônia, respectivamente.
A área indígena de que trata este Decreto tem a
Art. 29 seguinte delimitação: NORTE - O perímetro demarcado desenvolve-se a partir .do Marco 09 (nove) de coordenadas geográficas 1Oº
45' 03,9" S e 61° 25' 47 ,7" Wgr.; daí, segue por uma linha reta
de azimute 88° 27' 45,2" com uma distância de 54.908,82 m, até
o Marco 14 (quatorze) de coordenadas geográficas 10° 44' 16,0" S
e 60° 55' 41,4" Wgr. LESTE - Do Marco 14 (quatorze) segue
por uma linha reta de aiimute 178º 44' 50,4" com uma distância
de 24.007 ,68 m, até o Marco 16 (dezesseis) de coordenadas geográficas 10º 57' 16,9" S e 60° 55' 23,4" Wgr.; daí, segue por uma
linha reta de azimute 217º 16' 33,0" e uma distância de 40.711,33 m,
até o Marco 20 (vinte) de coordenadas geográficas 11° 14' 51,6" S
e 61º 08' 55,1" Wgr. SUL - Do Marco 20 ·(vinte) segue por uma
linha reta de azimute 269º 32' 55,5" com uma distância de 18.017,15 m,
até o Marco 01 (um) de coordenadas geográficas 11º 14' 56,2" S
e 61º 18' 49,0" Wgr.; daí, segue por uma linha reta de azimute
359° 51' 11,8" com uma distância de 15.005,61 m, até o Marco 02
(dois) de coordenadas geográficas 11º 06' 47,9" S e 61º 18' 50,2"
Wgr.; daí, segue por uma linha reta de ázimute 269º 47' 12,7" com
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FUNDAÇÃO NACIONAL DO fNDIO -

FUNAI

MEMORIAL DESCRITIVO
P. 1. SETE DE SETEMBRO
PERÍMETRO (197,5 km) -- ÁREA (221.000 ha)
NORTE

Partindo do marco n. 1 situado no ponto de coordenadas aproximadas de 10° 49' S e 61° 26' W; daí segue
por uma linha reta e seca no sentido Oest~Leste
numa extensão de 4 5 km até o marco n. 2 de coordenadas aproximadas de 10° 49' S e 60º 59' W.

LESTE -

Deste marco segue por uma linha reta e seca,
de 28º 00' SE, numa extensão de 19 km até
n. 3 de coordenadas aproximadas de 10º 57'
55' W; daí por outra linha reta e seca ao
31º 00' SW numa extensão de 46,5 km até
n. 4.

SUL

Deste marco segue por uma linha reta e seca no sentido Leste/Oeste, numa extensão de 18 km até o marco n. 5 de coordenadas aproximadas de 11º 28' S e
61º 19' w.
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ao rumo
o marco
S e 60°
rumo de
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OESTE -

AP~NDICE

Deste marco segue por uma linha reta e seca no sentido Sul/Norte numa extensão de 18 km até o marco
n. 6 de coordenadas aproximadas de 11 º 08' S e 61 º
19' W; daí segue por outra linha reta e seca no sentido Leste/Oeste, numa extensão de 12 km até o marco n. 7; daí por outra .linha reta e seca no sentido
Sul/ Norte, numa extensão aproximada de 39 km até
o marco n . 1, de coordenadas 10º 49' S e 61º 26' W,
ponto inicial do presente descritivo.
Brasília, 31 de agosto de 1976
lsmarth de Araújo Oliveira
Presidente da FUNAI

III

·A organização do "me tare"
Na festa Mapimaí, em 1980, os homens do "metare" ofereceram
presentes aos cunhados da "comida". Essas trocas eram em parte
predeterminadas. Meu levantamento não é exaustivo, mas algumas
das relações observadas em 1980 foram as seguintes:

-

Pawahib e Marimop receberam flechas de Ubajara, Gahega, Idiaraga (irmãos classificatórios de suas mulheres) e de Maribago.
Ikon recebeu de Dikboba, de cuja mulher é irmão, de Maribago,
de Ubajara (irmão de suas mulheres).
Yamner recebe de Ganga, irmão de sua mulher .

..Gataga

recebeu de Dikboba, Macurao, Ihibepuia, Perpera (estes
dois irmãos classificatórios de sua mulher) .
Tamari recebeu de

..
Kokô, Ganga

e Dikboba, seus tios maternos.

Kadior recebeu de Dikboba, Kokô, Ganga, Naramatiga, Maribago,
Macurao e Ubajara .
Troichanga recebeu de Ihibepuia e I tabira.
Houve muito mais trocas que essas, esperadas antes da festa . As
mulheres dos que receberam também ganharam presentes feitos pelas
mulheres dos que deram. De acordo com os pares de troca, as pessoas,.. se dirigiam a uma das casas da "comida", a de Pawahíb ou a
de Gataga.

...
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Em 1980, os chefes da " comida"... foram Pawahib e Ga taga e os
do "metare" Maribago,,. Perpera e Ganga. Em 1979, Tamari foi o
chefe do "metare" e Ganga e Ubajara da "comida". Em 1980 os
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...

mutirões foram nas r~as de Gataga e Pawahib e depois Perpera;
em 1979 de Tamari, Gataga e Ibabi, Canga e Perpera (não todos
do mesmo lado, portanto) .
Alguns problemas persistem para explicar a organização do "metare",
principalmente quando pensamos nas mulheres envolvidas (ver página
seguinte) .
Como se pode ver, ,.os homens da linhagem que em 1979 era
o lado da "comida" (Gamep) deram mulheres
à maior parte dos
,..
homens do "metare ", quer da linhagem Gamir ou da outra linhagem êiAMEP. Há mulheres da linhagem GAMEP do "metare" casadas com homens da linhagem Gamep da "comida". E há quatro
mulheres Gamir casadas com Gamep da "comida". Apenas uma mulher Gamir casada com um
... Gamir do "metare" pertenceria então
a uma outra linhagem Gamir, já extinta. Há algumas mulheres
MAKOR nos dois lados e uma outra Cinta-Larga.
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Um caso é tido como incestuoso (Ihibepuia e Pamatoa) mas é
muito pouco comentado. Ao que parece, a mãe dela é Gamir, o que
pode explicar a tolerância para com o incesto.
O problema mais ·comelicado é o das atuais mulheres de Jamari,
Orekô e Paliãe, que são Gamep, da mesma linhagem que os GAMEP
do "metare" em 1979 e já foram casadas com Itabira. Foram, assim,
mulheres de homens dos dois lados. Como Tamari é ·Gamir e Itabira
é Gamep, explica-se que tenham podido casar com ambos. O caso
delas é complicado, tido como resultado de casamentos atípicos e
Gamir (mãe do
que trazem perigo à tribo, pois houve uma mulher
...
pai de Paliãe) que foi casada com homens Gamep de duas linhagens diferentes (o pai do pai de Paliãe e o pai de Maribago) . Isto
explicaria, talvez, a posição estranha das duas irmãs na divisão
mato/aldeia.
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Por essas observações percebe-se como seria importante aprofundar
o conhecimento do sistema do parentesco, do entrelaçamento anterior
ao contato dos grupos Gamir, Gamep e Makor e seus efeitos sobre
a organização social, sobre os incestos resultantes. As regras possivelmente são bastante diferentes dos casamentos efetivamente verificados
e o crescimento demográfico deve ser afetado por essas variáveis.
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AP:ÊNDICE IV

-

4. o'lop
5 . o ' n1.
6. o'mamoi
7. o ' ma1.

8. o ' manem
9. o ' mug, o'mapid
10. o ' nt-soa

Termos de parentesco Surui

.

O trabalho de Willem e Carolyn Bontkes, On Surui (Tupian) Social
Organization, é muito completo e foi de enorme utilidade para entender a sociedade Suruí. A terminologia descrita a seguir é a contida
no trabalho deles, incorporando apenas uma ou outra modificação
obse~ada por mim no campo e com grafia um pouco diferente.

Termos de referên·cia Suruí (para a JQ. pessoa, "o"
1. o'mamo

-

2. o'mamuya

3. o'lerat

-

=

eu)

meu avô; FF, MF (pai do pai, pai da mãe);
FFB (irmão do pai do pai) etc.;
MFB (irmão do pai da mãe) etc.
a) minha avó, MM, FM (mãe do pai, mãe
da mãe);
«
b) minha tia, FZ (irmã do pai) ;
c) FFZ (irmã do pai do pai);
MFZ (irmã do pai da mãe) ;
FMZ (irmã da mãe do pai) ;
MMZ (irmã da mãe da mãe) ;
d) FMZD (filha da irmã da mãe do pai) ;
FFBD (filha do irmão do pai do pai) .
a) meu neto, minha neta (filhos do filho ou
da filha), CD, CS;
b) meu bisneto, minha bisneta etc. (CCD,
CCS);
e) filho e filha do meu irmão, BD, BS para
ego feminino ;
d ) filho e filha de irmãos classificatórios, para
ego feminino.
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11. o ' n1-soa-nara
12. on-góranam

13. on-gármei
14. o'mor

15. o'lano
16. o'mad
17. o'loa
18. o mad-a pid
19. o ma1xan
20. o'ti amakap
21. o'on

22. o'ma õ i
o'ígaied
o'mera makap

F (meu pai), FB (irmão do meu pai).
M (minha mãe) , MZ (irmã de minha mãe) .
S (meu filho ), ZS (filho de minha irmã) ,
para ego feminino.
D (minha filha) , para ego masculino e f em1n1no.
S (meu filho) , BS (filho de meu irmão) ,
para ego masculino.
C (meu filho ou filha) , para ego masculino
ou feminino .
MB (meu tio materno) , para ego masculino
ou feminino .
meu tio materno, quando este é meio-irmão
de minha mãe.
meu irmão/ irmã mais velho/ velha, para ego
masculino ou feminino (também é usado para
irmãos classificatórios, mas nem sempre).
meu irmão/ irmã mais novo/ nova (como no
caso precedente) .
meu irmão/ irmã classificatório, para ego masculino ou feminino (MZC, FBC).
primos paralelos (irmãos classifica tórios, fi·
lhos de meio-irmãos ou meia-irmãs).
minha irmã, para ego masculino.
meu irmão, para ego feminino .
filho ou filha de minha irmã, para ego masculino.
meu primo cruzado (MBC, FZC, FFZC,
FFZCC, FFBDC) .
espécie de primo cruzado.
meu cunhado, minha cunhada :
1) pai, mãe, irmã ou irmão da mulher para
ego masculino - a recíproca é verdadeira;
2) idem do marido para ego feminino .
meu marido;
meu cônjuge (para ego masculíno/ feminino);
meu companheiro.

Há outros termos pouco usados.
Aqui : F
S

= pai, M =
=

=

mãe, Z
irmã, C
filho, = B
irmão.

=
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= filho/ filha, D = filha,

Termos vocativos

APÊNDICE V

1. ba

pai, para ego masculino. ou feminino;
o pai e avô chamam o filho e neto . (ver o capítulo
sobre nomes, p. 90s).

j

2. ata

mãe, para ego masculino e feminino;
a mãe e avó chamam a filha e neta (ver capítulo
sobre nomes, p. 90s) .

J

3. a'mo

avô, para ego masculino e feminino.

4. beia

avó para ego masculino e feminino;
tia paterna para ego m~sculino e feminino.

5. Kokô

tio ma terno para ego masculino e feminino;
marido para ego feminino.

6. mo

filho para ego masculino e feminino.

7.

p~iai

filho para ego masculino (ver capítulo sobre nomes,
p. 90s).

8. moé

menino!

9. ámakãi

menina!

10. akápeab -

mocinha! (sem filhos).

11. wái

filha, para ego masculino e feminino.

12. o'nob

filho de irmã, cunhado (para ego masculino) .

13. ye-ey

filha da irmã, companheira, mulher, para ego masculino.

·-

14. ye-ey

cunhado (entre homens, companheiros).

15. áre

irmãos homens entre si, todas as mulheres entre si.

16. ínhob

irmão para ego feminino.

17. üb

irmã.

18. nem

entre primos cruzados de sexo oposto.

Fragmentos de alguns mitos Suruí
1. Peixoté
Uma família abandonou uma maloca velha, caindo aos pedaços,
e mudou-se para a nova. Deixaram, porém, sozinha, uma velhinha
alquebrada, que já não conseguia mais andar. O neto, cujo nome era
Ixiwai, veio vê-la e ela pediu para ele caçar uma cotia e dar o umbigo para ela. Quando ele chegou com a caça, chamou-a da porta:
"beia!" ("avó!") e em vez de encontrar a velha, Moiá, lá estava
um bicho horrível, Peixoté. Havia ratos, aranhas, cobras pelo chão,
todos querendo atacá-lo. A cotia virou gente ou bicho ameaçando:
"Você queria me matar, agora mato você!"
Ixiwai fugiu e o Milho, Meeg, que naquele tempo era gente, puxou-o
para o alto de uma árvore. Por isso Ixiwai se chama também Meegaã,
o lugar de guardar milho em cima dos galhos.
No escond_erijo, Ixiwai ficou quietinho, morrendo de medo, com
seu arco. O monstro e os bichos não conseguiram subir e foram
buscar um outro monstro, Iaa-ti, que era capaz de subir em árvores.
Mas Iaa-ti morava muito .longe. Se conseguissem ir bem depressa,
trariam Iaa-ti durante a noite, e Ixiwai morreria. Mas andavam muito
devagar, e quando chegaram à casa do Milho, já amanhecia, e Peixoté
e Iaa-ti perdem o poder e desaparecem com a luz do sol. Ficaram
só as cobras, ratos e aranhas. Ixiwai não conseguia descer e gritou
muito. Vieram seus irmãos ajudar e levaram horas para matar os
bichos. Só à tarde I~iwai conseguiu descer.
Há m:uitas cantigas de Ixiwai e Peixoté, improvisadas por cada
homem, e que celebram as festas de mutirão e de bebida, o "iatir".
Às vezes a história é encenada e os espíritos baixam nos atores.
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É perigoso uma pessoa dormir sozinha ou mesmo com mais alguém

3. A mãe

numa maloca velha, pois Moiá pode vir atacar.
Era uma vez uma mulher que morreu deixando uma filha pequena.
A menina ficou morando com os parentes na maloca.

2. Uíni

Quando ninguém
panquecas "mamês"
Era a alma da mãe
gredo e falou: "Mas
faz tempo?" E aí a

Uíni era um Suruí e tinha uma flauta, uma taboca. Quando soprava, matava gente: eram flechas, foi ele quem inventou as flechas.
Os Suruí não entendiam por que tantos morriam, por que iam diminuindo tão depressa. Uíni ia buscar os f ru tinhos "rarica p" no ma to
e un1 dia Pamoei, um Suruí, não o viu no alto da árvore e achou
graça no sopro. Uíní matou-o. Uíni tinha uma espécie de mala de
folhas ("n1eton"). Matava os Suruí, punha-os na mala e comia. Comeu Pan1oei. Um outro homem, Ikon-ma, foi um dia atrás de Uíni,
escondido, e o viu em cima da árvore, soprando na taboca e matando
um Suruí com flecha, e depois pondo o corpo na mala e comendo.
Ficou pensando o que podia fazer. Ikon-ma foi conversar com as
mulheres e disse para elas que quando Uíni viesse pedir as panquecas de milho, "mamês ", elas dissessem que ainda não estavam prontas. Ikon-ma sabia que Uíni gostava muito de panquecas e viria
buscá-las antes de comer o Suruí, para comer a panqueca junto com
a carne. Outro dia Ikon-ma seguiu Uíni e o viu prendendo um Suruí
na mala de folhas e depois ir ·à aldeia pedir "mamês ". As mulheres
disseram que ainda não estavam prontas e Uíni teve que ficar esperando. Enquanto isso, Ikon-ma foi até a árvore onde a vítima de
Uíni estava guardada e substituiu-a por nladeira. Quando Uíni voltou·
e soprou as flechas, não conseguia matar nínguén1, só espetar a madeira dura; a vítin1a fora solta. Ikon-ma roubou a taboca e matou
Uíni com as próprias flechas. ivlas parece que o segredo da flauta
se perdeu, e ninguém mais sabe usá-la para n1atar.

-

4. Galoba
Um homem queimou a perna dormindo, ficou como se fosse uma
fogueira. A companheira e os outros ficaram com medo que acordando
tivesse um ataque de fúria e matasse todo mundo. Acharam melhor
desaparecer. e deixá-lo sozinho. Dito e feito: acordou e quis matar
todo mund~, mas não havia ninauém. Pensou então em que ia virar:
passarinho ou o quê? Virou o " Galoba" , o trovão seco que preguncia
mortes. Os Suruí olham a direção no céu onde aparece o Galoba
e de lá é que devem vir os inimigos.

)
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5. O sapo

Uíni não morreu mesmo: foi para o céu e vem à terra na forma
de um pequeno ser muito atraente para as crianças, t~lvez um pássaro de verdade. As crianças o vêem e querem chegar perto, o pai
avisa que não é pássaro, é Uíni. Uíni dá "mamê " para as crianças,
dança em roda e as leva para o céu. Sua cantiga, que as mães cantam para as crianças, é uma espécie de cantiga de ninar assustadora :
"Oini-ranga acá
Palaiê-i tchaie
Pai-quíriri
Pai quíriri .. . "

estava olhando, vinha alguém à maloca e fazia
e sopa "i" em quantidade, a mais não poder.
e ninguém sabia. Um dia a filha espiou em seé você, mamãe? O que está fazendo? Não morreu
alma da mãe morreu de verdade, não veio mais ..

A onça, o Mekô, espiava escondida un1 homen1 conversando com
a mulher, e o ouviu contar que ia caçar tatu nos palmares da floresta.
Mais que depressa o Mekô foi para o local da caçada, ficou bem
pequeno e entrou na toca do tatu. O homem foi caçar com o filho
pequeno, deixou-o na abertura da toca e entrou atrás do tatu. O
Mekô matou-o, cortou a cabeça, fez um embrulho de caça com folhas
do mato e ficou lá dentro. O dia inteiro ia se passando. O menino
do lado de fora dizia: "Pai! Você está demorando muito, estou com
fon1e!" "Espera aí, filho, estou tirando um pedaço de carne para
nós comermos", respondia o Mekô. " Pai, estou com sede ... ", continuava o menino. " Pai, está ficando escuro, tenho n1edo !" "Espera
aí, meu filho ". Finalmente anoiteceu e o ivlekô saiu. Pegou o arco
e flechas do caçador, a ti póia " agoiab" para carregar o menino, tudo
exatamente con10 o pai, e pôs a criança nas costas. "Por que você
demorou tanto hoje, pai?", perguntou o menino. O Mekô respondeu
com sua voz grossa "Tongue, tongue, tongue, brr, b rr. . . " "Q ue
voz grossa você está fazendo hoje, pai", disse o menino.
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Chegaram em casa e o Mekô deitou logo na rede, evitando o fogo
para não ser visto pela mulher. Deu a cabeça envolta em folhas a
ela, dizendo que não trouxe o tatu todo, só um pedaço. Ela pegou
o embrulho, pôs a mão e sentiu o nariz. "Ai, é meu marido que a
onça matou, não é tatu nenhum!", percebeu. Aí ela pegou a panela
cheia de água, onde Mekô a tinha mandado cozinhar o tatu e jogou
toda a água fora. Disse então para. o Mekô que precisava ir buscar
água para coúnhar e chamou o filho para ir junto. Ele perguntou,
já fora: "Por que meu pai falou tão esquisito hoje?" Ela, chorando,
explicou que não era o pai, já morto pelo Mekô, e sim o próprio
Mekô. Foram andando, chorando e viram o sapo Ai-ai-ai (e o narrador imita o barulho do sapo Ai-ai-ai) dentro do oco de uma árvore,
bem alto. O sapo, que nesse tempo era gente, perguntou por que
choravam, e ela explicou que o Mekô matara seu marido e agora ia
correr atrás dela. O Ai-ai-ai convidou-os a subir e jogou um cipó
como escada.

6. Tamoati

Tamoati (mais tarde Tamoab, o Jacamim) é apontado como um
dos primeiros seres.

A mulher guardava o Ai-ai-ai todos os dias num bambu oco
("makorap"), fechando-o. Um dia foi à roça com o filho e recomendou à mãe que não mexesse em nada. Mas assim que saiu, a mãe,
limpando a casa, mexeu sem querer no bambu, viu que tinha alguma
coisa dentro, abriu e o Ai-ai-ai fugiu, foi embora.

Pálop (literalmente Nosso Pai) , o demiurgo, gosta muito de mexer
com a mulher dos outros. Tinha um irmão, Palop-Leregu. Tamoati
fazia grandes festas "íwai" onde todo mundo vinha e bebia. Pálop
veio e bebeu muito, ficou bêbado, começou a quebrar tudo, todas
as cuias de cerâmica. Tamoati pegou uma cabaça bem grande, "kaboab",
e pôs os dois dentro, Pálop e Palop-Leregu. Fechou a abertura com
resina e jogou num rio de água corrente. A cabaça ficou girando na
água, com os dois ·dentro. Pálop mandou vir muito vento, soprando
tanto que a cabaça foi dar na margem, onde havia pouca água. Pálop
não podia se mexer lá dentro, mas fez vir muito sol. Com o sol a ·
resina derreteu e os dois saíram. Pálop virou então uma árvore de
"ioi-kap" (tipo de coquinho); ele era o tronco e Palop-Leregu os
frutos. A mulher de Tamoati viu, comeu e adorou, chamando Tamoati
para comer também. Mas ele avisou: não é fruto nada, é Pálop querendo me pregar uma peça. Tanto ela insistiu que ele foi, mas pôs
borracha nos pés, como se fosse um sapato, bem quente. Pousou na
árvore e nos frutos. Pálop nem se mexeu, mas Palop-Leregu não
agüentou · a queimadura e se mexeu. Pálop ficou bravo com PalopLeregu: "Gorá, você é bobo mesmo, não agüenta nada!" Pálop virou
então uma árvore de outro fruto, "torokap"; mas dessa vez ele era
os galhos e os frutos e Palop-Leregu só a primeira parte do tronco.
A mulher de Tamoati quis os frutos, comeu e chamou Tamoati que
foi, vestindo os sapatos quentes, e pousou na árvore. Mas Pálop nem
se mexeu. Tamoati comeu e quando voltou para pegar mais, Pálop
prendeu-o. Pintou as pernas de Tamoati de urucum e a garganta e a
testa de leite branco de castanha, por isso o jacamim tem as cores
vermelho e branco em manchas. Tamoati fez barulho kou-kou e voou,
virou bicP.o, o "tamoab", o Jacamim. Seu canto conta tudo isso, falando da história e dos frutos.

A moça chegou e não achoti o namorado: "O que você fez, mãe?"
E foi atrás, na morada antiga do Ai-ai-ai. Lá· estava ele, gemendo:

As aventuras de Pálop e Palop-Leregu são muitas. Sempre é este
último que faz papel de bobo, não obedece ao irmão mas é por ele
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O Mekô ficou em casa esperando um tempão, e como ninguém
chegava, resolveu ir atrás. Logo chegou na casa do Ai-ai-ai. "Você
viu uma mulher com criança passando por aqui?", perguntou ao sapo.
"Não vi não, mas olha o rastro deles por aí", respondeu o sapo. O
Mekô tanto insistiu, que acabou por descobrir, e o sapo admitiu que
estavam em cima.
•

"a mãe do meu amor me jogou fora ... " Ela pediu para ele voltar,
mas não adiantou, ele fugiu e virou sapo mesmo. Ela ficou sem
marido.

"Como subiram aí?", per~ntou o Mekô. "Subiram de bunda, com
a cabeça para baixo. Espera que vou te ajudar", diz o Ai-ai-af e fez
uma caixa para o Mekô subir. O Mekô foi subindo, olhando para
baixo e com a bunda para cima: quando chegou bem perto, o Ai-ai-ai
flechou e ele morreu.
"Agora você é meu marido", disse a mulher para o Ai-ai-ai. Ele
quis, mas disse para ela ir na frente para a maloca que ele iria de
noite. Aí ele começou a ir todas as noites e de dia desaparecia.
A mãe da mulher ficou muito curiosa para saber quem era esse
namorado misterioso, fiel de noite e desaparecendo todos os dias.

•

\

salvo. Por exemplo, sobe numa castanheira alta demais, contra as
advertências de Pálop, cai e bate a cabeça numa pedra, morrendo.
Pálop deve ressuscitá-lo. Doutra feita, vai beber água no rio e é
engolido por uma traíra. Novamente é Pálop quem o tira da enroscada.
Pálop mora a leste, Palop-Leregu a oeste. Pálop deu os bens aos
índios, o irmão (cujo nome é nosso pai de roupa) aos não-índios.

7. A Lobeeitchitare, ou o Mekopichay
Havia um homem e sua mãe, mas não havia mulheres para ele
casar. Então ele namorou uma madeira (um tronco) e uma purunga
(a cabaça "kaboab"). Todo dia ele ia lá e namorava. A mãe perguntava: "O que meu filho fica fazendo tanto tempo lá?" Ele disse à
mãe para prestar atenção, que quando ouvisse um barulho dentro
do pau ou na cabaça era o filho dele que ia nascer. A madeira
engravidou e um dia arrebentou. Nasceu uma criança chorando: "Mãe,
eu nasci!", e logo depois aconteceu o mesmo com a cabaça. Eram
as irmãs Samsam e Kabeud, duas moças (" lobeei" ou mulheres em
Suruí). O pai teve que cuidar delas, pois a madeira e a cabaça não
tinham leite. A avó ajudou a criar. Elas cresceram, ficaram lindas
e foram procurar marido. Quiseram namo.r ar Péchir (hoje um pássaro, então era gente). Casaram _com Péchir, mas ele não queria
muito saber delas, gostava de namorar outras. Nem mesmo queria comer a comida qu~ elas faziam e ia passear. Elas pensaram que ele
devia estar com outra. De fato, todo o dia Péchir pegava um caminho e ia onde havia uma festa, muitas mulheres, ficava brincando
com elas.
As duas resolveram ir atrás de Péchir. Olharam seu rastro no chão
e foram atrás. No meio do caminho encontraram Mokoba, a Coruja,
que quis namorar as duas. Mokoba tinha trocado as pegadas de
Péchir pelas próprias, para elas irem até a casa dele. No mato há
tantos rastros quanto endereços, um para cada pessoa, e Mokoba
queria que elas fossem ficar com ele. Era sempre de dia nesse tempo,
não havia noite, e quando o sol se punha já estava se levantando
outra vez. As duas mulheres andaram muito e foram dar com Mokoba
que estava cortando árvore para pegar mel. Mokoba queria era namorar. Samsam não queria, pois estava com saudade de Péchir e em
vez de abrir a perna deu os dedos em forma de V (não em O) .
Kabeud, ao contrário, namorou de verdade, pois adora namorar, por
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isso é a Lobeeitchitare, a que namora todos, como que uma mulher
pública.
Depois de namorar, Mokoba prometeu dar mel. Ficava em cima
da árvore e chorava. Suas lágrimas escorriam e Kabeud chupava, certa
de que era mel. Samsam avisava "não é mel nada, ele está
chorando ... "" mas Kabeud custou a perceber. Quando se convenceu
do logro, as duas fugiram, deixando Mokoba esperar.
Na fuga, encontraram Oiô, hoje um passarinho. Oiô também estava
doido para nam~ar. Samsam namorou de men tirinha e Kabeud de
verdade. As duas pediram para Oiô escondê-las, que Mokoba vinha
atrás, e podia matá-las. Oiô as pôs na boca e apagou o rastro que
tinham deixado na floresta. Mokoba chegou perguntando por elas,
e Oiô r~spondeu de boca fechada, dizendo que estava com dor na
boca, e que tinha visto duas mulheres e mandado embora. Mokoba
foi embora. Oiô disse para as duas que ia dar um ótimo peixe elétrico mas na verdade deu minhoca. Kabeud comeu com satisfação,
mas Samsam percebeu o logro. Quando Kabeud caiu em si, fugiram.
Casaram então com o veado, que era ótimo caçador e todo o dia
trazia carne para casa. Mas aí elas descobriram que era carne que ele
tirava da própria perna, e foram embora. Também namoraram Makabe,
o flamingo, que as engana de um jeito que o narrador esqueceu.
Antes desses namorados, ou no fim, elas encontraram mesmo Péchir, mas ele estava namorando e brincando com outras mulheres
e elas ficaram bravas. Aí é que ele virou pássaro, parece que cada
um dos namorados ia virando bicho.
O último casamento foi com Mekô, a onça. Mekô era muito bom
e dava carne para elas todos os dias, de verdade, e não enganava.
Um dia Mekô foi caçar por uma temporada e pediu à mãe, Mekopichay, para tratar muito bem das noras, e não fazer nada de mal,
mesmo se Kabeud risse muito. Mekopichay, a mãe de Mekô, é chamada assim porque é como borracha, nada a mata.
As duas mulheres foram no mato pegar lenha com Mekopichay,
que pisou num espinho e pediu para Kabeud tirar. Quando Kabeud
estava tirando o espinho, Mekopichay peidou e Kabeud pôs-se a rir.
"Não ria de mim que eu te mato e te como! ", diz a sogra (as onças
gostavam muito de comer gente). Mas Kabeud não acredita, acha
que é brincadeira e continua rindo. Mekopichay avisa outra vez:
"Pare de rir senão eu te como!" e Kabeud continua rindo. Mekopichay avança em cima dela, mata e come.
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Kabeud estava grávida, e o nenê saiu pela barriga cortada e cresceu. Samsam também estava grávida. Ela, lembrando que o Mekopichay não gostava de fogo, porque não assava o tatu e comia cru,
joga uma brasa perto da onça, que foge . Aí Samsam cria os dois
meninos juntos, como filhos dela.
Quando os méninos cresceram, ficaram sabendo que a avó matou
a mãe de um deles. Samsam falou para eles irem matar Mekopichay.
Eles fizeram muitas flechas e arcos e foram. Falaram para a avó :
"Vó, vamos caçar no mato! e atiraram nela, mas ela não morreu.
Voltaram para Samsam e falaram: "Mãe, não tem jeito, ela não morre
não". "Voltem, meus filhos, e não tenham preguiça, matem mesmo!"
Eles convidaram a avó de novo para caçar na floresta e atiraram um
pau nela mas o pau voltava, ela era como se fosse de borracha.
Quando foram contar para Samsam, ela se lembrou do fogo. Os rapazes então convidaram a avó para ir queimar uma roça nova e plantar mandioca. Ela não queria ir, porque tinha medo da queimada,
mas tinha que ir ajudar os netos. Ficou um pouco longe do aceiro,
mas os netos a empurraram e ela caiu no fogo e morreu.
Nisso o Mekô, pai deles, filho de Mekopichay, chegou da caçada.
Os rapazes não queriam saber dele, porque era o filho da mulher
que matou a mãe deles. Subiram então para o céu por um cipó,
levando Samsam, e chegando lá em cima cortaram o c9:><5 para ninguém
mais subir. Viraram Lorngup, o Trovão, são hoje Goanei.
O Mekô chegou e chorou muito, não tinha mais ninguém no mun- ·
do. Não achou seus filhos, não achou sua mulher, não achou sua
mãe. Chorou muito. Os Coanei ficaram com pena dele e o levaram
para ser Goan também. O mundo ficou vazio, não tinha mais gente.

8. A criação dos homens e o roubo do fogo
A onça, o Mekô, tinha comido muita gente, e guardava ossos de
gente como os "'iara" , civilizados, guardam roupas. Não havia mais
gente, não havia mais Suruí, tinha que fazer gente outra vez. Pálop
mandou o Veado, I tchiab, buscar os ossos dos homens na aldeia
do Mekô.

voltou. Pálop ficou bravo e passou veneno amargo, Pechab, no ltchiab.
O Itchiab voltou então à aldeia das onças.
O Mekô, a onça, estava todo feliz de ver o Veado, pensando que
ia ter caça para comer. "'O que você veio fazer aqui? ": "'Vim ver
vocês, gosto de vocês" , respondeu o Itchiab" . Então deita na minha
rede", falou o Mekô.
O Veado viu os ossos pendurados, dos Gamep, dos Gamir, dos
Makor. Os dos "'iara" estavam fora . .
"'Agora quero comer você", falou a onça. "Você é que sabe, onça,.
eu tenho veneno". "'Por que foi pôr veneno para vir aqui? " "'Não
pus não, eu sou assim mesmo", disse o Veado.

..

Aí o Veado deu um pulo e pegou os ossos de gente. Na pressa,
pegou só bocados de cada tipo. Pegou poucos de Gamep, por isso
são poucos,
mas pegou mais de Gamep que de Gamir ou Makor.
,..
Dos Goxor, os Cabeça-Seca, pegou muitos, por isso são muitos. Dos
"iara" pegou poucos. A onça foi atrás xingando, mas o Veado cor.
reu mais.

.

..

Aí Pálop pegou tabaco, fumou e soprou em cima dos ossos dos
homens e eles nasceram outra vez.
Mas os homens não tinham fogo e Pálop mandou Orobab, um
pássaro, roubar o fogo da onça para eles. Passou veneno no Orobab.
Este foi à aldeia das onças. A onça perguntou: "O que você está
fazendo aqui?" "Estou passeando, com saudade de minha mulher",
mentiu o Orobab. Sentou-se perto do fogo, de costas. "Você assim
vai queimar as suas pernas", falou a onça. Orobab saiu um pouco
de perto e depois encostou outra vez o rabo, suas pernas compridas.
A onça avisou de novo para ele sair de tão perto do fogo. Ele saiu,
mas encostou disfarçado outra vez. Quando a pena ficou em brasa,
voou. A onça saiu correndo atrás dele, furiosa ·- - "Você roubou meu
fogo!"
Pálop ficou todo contente com o fogo. O do Mekô acabou. Por
isso Mekô virou bicho, só come carne crua.

9. O herói sujo

Eram muitas onças, parecia uma colméia cheia de malocas. O Veado,
ltchiab, não queria ir, mas Pálop atirou uma pedra nele para ele ir
correndo. O Veado foi, mas quando viu a onça ficou com medo e

Pálop ficou magro e feio, não se sabe por quê. Ninguém queria
saber dele. Queria dormir em rede mas não davam nenhuma para ele.
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Quando alguém dava rede para ele, cagava e mijava na rede, vomitava,
era sujo mesmo. Nem " makaloba" queriam dar para ele. Era desprezado por todos.
Ele gostava de uma moça bonita, bem mocinha, que acabara de
sair da reclusão da primeira menstruaçao. Ele queria namorar, mas
ela não queria saber dele. "Por que você vem assim perto de mim,
você que é tão feio? "
Triste, ele foi embora para o mato.
lindíssimo, todo cheio de colares, muito
contentes. Pálop era bonito outra vez.
com ele. Mas agora era Pálop que não
ter sido maltratado e jogou uma pedra
no ato.

Uns tempos depois voltou
forte. Agora todos estavam
A moça agora queria casar
queria. Ficou com raiva de
na maloca, que virou pedra

Pálop agora tinha mulher e falou para ela: "Não gosto de homens,
vamos morar com as abelhas". Ele mandou a mulher ir na frente
e núo esperar por ele mas ela desobedeceu e esperou. Então ele ficou
bravo C.)In ela, bateu e ela virou Wasapoga. Por isso Wasapoga é
,
.
gente, e perigosa, mata as pessoas.
Fora da maloca tinha ficado uma pessoa, que foi avisar a aldeia
dos Kina (periquito) e dos Serep-ti, outro passarinho, o Pica-Pau.
Kina veio com um machado que não é bom, de pedra, e não conseguiu abrir nenhum buraco na maloca de pedra. Serep-ti veio com
um machado bom, de aço como o dos civilizados, e fez um buraco
pequeno. Saíram umas trinta pessoas. Havia uma mulher grávida:
quando foi passar, não cabia, e a barriga arrebentou. Ela virou Armaa,
·
a abelha.
Pálop ficou bravo com Serep-ti, que tinha ajudado gente a escapar
e n1andou formigas grandes mordê-lo e o transformou em bicho.

era, no escuro não via o rosto dele. Quando ela contou para a mãe,
a mãe recomendou que à noite, quando ele estivesse dormindo, ela
passasse genipapo no rosto dele. Dito e feito, à noite ela passou a
tinta preta nele. No outro dia, a mãe foi olhar na aldeia quem tinha
o rosto manchado de preto para saber quem era o namorado da filha,
e era o filho dela, irmão da moça! Aí todos ficaram muito bravos
porque um irmão tinha namorado uma irmã. O moço subiu por um
cipó para o céu, e a irmã subiu atrás. Quando a gente olha a lua,
hoje, o escuro é o rosto do irmão, o claro é a moça, que se chamava Gati.

11. História de uma esposa
Um homem tinha duas mulheres e um dia encontrou uma delas
namorando outro homem. Matou-a e enterrou-a num buraco. A outra
mulher, que era irmã da primeira, morreu e foi para o lugar das
almas e o homem ficou solteiro. No lugar em que enterrou a mulher
fez uma fogueira . Quando não estava, ela saía da cova e fazia "makaloba" para ele. Ele vinha, via a "makaloba" e tomava . Um dia ele
falou para outro índio: "Quem é que está mexendo no lugar em que
minha mulher foi enterrada?" O outro falou que não era ninguém,
não. Aí ele se escondeu no mato e viu a mulher saindo da cova
para fazer "makaloba". Disse para ela: "Não mexa mais aí não, você
não quis morrer, foi se meter com outro, agora fique aí no seu
buraco, não saia mais não". E ela morreu mesmo.

12. O mito da cobra ou o arco-íris
Arco-íris em Suruí é "goan-mo", que é também um passarinho.

1O. A Lua = Gatikat
,,.,

Mulher não pode falar o nome da lua, Gatikat, senão fica menstruada, tem hemorragia. Mulher fala "tehod".

Uma mulher solteira um dia mexeu com o ovo do passarinho
"goan-mo". Depois de uns tempos, descobriu que estava grávida.
Quando os parentes perguntavam quem era o pai, ela não tinha
resposta .

Um moço vinha todas as noites conversar com ela e quis namorar,
e ela namorou. Todas as noites namoravam, mas ela não sabia quem

Um dia foi passear e viu um fruto bem alto na árvore. Ficou
com vontade de comer e falou alto o seu desejo. Dentro da barriga,
o filho do ovo disse que ia buscar. Ela agachou e a criança saiu.
Parecia uma cobra, comprida, e foi até o alto da árvore pegar o
fruto. Isso aconteceu várias vezes e as irmãs um dia ficaram escon-
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É que antigamente uma menina estava em reclusão por ter ficado

menstruada pela primeira vez. Quando saísse da reclusão, ia casar.

GRAFIA

elidas e viram a cobra saindo da barriga, pegando o fruto e voltando.
Contaram para o irmão, que pegou um machado bem afiado e foi
atrás da moça grávida um dia que ela foi passear. Quando a cobra
saiu de dentro da barriga, ele cortou em mil pedacinhos. O passarinho, pai da cobra, ficou bravo e queimou tudo, pôs fogo em tudo.
O irmão da moça, o do machado, só conseguiu escapar porque pulou
dentro d' água.
Os pedacinhos da cobra caíram na roça e viraram o milho. Só um
pedacinho é que voltou para a barriga da mãe e ela é que ensinou
os Suruí a plantarem o milho.

13. Namoro de mulher grávida
Uma mulher estava grávida e namorava sempre. Um dia o marido
"foi para a roça e depois de algum tempo um homem chegou na
casa. Não sei se ela sabia se era o marido ou não, mas na verdade
era Peixoté, que ela namorou em lugar do marido. Quando chegou
a hora do parto, em vez de criança nasceram três ou quatro tipos
de rato.

A grafia do texto é a mesma usada pelos lingüistas Willem e
Carolyn Bontkes, nas cartilhas que fizeram para os Suruí. Não marcam os tons, e apenas acentos da língua. O principal som diferente
é o l com til, gutural, que não existe em português. Há um som
quase igual ao th do inglês, para o qual uso s ou h, como eles.

14. Origem do homem
Parece que os primeiros homens, que depois a onça comeu, foram
feitos de barro. Os ossos foram feitos de pedra, a carne de barro,
os dentes dos "iara" de ossos e os dos Suruí de caroços de milho,
por isso quebram tanto.
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dade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade
de São Paulo, 1982, mimeo.
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índios Suruí no início do contato.
Foto: Jesco von Puttkamer

Mulheres Suruí no início do contato Foto: Jesco von Puttkamer
Aldeia Suruí antes do contato Foto: Jesco von Puttkamer
Aldeia Suruí em 1971.
Foto: Jesco von Puttkamer
Casa grande da Linha 14 Construção de casa -

1981.

1980.

1970.

1970.

Membros do "metare" enfeitam-se no mato para a festa
1980.
Mapimaí

Homem do "metare" com duas esposas na festa Mapimaí -

Festa Mapimaí
1980. Um dos chefes do "metare" e esposa com tocha
acesa na mao, na saída para a aldeia.
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1980.

Pajé com esposa na festa Mapimaí O "metare" se apronta para Mapirnaí Flautas da festa Hoeietê -

1979.

1980.
1980.

11

enma sendo .
M'
para o casamen~~ntada pelo pai
- 1980.

,

Uma das mulheres mais velhas da tribo.
Foto: ]esco von Puttkamer
Mulher do "me tare" tingindo de urucum o fio de algodão Mulher da Linha 14 fiando -

1980.

1980.

Mutirão de derrubada -

1980.

Rapazes que trabalham na roça da FUNAI,
com o chefe do Posto - 1979.

Líder Suruí voltando da càça -

1979.

Mãe, já falecida, de um dos chefes Suruí -

1981.

Oréia, líder Suruí assassinado por colonos, em 1976,
em plena luta pela terra.
Foto: Jesco von Puttkamer, no início do contato.

Pajé Suruí já falecido, pa1 de dois
dos chefes - 1978.

Meninas pré-adolescentes -

1979.

Menino do lado "íwai" comendo, enquanto
os do "me tare n fazem a derrubada,
num mutirão de 1980.

•

Chefe Gamir do lado da comida
Mapimaí - 1980.
Pajé com bastão de xamã -

1980.

Menina colhendo cará

1980.

Mulheres mastigando cará para
a fermentação da "makaloba".
Foto: ]esco von Puttkamer, 1974

Rapaz do " metare " vestindo várias cuecas
para presentear os da comida
- Mapimaí, 1980.

Homem Suruí visita o
Posto Sete de Setembro.

Foto:

Jesco von Puttkamer

Menino indo buscar mel.

Foto:

•

Jesco von Puttkamer, 1972

2-A7

Esposa de um dos chefes do "metare" sendo pintada por ele para a
festa Mapimaí de 1980.

Mulher no "metare" -

1980.

1
\
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Mulheres na enfermaria da FUNAI -

1979.
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antropóloga de primeira grandeza,
etnóloga linha de frente.
Betty Mindlin nos leva à aldeia Suruí e pouco a pouco nos revela o
significado da vida comunitária. A
cada página compreendemos que
somos diferentes dos Suruí porque
fizemos investimentos diversos.
Demos pouca atenção às relações
entre as pessoas, banalizamos muitas delas. Mas por outro lado ded i camos enorme esforço para o
crescimento da ciência, da tecnologia. Os Suruí construíram a existência cercando de atenção outros
aspectos da vida social. Desenvolveram com riqueza a comunicação
com seus ancestrais, com as manifestações artísticas, com o mundo
sobrenatural. Fizeram das tarefas
árduas um exercício lúdico, preservaram com vigor sua liberdade e
igualdade.
Durante a pesquisa, Betty viveu
com eles a aproximação acelerada
da " onda de desenvolvimento" que
engolia Rondônia, o assustador fluxo migratório, invasões, ameaças
físicas, o assédio das empresas, do
Estado. O mundo tribal experimentou mudanças e continua a incorporá-las. Com rapidez, os Suruí passaram a investigar a sociedade nacional, procurando conhecer seu
funcionamento. Da troca de presentes, logo se iniciaram na prática
mercantil, no segredo da mercadoria. Quem os viu, no ano passado,
visitando o Congresso Nacional, falando um português fluente, reivindicando seus direitos, jamais poderia supor que há pouco mais de
uma década achavam-se submersos no mundo tribal. Mas com determinação decidiram decifrar o
nosso mundo.
Betty Mindlin transporta o leitor do
universo indígena ao mundo capitalista, mostrando as dificuldades
que QS Suruí enfrentaram e os arranjos que tiveram de inventar.
Mostra os perigos, resistências, registta enfim um período importante
da história dos Paiter. A leitura é
obrigatória para os que se interessem pela questão indígena e, igualmente, para os que querem conheceras intrincadas manifestações da
humanidade e as construções simbólicas que dão cor à vida.
Carmen Junqueira
abril/1985

