WADUBARI é o "ser urubu-rei", espírito
auxiliar do xabori, o curandeiro ou hom em sábio dos Yanomami. É urna rac;;:a ameac;;:ada
d e extinc;;:ao, com o também está ameac;;:ad o
de extinc;;:ao o povo Yanomami.
Este hvro é urna tentativa de ver com os
olhos, o corac;;:ao e a cultura dos Yanomami o
que significa essa tragédia.

Marcos A. Pellegrini sabe do que está
falando. Médico sanitarista, mesmo antes
de formado já se d edicava a assistencia
permanente de grupos tribais
~~ remanescentes. Desde entao, sua
biografia de certa forma se confunde
com a história dramática de nossos índios.
Disse Antonio Houaiss:
"Poucas vezes na minha vida de leitor
impenitente tenho tido emo~ao igual aque me
deu a leitura de Wadubari. (... )
O que mais edifica, poré~ e faz ao livro algo
admirável, é que o médico'-é humano e, assim,
solidário, e esteta, e indagador de origens, e
poeta, e etnógrafo, antropólogo, psicólogo,
demopsicólogo - conseguindo num todo de
cerca de 100 páginas dar-nos urna visao de urna
humanidade tao digna e complexa quanto
qualquer outra, de forma quase total."

WADUBARI RECEBEU O PREMIO
CASA DE LAS AMÉRICAS DE 1991.
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Prefácio

O Autor
Marcos A. Pellegrini nasceu em 1962 em Marília, Sao Paulo.
É médico sanitarista. Quando estudante participou de atividades
do Departamento de Medicina Preventiva no Parque Nacional do
Xingu. Em 1985, comec;ou a trabalhar entre os Yanomami. Em 1987
foi afastado temporariamente da área. Foi nesse momento que
Marcos Pellegrini escreveu este livro.
De 1989a1991 o autor viveu no Acre, trabalhando no alto
Purus, entre os Madiha (Kulina), Kaxinawa, Jaminawa e seringueiros. Nesse período, fez algumas viagens aos Yanomami.
Desde 1992 trabalhano DistritoSanitário Yanomami, ligado
a Fundac;ao Nacional de Saúde.

Wadubari recebeu o premio Casa de Las Américas de 1991 e
já está publicado em espanhol.
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... as sociedades permitem-se unicamente as doen9as que elas podem curar, o campo
,,
da patología está todo sob controle. E sem
dúvida por isso que nossa própria civiliza<;.ii.o, apta por sua éiencia e sua técnica a descobrir tantos remédios novas, ve-se assolada
por tantas doen9as. O desfecho da corrida dos
dais niio é óbvio. Piar para nós.
Pierre Clastres

PREFACIO

Mas de ventura e vida aprazível pouco há
que dizer, antes que termine, como obras belas e
maravilhosas, enquanto ainda resistem para
serem pelos olhos vistas constituem seu próprio
testemunho e só quando estao em perigo ou para
sempre amea9adas passam a ser Jaladas em
cantos.
Tolkien, O Silmarillion.

Um nabe assim viu e pensou quando estava no rio
Tisipora-ú há tres cheias passadas.
Os Tisipora-ú-theri, que eram muitos e moravam em
cinco casas, estavam todos com xawala. Tinham dores fortes, quenturas, tosses. O ar era pouco para eles que respiravam depressa ... Choravam os velhos e as crian~as viciados
Nabe - pessoa que nao é Yanomami. Plural: nabebe.
Tisipora-ú-theri - grupo local que vive as margens dorio Tisipora-ú, alto
Mucajaí.
Xawala - doenc;a levada pelos brancos e que provoca a morte de muitas
pessoas num curto intervalo de tempo. Plural: xawalabe.
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.. em morrer. Ninguém cünseguia buscar bananas na roc;a,
água ou lenha ... as noites eram frias. Ninguérn conseguia
flechar os anirnais que erarn sadios e podiam correr ...
Essas pessoas queriam algo que lhes aliviasse as dores
e, entao, fugirarn para longe, dentro da floresta - onde a
xawala nao vai - ern henimu, para comerern mamokyke.
O nabe tinha vários caroc;os e líquidos que aliviavam
os desconfortos ... Furava as pessoas com agulhas e lhes empurrava na carne, corn muita dore esforc;o, o líquido branca e valente que ele chama de penicilina. Pelo estado em
que se encontravarn, as pessoas erarn obrigadas agostar.
Partirarn ern henimu.
Dizern que os Tisipora-ú-theri, durante esse henimu,
nao conseguirarn subir nas árvores para cortar os galhos
corn as castanhas: arrastararn-se até o tronco e devagar
derrubaram as mamofikebe ... Morreram em número igual a
todos os dedos de urna mao e mais dois dedos da outra rnao.
Algurnas pessoas tern doenc;as e rernédios. Outras
nao tern rernédios ... e tarnbém nao tem doenc;as. Mas,
sernpre que a doenc;a é estranha, podendo ser chamada de
xawala gripe, sarampo, AIDS, ou qualquer outro norne, as
pessoas rnorrern.
Todos rnorrern... mas, quando a morte leva muitos
de urna vez, o pensamento fica sern gosto.
Os nabebe sao capazes de transformar florestas em papel e sobre elas desenharem o seu pensamento para que outros possarn ficar sabendo, mesmo que já nao existarn mais
as coisas que ele desenhou, ou a própria pessoa que o fez.

Urn nabe conheceu as pessoas que rnoravarn num
outro mundo - na serra - e que nao conheciarn a superficie de papel e nem sabiarn decifrar as imagens que existem
nelas.
Corno existern poucos nabebe que conhecern as pessoas da serra,. aquele que as conheceu ficou querendo marcar na superfície da floresta papel as coisas que aconteciarn
entre as pessoas corn quern ele rnorou durante urn tempo
ern que choveu e os rios ficararn grandes por tres vezes.
Como existern várias rnaneiras de desenhar urn pensarnento sobre as superficies - e rnuitos desenhos-palavras que nern todos sabem o que significa - ele queria
marcar urna que todos fossern capazes de entender. Mesmo
os que conhecern poucos desenhos-palavras.
Corno existern rnuitos tipos de pessoas diferentes no
ser, ter e viver, ele ficou corn rnedo-vergonha de deixar as
coisas marcadas definitivamente na superfície do papel.
O pensarnento muda e as coisas marcadas na superfície
nao ... dependendo da superfície e de corno sao marcadas e
guardadas.
Corno as coisas que o nabe estava pensando estavarn
marcadas e guardadas nele mesmo - por dentro - e ele
estava corn coceira no pensarnento, foi repetindo os desenhos-palavras na superfície do papel para que outros possam ver e entender corno queirarn.
E as palavras repetidas forarn fazendo urna história
repetida.
Assirn ...

Henimu - acampa.mento de ca<;a e/ ou coleta.
Mamokyke - castanhas venenosas em estado,natural. Iguaria ~pr~cia~a
após cozimento, macera<;ao em agua corrente e elllll1I1a<;ao
das cápsulas tóxicas.
Mmnofikebe - árvores que produzem mamokyke.
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HISTÓRIAS SOBRE

O COMECO

I
No comec;o, contam, os rastros sem dedos e a capacidade de arrancar a pele e vestir outra de outra cor fizeram
com que as pessoas pensassem que os nabebe fossem espíritos. Assustaram-se. Depois ficaram sabendo que eram
nabebe, nao eram espíritos: assustaram-se outra vez.
Os nabebe, para agradar, deram presentes: o metal
grande e amolado era novo demais e tinha o cheira do óleo
em seu besunto para que nao enferrujasse. Desse cheira
veio a primeira xawala. Pelo ar ela veio no cheiro sem
imagem vista: espíritos, como dizem uns, ou vírus, como
dizem outros ...
Foram abandonados os metais: boo-a, metal; boo-a pata,
metal grande, facao; boo-a ihiry, filhote de metal, faca; booxike pedac;os de metal, tesoura ... assim foram chamados.
As pessoas ficaram querendo os metais para trabalhar nas roc;as. Foi-se a primeira xawala e seus mortos ...
os metais abandonados perderam o cheiro e foram recuperados.
No alto da serra, onde nascem os primeiros brac;os
do Thome-tha-ú e do Parimi-ú, os nabebe comec;aram a aparecer vindos do céu.
Era o tempo em que nasciam os que hoje sao chefes,
filhos dos velhos verdadeiros de fato, que se assustaram
com o ronco do aviao sobre a urihi, perto das costas da
Thome-tha-ú - rio das Cutias. Nome dado ao alto rio Mucajaí.
Parimi-ú - alto rio Parima.
Urihi - mundo, terra, floresta.
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grande roc;a que existe lá em cima. Era quando os nabebe
comec;aram a colocar as p edras no alto da serra para dividila entre eles.*
Quando os grandes de hoje eram rapazes, já pedindo
mulher ou tendo os primeiros filhos, o aviao desceu da serra onde é bg,.Ysi - a floresta pequen a de altura. Um dos
nabebe que chegou já sabia das pessoas, de sua boca e de sua
orelha. Ele logo quis vir morar com elas para falar e fazer
Deus. Esse era o nabe-missionário. Os don os do aviao eram
os nabebe-soldados. Esses n ao sabiam conversar.
Os que chegavam do céu eram nabebe. Os que viviam
e faziam suas casas na urihi eram gente: Yanomami. Uns
achavam que outros eram espíritos e outros achavarn que
uns eram bichos.

JI
O povo da serra vivia fácil e normal: cac;ava onde tinha cac;a, pescava onde tinha pesca, colhia onde e quando
tinha fruta, plantava onde aterra era boa, queimava a casa
e construía urna nova, caso os insetos, a sujeira ou as
goteiras comec;assem a incomodar o bem-viver... Assim iam
procurando lugares com mais cac;a, mais pesca, terras férteis e sítios apropriados para a constru~ao do xabono. Mudavam-se também por morte, mal-assombrac;ao e desgosto;
por coragem ou medo daqueles que eram inimigos, ou a
procura de amigos ... Também fugindo da xawala.
* Trata-se da Comissao de Limites Brasil-Venezuela.
Xabono - casa tradicional cónica com pra~a central para brincadeiras e
cerimónias. Plural: xabonobe.
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Usavam o corpo inteiro para viver: desde os dentes
para mastigar a comida dura e cortar o que precisassem e
fossem capazes; os olhos para perceber as sutilezas do tempo e dos bichos do m ato; as orelhas para ouvi-los; as pernas p ara andar longe conhecendo a urihi ou correndo atrás
da cac;a. Sentiam seu ch eiro. Os brac;os usavam para plantar,
flechar, fugir ... Forc;a para quando fosse preciso; valentia
e m agia para quando necessárias. Choram e riem sentido
e gostoso.
Constroem xabono para viverem juntos entre os parentes com cada pai, mae e filhos pequenos. Grupos de
velhos ou jovens fazem seu fogo para quando é frio e escuro.
Os homens trabalham para o sogro nas roc;as e cac;am
para as sogras e futuras esposas, que muitas vezes sao
crianc;as. Vestiam-se de tinturas da floresta, penas coloridas, peles e flores. Fios de algodao os homens usavam
para amarrar a pele do pinto e lhe esconder a cabec;a, e as
mulheres teciam os fios para esconder as margens · do
buraco. Perfumavam-se com folhas cheirosas... furavam a
beira de baixo da boca nos dois cantos e no meio, onde colocavam as varetas de birimifike... furavam as orelhas assim
como os homens. As vez.es, existiam simples: pelados.
Ca~avam longe das r~as e da água de beber ...
Os xaboribe tinham os espíritos que moravam provisoriamente em seus peitos, viajavam e guerreavam por outros
espa~os, combatendo males e libertando espíritos roubados.
Sabiam das magias de sementes, troncos, folhas, macerados, misturas e cheiros que combatiam inconvenientes
Birimijike - haste de urna espécie de capitn usada como adorno.
Xaboribe - plural de xabori, xama: pessoa que recebe os espíritos
auxiliares em seu peito para cma.r males.
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- desconfortos ou pessoas - e atraíam amores, cac;a,
valentia e boa sorte.
Os mortos ficavam bem quando eram chorados, queimados com seus pertences, e suas cinzas ingeridas emfestas
obrigatórias. Nao era permitido que se falasse mais deles.
Assim viviam, tinham filhos e aumentavam cada vez
mais, fazendo mais xabonobe e mais roc;as.

III
A serra, vista de cima, parecia cobra grande e por
isso os nabebe a chamaram de Serradas Surucucus. Lugar
de mato pequeno - já que aterra é pouca sobre a laje de
pedra - onde desceu o aviao pela primeira vez. Plantas
de folhas grossas e coloridas. Flores-orquídeas de variadas
cores, tamanhos e formas. Rios limpos, de fundo de pedras
desenhadas que brincam e sofrem nas porabe com sons de
quando o mundo era outro. As pessoas que nasceram nas
redondezas, que sabem das histórias contadas de boca,
dizem que, lá no alto, há muito tempo, caiu do céu um fogo que modificou a floresta verdadeira e ficou, depois disso,
sendo by,Ysi.
·
Era no tempo em que nasciam os que hoje estao
casando e tendo os primeiros filhos. O nabe-missionário,
que conversava com as pessoas, voltou com os nabebesoldados e fez um limpo na floresta verdadeira para que
caíssem os filhotes de aviao. Construiu sua casa. Ele falava
Porabe - cachoeiras.
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de Deus e do pecado que era as pessoas nao andarem
embrulhadas, trabalharem para ter várias mullieres, conversarem com os hekurabe para pedirem auxilios nas dores.
Para alguns deles, o pecado principal era nao saber de Jesus:
um nabe que era filho de Deus e viveu há muito tempo,
conforme os escritos nas florestas de papel. Parece que o
nabe-Jesus era xabori e conversava com espíritos... e os nabebe
daquele tempo mataram ele aos poucos numa cruz que nao
era aviao.
Para acabar como pecado que era deixar que os outros
vissem o pinto, o nabe-missionário fez com que as pessoas
ficassem precisando do pano vermelho que os homens
passaram a usar enrolado entre as pernas e na cintura, com
a ponta pendurada no rego da bunda como se fosse um rabo.
Comec;ando a ter vergonha do pinto, ficou desde aí menos
para se ter na cara ...
E os nabebe nao sabiam que as pessoas da serra eram
gente. Uns diziam que eram Waiká. Isso porque usavam nas
pontas das flechas a substancia que fazia com que os
macacos flechados ficassem moles e nao morressem agarrados no alto das árvores: miorrelaxantes, conforme o nome
que os nabebe que sabem das drogas inventaram. Para
outros, as pessoas passaram a ser chamadas de Iscariana,
Xiriana ou Xirixana, conforme o ouvir dos nabebe e o falar
das pessoas de boca parecida comas da serra, que moravam
rio abaixo, perto dos nabebe, onde o rio é grande.
Com os nabebe-missionários morando no lugar que
se dizia Fenamake, as pessoas da serra queriam ficar perto
Hekurabe - espíritos auxiliares do xabori.
Waiká - grupos que utilizam pontas de flechas envenenadas.
Fenamake - nome do lugar onde foi instalada a casa dos missionários
da Missao Evangélica da Amazonia (MEVA), em 1965.
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deles sempre, para poder desfrutar dos mágicos palitos que
faziam fogo e metais de corte, principalmente.
A xawala vinha por vezes com o mesmo aviao que
trazia essas coisas... e o nabe-missionário precisou trazer
seus remédios-caroc;os e líquidos-bebíveis ou injetáveis. As
pessoas precisavam dos remédios que vinham com os
mesmos que traziam as doenc;as. E essas atacavam mais
duro e melhor quando as pessoas ficavam morando se~pre
no mesmo lugar perto dos nabebe-missionários para ter suas
coisas. Por isso nao plantavam roc;as em novos terrenos
distantes e ficavam sempre cac;ando nos mesmos matos e os
bichos iam-se tornando poucos... e as casas iam-se tomando
velhas e sujas... e os vermes que viviam nas barrigas iam
aumentando.
Os remédios chegando e as pessoas morrendo e aprendendo que Deus existia.
O tempo foi passando e já quase eram moc;as as
meninas que nasceram na chegada dos primeiros nabebe
que desceram do aviao do céu. Aí, o pessoal que era
Aikam(e)theri ficou bravocom os nabebe-missionáriose invadiu suas casas, jogou fora suas coisas, e eles foram embora.
É que os Aikam(e)theribe acharam que os nabebe davam
mais presentes e melhor eram no trato com outros grupos
e por isso nao os quiseram mais na sua floresta: afugentaram-nos.
Era isso no tempo em que nasciam as moc;as que hoje
menstruam pela primeira vez.
Foi nesse tempo também que desceram do céu os
outros nabebe que procuravamas terras-minérios que transformam em metais.~. e foi lá d.o alto do aviao que os nabebe
acharam, com urna das muitas máquinas de olho grande
Aikam(e)theri - morador da serra Aikam. Plural: Aikam(é)theribe.
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que eles tem, as terras-minérios nas serras que sao Sururucu
e Parima (Projeto Radam- Brasil).
Foi também nesse tempo que chegou o Chico*, que
ficaram sabendo ser Funai que ia ajudar as pessoas.
As pessoas queriam os metais-ferramentas e os nabebe
queriam as terras-minérios ... Assim era e é.

IV
Os nabebe que procuravam os minérios vieram em
muitos e eram entre si diferentes no tom de pele, forma do
corpo e consistencia dos cabelos.
E tinham as mágicas dos metais, dos palitos de fogo
e da luz-que-sai-do-brac;o... e embrulhavam-se nas superfícies coloridas do algodao verdadeiro ou feito pelo que
chamam de máquina.
Eram nabebe-garimpeiros, que lavavam a terra nos rios
para dela separar a parte que procuravam. Procuravam
muito a areia que é amarela e usam mais para simples
enfeite ou para guardar em caixas-cofres que sao duras e
poucos abrem. E moraram onde nasce o rio Tisipora-ú e o
Ximixi-ú, onde fizeram outro limpo para que os avioes
,
ca1ssem.
Procuravam a terra-ouro que eles tanto gostam e dao
valor. Achavam aterra escura, que chamavam de cassiterita, que nao valia tanto para que o aviao viesse buscá-la,
sendo ela muita e pesada.
* Chico - Francisco Bezerra de Lima, priineiro representante da Funai
a entrar em contato com os Yanomami da regiao.
Ximixi-ú - afluente da margem direita do Parimi-ú (alto rio Parima).
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As pessoas da serra gostavam de ficar olhando a toa,
por olhar, os garimpeiros com seu trabalho entremeado com
caídas de avi6es e máquinas-tratares que andavam sozinhas pelo chao. E ganhavam sobras de comida que vem no
saco e na lata e comiam ... e achavam diferente ... e gostavam... e tinha o muito doce, o muito salgado e o muito
amargo.
Os que moravam no lugar que tinha um rabo de
tamanduá-bandeira espetado num tronco ficaram tanto
tempo na observac;ao do costume dos nabebe e, muitas
vezes, trabalhando para eles em troca de roupas velhas e
comida doce em que se viciavam, que nao plantaram roc;a ...
e mais tarde passaram fome indo pedir comida ao Chico.
Brigaram comos nabebe-garimpeiros, mataram-se entre si e
acabaram indo os nabebe embora, conforme mandou o chefe deles, que mora sempre num lugar muito longe de tudo.
Existiu fome, xawala e briga. Existiram mortes de
crianc;as, cuja ausencia é sentida entre os que hoje sao
Tisipora-ú-theri e naquele tempo eram moradores do lugar
onde tinha um rabo de tamanduá-bandeira espetado.
O que hojeé chefe dos que moram num montículo de
terra e ainda chamados de Taleme-ú-theri, por terem morado
as margens do Taleme-ú até pouco tempo atrás, recebeu um
nome dos missionários e por ele comec;ou a ser chamado:
Ado ou Ato, dependendo do tabaco estar no lábio ou nao,
modificando a boca das pessoas.
Dos nabebe-garimpeiros o Ado ficou amigo e conseguiu que o levassem no aviao para o lugar-Boa Vista. O
aviao balanc;ava no céu e vinha o medo que os espíritos
abandonassem o corpo. As nabeyomabe, que nao tinham
maridos de verdade, eram cheirosas e eram de todos ... Ele
Nabeyoma - mullieres nao-Yanomami.
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teve urna delas no lugar de dormir com muitos panos. Teve
depois urna ferida no pinto... por causa - apesar - do
bom cheiro da fonte.
Foi de novo para Boa Vista, quando os garimpeiros
ficaram ignorantes e furaram sua barriga com o filhote de
metal-terc;ado. Dessa vez, dizem, os nabebe lhe costuraram
as tripas que foram furadas ...
Os nabebe-garimpeiros, como os missionários, chegaram e foram pelo céu depois que se desentenderam. Foram
bravos os dois.
Apesar de antes serem amigos ... era mentira simples.

V
No tempo em que os missionários e garimpeiros
saíram, chegou o Chico com a mulher dele e foram morar
bem perto da pista grande, e primeira, junto da cachoeira
mais alta do Waletho-ú.
As pessoas da serra estavam bravas com os nabebe,
mas o Chico era valente e conversava bem que era conhecido e conhecia pessoas como eles, que moravam longe, pelos
lados em que o sol cai, que é onde ficam os Xamatari.
Margens de outros rios que sao também brac;os do maior
deles...
·
Isso era naquele mesmo tempo em que nasciam as
que estao para fazer sangue pela primeira vez.
Waletho-ú - rio dos Queixadas.
Xamatari - Yanomami que vivem a oeste da regiao dos informantes.
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E foram chegando outros empregados do Chico ... E as
pessoas ficaram sabendo que era Funai. .. E o Chico arranjou
como fazer casa melhor, Waletho-ú um pouco mais acima ...
Fez depois casa grande para os outros e hospital que era pra
tratar doentes. Colocou máquina na outra água - o Farai-ú
- para acender as luzes semos caroc;os-pilhas e dar sustento para alimentar outras máquinas que apareceram, além do
rádio que f azia a boca ficar grande e poder conversar comos
nabebe de longe, que nao há quem saiba direito onde estao.
O aviao grande e escuro dos nabebe-soldados vinha
urna vez a cada lua. As vezes deixava de vir por nao
enxergar a serra através de nuvens ou neblina; ou por
medo de afundar os pés, escorregar e tombar na pista
molhada quando era chovido muito há pouco tempo.
Vez ou outra vinha a xawala e era por poucas vezes ...
Nasciam pessoas e faziam-se casas novas ... e assim foi:
urna parte dos Aikam(e)theri veio morar perto da casa do Chico, no descampado, e ficaram se chamando de Byrysitheri...
E os Byrf¡sitheri nao sao amigos de todos e entao nao
sao todos os que podem ter as coisas de nabe conforme
queiram... e os nabebe nao dao suas coisas conf~rme pedí- .
do necessidade: como seria bom para que todos fossem
contentes e confortados iguais. Só podem pedir e ter as
coisas os que tiverem a superficie de papel que eles gostam
e pedem de pagamento a vista. Vivem por ela ... que pode
ter muitos nomes: pau, pila, milhao, bi, cruzeiro, cruzado, OTN, dólar ... e ninguém sabe de verdade para que
servem esses valores. E estao sempre a se perguntar: "Quan.
?
to custa 1sso ....
E a resposta é sempre diferente para a mesma situac;ao e pergunta.

e

/1

.

Farai-ú - afluente do Parimi-ú.
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VI
Metais e minérios. Cada um pensa no que lhe é mais
interessante.

As pessoas da serra pensavam em machados, fac6es,
facas, tesouras; metais grandes, filhotes e pedac;os ... Mas
nenhum dos nabebe que conheciam sabia fazer as coisas que
possuíam. A maioria delas só quem sabia fazer tao direito
eram as máquinas ... e tinha das que faziam de tudo, cada
urna urna coisa: fazer e amolar os metais, tecer, fazer luzes
e seus caroc;os ... comida em sacos que nao molham e em
latas ... remédios e venenos (esses feítos pelo mesmo tipo de
máquinas ao que parece... ). E <leve ser um paraíso onde
vivem os nabebe com suas máquinas que fazem de tudo para
eles ... Plantam e colhem; fazem fogo sem lenha.
Os nabebe ficaram pensando em minérios desde que
o viram lá do alto do aviao. E nao era só a terra-ouro ou a
terra-cassiterita que os faziam pensar ... Viram e pensaram
lá do alto do aviao que podía ser que existisse na serra a
terra-uranio, que tanto querem para algum tipo de feitic;o
que alguns deles sabem; e que quase sempre dá ao cóntrário e o próprio feiticeiro acaba doente, já que é feitic;o
perigoso o que chamam energía nuclear, que transforma
coisa palpável em espírito-energia... que dá fogo e doenc;a ...
mata e faz morrer ... E querem mesmo assim ...
E as pessoas da serra lembravam-se também da luz
lanterna, que sai do brac;o, seus caroc;os e seu olho ... palitos pintados e metais que fazem fogo ... pedras quebra25

di<;as, transparentes feíto água*, que fazem olhos estragados se tornarem novos ... Metais de diversos tipos que os
próprios nabebe que chegavam nao sabiam como fazer ... só
outros é que sabiam... e quem sabia era o que chamavam
máquina ... que era maior tanto no fazer como no saber nao de sabedoria, mas de coisas-informa<;6es - como aquela que chamam computador...
Deve ser muito bom o lugar onde moram os nabebe
com suas máquinas que tudo fazem, e muito longa sua vida
com seus remédios e curas de engolir, furar, esfregar, cortar e costurar carnes, ou até mesmo invisíveis, como fazem
algumas máquinas (as que fazem o olho ficar grande e
transformam as coisas muito pequenas que nao sao vistas
em tao grandes que nao sao reconhecidas, ou até mesmo
fazem imagens em superfícies das partes do corpo que só
existem por dentro - comas pessoas vivas e sem cortes... ).
E a maioria dos nabebe sequer sabe que existem as
pessoas da serra.
Muitas das pessoas, a maioria delas, nao sabem de onde vemos nabebe. Muitos dos nabebe dizem que as pessoas
existem em poucas naquele lugar, e que a urihi é vazia.
Querem e pensam nos minérios para mandar para outros
nabebe que existem longe: tao longe, que sao outros ...
Alguns nabebe querem que as pessoas fiquem igual a
nabe no falar, embrulhar o corpo ... viver de todo igual. Tem
medo do diferente ... Nojo de muita comida que as pessoas
comem pra matar a fome de carne. Comida que existe a-toa
na floresta e que nao faz mal - feíta mesmo para assim
servir. Nao gostam do jeito que o xabori faz para curar as
pessoas cheirando yakoana, e nem de que nao sejam nasci* Vidros, óculos.
Yakoana - alucinógeno utilizado pelos xaboribe.
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dos os malvindos por defeitos do corpo ou querer comurn;
como sempre foi na serra.
Os filhos dos nabebe devem ser todos bem-vindos,
bem feítos de corpo e alimentados; já que tem até mesmo o
pó de leite dentro das latas para que assim as maes possarn
ficar longe dos filhos trabalhando - mesmo que só para
conseguir o pó deleite. Suas tetas secam... as vezes criam
caro<;os que fazem corn que morram por suas tetas nao
mamadas.
Nao se conversavam, pouco se conheciam... cada um
pensava sozinho como quería que fosse e como melhor
poderia ser para ele mesmo, do seu jeito próprio: metais e
minérios, máquinas, terras, florestas e rios.
Valores.

VII
E as pessoas da serra nao tinharn como ir por sisó até
a terra dos nabebe que tinham as máquinas que voavam e
chegavam pelo céu.
Chegaram xawalabe ferozes que fizeram muitos
mortos ...
Os nabebe mandararn os helicópteros com remédios
para doentes e nao doentes.
Entre os que moram distante eles forarn muitas vezes
mal recebidos ... era um medo esquisito que sentiram. É que
eles nao conheciam os nabebe a nao ser de ouvir falar por
aqueles que os viram e trouxeram algumas de suas coisas
que as pessoas já usavarn ... e trouxeram também xawala.
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Muitos fugiram quando chegava a máquina voando
barulhenta. Outros fugiam ou afugentavam os visitantes
quando viam alguns dos nabebe com um par de olhos
sobressalentes que eram capazes de tirar e por, ou marcar
coisas e pessoas com tinta escura na superfície do papel. ..
coisas que foram tidas como feitic;o: por estranhas ou proibidas.
Muitos suportaram o medo pensando que já que os
nabebe eram amigos e quiseram cair do céu no limpo perto
de sua casa, trouxeram com certeza presentes em agrado
aos visitados como é o costume... Mas trouxeram somente
remédios e queriam furar todos - doentes ou nao - e
colocar na carne o líquido que traziam na caixa-fria-deágua-dura, em pedras, o líquido que evitaría as xawalabe
que estavam ainda por vir ... e por mais de urna vez fugiam
ou afugentavam: queriam presentes e bálsamos e nao mais
dores. Nao conheciam os nabebe e nem sabiam de seus
remédios e práticas dolorosas.
Muitos foram furados ... com muitos tipos de agulhas
e de líquidos ... e os nabebe iam embora rapidamente, como
tinham .chegado.
As crianc;as choravam comos caroc;os feitos na bunda
por agulhas e· líquidos. Os adultos nao podiam trabalhar
pelos caroc;os nos brac;os... e, apesar das furadas e dos caroc;os engolidos, veio logo urna xawala que ~ez com que
fugissem de pronto quando ficavam sabendo ou viam que
os nabebe estavam voltando.
E os nabebe voltaram várias vezes de helicóptero, e
cada vez furavam menor quantidade de pessoas... e nao
sabiam quem furavam ou quem já tinha sido furado da
outra vez, já que os líquidos nao deixavam marcas tardías,
a nao ser aquele que aplicavam com um filhote de agulha,
quase por fora da pele, que deixava urna ferida e urna
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cicatriz para sempre no brac;o que as pessoas mais usavam
para trabalhar e para cac;ar, onde sempre os nabebe aplicam
esse líquido.
Esse era o líquido para as pessoas nao terem a xawala
que faz o peito apodrecer por dentro: tuberculose, como
diz nabe.
E o kamykari continuou vindo morar no peito das
pessoas, mesmo das que tinham cicatriz da água-fria no
brac;o direito ...
E continuaram chegando as xawalabe, apesar dos vários tipos de líquidos que vem na caixa-de-água-fria... a pesardos muitos líquidos e caroc;os para as doenc;as. Continuam a existir mais doenc;as que remédios.
Foi assim que um nabe ouviu de bocas e viu em papéis quando chegava na serra, e foi assim que ele pensou.

Kamykarí - doenc;a consuptiva associada a espírito de mortos.
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5INAIS DO FIM

I

"

Quando comec;ava a quarta chuva passada, chegou
na serra um nabe, que vinha de longe como qualquer outro.
Já passaram também tres ver6es. As crianc;as que naquele
tempo estavam por nascer, ouhá pouco eram nascidas, hoje
tem um irmao menor ocupando ventres e tetas que lhes
serv1ram.
O nabe que chegava tambémnao sabia a que distancia,
medida em dias de caminhada, estava do lugar onde tinha
nascido na beira de um brac;o de um outro rio grande que
existe bem longe daque1e que nasce na serra ... e era ainda da
mesma terra, como aquela da serra, que chamam Brasil.
Tinha v indo no jato até Boa Vista, de onde acabou de chegar
no aviao grande dos soldados.
Chegou junto com outros, trazendo mais urna vez os
líquidos remédios dentro da caixa-de-água-fria-e-dura.
Andavam a pé e, talvez por cansac;o, eram rnais demorados nas casas que quando vinharn de helicóptero. E marcavam na superfície do papel quern era furado, quem era filho
de quem, pai de quem, irmao de quem, casado com quen1...
Um deles falava e ensinava aos outros, que logo aprenderam a perguntar o que era cada coisa - Wyti bi the thu? Perguntavarn e nao escutavam a resposta...
Ficavam depois de passar urna lua na serra, outras
duas andando com outra gente aonde também levavam os
líquidos das epidemias e vol tavam para passar m ais urna
entre as pessoas da serra... e assim foram se vendo e se
conhecendo ...

V\/Yti bi the thu?

- O que é isso?
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E era no tempo em que os nabebe come<;aram a aumentar no alto da serra ...
Urna vez veio um aviao grande comos nabebe importantes - os deputados - , que queriam saber se o pessoal
da serra existía mesmo e se queriam aqueles que procuram
minérios para morar no mesmo mundo. Deram chinelas,
entre outras coisas, de presente. Os chinelas ficavam pendurados na maloca, já que nao serviam pra andar nos caminhos da serra. Servem pra dar urna voltinha pela casa,
imitando o andar dos nabebe, o que sempre provoca risos.
Vieram, depois, outros nabebe-chefes ver se existiam
mesmo muitas pessoas. Essas estavam escondidas com
medo da xawala que chegou com o primeiro grupo de
nabebe-deputados.
Era 1985*, como dizem os nabebe - ou seja: há quatro
águas -, quando come<;ou o aumento da chegada de nabe
pelo céu vindo nos avioes.

II
Vieram nabebe diferentes: os venezuelatheri, que iam
melhorar os marcos de pedra-feita para dividir a serra; os
soldados e seu s empregados para melhorar a pista, para
que os avioes nao atolassem. Vieram para terminar o que
come<;aram muito tempo atrás, quando os velhos eram
jovens e viram pela primeira vez a cruz de metal voando no
céu. Continuam descendo para dividir a serra em duas ... Do
outro lado da divisao que fazem, existe gente que faz casas
* Início da implanta~ao do Projeto Calha Norte.
Venezuelatheri - moradores da Venezuela.
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como as daqui: parentes que os nabebe contam em 12.000 nos
seus muitos dedos e que possivelmente nao conhecem os
nabebe.
A maioria dos nabebe era de pele muito ou pouco
escura e vinha para trabalhar na pista.
O trabalho na pista e as facilidades de se conseguir as
coisas dos nabebe atraíam pessoas de longe, do Xidéa ao
Parafuri, de sudoeste a nordeste, para trabalhar e ganhar
presentes". Naquele tempo ganhavam 1,66 cruzado por
hora, arroz e xibé (farinha com água e a<;úcar) ... O pagamento é sempre feito em coisas".
Alguns nao gostam, como o Davi By,Ysitheri:
- A gente trabalha muitas escuridoes - o sol vem €
a gente trabalha, trabalha, trabalha ... o sol cai; o sol vem
outra vez e a gente trabalha, trabalha, trabalha ... o sol cai;
o sol vem de novo e a gente trabalha, trabalha, trabalha ... o
sol cai. Ganha um cal<;ao. Eu vou ca<;ar.
Mas a maioria se deslumbra com as coisas coloridas,
cortantes ou metálicas.
Os Byr)¡sitheri trabalhavam com os nabebe e demoravam para fazer um novo ro<;ado. O Chico ficava triste
pensando que eles ficariam corn forne rnais tarde.
Os que vinham de longe, do Xidéa e do Parafuri,
cornpletavarn sua alimenta<;ao de arroz e xibé, na ro<;a dos
Byrf¡sitheri, que generosos, corno todas as pessoas devern
ser, nao negavarn comida aos·paren tes, mas se preocupavam com o-de-comer de seus filhos.
Esses que vem de longe, ao voltar para suas casas,
levam a xawala e ninguém fica sabendo o que acontece, já
que nao se fala dos rnortos.
11

/1

Xidéa - regiao das mais populosas entre os Yanomami.
Parafuri - Yanomami que vive ao norte.
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III

"

Chegam pelo céu os avi6es grandes na pista ... molhada, mesmo assim, de chuvas e nevoeiros que, por vezes,
encobrem os picos e noutras os vales. Aqueles que moram,
ou podem ir, no lugar em que mora o Chico, já estao mais
acostumados com os avi6es. Chegam perto, alguns entram... os avi6es sempre trazem mais nabebe com suas
coisas. Há pouco tempo, o aviao grande vinha várias vezes
por dia, carregado com as casas dos soldados que serao
muitas; construídas retas, urna atrás da outra, sobre troncos de madeira, longe do chao. Sem lugar, como sempre na
casa dos nabebe, para fazer fogo. No momento, urna está
quase pronta: é a que será chamada de cadeia, onde serao
guardados os que sao ignorantes ou que fizeram ignorancia
- mesmo que sejam valentes ...
Muitos nabebe já chegaram de longe, desde quando
come<;ou a outra chuva antes dessa. Eles come<;aram a chegar para trabalhar na pista: a pista onde no come<;o desceu
o aviao; a pista que existe desde o tempo de Omame. Desde
o tempo do dilúvio que isolou as pessoas na Serra do
Parima.
Esses novos forasteiros que chegaram para trabalhar
na pista vinham de longe, sem mulher: do Pará, Rondónia,
Nordeste ... Chegaram e ficaram assustados quando viam
os homens de rabo ou simplesmente como pinto amarrado
pra cima e as mullieres com tanga de algodao. Ficavam
espantados: "Sao índios mesmo, pelado e tudo!" .
Omiime - um dos primeiros Yanomamí que caíram do céu.
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O povo da serra voltou a ficar por perto para observar
e para pedir. Os nabebe, muitas vezes por medo, dao um ou
outro presente, que é quase sempre sobra de comida, pés de
frango que iam jogar fora, roupas u sadas ... Trocam por
arcos, flechas, cestos, comida -banana, mandioca ou ca<;a.
Existe grande vontade e precisao de ter as coisas do
nabe: os fac6es, a luz-fria-que-sai-do-brac;o. Urna das maneiras é trocar.
Coma construc;ao dessa pista, apesar dela estar inteira forrada de pedra - coisa que as pessoas já tinham feito
junto com o pessoal do Chico - , puderam comec;ar a
ganhar coisa de nabe", vendendo seu tempo: trabalhando.
Trabalhavam na pista. Mais tarde, durante a represa, aumenta a "febre do emprego" - já que os peces se recusaram a carregar latas de areia pra construc;ao da barragem,
da micro-hidrelétrica - que vai acender as luzes e fazer
funcionar as máquinas das casas que os nabebe estao fazendo em cima da serra.
As pessoas trabalharam querendo ter as coisas dos
nabebe pra poder trocar com os vizinhos distantes que nao
chegam perto: das 4.000 pessoas da Serrado Parima, somente 700 chegam a casa do Chico sem medo.
Todos trabalham: os homens, as mulheres com as
crianc;as nas costas, e as crianc;as.. num caminho escorregadio, levando a areia lá de baixo, do pequeno Farai-ú até
a cachoeira que existía acima.
Assim os Tísipora-ú-theri trabalharam urna lua. Mais
ou menos 100 pessoas trabalharam ... alguns ficavam doentes. Cerca de 80 pessoas trabalharam por dia. Durante os
dias em que trabalharam como formigas carregando areia
para construir o conforto dos nabebe que estavam chegando,
fl
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ficaram morando em tapiris mal cobertos - urna vez que a
floresta rala do alto da serra nao é lugar próprio para se fazer
as casas pequenas e provisórias - já que as folh as sao
estreitas.
Alguns ficaram numa casa que serve de alojamento
para os de passagem, perto da casa do Chico, e muitos
ficaram mesmo no h ospital, principalmente quando tinham
algum parente doente, o que nao era difícil acontecer.
R·e cebiam comida enquanto trabalhavam na constru<;ao da cerca para prender o riacho: arroz branco duas vezes
ao dia, farinha, a<;úcar e água durante odia todo. Passavam
no hospital durante o amanhecer e o anoitecer, pedindo
algum remédio: com queixas, principalmente de tosse e
dores no corpo.
Esse pessoal que trabalhou um mes inteiro seria pago
de acordo como número de latas d e areia - latas de 20 litros - carregadas serra acima.
Carregaram muitas latas, que eram contadas com
pedrin has. Muitas pedrinhas ... muitas ... (3 .500) . Os
Aikam(e)theri, principalmente os Byrysitheri, já tinharn carregado 2.500 latas de areia, que eram transformadas em
p edrinhas, que por sua vez eram transformadas em 10
cruzados ... que por sua vez eram transformados em facoes, sabonetes, roupas, lanternas, redes.
No mes de junho· de 86, o total pago pela empreiteira aos índios foi, em cruzados, 35.000,00, para ser dividido entre 100 pessoas. Eram trocados materiais industrializados, terc;ados custando 110,00, e urna lanterna por 200,00.
As pessoas n ao entendiam: eram muitas pedras e cruzaTapiris - acampamentos.
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dos*; é urna coisa misteriosa, mas as latas transformad as
em pedra transformadas em 10 cruzados sao transformadas, por fim, em coisas-presentes pras pessoas, através da
lente da confian<;a. Os que moram perto, é claro, sao os que
tem mais fácil as coisas que chegam de aviao ... e com elas
adquirem um poder em rela<;ao aos mais de longe. E acirra
ainda mais, por essas coisas, essa inimizade entre eles: para
que nao se aproximem dos nabebe e possam ter sem ágio as
coisas que chegam de aviao.
Quem mora perto, sempre que tem disposic;ao pra
pedir, pra conversar, pra fazer o jogo dos nabebe, ganha
muitos presentes. Procuram o acampamento dos peoes, e
agora o dos soldados, e ficam simplesmente observando. O
que pode também causar urn acidente: um trator nao é tao
óbvio para urna pessoa da serra como para um nabe. Urna
máquina que anda - sozinha - fazendo barulho ... E é urna
questao de prestigio, andar feito um que veio do céu, em
cima de um trator. Mesmo que sacoleje muito e deixe a
bunda dolorida. Ficam simplesmente observando, curtindo ... se divertindo com os costumes estranhos ... Pode-se
ganhar a comida e ficar simplesmente observando, como já
aconteceu - e nao plantar roc;a. Pode-se trabalhar para os
nabebe ... ser pago em roupa ... trabalham ... preferem
roupa ...nao tem sabao: comec;am a precisar de mais urna
coisa ... Em poucas luas passaram de índios de verdade
mesmo, primitivos", a caboclos imundos".
Surge urna pergunta: "Se os brancas se tomarem
muitos na serra, o que eles vao comer e onde vao cagar?"
/1

/1

* Em janeiro de 1986 a moeda brasileira era o cruzeiro. Até hoje (novem-

bro/1993), mudou de nome quatro vezes (cruzado, cruzado novo, cruzeiro, cruzeiro real) e perdeu nove zeros. O que era um bilhao de cruzeiros em 1986 passou a ser 1 cruzeiro real. Ninguém entende mesmo.
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NoITE,
FOGO,
ESCURIDAO
,_.,
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I
Noite ... o sol caiu.
Normalmente as pessoas ficam dentro de suas casas. Os inimigos podem assoprar um pó causando-lhes a
morte.
Fontes de luz na escuridao: os corpos celestes, os
vaga-lumes e o fogo.
Esse é alimentado constantemente e mantém o xabono aquecido. A iluminac;ao varia de acordo com as conversas, os afazeres, o frio, o número de pessoas. 0-que-saido-fogo sobe pela abertura do teto ou através das p alhas.
Lá fora é a escuridao, as cobras, os inimigos, as coisas
dela m esmo ... Coisas da escuridao.
Caso necessário, as saídas noturnas sao feítas aluz de
tic;oes. Caga-se rapidamente na porta antes que os inimigos
assoprem feitic;os.
O fogo ... única fonte de luz portátil que d á calor ...
queimando.
No comec;o, quem tinha o fogo era o jacaré. Só ele é
quem podia comer as lagartas assadas. Escondia-o na boca
e por isso hoje tem a língua pequena, já que o fogo a
que1mou.
O fogo foi roubado do jacaré e escondido em algurnas
árvores. O kori-a, que hoje tem o rabo amarelo, foi quem
voou e deixou o fogo no cacau eiro: esfregando-se dois
pedac;os do cacau eiro com trabalho e esforc;o sai urna faísca
pequena que, atic;ada em meio a gravetos secos, vira o fogo .
Todos podem cozinhar seus alimentos.
Kori-a - pássaro que vive em bandos, que constroem vários ninhos
numa mesma árvore. Japinim, japim.
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Os nabebe conhecem muito bem o fogo, apesar de nao
conhecerem o cacaueiro e o jacaré. Nao sabem também das
árvores da chuva ou das árvores que sustentam o céu . Nao
sabem do xabori que canta e ajuda a segurar o céu para que
ele nao caia. Nao sabem que o céu é velho e vai cair ...
Por isso, talvez, matem os jacarés, as florestas e os
xaboribe. Nao percebem a importancia das coisas d a Terra.
Outras coisas os nabebe sabem.
Do fogo parecem saber tudo: tem os palitos que
acendem sem esfor<;o, os isqueiros, as bokoximabe - o-quesai-do-bra<;o - , que eles chamam de lanternas.
O pessoal da serra aprendeu depressa as partes da
lanterna: o olho, lámpada para os nabebe, os caro<;os, que os
nabebe chamam de pilhas; e o cu, que é o lugar por onde
trocam as pilhas... Luz fria e clara saindo do bra<;o pra
procurar coisas no escuro e espantar a escuridao.
Com o ·tempo, o olho come<;a a ficar cego, pois os
caro<;os vao ficando fracos e morrem. As pessoas come<;am
a precisar de caro<;os novos e fortes que nao sabem fazer .
Depois a luz nao sai mesmo com caro<;os novos. A lanterna
estragou-se... As pessoas ficam precisando... Come<;am a
se sentir pobres, como eles dizem...

II
Moxafetheriyoma chamava-se de Tixokopi-ú-theriyoma:
mulher que mora no rio que tem muito beija-flor. Por ter
urna filha que foi roubada entre os Aikam(e)theri, a mae da
Olívia, e urna neta de cinco anos, a Olívia, casada como
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xabori mais velho do By.,Ysi, ela podia transitar livremente
por essa regiao. Era a embaixatriz ... e a jornalista.
Destacava-se na pista de pouso com o rosto pintado
de lágrimas e carvao e o sorriso combinando com a cor do
céu brilhante das penas de seisi-a que trazia nas orelhas
displicentemente.
A tia carinhosa conversava muito com alguns dos
nabebe, que nao sabiam escutá-la. Ofereceu-se para acompanhar os nabebe até o Xirimifipike e carregar a caixa-de-águafria com o líquido da xawala em troca do inetal grande que
tanto precisava e quería.
No caminho, ia trocando notícias com outras mulheres d'o Byrysi. Compridos discursos descendo as ladeiras,
gargalhadas nos igarapés e silencios nas subidas. Vez ou
outra parava e pedía aos nabebe que fossem também com
seus remédios até sua casa, onde os seus tinham vermes e
morriam quando chegava a xawala.
A caixa-de-água-fria era pesada. A moradora do rio
que tem muito beija-flor, apesar de ter brincado no igarapé
batendo no ventre e comentando sua juventude e a possibilidade de estar grávida em seus aproximados setenta anos,
cansou-se.
.N o Xirimifipike, ficou na rede. Reclamava ... e contava
navidades. Na volta, após algumas noites, nao brincava ·
mais nas paradas.
- Minha tia, nao fique assim voce que é nova e ·p ode
até estar grávida ...
"
- E mentira ... Eu falei simplesmente por falar, obviamente ... Sou velha e há muito tempo nao trepo ... Estou
me sentindo outra...
Seisi-a - pássaro de plumagem azul-celeste brilhante, usada c~mo
adorno.
Xirimifipike - montanha com muita xirimifike, um tipo de árvore.
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Deitava-se no chao.
Mesmo assim quería continuar carregando a caixade-água-fria para ganhar o metal grande que lhe era muito
importante. Ao passar pela roc;a dos Byrf¡si encheu o seu
cesto de bananas. Nao agüentou e largou a caixa-de-águafria, continuando apenas com seus cinqüenta quilos de
bananas pela ladeira, que se demora um décimo do día
para subir.
Descansou, e reclamou, por alguns días.
Tirou as penas das orelhas e foi-se com o facao novo
para as margens do río que tem muito beija-flor. Esta va com
saudades.
Para chamar Tixokopi-ú-theriyoma, o nabe dizia tia/
sogra ... Outras vezes se encontraram e ela ensinou o nabe
a falar e cantar.
Urna vez, o trator trabalhava na pista durante a noite.
A tia deslumbrou-se com os ótimos olhos-faróis que enxergavam longe. Profunda conhecedora de lanternas e
caroc;os, comec;ou a perguntar sobre o tamanho e a durac;ao
dos que eram usados no trator.
Informada sobre o assunto, deu-se por satisfeita. Mas:
- Como se faz água-de-fogo que o trator bebe? Ela
corre em ríos? ... Como voarao os avi5es quando ela acabar?

III

joga longe as pedras grandes. As pessoas ficaram assustadas ...
Os nabebe tem outros tipos de fogo e de claridade. Nas
grandes aldeias dos nabebe a noite é clareada com muitas
luzes. Fica parecendo día ... Os nabebe nao ficam em casa com
seus parentes. Andam na claridade ouvindo as máquinas e
os espíritos dos mortos que saem do rádio e da televisao.
Andam na claridade de muitas lampadas que nao
precisam de pilhas/ caroc;os. Precisam apenas cercar os rios
e alagar florestas com os viventes d elas. Cachoeiras e animais desaparecem ...
Em suas aldeias iluminadas os nabebe nao veem as
estrelas e a luz. Nao sentem o peso do céu ... Nao escutam a
onc;a e os espíritos da floresta ... Sao valentes mesmo ... Nao
tem medo de nada ... Sabem tudo do fogo.
Algumas aldeias fazem um fogo tao grande que as
outras ficam bravas e com m edo caso o acendam. A sua
fumac;a, como é de esperar, causa doenc;a que os próprios
nabebe nao sabem curar.
A comida que tem essa fumac;a invisível fica estragada, e os nabebe mandam para as aldeias mais pobres onde
trabalham nos días e noites claras fazendo metais, carros,
remédios, venenos, fogo, armas ... Onde as mulheres tem
um filho por ano e a maioria morre antes de estar falando
direito. Onde os mutilados feítos p elas máquinas exibem
suas feridas pedindo o que comer.
Os nabebe das tri_bos pobres passam fome para que
outros construam um grande fogo ... e grandes avi5es para
chegar as estrelas...

Durante a construc;ao do limpo para que os avi5es
grandes descessem, os nabebe mostraram um outro tipo de
fogo: um grande e barulhento que faz a terra trem er e que
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Potomathatheri, moradores de lugar que tem muita
mutuca, é como os Byrgsitheri chamamos Yarime-ú-theri,
moradores dorio Macaco-Prego. Pouco eles veem os nabebe,
já que sao inimigos dos Tisipora-ú-theri, que sempre vao a
casa do Chico.
Chegaram a tarde num grupo de vinte. Queixas de
verminose ... Os nabebe deram o caro<;o que fazem os vermes morrerem, embora isso resolva o problema só por
pouco tempo.
A velha examinou o comprimido bem de perta, seguro na palma da mao esquerda, sob diversos angulas.
Demorou-se ... Apanhou-o coma pin<;a da mao direita polegar e indicador - e aproximou-o mais dos olhos ... As
Byr!Jsitheriyomabe, acostumadas a engolir comprimidos com
presteza, olhavam, riam, e come<;aram a torcida:
- Engole, engole!
Ela colocou o comprimido na língua com os dedos,
enquanto a torcida gritava para que engolisse e tomasse
água. Tomou urna cuia de água, tossiu, fez urna careta e
cuspiu na mao o caro<;o que nao foi capaz de engolir. Pediu
mais água, colocou o comprimido bem fundo na garganta
e tragou-o num gole grandioso. Fez nova careta e saiu de
perta...
Engoliu pela primeira vez o caro<;o mágico que o povo que veio do céu trouxe...

Byrifsitheriyomabe - mulheres do grupo dos Byrifsitheri (moradores do
campo do alto da serra).
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As p essoas da serra nao conheciam os líquidos que
rnoram n(\S caixas-de-água-fria e que espantarn as epidemias, assirn corno muitos nabebe, que também os desconhecern ou duvidam de seus efeitos. Fazendo o corpo ficar
amargo, para que a xawala nao o torne. E tinha líquidos para
diversos tipos de xawalabe, menos para a que rnais estava a
chegar e a matar - a que chamam gripe. E as pessoas
tinharn medo das injec;5es, mas muito rnais das xawalabe, e
assim aceitavam as agulhadas ... rnuitas e repetidas ... embora a xawala gripe chegasse sernpre.
Muitos continuavarn fugindo ou procurando desculpas para se safar do estranho líquido frio injetado na carne.
Por vezes, a recusa era urna negativa simples e seca.
As pessoas eram diferentes e os parques das doenc;as
- ou rnelhor: dos doentes - eram diferentes. E eram diferentes o corno e o porque daqueles líquidos da caixa-deágua-fria ... O nabe pensava saber explicar o corno; mas as
pessoas queriarn saber o porque. E talvez fosse já urna
diferenc;a inicial e básica.
Líquidos misteriosos que pareciarn vivos e que morriam fora .da caixa que guardava água-fria-e-dura-feitopedra e nao rnais faziarn seus efeitos contra xawalabe.
Os nabebe queriarn furar pessoas corn os líquidos
certos e pessoas certas ern número de vezes também certo,
conforme pedia a magia de cada um dos líquidos. Por isso,
tanto queriam saber o nome das pessoas. Essas nao possuíam nornes ou nao podiam ouvi-los, já que seu som e
significado quase nunca eram agradáveis ao ouvido e ao
pensamento.
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Os nabebe terna máquina de olho grande que desenha
a pessoa tal corno ela é na superfície de papel: rouba a irnagern ... que é espírito; urn dos vários que possui urna pessoa.
Acontecendo isso, este nao continuava tranqüilo depois de
deixar a casca vazia ... Corno as pessoas nao queriarn ter sua
irnagern na superfície do papel, os nabebe tiverarn que saber
como as pessoas se tratavarn entre si: que era de cunhado,
sogro, irrnao, tio, rnulheres ... Alguns erarn sozinhos.
E mesmo que os nabebe cornec;assern a chamar as
pessoas corn nornes que sao da boca deles, as pessoas
rnuitas vezes os esquecern ou dizern de urn jeito diferente,
onde Alfredo vira Aforeto e Paulo fica sendo Paro-a ... e,
mesmo que alguns tivessern nornes conhecidos, era sernpre perigoso perguntar por eles: pode ser que tenham
marrido e seus parentes fiquern corn saudades - e bravos.
Amigos nao se procuram para se fazerem bravos ou tristes,
coisas que já estao sendo devidarnente feitas pelos inirnigos
ou por aqueles que nao tern o pensarnento gastoso.
Os nabebe que traziam as águas que charnarn vacinas
nao sabiarn corno faze-las, eles mesmos. Tarnbérn nao eram
feitas em Boa Vista ou ern qualquer de suas aldeias, que
existern nesse mesmo rio abaixo que eles charnarn de Amazonas. Aldeias que nascerarn da espuma do sangue das
pessoas da serra feita nas corredeiras dorio.
Elas vern de longe, das rnargens de urn outro rio, ou
mesmo do outro lado da água grande, onde nao se ve
estando neste pedac;o de chao onde fica este mundo.
Esses líquidos já chegam ern Boa Vista dentro da
caixa-de-água-fria e, lá, ficam guardados por rnuitas luas
até serern injetados nas pessoas; e ninguérn sabe direito se
ainda estao vivos fazendo seu born efeito de fazer o corpo
ficar amargo e nao desejado pela xawala.
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Para conseguir que o líquido vacina chegue até a serra, os nabebe que o trazem, por nao saberem eles próprios
produzirem o líquido, precisam pedi-lo na superfície dopapel aos nabebe que sao Funai. Estes, por sua vez, marcam
outro papel pedindo as pessoas que ficam na casa que
chamam de Secretaria de Saúde e que, por sua vez, fazem
outro papel, que mandam a outra casa onde sao guardados
muitos remédios, que eles chamam de Central de Medicamentos. Isso pode demorar muitas noites.
Pode ser que em tantos papéis os nabebe se enganem
em qualidade e quantidade dos líquidos, e acabe por faltar
alguns quando chegam na serra. E para que cheguem, de
aviao, depende de que o dono do aviao possa e queira
chegar na serra: rádio conversando para dizer se chove, se
o céu está limpo e a pista seca.
E depende muito mais dos nabebe que sao Funai, que
podem deixar ou nao as coisas acontecerem com o povo da
serra.
E o querer e o poder dos nabebe que sao Funai, mesmo
dos que sao chamados de chefes, dependem ninguém sabe
direito de quem.
Ninguém assume. Responsabilidade nao existe. Competencia também nao.
Muitas vezes os nabebe, mesmo estando com seus
remédios na serra, nao conseguiam chegar até onde as
pessoas estavam morando definitiva ou provisoriamente.
Muitos, pela desculpa de que moravam longe demais ...
apesar de existirem helicópteros. Nos lugares mais afastados os nabebe nao chegam andando, por nao saberem o
caminho... nao conseguem guias da própria serra, pois
existem grandes inimizades entre as pessoas que moram
longe ... ou, simplesmente, porque os de perto da casa do
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Chico nao querem que os de longe conversem e tenham as
coisas dos nabebe.
Mesmo os que moravam perto da casa do Chico nao
eram encontrados cada vez que os nabebe vinham com os
líquidos das epidemias. Uma vez foram no Xirimi.fipike e
ficaram sabendo que grande parte deles estava no Topara.
Quando chegaram lá, os Xirimi.fipiketheri já tinham regressado a sua casa no Xirimi.fipike junto com muitos Toporatheri,
que faziam urna nova roc;a perto do Xirimi.fipike. Foram de
novo, no Xirimi.fipike, os nabebe com líquidos e agulhas
atrás das pessoas.
As crianc;as Toporatheri, estando em acampamento
na roc;a, onde ainda nao existia xabono, fugiram sem muito
esfon;o do remédio doloroso.
E o número de pessoas furadas com o líquido protetor nao era tanto quanto os nabebe esperavam. Os resultados
.m elhoravam a medida que as pessoas e os nabebe iam se
conhecendo mais e melhor.
Se, por um lado, as pessoas demoram a entender o
líquido das caixas-de-água-fria, que faz efeito se tomado
quando ainda nao possuídos pela xawala, por outro já
conheciam há mais tempo outros líquidos-remédios, mais
saborosos e menos dolorosos, com vantagem de alívio imediato quando a pessoa está doente: diminuíam dores e temperatura repentinamente, aliviavam ansias de vomito ... e
por que nao de medo? Faziam morrer vermes visíveis e
invisíveis. Muitas vezes nao melhorava nada ... sao sintomáticos e nao curam de verdade ... e curar de verdade quem
sabe é o xabori, que viaja em batalhas com espíritos descobrindo porqués de doentes.
Topora - nome de cachoeira.
Toporatheri - moradores do Topora.
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Muitos gostavam de tomar remédios e pediam, principalmente os adocicados, simplesmente por pedir, mesmo
sem sentir incómodos. O nabe que tinha os remédios, na
maioria das vezes, nao escutava o que as pessoas falavam e
da va logo qualquer urn que existisse em quantidade ou que
estivesse a mao.
As pessoas cornec;aram a ficar precisando de remédios ... e, principalmente por isso, muitas vezes toleravam
nabebe de que nao gostavam vivendo em seu mundo: precisavam de remédios que os nabebe traziam... a pesar de
ser em eles também quem traziam as xawalabe.
Os nabebe construíram casas para que se tomassem
lugares onde as pessoas se ocupassem tao-semente de dar
e tornar remédios ... e essa era ocupac;ao das mais importantes que os nabebe tinham antes de comec;arem a ser
muitos. Sempre que se tornam muitos, ocupam-se em
construir pistas de pouso, casas, represas ... ou procurar tais
terras e pedras valiosas nos igarapés.
No caso de existirem essas casas especiais, que chamamfarmácias ou hospitais com grandes facilidades em ter
remédio, as pessoas se acostumavam a estar sempre tomando algum remédio ... Carecía de ter urna certa ordem na
relac;ao entre os muitos que pediam e o único, caso raro mais
de um, que dava. E muito pediam e muito ganhavam, e
muitos motivos existiam para tanto consumo de líquidos e
caroc;os... e era diferente o motivo pelo qual as pessoas
pediam e os motivos pelos quais davam as que tinham.
Pediam por sentirem incómodos, curiosidade ou
costume. Por acreditarem em um efeito tardío qual o dos
líquidos das caixas-de-água-fria ... por ser um motivo para
tentar conversar com os nabebe ... ou mesmo porque uns
poderiam se sentir mais importantes tendo tomado mais
remédios que outros.
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Davam remédios muitas vezes por medo das pessoas
que costumavam ficar zangadas quando pediam e nao recebiam, já que existiam tantos guardados. Ou dando logo
qualquer coisa, as pessoas nao faziam aquilo que os nabebe
chamam de " encher o saco", o que vez ou outra diziam p ara
a~ pessoas nao fazerem ... aoque muitos da serra respond1am pedindo a superficie mole transparente e impermeável que as máquinas dos nabebe fazem com perfei<;ao: um
saco de plástico.
Tinham boca, orelha e motivos diferentes.

III
Os nabebe que normalmente existem distribuindo
remédios na serra nao sao dos que, dentre eles, sabem
dos remédios mais acertados em efeitos e quantidades
para tal ou qual moléstia. Esses vivem mais nas grandes
aldeias e sao os que eles chamam doutor, que 0 pessoal da
serra escuta e repete toto ou dodo, significando - nos
dois casos - alto. Raramente vinham a serra.
Os que sempre cuidavam dos remédios na serra eram
os que na cidade se ocupavarn simplesmente de olhar no
papel o que outro que rnais soubesse tivesse prescrito, e
assim ministrar caroc;os, líquidos ou espetadas ...
Muitos doentes, que nao respondiam ao tratamento
feito na serra, eram transportados de aviao para Boa Vista,
a fim de terem seus problemas resolvidos abase de líquidos
e caroc;os... serem olhados por máquinas que olharn por
dentro as sombras de ossos e vísceras e, por fora, pelas que
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fazem olhar grande através de matérias saídas do corpo espontanea ou violentamente... Por vezes, o tratamento
exigía que um órgao precisasse ser consertado, substituído,
ou simplesmente retirado e jogado fora ... entre os nabebe
existem muitos mutilados e consertados com laminas e
fios . Com órgaos ainda vivos dos que já morreram... muitos
inválidos e deficientes, apesar de tudo.
Ir para Boa Vista era muitas vezes complicado e
perigoso, principalmeñte para um que estivesse doente.
Para muitos é impossível, desde ch egar até onde os avi6es
caem no alto da serra perto da casa do Chico, por motivo de
amizades - mais por falta de - , ou pela desfavorabilidade
do próprio corpo, do relevo ou do tempo. Sendo o transporte de um o lombo de outro torna-se mais longo o caminho,
com maiores barreiras e dificuldades.
Para um que está doente, e assim com avarias nos
espíritos, pode parecer de grande risco urna turbulenta
viagem acima das nuvens, quando mais espíritos poderiam
se am edrentar e partir, deixando o corpo ainda mais vazio.
E muitos outros medos existiam para se viver, mesmo
provisoriamente, na cidade dos nabebe que era río abaixo ...
Tempo de percurso diferente, andado pela floresta ou voado sobre, tomava diferente a mesma distancia. Lá o clima
era outro e muito mais quente, e os viventes, na maioria
estranhos: pessoas, anim ais e floresta. Alimentos diferentes, ou mesmo proibidos, era o disponível. .. e nao raras
vezes ... insuficiente. Medo do procedimento a ser indicado
pelos que dentre eles decidiam... Muitos eram os casos
conhecidos em que um, apesar de submetido a tratamento,
nao tinha sarado, ou tinha mes1no piorado. Impossibilidade
de exprimir suas idéias e necessidades na língua da maioria
que lá se encontrava. Alguns fugiam de medo e lanc;avam-
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se no longo caminho río acima ... mulheres eram raptadas.
Homens podiam encontrar inimigos. Os que tinharn mesmo doenc;a grave voltavam mortos.
Dos que voltavam, cada urn centava história diferente ... ou trazia doenc;as diferentes conforme eles passavam de
urna pessoa a outra n a casa-hospital em que ficavarn doentes diferentes ... e assim, d epois que um ia pela primeira vez,
acabava precisando sempre voltar ... mais que os que tinham
sempre ido.
Para um que vem da serra, após o m edo das alturas,
o sus to aumenta por tantos tipos de aviao que existem na
pista de Boa Vista - existem inclusive os filhotes - semasas-ainda, para os que conheciam semente avi6es e nao
sabiam de automóveis. Longos caminhos de pedras pretas
cercados de casas erarn p ercorridos rapidamente ... nao se
viam roc;as ... águas sujas as margens dos caminhos de
p edra ... água de beber nao se vía ... n ao se vía lugar para que
um se aliviasse d aquilo que sai da bexiga ou dos intestinos.
Pensava-se na generosidade de algumas pessoas que
tantos presentes penduravam do lado de fora de su as casas
e ficavam na porta esperando que alguém os pedisse ...
Assim acontecía com roupas, ferramentas, remédios. .. e
com comida. A necessidade de cada um era regulada pela
quantidade d e papel-cruzado de que dispunha ... e nisso
possuíam grande diferenc;a entre o muito e o pouco ... um
sempre acha que tem pouco e os outros muito m ais ...
Mesmo os que tem muito em relac;ao aos que nao tem nada.
E tinha rnuita gente feia. Estranha ...
Urna pessoa fica triste quando n ao tem com quem
conversar ou coisas de que precisa pra viver: de água e
amor. Muitos remédios para dor de barriga engoliam
quando pediam por água ou comida. O corpo e o pensamento empobreciam.
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o pensamento de um, quando fica precisando a toa,
simplesmente, de outro, acaba ficando com saudade ou
tristeza. E estavam num lugar em que eram tidos por
ignorantes e sujos: primitivos.
Assim aconteceu com Biyo: precisava tomar durante
seis luas o remédio que matava a xawala-tuberculose. O
tratamento foi comec;ado por tres vezes. Ele fugia, deixando
o rastro da doenc;a por onde passava demoradamente ao
subir o rio no seu longo regresso.
Muitos nabebe tomam mais remédios que alimentos.
Há algum tempo os filhos do Esmeraldo, como as
demais crianc;as e adultos Tisipora-ú-theri, vinham emagre- ·
cendo. Para isso tinham motivos.
Constantes xawalabe traziam indisposic;ao para a cac;a
e o plantio, quando nao estavam trabalhando para os nabebe
em troca de seus presentes. As roc;as encontravam-se divididas para as intenc;oes da ingestao das cinzas dos vários
mortos recentes ... também nao podiam comer de sua roe;a
rio abaixo perto do Mucajaí, onde eram atacados pelos
Maraxi-ú-theri que se aproximavam cada vez mais, já que
chegavam os muitos garimpeiros pelo outro lado. Tornavam-se poucas a comida e a floresta. Aumentavam a guerra
e as doenc;as.
A filha mais nova da mulher mais nova do Esmeraldo
ficou querendo morrer e foi levada com a mae para Boa
Vista. Como o aviao desceria no lugar que os nabebe chamam de Couto Magalhaes, onde existem Maraxi-ú-theri
inimigos, o pai nao pode acompanhar a família como era
esperado até o momento do embarque.
Maraxi-ú-theri -
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designa~ao

dos Yanomami da regiao de Surucucus aos
moradores da regiao do rio Couto de Magalhaes. Conhecida pelos nabebe como Paapi-ú.

No Paapi-ú, a mulher ganhou beiju e tabaco para que
nao ficasse necessitada quando estivesse na cidade ... tinha
ganho do Chico um calc;ao e urna camiseta para que chegasse embrulhada, como era de conveniencia.
Ao chegar em Boa Vista, por ser grave o estado da
crianc;a, foram levadas ao Hospital dos nabebe, e nao ficaram
no lugar que chamam de Casa do Índio, onde algumas
vezes existiam pessoas conhecidas pelas da serra.
A crian<;a respirava com dificuldade ... a mae, nervosa, muito falava e amedrontava os muitos nabebe presentes
que nao a entendiam. Davam-lhe remédios para abaixar a
febre e banhos. Só isso.
Passou-se a primeira noite. No outro dia, quando o
sol ainda estava alto no céu, os espíritos retiraram-se do
corpo fraco deixando-o definitivamente vazio. Coma casca
vazia nos bra<;os e entorpecida de dor, a mulher tinha ansias
de sair pela cidade desconhecida, o que fez com que fosse
trancada numa sala onde falava e chorava forte ... sozinha.
Reclamava pedindo a faixa em que sempre carregou
o filhote para que tivesse seu fim juntamente com o corpo,
conforme o prescrito, para que os espíritos nao voltassern a
procurá-la ... e reclamava do calc;ao que ganhara do Chico e
que na cidade havia sido trocado por um pano grande conforme uso das mul~eres ... esse era velho, feio e estragado.
Chorava. Nao existía aviao, mesmo que filhote, que
pudesse levá-la no mesmo dia para a serra para chorar com
seus parentes. Os nabebe queriam trancar o corpo da crianc;a
num caixao, o que a rnae nao deixou e ficou com ele
embrulhado com muitos panos nos brac;os chorando ... alguns nabebe achavam indispensável que o corpo só saísse
dentro da caixa de madeira, com a mae a devida distancia.
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No dia seguinte foram no aviao que, ao chegar na serra, nao conseguiu ver a pista para cair em terra, já que existiam muitas nuvens ... sacolejou e voltou para Boa Vista.
Chorava ainda sozinha... o corpo inchava e perdia
líquido no colo da mae. Fedia. No fim da tarde o aviao
desceu na serra, onde os parentes esperavam ,e assim choraram juntos a saudade da que se foi. O pai estava doente
com tos se, falta de ar e febre.
Parada cárdio-respiratória foi o que os nabebe escreveram no papel resumindo a história da crianc;a... para a
mae, o que causou a morte foi a cebola existente nos
alimentos dos nabebe.
E, mesmo tendo ido ao lugar onde existem muitos
nabebe, nao ficou sabendo se esse tal lugar era debaixo
daquele mesmo céu do seu mundo, que é velho e sustentado pelas árvores altas e pela forc;a dos xaboribe que, em
transe, segurarn-no quando sentem que vai cair.
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UM DOS NABEBE
ERA EU MESMO
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No come<;o, com um papel e urna caneta, o nabe
desenhava o esquema de Pm corpo, onde as crianc;as reconheciam as partes e comec;avam a ensinar, na sua fala,
como se diz barriga, nariz, orelha ... Quando via um bicho
sendo estripado, aprendeu os nomes das tripas, do cora<;ao,
fígado ... A palavra mágica - Wyti bi the thu? -, que o nabe
falava sempre, foi lembrada depois por um dos que chamavam o nabe de sobrinho.
Outros nabebe já tinham feito papéis-dicionários, gramáticas, e algumas constru<;6es de frases - que o nabé
ficava pensando no papel. As pessoas de lá nao as entendiam lidas-faladas da superfície. Entendiam algumas e
esclareciam, ensinavam como falar direito.
Eles falavam que o nabe tinha a orelha entupida, pois
nao entendía sua língua. E que era mudo - Akabore - que
seria, ao pé da letra: "língua de fantasma".
No come<;o, as crian<;as mais curiosas chegavam. As
velhas, que nao sabiam que o nabe nao conversava nem
escutava, falavam. E, pouco a pouco, o nabe foi aprendendo.
Quando o nabe sabia falar o essencial - com urna certa
inseguranc;a -, comec;ou a ficar nas xabonobe sem outros
nabebe. O que era preocupac;ao tanto para os nabebe que ele
chamava de amigos, como para as pessoas da serra ...
Viam o nabe sozinho e ficavam preocupados caso
morresse na floresta ... O nabe nao ia ter parentes pra chorar
sua morte, pra levar seu corpo pro mato, deixar pendurado
até que se decompusesse e os ossos secassem. Ele nao tinha
os parentes que fossem queimar seus ossos, fazer o pó,
guardar ... Nao tinha lá os parentes que iam plantar urna
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roc;a, fazer urna festa n a qual fossem tomar as cinzas - que
é o que ia sobrar do corpo... ·
Muitos cuidados eles tomavam com o nabe.
E o nabe também era cuidadoso com aquilo que podía
estar mudando no que as pessoas eram desde que o mundo
comec;ou.

II
No Mayebe-ú o nabe conheceu os moradores do río do
Macaco-Prego: Yarime-ú-theri. Era assim que o velho falava:
- Eumororioabaixo, pertoda bocado Yarime-ú. Nós
nos chamamos Yarime-ú-theri. Eu sou muito sozinho, eu sou
sozinho. O único velho. Os nabebe d o h elicóptero me chamaram de Dixawa. Meus filhos, meus netos, meus genros,
minhas m ullieres ... [ap ontava os citados].
O velho estava sentado forado xabono, no Mayebe-ú,
e suas filhas arrancavam os bichos-de-pé que ele já nao
enxergava mais pra tirar. As netas brincando, os primos
conversando.
O nabe tinha chegado há pouco da casa do Chico e,
cansado, tinha ido tomar banho. Alguns acompanharam
para pedir sabao, matar a curiosidade de ver o nabe pelado,
conferir se tinha pinto, se tinha saco, reparar nos muitos
cabelos e pelos ...
Voltando do banho, o velho con tinuou: ele era xabori
e veio pra curar o xabori Mayebe-ú-theri qu e estava doente.

O nabe trazia remédios, trazia a caixa-de-água-fria-edura como líquido d as epidemias. Era a terceira vez que ele
vinha ao Mayebe-ú. Nunca tinha ido ao Yarime-ú. Mas o
velho contava:
- Outros nabebe já foram na minha casa, de helicópteros, tuk}¡ tuky tuky tuk-y tuky tuky tuky tuky tuky tuky tuky
...krf¡ushh - aterrissagem. Essa noite eu vou dormir aquí.
Arnanha vou fazer xapori-mu de novo, depois de amanha eu
vou embora. Quando o sol estiver pequeno, eu vou indo
,d evagar ... O sol vai p elo meio do céu ... Quando ele estiver
quase caindo, eu ch ego lá. Eu quero que voce vá comigo.
Nós também queremos o líquido pras epidemias, caro~o
pras lombrigas ... Voce tem também kamykari-ú? Nós temos
kamykari n o peito ...
Nada ficou combinad o.
Os dem ais Yarime-ú-theri, d a comitiva do Dixawa,
diziam que ficariam muito contentes caso o nabe fosse com
eles. Diziam que eram muito bons, que tinha muita comida
na su a roc;a... que o nabe n ao iria p assar fome e que lá
em baixo, dep ois da cachoeira, tinha muito trairao.
Enquanto isso, os Mayebe-ú-theri iam-se manifestando contra a ida do nabe ao Yarime-ú. Falavam do caminho
lon go, com muitas subidas, que atravessava o Mayebe-ú
várias vezes: "Nao vá!" .
O utro dia se p assou no .fy'f.ayebe-ú.
O xabori do Yarime-ú cantou odia todo, com o combinado. E o nabe vacinan do, tratando as lombrigas e alguns
casos de gripe.

'

Mayebe-ú - rio do Tucano.
. . . ,
Yarime-ú - rio do Macaco-Prego, afluente es:lJ~:rdo do Xzmzxz-u.
Dixawa - denomina<;ao de chefes índios, u · · ada pelos nao-índios;
varia<;ao de Tuxaua.
, , ,
Mayebe-ú-t'1eri - grupo que vive as margens do Mayebe-u.
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Xapori-mu - praticar o xamanismo (xapori = xama; mu - verbaliza<;ao).
Kamykari-ú - remédio líquido para kamykari, doen<;a consuptiva associada a espírito de mortos.
Yarime-ú-theri - moradores do Macaco-Prego.
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O Mayebe-ú-theri nao queriam, de jeito algum, que o
nabe fosse para o Yarime-ú e, talvez, desse presentes... Sem
entender muito a língua, o nabe nao podia tomar urna
decisao. Tentou explicar a importancia d e conhecer todo o
mundo; que se um grupo ficasse doente, o outro também
ficaria; que queria ir para o Yarime-ú-theri; que nao tinha
medo d e andar e confiava nos Yarime-ú-theri como confiava
nos Mayebe-ú-theri e em todas as pessoas da serra.
O nabe dormiu sem saber se ia ou nao.
Os Mayebe-ú-theri e os Yarime-ú-theri durante toda a
noite discutiram. E os trechos que o nabe entendia mostraram-lhe que a discussao acontecia sobre sua viagem, as
vezes num tom exaltado. O nabe quería ir. Nao podia ir se
os Mayebe-ú-theri nao deixassem. Nao sabia falar claramente porque queria ir.
Dependia deles.
Parece que os Yarime-ú-theri convenceram os outros.
No dia seguinte, o cunhado-chefe do nabe acordou-o cedo e
disse:
- Vai logo que o Yarime-ú é longe ...

III
Dois Mayebe-ú-theri foram para ajudar o nabe acarregar as coisas que nao conseguía sozinho, pedir algum pagamento e lucrar de alguma forma com a viagem. O nabe
levava rede, cobertor, remédios, gelo, faca, papéis, canetas ... as pessoas levavam o arco e as flechas, um estojo de
pontas de flechas, facao ...
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Um deles levava um cacho de bananas maduras, pendurado na mochila de remédios. Como o peso era muito,
logo após a primeira água fizeram um cocho de folhas
largas, aparentadas comas da bananeira; com folhas menores dobradas, fizeram cuias, tomaram todo o rningau de
banana: dirninuiu o peso.
E o caminho seguiu de frente para o sol. De manha
pro leste ... Por volta do meio dia pro norte. Ao fim datarde acompanhávamos o sol pro oeste. Um grande arco,
descendo o Mayebe-ú.
A maior parte do tempo andaram por terras altas,
outras vezes dentro de igarapés. A aten~ao a comida que
podía aparecer no caminho era constante. Nos troncos
podres das pupunheiras das ro~as velhas procuravam-se
larvas ... Algumas ras e um mutum seguiam esquartejados
e embalados em folhas, prontos para o fogo .
No fim da tarde, os dois Mayebe-ú-theri, numa rápida
parada, fizeram suas redes de envira.
A próxima parada, no rio grande Ximixi-ú, o banho
pra se chegar limpo no local a ser visitado ... muitas mutucas - o nabe entendeu por que os Byrysitheri chamavam
os Yarime-ú-theri de Potomathatheri - moradores do lugar
que tem muita mutuca.
Muita lama no caminho do rio pro xabono no alto da
colina - caiu urna chuva rápida. Teve muito movimento,
grande, quando chegou o nabe, pela primeira vez andando
a pé. Um guerreiro ficou o tempo todo discursando, com
um machado no ombro, gesticulando. Dizia-se muito contente com a visita, mas sempre com o machado.
O nabe saiu da maloca pra mijar e ver como era lá fora:
o sol indo e a lua vindo, quase cheia. A primeira estrela
aparecía no céu ... O barulho dos bichos do mato e o de urna
cachoeira grande, perto do rio ...

69

"

O nabe olhava pro céu, pro mato, pra lua, pras estrelas como se fosse pela primeira vez ...
O homem olhava pro corpo do nabe, quase dois
palmos maior que o dele: mais grosso, coberto de pelos.
Cabelos corn urna ligeira cor de fogo. Olhos claros de
fantasma - onde nao se pode ver com exatidao a própria
imagern refletida corno nos olhos que sao escuros ...
O nabe deslumbrado com o céu, com a floresta.
Ele comos pelos, como nabe...
Entao o homem perguntou:
- Cunhado, na sua terra o céu continua ainda? Voce
mora debaixo desse mesmo céu?

mas que é um animal que os nabebe criam e que as pessoas
da serra chamam de hiimíi - um animal que se cria e que nao
se come. As pessoas nao comem a carne da vaca ... Achavam,
realmente, que era rnuito ruim criar um bicho, engordar ...
pra matar ele ... sem nenhuma defesa ... pra comer!
"Célia" contou que veio de Boa Vista, que o aviao
,, 'd o ....
'
vem rap1
O sol andou pouco no céu e ela já tinha chegado na
terra dos nabebe até Surucucu, acasa do Chico ... saiu de Boa
Vista fazia calor ... na serra era mais frio, mais agradável. ..
Voltou pra casa. Os brancos nunca mais vieram de helicóptero ... ainda ...

IV

V

A mulher do Dixawa contou que já tinha ido pra Boa
Vista, há tempos atrás - no tempo em que os helicópteros
desceram - quando teve urna xawala braba... Ela ficou
morando lá várias luas, tomando remédios todos os dias.
Contou a mulher do Dixawa que em Boa Vista chorou
muito de saudade dos parentes. Ficou com muita vontade
de comer banana e mandioca. E que os nabebe só comiam
arroz e farinha. Que conheceu outras pessoas que moravam longe, talvez Xamatari ou Parafuri, que ela nao tratava
de amigos. Na terra dos nabebe, em Boa Vista, fazia muito
calor e moravam muitos nabebe na beira de um rio grande.
Muitas casas ... Nenhuma ro<;a.
Davam comida salgada. Nao tinham ca<;a. Os nabebe
tinham vaca, que é um bicho que nao existe na floresta urna mistura: grande feito a anta, com chifre feito o veado ...

As pessoas de perto da casa do Chico gostavarn que
o nabe aprendesse, pensando sobre os papéis, a falar e a
escutar o que eles diziam... Gostavam que o nabe remediasse
suas dores e as de suas crian<;as, mas nao queriam que
andasse pra longe para cuidar de pessoas que eles nao
chamavam de amigos ...
O nabe queria andar pelas casas de longe, onde havia
muita gente conforme eles próprios contavam e, como diziam, outros nabebe que sabiam delas ou já as tinham visto.
Era preciso saber onde tinha doentes e furar as pessoas comos líquidos das epidemias pra que nao tivessem,
talvez, as doen<;as que já fizeram pessoas de casas inteiras
morrer.
Essa história de tantos mortos aconteceu com parentes das pessoas da serra quando o nabe era ainda menino e
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os nabebe comec;aram a fazer um limpo para andar com os
avi6es sem asas por aquelas florestas que estao no lado de
onde vem o sol.*
Quando o nabe foi para morar definitivamente perto
da casa do Chico, chegavam nabebe diferentes, que eram
empregados e construíam as casas desses outros nabebe que
sao embrulhados de verde e tem grandes espingardas ...
O nabe era andarilh o, as pessoas da serra falavam...
Ficava cansado de conversar, já que tinha que procurar muito no pensamento a canc;ao das pessoas para falar com elas.
Um dia saíram um pouco mais longe para as margens do Pata-ú (rio grande) que descendo vira Parinú-ú e
depois Rio Branco, onde fica Boa Vista, e, talvez por isso, as
pessoas de lá se chamavam Nabetha-ú-theri - moradores do
rio que temmuito nabe. Foi lá que viramos vultos e ouviram
o canto dos Moxafetheri.
Até entao, dos chamados Moxafetheri, só tinham encontrado a tia Moxafetheriyoma - ou, como ela se dizia,
Tixokopi-ú-theriyoma: moradora do rio que tem muito beijaflor.
Nesse dia, n o Nabetha-ú, d epois de o nabe ter furado
as pessoas, o cunhado dele convidou-o para pescar, com
mais interesse nos anzóis do que na companhia.
Na volta, tomavam banho, já perto da casa, quando o
filho do cunhado avisou que chegaram visitantes do Moxafe.
No meio da casa urna montanha de bananas, que era
o presente.
Os homens passaram a noite cantando ... Trocando
notícias e colocando as intrigas em pratos limpos. Dois a
* Trata-se da construc;ao da Rodovia Perimetral Norte.
Moxafttlzeri - moradores da regiao do Moxaft.
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dois cantavam ao mesmo tempo - em contraponto abrac;ados no meio da casa.
Os Moxafetheri nao conversaram com os nabebe, apesar
d e terem se referido a eles durante o wayamu.
Os guias se desentenderam comos visitantes durante
o wayamu, pois pediram mulheres em casamento e lhes
foram negadas. Quiserarn sair p ela manha e apressavam os

nabebe.
Aproximou-se um velho de cabelos brancos e falou
da triste situac;ao das crianc;as de su a casa, portadoras de
vermes e que morriam com as xawalabe que se tornavam
mais freqüentes. Quería que os nabebe fossem asua casa com
seu s remédios.
Os nabebe falaram de sua disposic;ao de visitá-los e da
necessidade de voltar primeiro acasa do Chico, para buscar
remédios e vacinas. Pedirarn que mandassem homens para
guiá-los e ajudar no transporte.
O velho respondeu que talvez nao fosse, já que nao
eram tratados d e amigos pelos Byr'Ysitheri. Talvez fossem
algumas mulheres para carregar as coisas e m ostrar o caminho. Falou muito talvez" ... Ele tratava o nabe de cunhado.
/1

VI
O aumento de doenc;a entre os Moxafetheri fez com que
cerca d e dez homens criassem coragem e fossem até a casa
do Chico para buscar os nabebe que sabiam dos remédios.
Wayamu - canto em contraponto entre duas pessoas, onde se trocam
notícias entre visitantes e anfitrioes.
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Enquanto os nabebe arrumavam a bagagem, os Byrysitheri cortaram paus pesados e afugentaram os Moxafetheri. Ameac;avam também com flechas.
Os nabebe saíram atrás o mais depressa possível, gritando atoa, já que os Moxafetheri, correndo, estavam longe.
Apareceu, entao, um pequeno grupo dos Xiihoxitheri,
que sao parentes dos By.,Ysitheri, mas amigos dos Moxafetheri, que foram acompanhando os nabebe até a regiao dos

Moxafe.
Tres dias andando ...
Dormiram ao fim do primeiro dia no Xahoxike. Continuaram andando e dormiram no segundo dia na beira do
Xieto-ú em um tapiri reformado.
Ao final do terceiro dia chegaram nos Moxafetheri,
onde ninguém se chamava Moxafetheri: Abiahikeyopitheri,

Somosiketheri, Wabuthatheri, Werikositorikeyopitheri, Yamykaniyabe-ú-theri. Era assim que se chamavam.
Chegada... escutavam-se conversas dentro da casa...
nao se via ninguém...
Saiu urna velha sapateando e agitando os brac;os ...
dizia e <lava mostras de estar contente...
Os nabebe entraram na casa e nao sabiam o que fazer,
ficando meio perdidos, até que se ouviu alguém dizendo
que fossem até seus cunhados ...
Formou-se um grupo de homens, próximo ao cocho de mingau, que chamariam os nabebe de cunhados ...
falavam apressadamente, gesticulando, com um sotaque
diferente daqueles que os nabebe estavam acostumados a
ouvrr ...
Xiihoxitheri - grupo que vive as margens do Xieto-ú. Moradores do lugar
_. ,
que tem girinos (xiihoxz).
Xiih~~1ke - . no lug~ que tem girinos.
Tapzn - abngo :uannei;itar, construído com madeira, folhas ou cipó (o
que estiver mais a mao).
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O nabe pediu que falassem devagar, que ele escutava
e falava pouco ... tinha a "língua de fantasma" ... Perguntaram se o nabe tinha a orelha entupida ...
No tempo que os nabebe passaram no Moxafe marcaram na superfície do papel as pessoas que moravam apenas
em tres casas, pois os guias do XiihOxi ficaram com medo do
Porapi-ú-theri, moradores dorio que tem muitas cachoeiras,
que estavam acampados nas proximidades... Cuidaram
dos doentes e deram a todos os caroc;os que fazem os vermes morrer ...
Os nabebe encontraram pessoas que pensaram ter a
doenc;a que faz emagrecer e escarrar sangue ... Tuberculose,
dizem os nabebe.
A suspeita mais forte era de um homem importante
que tinha duas mulheres, tao magro que nao conseguía
andar ... Nao conseguiu escarrar para que os nabebe olhassem na máquina que faz o olho ficar grande e nao podia ir
até a casa do Chico por ser inimigo mortal dos Byry)sitheri.
Os nabebe precisavam voltar de novo com a-água-friadas-epidemias e mais caroc;os dos que matam vermes grandes e pequenos que nao deu para todo mundo. Disseram
que voltariam quando a lua ficasse grande outra vez.

VII .
- Meu cunhado, voce que tem a máquina do olho
grande, vem comigo na cachoeira do rio-que-tem-muitobeija-flor. As crianc;as sabem que lá mora urna cobra grande.
Só elas viram. Disseram que ela mora nos huracos das pedras da cachoeira dorio Tixokopi-ú. Voce olha coma máqui75
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na do olho grande e faz as imagens. Eu cutuco os buracos
das pedras coma vara e voce olha como olho grande da máquina. A cobra é ligeira. Nao fac;a a m áquina olhar devagar.
O velho abría caminho com o pedac;o de bambu
amolado, que usava em defesa própria durante suas caminhadas. Nao que o caminho nao existisse. Quería melhorálo para os nabebe desacostumados de enxergar cobras.
Equilibrando-se sobre as pedras lisas da cachoeira,
enfiava a vara nos buracos e perguntava ao nabe:
- Voce viu a cobra?
O velho da cabec;a branca nao conhecia a máquina que
faz as imagens.

* * *
Os inimigos ruins que matariam os nabebe, conform e
diziam os By,Ysitheri, cuidaram muito bem deles, que nao
sabiam andar no mato ... Deram muita comida ... Na volta
acompanharam-nos até o Xahoxi, trazendo bananas e ca<;ando para que achassem que eram bons e generosos. É
isso que importa para as pessoas da serra.

VIII
Na outra lua, conforme o combinado, os .Moxafetheri
voltaram para buscar o nabe comos remédios.
Como na primeira vez foram afugentados porque
eram poucos e desarmados, dessa vieram em muitos, pintados de preto e armados com nabexi - um pau grande e
pesado, especial para a ocasiao. Pediram, no dia anterior,
Nabexi - paus de ~es a quatro metros de comprimento, usados em
combates mtergrupais.

76

que o chefe dos Xahoxitheri viesse combinar a briga que
poderia terminar até com o restabelechnento da paz entre
os dois grupos.
Duas fileiras de homens - também algumas mulheres e crianc;as - , frente a frente, se batiam e conversavam ...
desde inimizades antigas até atuais: que eles também queriam remédios; que eles também queriam facoes; que eles
também queriam o pequeno metal torto que serve para
pegar os peixes; que os Byr'!)sitheri estavam virando nabebe
e nao deixavam que eles tivessem as coisas que precisavam ... era assim que falavam os da regia o do Moxafe ...
O pau comprido demorava para chegar ao alvo que era a cabec;a do inimigo - que se esquivava e raro o
sangue brotava ... o que interessava m ais era a conversa ...
que parecía estar alcanc;ando o resultado esperado, principalmente pelos Moxafetheri, que era o d e ficarem amigos e
poderem chegar a casa do Chico.
Chegou a máquina voadora que trazia de longe a
madeira para construir as casas onde iriam morar os soldados. Aquela que os nabebe chamam de helicóptero ...
Os homens embrulhados de escuro, que as pessoas
da serra pensam que moramnos helicópteros, ficaram pairando no ar, olhando a guerra onde todos conversam e
todos decidem...
Os Moxafetheri, que nao sabiam direito, ficaram com
medo da máquina que ficava parada no ar e do grande
fogo que pensavam poder cair dela, do céu ... Saíram correndo desorganizados. Tres deles correram para o lado que
o helicóptero pairou, ficaram abobalhados de medo e os
Byrifsitheri quase os m ataram a pauladas ...
Foram embora carregados e com vários ossos quebrados ...

* * *
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Os Moxafetheri voltaram de novo, n a outra lua cheia,
quando comec;ava, já, o tempo das chu vas. Nesse tempo,
quase tod os os Tisipora-ú-theri estavam trabalhando na
cachoeira do Farai-ú, ajudando os nabebe a cercarem o rio
para que as luzes se acendessem.
Dessa vez vieram com os Porapi-ú-theri, de quem sao
parentes. Vieram mais fortes e mais confiantes ...
Dessa vez nao teve helicóptero pairando. Abriga teve
mais conversa e menos pauladas. O sol estava no fim do
primeiro terc;o do seu caminho da manha quando ela comec;ou, e no meio da tarde terminou.
No dia seguinte, o nabe foi com os Moxafetheri, com
suas roupas, cobertores, redes e remédios.
Estavam contentes com o resultado da conversa e
tinham conseguido, pelo menos, os remédios que eles
pensavam que iria resolver todos os seus males. Mágicos
obviamente...
O nabe dormiu várias noites na casa velha do pessoal
que plantava roc;a no Wabutha-ú, para onde iam se mudar e,
por isso, já se dizia como sendo de lá: Wabutha-ú-theri. Nao
tinha levado todos os líquidos da xawala. Levou só o de
sarampo, que estava guardado na caixa que deixa as coisas
frias e duras. Os outros líquidos que ficam guardados com
as pedras-de-água-fria estragaram-se quando outros nabebe
nao colocaram outras pedras - as pedras-de-água-fria derretem - , quando o nabe nao estava perta da casa do Chico.
O nabe ficava sempre querendo riscar na superfície do
papel as coisas que as pessoas falavam e as coisas que ele
mesmo vía - o que alguns podem inclusive achar ser
feitic;o. Marca quem está doente e tenta dar um nome para

a doenc;a. Olha as pessoas, o tamanho das crianc;as e marca ...
Marca o nome do caroc;o que as pessoas engoliram; como as
pessoas falam, ele também marca na superfície do papel.
Quer dar nome e marcar tuda.
Olhando todos os papéis, o nabe viu que existía bastantes crianc;as novas que mamavam e ficavam no colo ...
algumas aprendendo a andar ... poucas aprendendo a falar ... e quase nenhuma até o tamanho d e alcanc;ar o peito dos
adultos. O seu cunhado já lhe tinha <lito isto, quando o
encontrou no Nabetha-ú: crianc;as quando comec;am a andar
e, mais ainda, quando nasce um irmao menor, tem muitos
vermes e emagrecem; inorrem com facilidade com a xawala
que está viciada em vir.
O nabe sempre lembrava disso quando ia falar dos
Moxafetheri para os outros.
Lembrava de coisas boas também.
- Meu cunhado, voce nao tem outro nabe que fala
com voce e <leve estar com saudade. Fac;a de conta que eu
também sou nabe e fala comigo, apesar de eu n ao escutar
nada ...
O nabe ganhou um cesto grande cheio de pupunha.
Seus cunhados ficaram sentados olhando como ele comía e
mandando-o comer mais. Tinha muita pupunha no cesto e
ele conseguiu comer poucas. Deu pupunha para todas as
pessoas, que depois disseram que ele era generoso. Só
depois percebeu que aquela era a comida que todos iam
comer.
O tempo que o na be ficou no Moxafe foi bastante
chuvoso. Os ríos cresceram e as pontes foram levadas pelas
águas.

Wabutha-ú - afluente dorio Parimi-ú, que emprestou o nome ao grupo
local Wabutha-ú-theri.

Nabetha-ú - trata-se das cabeceiras dorio Parimí-ú e conseqüentemente
do rio Branco.
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Os novas amigos do nabe diziam que seria impossível
que este voltasse a casa do Chico antes do verao ... Riam.
Levaram o nabe acompanhado de comida e construtores de
pontes.
Presentearam-se: o cauro de urna onc;a, que quase
comeu o cunhado, e um facao.
Nao estavam mais sobre o rio grande os troncos que
serviram para atravessar na ida. Dais atravessaram a correnteza e comec;aram a trabalhar como machado e o faca.o.
Do lado de cá, os outros mataram um preguic;a e comec;aram
a cozinhá-lo e a assar bananas.
Os que atravessaram o rio penduraram cipós grossos
na árvore grande que pendia sobre ele. Amarraram muitos
troncos finos pendurados em feixes na ponta dos cipós.
Comeram. Mataram urna jararaca, que seguiu devidamente cortada e enrolada nas folhas.
Amarraram um cipó para servir de corrimao ...
A ponte comec;ava perta da superfície e terminava
alta no barranco do outro lado ... balanc;ava quando as
pessoas passavam.
O nabe ficou com medo e nao queria atravessar.
Achava melhor ir por dentro d' água. Convenceram-no
dizendo que a ponte foi feita para que ele atravessasse com
suas coisas que nao podiam ser molha~as .
A ponte balanc;ou muito quando o nabe passou com
suas pernas tremendo. Ele segurava no corrimao e os
troncos teimavam em lhe fugir dos pés e ele quase deitava
sobre o rio.
Ao chegar do outro lado ouviu gargalhadas. Seu
cunhado vinha com suas coisas fazendo as pernas tremerem e entortando-se sobre a ponte.
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IX
Depois que os nabebe tornaram-se muitos, a xawala
que eles chamam de gripe comec;ou a vir sempre. O pessoal
que ia com freqüencia acasa do Chico nao deixava que nabe
que sabia dos remédios fosse para longe, pois estavam
sempre precisando dele. Nao se furava mais ninguém com
as águas-frias que fazem o carpo se tornar amargo, pois,
estando as pessoas constantemente com febre, elas nao
surtiriam efeito.
As p essoas vinham até a casa do Chico para buscar o
nabe e recomendavam-lhe que levasse remédios que lhes
aliviassem os sintomas da xawala.
No Xirimifipike, a neta do Dixohi morrera há dias ...
Estava enterrada perta do fago, entre a rede da mae e
a do pai, que era onde tinha passado a dormir desde que
nascera o irmao há menos de urna lua ...
Ao entardecer, a filha do Dixohi acha falta e comec;a a
cantar dizendo que está com saudade da filha dela que
estava sempre com fome naquela hora; da filha dela que
andava sozinha desde que nao fosse longa a viagem; da
filha dela que nao sabia falar direito; que era sorridente... era
assim que ela ria, assim que ela falava, assim que ela chorava...
A mae imitava a marta ... todos imitavam a mae .. .
todos choravam.
O sol caía. Algumas pessoas estavam perta da casa do
Chico a procura de remédios. ·Os nabebe que sabiam dos
remédios estavam cuidando das pessoas quando o rádio
Dihoxi - norne próprio. Árvore do beija-flor.
Maraxi-ú - rio do Cujubirn. Afluente do rio Couto de Magalhaes.
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falou, e o Chico escreveu na superfície d o papel que eles
tinham que ir embora daquele mundo.
Alguns dias antes os garimpeiros tinham matado
quatro pessoas no Maraxi-ú, perto do Hero-ú que os nabebe
chamam de rio Couto de Magalhaes. Os chefes que falam no
rádio e que as pessoas nao conhecem disseram que os nabebe
que sabiam dos remédios tinham que ir embora porque
talvez as pessoas da serra ficassem bravas e os matassem...
mas as pessoas ficavam bravas mesmo porque precisavam
dos remédios e gostavam daqueles nabebe.
Os nabebe que iam embora passaram dois días esperando o filhote de aviao cair para buscá-los.
A mae do Reandro - que chama o nabe de cunhado
- tratava o nabe de sobrinho. Ficou triste e chorava sempre.
E, alegando esse motivo, pediu ao nabe um presente, pois
pensava que assim ficaria contente e pararía o choro ...
Chorou ainda mais ao ganhar mi<;angas, pois elas
fariam com que se lembrasse do nabe e ficasse triste com
saudade ... que ele conversava ... que, quando eles chegavam, para pedir remédios, ele olhava e escutava o peito das
pessoas com a coisa que deixava a orelha grande ... apesar
de o nabe ser as vezes ignorante e nao querer dar remédios,
ele dizia que depois olhava o doente de novo ... que as
crian\as nao morriam quando o nabe estava lá... que ele
aprendeu a falar depressa ...
Tántos ficavam lá muitos ver6es e nao aprendiam a
escutar.
Muitos vinham conversar. Tristes ...
O pensamento CO\ava... sem gosto. Perdia-se.
Na pista, na saída, tinha algumas crian\as e jovens
dos que nasceram na serra, soldados com as espingardas
grandes que atiram muito rápido, empregados dos soldados e do Chico, o Chico.
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Um lugar muito longe ... Tanto que parece nao existir
quando se está no mundo do nabe...
Parece que nao existem florestas, tucanes, rios de
onde se pode beber. Parece que nao existe um lugar sem
cruzados ou dólares - dizem que lá é um vazio ... muito
grande vazio ...
Tentam que se tome verdadeiro dizer que só os
nabebe sao vivos e merecem respeito, em especial os que
receberam as máquinas e os remédios que os aumentam.

X
Muitos nabebe - em quantidade e tipos - moravam
na serra e cada um, por certo, haveria de ser e pensar
diferente, sendo muito seu o ver de cada.
Aqueles que trabalhavam com as ferramentas nao
gostavam daquele lugar que chamavam fim-de-mundo,
longe de tudo, mas que podiam ganhar o papel que serve
para ter coisas de nabe, apesar de terem que trabalhar desde
a hora que o sol vem até a hora que o sol vai, sem ter o
tempo necessário para engolir direito, durante todos os días
em que lá estivessem, enquanto alguém armado gritavalhes ordens ...
O que ficava sempre gritando, que eles chamam de
subempreiteiro, ganhava os papéis de dinheiro para escolher o lugar, desmatar, arrancar os tocos das árvores para
deixar limpo o lugar que os avi6es chegariam... e o lugar já
era limpo desde o come\o... Este, o subempreiteiro, quería que os outros trabalhassem rapidamente, pois assim
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ganharia rnais dinheiro-cruzado. Achava as pessoas da
serra rnuito sujas e dizia ter medo que os hornens dele
pegassern doen~a-tuberculose delas ... e as pessoas da serra
nao tinharn essa doen~a desde o corne~o.
Os nabebe-soldados diziarn que precisavarn defender
o alto da serra, que lá eles charnarn de fronteira, de outros
nabebe que parecern, entao, nao serern seus amigos ... e as
'
pessoas do outro lado sao iguais e amigas. As
vezes, chegarn os chefes dos nabebe-soldados que sao enfeitados corn
estrelas de metal e ficarn pouco tempo e nao chegarn a
conhecer direito as pessoas da serra.
Terno Chico, que eles charnarn de Funai, e que eles
dizern que serve para proteger as pessoas ... O Chico é querido pelas pessoas, mas elas nao entendern o que é Funai...
Chegarn os ernpregados do Chico Funai, que quase
sernpre sao pessoas que rnoravarn, no corne~o, rio abaixo,
parecido corn as da serra e que agora nao tern ro~as e
florestas, tendo virado ernpregados dos nabebe para fazer
as pessoas da serra tarnbérn virarern nabe ... para ficar todo
mundo igual.
Ficar todo mundo igual é o que os nabebe charnarn de
integra~ao nacional. .. ser igual corno nas grandes aldeias
dos nabebe ... apesar de beberern, cornerern, rnorarem, se
enfeitarern... enfim: de viverern diferentes uns dos outros ...
Sao iguais, apesar de alguns serem mais iguais que
outros.
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CARTAS PARA ONDE
CORRE O RIO

No dia 20 de fevereiro, chegaram na serra alguns
visitantes repórteres da revista Manchete e militares, principalmente.
Faziam urna série de reportagens para (in)formar a
opiniao pública sobre o que acontece na Amazonia. O
repórter, o fotógrafo, o comandante do Batalhao Especial
de Fronteira de Boa Vista, um tenente, um major da Cavalaria, um funcionário do Conselho de Seguran~a Nacional
do Gabinete da Presidencia da República.
O repórter nao perguntou nada. Quem perguntava
era o coronel.
As pessoas nao se deixam fotografar com facilidade,
mas podem ser convencidas com algum presente a fazerem
poses típicas para a máquina de olho grande que faz as
.
rmagens.
O fotógrafo comprou na cooperativa as facas e os
cal~5es para pagar as poses e os badixipe para enfeitar os
modelos que se recusavam a deixar que suas imagens
aparecessem sem penas, e mesmo porque as penas enfeitariam, também, a revista.
Os atores representaram bem: pescavam, com cuidadosa mira nas po\:aS das pedras, peixes que nao existiam.
Quando conseguiam parar de rir, andavam rio abaixo e rio
acima em organizadas filas indianas. Só reclamaram na
cena em .que deveriam entrar no cerrado as margens do
Waletho-ú, fingindo urna ca~ada - tinha muita merda de
branco - e era onde esses se banham e bebem...
A maior parte da documenta~ao visual quem fez foi
o tenente, que gravava um vídeo contínuo: os índios doentes, o hospital, a farmácia, um "clase do doutor" ... A Pierrete, que é geógrafa da Universidade de Genebra, mereceu
Badixipe - adornos.
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um capítulo especial: estrangeira, pesquisando o uso da
terra. .. Ninguém ligou muito para as universidades de
Genebra ou de Brasília e para o Museu Goeldi que emprestavam seu nome a pesquisadora.
Hojeé 22.
Chegaram nove trabalhadores da construtora. Agora
sao dezoito morando na oficina. Tiram madeira para as
bases das casas pré-fabricadas e alguns trabalham na pista.
Os Tisipora-ú-theri estao montando um acampamento
no capao do outro lado da pista para esperar os patabe da
Funai e do Exército para conversar.
Essa conversa foi marcada quando vieram pintados
de preto para derrubar as novas casas que comec;avam a ser
construídas: tinham medo que os nabebe que chegavam
transassem com suas mullieres e fillias, comessem sua
comida (sua cac;a), que derrubassem a floresta para plantar
roc;as grandes, que procurassem minérios nas suas águas,
estragando-as e matando os peixes, camar6es, caranguejos
e caramujos, que tanto existem. Ficaram bravos com o
Chico, pensando que ele tinha chamado os outros para
morar aqui, por isso ele falou no rádio pedindo para que os
chefes viessem conversar.
Além do medo do dito acima vir a acontecer, diziam
que agora estavam viciados em ficar doentes ... Que antes a
xawala demorava para vir de novo.
As palavras iam se desgastando de tanto serem ouvidas, e a inflamac;ao do discurso aumentava ...
As mullieres circulando... algumas, de urna certa
forma, assanhadas comos brancos. Um deles ofereceu urna
lata de farinha com ac;úcar para urna dessas e fez gestos

convidando pra trepar ... as outras ficaram muito bravas e
tanto gritavam que intimidaram as partes envolvidas e nao
envolvidas diretamente no caso.
Os ByriJsitheri estao acampados perto da roc;a, empenhados na derrubada para o plantio de outra, grande, no
início do inverno. Por aqui só a pequena multidao de
Tisipora-ú-theri ...
O Ado Talemutheri esteve aquí com o filho doente ...
Enquanto o filho toma va remédios, ele trabalhava capinando os arredores do posto. Foi embora chamar o Antonio do
Mayebe-ú para conversar com os nabebe-patabe que estao
para chegar.
Existem diferentes expectativas a respeito da vinda
dos brancos-chefes: o Carlos, boca grande dos Tisipora-útheri, tem muito a falar e 'a perguntar; já o Ado, nao parece
muito animado e nao entende muito bem o que significa
essa conversa. Perguntou se viriam ern rnuitos e se armados
para a conversa. Talvez se lembre da facada que levou
u conversando" com os garimpeiros há dez anos.
- Já conversei muito comos soldados e nao ganhei
presente ... nem anzol pequeno que seja ... e eles nao escutam
(entendem).
Poi-se ... Nao sabia se voltava.
DC-3, o no1ne do aviao, foi dado ao jovem e forte
Lafuwawa - que também atende por Jesus Cristo. É rnuito
amigo dos trabalhadores e freqüentemente dorme na ofi.
cma.
- Sabe falar - diz o cujo - , flechar costa.
Está sempre com um calc;ao novo - ou pelo menos
diferente - , grac;as ao conhecimento e repetic;ao constante
dessa frase mágica na língua dos nabebe. Largou a mulher e
quer ir para aterra maravilhosa, onde provavelmente pensa
conseguir tudo com esse seu pequeno vocabulário.

Patabe - grandes, velhos, chefes.
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O Lukey é cutre hóspede, por estar com o filho
doente. Ficou com ciúme da mulher e deu-lhe uns safanoes
na sexta-feira. No sábado, quando clareava, foi picado por
urna jararaca ao tentar flechar um mutum. (Feiti<;o ... ?) Já
está bem. Sua mulher tem passado os días trancada no
hospital e ele nao a deixa buscar camaroes, nem mesmo
lenha, sozinha.
Hoje foi pedir comida para os peoes. Eles sempre
deram e dessa vez negaram ... Quería flechar um ... A mulher
do Chico interveio e livrou a cara do prometido ... Lukey
enfatizou para que nao convidassem sua mulher para andar
de trator ou vai flechá-los. Ficou bravo mesmo - ou nervoso, pelo menos ...
Durante a reportagem da Manchete, o Carlos Tisiporaú-theri já estava por aqui.
Durante a compra das fotografías o repórter distribuía balas para as crian<;as e adultos.
Carlos nao queria fotos suas e amolava sua faca na
pedra, observando sossegado. Chamou a aten<;ao da equipe mancheteira, que, perguntando sobre quem era aquele
senhor e sabendo que era um chefe, ofereceu-lhe urna lata
deleite condensado que, a princípio, ele recusou e perguntou se a quilo nao fazia morrer.
Sabendo disso, o Oficial ofereceu-se para tomar um
gole em primeiro lugar, passando-lhe em seguida a lata. Ele .
pediu que alguns jovens experimentassem primeiro e só
entao se arriscou a tomar um pouco. Disse que era um doce
forte e ele já tinha procurado saber por que muitos nabebe
nao tem dentes.
* * *

Disse o repórter, que estavam aproveitando a carona
do Búfalo, e que o tenente conhecia bem a regiao e poderia
lhe dar as dicas para a reportagem.
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Nao perguntaram nada ... Levaram fotografias falsas.
Maior respeito, o deles, comas pessoas daqui...
* * *

É 26 de fevereiro.
Os chefes dos brancas deveriam ter vindo no dia 23,
quando já tinha gente esperando. O rádio falou, entao, que
só viriam no dia 25.
Esperavam pintados coma folha verde que, misturada com cuspe, deixa o carpo cor de vinho ... armados. O
rádi~ di:se "pe<;a desculpas aos indígenas, mas nao podemos rr...
Ficou a impressao que os nabebe-patabe eram medrosos ... Tinham muito o que conversar e nao vieram.
_ A situa<;ao ficou tensa. Foi prometido, para que eles
nao .d~rrubassem as casas, que os chefes viessem para
explicitar por que tantos queriam morar aquí.
Arranjou-se trabalho para que esquecessem seus problemas. As mulheres estao cortando lenha para abastecer 0
poste e os homens tirando postes para substituir os podres.
As mulheres já cortaram e carregaram lenha para
encher caminhoes.
Os homens, pintados e de rabo, passam em cinqüenta
carregando postes serra acima, fazendo for<;a e gritando,
conf'?rme mandam os costumes.
* * *
,.

E 6 de mar<;o.
.
Ontem avisaram que viriam hoje... poucos índios
tiveram tempo de ser avisados e chegar para conversar.
Esmeralda, Xedi e Kaxanawa entraram um a um e
repetiram, com um certo desgaste, que matarao os nabebe
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se eles vierem em muitos para estragar os igarapés, matar
sua cae; a, comer de sua roc;a etc ...
Um a um entrava na sala quando o Chico chamava,
nao sem antes cuspir e ajeitar o tabaco na boca, e ficava
agachado falando. Os chefes dos brancas sentados nas
cadeiras e o índio gesticulando, olhando de baixo, sozinho
na sua língua para os muitos chefes dos nabe.
Cada vez que entrava um deles, o comandante prometia amizade, remédios, médico, enfermeiro, escalas ...
Destaque especial para o caso das mulheres, por orientac;ao do chefe grande da Funai: "Quando os soldados ficarem excitados, o superior baterá neles." Assim o chefe dos
nabebe falou ...
Perguntaram-me o que leva um jovem a morar nesse
fim de mundo e quanto ganhava. Eu nao sabia, já que o
gatilho dispara todo mes.
Disseram que as pessoas nao correriam o risco de
serem infectadas por alguma xawala caso nao fossem ao
pelotao - embora ele esteja perto e sempre chegando
atrativos pelos avi6es.
Para as pessoas da serra agradou o tom da conversa, e:
- Se for assim nós vamos ficar contentes em morar
juntos ... - disse o Esmeralda.
Enquanto o grupo de nabebe almoc;ava, chegou Idasi
com o marido e o primeiro filho que nascera há algumas
noites. A crianc;a estava enrolada em um presente de um pedac;o de toalha suja ...Saía pus do umbigo, estava mole, fria .. .
nao mamava... sinais de infecc;ao no sangue... septicemia.. .
era muito nova para que fosse furada ... os pais choravam.
Morreu.
Levaram o trapo para ser queimado junto com o
cadáver.
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CONVIVENCIA
PACÍFICA

I

"
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Os nabebe-chefes come<;aram a tratar de um jeito estranho as pessoas que moram na serra. Prirneiro, mandaram
embora todos os nabebe que as pessoas da serra chamavam
de amigos. Era já o tempo em que come<;avam a chegar
muitos dos nabebe-pobres a procura de terra-ouro .
Os nabebe-garimpeiros sao pessoas que nao tem mais
um lugar-seu-verdadeiro onde possam viver bem. Deixam
mullieres e filhos e saem tristes a procura de ouro que, para
eles, tem muito valor. Sao pessoas pobres, descontentes e
com medo. Os patroes dos garimpeiros sao os que tem tudo
que precisam e sao movidos pelo desejo de ter mais coisas.
Os na bebe-tristes e com medo ficam facilmente nervosos e violentos. Nao conhece1n as pessoas das serras por
onde andam e o medo aumenta.
E muitas das pessoas da serra conheciam apenas os
nabebe que vieram de helicóptero, ou mesmo nunca os tinham imaginado.
Na floresta dos Maraxi-ú-theri - conhecida pelos
nabebe como Paapi-ú ou Couto de Magalhaes - foi por
onde os garimpeiros come<;aram a chegar. A chegada definitiva dos primeiros nabebe na regiao foi no tempo em que
estavam come<;ando a andar as mokorimabe que hoje fazem
sangue pela primeira vez.
Antes disso, as pessoas só sabiam dos nabebe-missionários que vieram morar as margens do Thometha-ú. Poucos, e por poucas vezes, foram até onde estavam os nabebe
com ferramentas, roupas e remédios para as doen<;as desconhecidas que eles mesmos traziam.
Mokorimabe - mullieres adolescentes.
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As pessoas do Paapi-ú fizeram um limpo para a
máquina voadora. O nabe-missionário chegou e ensinou
como fazer um limpo melhor, para que os avi5es pudessem
cair sem perigo de explodirem.
No tempo em que comec;avam a andar as mokorimabe
que hoje menstruam pela primeira vez, foi quando chegou o
nabe Funai para fazer a primeira casa na beira do Mahéino-ú .
Os nabebe-Funai, em sua maioria, nao gostam de ficar
por muito tempo junto com as pessoas e estao sempre
mudando de um lugar para outro. Era tempo em que
ninguém sabia que tinha ouro naquela terra.
Quemficou mais foi o Tarcísio. Era quandc as pessoas
de lá comec;aram a garimpar aprendendo com os xirixanas
do Mucajaí. O Tarcísio trocava com as pessoas grandes
quantidades de ouro por um calc;ao ou urna faca. O ouro era
dos mais grossos, já que as pessoas, ainda aprendendo,
nao eram capazes de recolher o que era fino como areia.
O Tarcísio levava o ouro para vender em Boa Vista e,
assim, os cac;adores de ouro ficaram logo com muita vontade de procurá-lo naquelas terras. Segundo os nabebe, era
o tempo de 1985.
Comec;aram a chegar os primeiros nabebe-garimpeiros que subiam por dias o Mucajaí e por dias caminhavam
amedrontados na terra dos índios bravos, como diziam
eles. Ao mesmo tempo o Tarcício dizia as pessoas que os
garimpeiros eram pessoas boas, que tinham mullieres e
filhos para criar.
Já que os garimpeiros eram pessoas boas, os moradores do Paapi-ú aproximaram-se para pedir as coisas que os
nabebe possuíam e que eles precisavam.
Mahano-ú - afluente do rio Cauto de Magalhaes.
Xirixana - grupo Yanomami de língua Yanam.
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Os garimpeiros eram poucos e medrosos. As pessoas
do lugar eram muitas e valentes. Pediam as coisas dos garimpeiros com tamanha convicc;ao e ininteligibilidade que,
por vezes, os que possuíam as coisas fugiam apavorad~s
e deixavam tudo as pessoas que achavam que os que fugiam eram generosos. Nao causavam dano algum.
Enquanto isso, na terra dos nabebe, em Boa Vista,
espalhava-se a notícia da quantidade e qualidade do ouro
em um mundo habitado por seres da mesma ra~a: pelados,
pintados e contentes.
Ainda ao mesmo tempo, os soldados vieram para
fazer urna pista maior que a primeira que as pessoas fizeram
para esperar o nabe-missionário.
Era no mesmo tempo, também, que faziam a pista
no alto da serra. Era o come~o da chegada dos soldados.
Projeto Calha Norte.
Os nabebe-empregados dos soldados que vieram para
fazer a pista come~aram a pedir ouro para as pessoas e em
troca ofereciam a~úcar, roupas velhas, cobertores, geladeiras, beliches, óculos de plástico, pilhas, gravadores, doenc;as. Na terrados nabebe, dizia-se que as pessoas cavavam
no interior d e suas casas para desenterrar o cascalho amarelo que tanto alegrava os visitantes-nabebe-empregadosdos-soldados.
Ao mesmo tempo, ainda, aumentava a miséria dos
nabebe-pobres e assim cada vez chegavam mais deles a
procura de ouro: tristes, infelizes, doentes, com medo.
Tudo acontecía enquanto os nabebe-patabe queriam
construir as casas dos soldados para defender a terra e as
pessoas. Abriam-se as pistas grandes dos soldados, que
eram poucas, e muitas outras pistas pequenas dos garimpeiros, que eram muitas.
E os nabebe foram chegando cada vez mais.
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Desciam do céu em avioes de diferentes cores e tamanhos. Andavam por todo o mundo. Do rio-abaixo, de onde
o s~l ~em, ao l t1gar dos Xamatari, onde ele cai. Na regiao dos
Waika e na do Parafuri. Traziam máquinas e canoas grandes.
Desciam do céu e reviravam o mundo como se fossem um
bando - vários bandos - de queixadas.
O mundo foi ficando estragado ... doente.
•

JI
Como os nabebe nao conheciam as pessoas daquele
mundo, ficavam cada vez com mais medo. As vezes atiravam nas pessoas com suas espingardas.
Chamaram outros nabebe que já tinham matado outros nabebe e por isso eram tidos entre eles como valentes,
para que v1essem com suas armas que atiram rapidamente,
para que as pessoas daquele mundo ficassem amedrantadas.
Os nabebe-matadores tiveram várias oportunidades
para demonstrar sua forc;a. As pessoas que insistiam para
que seu mundo nao fosse estragado eram vitimadas pelos
caroc;os que saíam rapidamente das armas grandes. Xabonobe foram queimadas.
Urna vez, os Tisipora-ú-theri estavam na sua roc;a na
cabeceira do Mucajaí quando os nabebe apareceram atirando. Tentaram correr. O Ado levava sua filha no brac;o que
foi transpassado pelo caroc;o de metal que a matou. Cinco
foram torturados até que perdessem os sentidos. Muitos
assistiram de primeira fila ou escondidos no mato.
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As pessoas ficavam apavoradas com a maldade dos
nabebe ao lutar. Ninguém nunca tinha visto urna pessoa ir
apanhando aos poucos até que pensem que está morta.
Mas isso é coisa comum no mundo dos nabebe.
Muitos morreram violentamente. Ninguém sabe dizer quantos, urna vez que os que matam nao tem interesse
em contar, e os parentes dos que ficam nao sabem contar.
Muitos foram abrigados a ficar junto aos nabebe que
procuravam os minérios. Convivencia pacífica, dizem os
nabebe.
A paz comec;ou a se mostrar mais mortal que a guerra.
A convivencia pacífica é assim ...

III
Ficaram dois grupos diferentes de pessoas morando
no mesmo mundo. Cada um deles precisava de coisas
diferentes. Os nabebe precisavam do ouro que existia enterrado no chao. Os nascidos naquele mundo precisavam dele
para viver do jeito que sabem. Precisam dos viventes dos
rios, da água limpa, das árvores que dao comida e remédios, precisam dos bichos, precisam dos parentes, dos
inimigos tradicionais, dos velhos sabedores das coisas, dos
xaboribe que seguram o céu no devido lugar.
O chao dá tudo que os homens precisam. Mandioca
e banana ele sempre produz, se bem cuidado. Ouro só
urna vez. As pessoas queriam o mundo igual no comec;o,
quando ele foi feito por Omame. Os nabebe queriam apenas
procurar o ouro e ir embora.
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As pessoas assistiam aos nabebe esburacar o chao,
lavar a terra, separar o que ficava ·no fundp das pesadas
bacías, ou caixas de máquinas. Pegavam a areia e .mi.s turavam com o líquido que parecía metal derretido: pesado e
brilhante. Aqueciam com fogo quente até que todo o líquido
pesado se transformasse em fumac;a e restasse apenas o
puro e adorado ouro. Para transformar esse líquidq em
fumac;a, os nabebe se posicionavam sempre de maneira que
a fumac;a fosse para longe deles. Diziam que a fumac;a era
venenosa. Causa doenc;a nos homens e na terra. Doenc;a que
os nabebe nao sabem curar.
·
Numa das casas que os nabebe fizeram para ter as
coisas que precisam, que eles chamam de cantina, aconteceu um vazamento do líquido pesado e muitos nabebe
acabaram morrendo envenenados. Deixaram o líquido pesado dentro da grande cuia de matéria plástica. A cuia
acabou furando e o líquido passou para a farinha sem que
ninguém percebesse. Os nabebe comec;aram a morrer e
ninguém sabia por que. Nao era incomum que alguns
nabebe morressem naquele mundo que para eles era desconhecido. Só quando oitenta deles tinham morrido percebe. ram que a sua comida estava suja.
Líquido de metal. .. azougue ... mercúrio. As vezes, ele
caí no rio. Os bichos que moram dentro da água morrem
primeiro. Mesmo os que nao morrem depressa podem
matar, caso sejam comidos por outros. O río leva também a
lama da lavagem da terra. O río é o primeiro que fica doente.
Nao se pode beber do rio. Os nabebe trazem água em cuias
transparentes. As pessoas sao obrigadas a procurar outra
água para beber. Em alguns lugares nao existe mais a água
limpa deixada por Omame.
As crianc;as eram acostumadas a comer peixe. Choram pedindo peixe a seus pais. Os peixes nao existem mais.
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Nao existem mais camar6es, caranguejos, ou caramujos.
Só existe o río que agora está morto ... apesar de continuar
correndo.
As p essoas procuram acreditar que um día o río vai
sarar, mas, mesmo assim, preocupam-se, pois caso isso
demore muito para acontecer, elas nao terao tempo de
ensinar seus filhos a viver e a cuidar do río.
Nao existe mais cac;a. Talvez, se os homens cac;assem,
as crianc;as parariam de chorar pedindo peixe. Os nabebe
sao muitos e mataram muitos animais com suas armas
grandes. Os animais que nao foram mortos fugiram de
medo das máquinas, dos huracos, dorio sujo, dos tantos
tiros barulhentos que os garimpeiros dao procurando afugentar ladroes, animais valentes, pessoas ...
Muitas vezes, os nabebe famintos comem as roc;as que
as pessoas tinham plantado.
O mundo vai ficando doente. As pessoas ficando
famintas, tristes e doentes pela própria doenc;a que está
consumindo o mundo.
E as xawalabe chegando cada vez mais valentes. E perdeu-se o limite do até quando as coisas podem ficar piores.
Ninguém sabe o que fazer para melhorar. Convivencia pacífica coma morte.

IV
As xawalabe vinham cada vez mais valentes. As pessoas estavam cada vez mais fracase tristes e assim morriam
cada vez com maior facilidade. Os nabebe que sabiam dos
remédios tinham sido mandados para longe pelos vários
chefes deles.
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Os nabebe-garimpeiros vinham de longe. Traziam por
dentro a doen<;a que dá quentura, dores e frio. Os nabebegarimpeiros eram picados pelos pernilongos, nas suas casas sem paredes, e os pernilongos levavam a doen<;a da
trem edeira para as pessoas. Os pemilongos contaminados
se multiplicavam nos buracos de onde foi tirada a terra
para ser lavada.
Os doentes nao conseguem plantar ro<;as. A fome
aumenta. A mortandade aumenta. Aumenta também a paz
entre as pessoas e os nabebe.
Os nabebe amigos das pessoas de lá nao estavam com
seus remédios. Mesmo que estivessem, nao conseguiriam
com seus caro<;os e líquidos-remédios curar os rios e a
floresta.
O mundo ficou doente ... estragado.
Todos convivendo pacificamente.

Os Parafuritheribe retiraram-se descontentes com o
insucesso da missao. Procuraram comida e um lugar para
dormir durante a viagem de vol ta. A kurema esta va pousada
num galho alto da floresta. O Parafuri atirou sua flecha, que
nao alvejou a kurema, ficando dependurada no galho onde
ela estava.
O mo<;o subiu na árvore para recuperar a flecha que
seria de utilidade durante a viagem. Seus companheiros
· esperavam no chao.
Passaram os nabebe, os mesmos que tinham negado a
espingarda. O mo<;o tentava desenroscar sua flecha, quando ouviu as primeiras palavras que conseguiu gravar no
pensamento daquela boca estranha que os nabebe usam:
- Macaco! Macaco! Macacooo! ... Pppááááá' ...
O último barulho quem fez foi a espingarda.

* * *

O rapaz estava na cidade dos nabebe. Boa Vista. O
barulho da espingarda ... o tombo ... a viagem acirna das
nuvens. A casa grande dos nabebe onde guardam muitos
doentes e moribundos.
Os nabebe cortaram sua barriga e seu peito para remendar os estragos que os caro<;os de metal lhe fizeram por
dentro. Acordava do veneno que os nabebe deram para
que dormisse enquanto era remendado do estrago que os
próprios nabebe fizeram.
Paredes brancas. De pedra lisa. Lugares altos e retos
onde se d eitavam nabebe doentes. Tantos quanto os dedos
das duas maos. Estava num outro mundo: o mundo dos
nabebe.
Os ferimentos doíam. Tinha sede e fome. Tinha medo.
Seu mundo tinha ficado num lugar que ele nao sabia onde.

O rapaz era novo. Testículos amadurecendo. Era da
regia.o do Parafuri. No seu mundo ainda nao haviam chegado os nabebe procurando as terras-minérios. Chegavam
notícias, há muito tempo, das muitas coisas diferentes que
os nabebe possuíam, e principalmente da utilidade que urna
espingarda poderia ter durante as ca<;adas. Os velhos p ediram insistentemente aos jovens que fossem ao lugar onde
estavam os nabebe e pedissem urna espingarda que atirasse
numa rapidez desconhecida os caro<;os de metal.
O mo<;o foi com alguns companheiros até o lugar
onde os nabebe estavam na regiao dos Maraxi-ú-theri. Os
nabebe estavam lavando a terra. Tinham muitas espingardas. O Parafuritheri pediu urna delas. Os nabebe nao entenderam sua fala, embora ele tivesse repetido o pedido e
gesticulado várias vezes.
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Kurema - espécie de ave. Jacu.
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Estava no mundo das pessoas que diziam "Macaco! Maca' Pªªª·
",.,. I"
co....
Muitos dos que estavam trancados no mesmo espac;o
que ele eram garimpeiros, que comentavam entre si que,
caso o Parafuri fosse gente, nao teria com certeza sobrevivido.
O nabe que estava deitado ao seu lado era magro,
barrigudo e amarelo. Nao conseguia se mexer. N em m esmo
para pegar água para engolir os caroc;os que a nabeyoma
embrulhada de pano branco entregou-lhe nas maos, saindo em seguida.
Sua voz era rouca pelo tiro que lhe passou pelo
pescoc;o. Podia m orrer naquele lugar distante. Os nabebe
nao sabiam onde era seu mundo. Seus parentes nao chorariam e nao tomariam suas cinzas.
Furavam-lhe as carnes. Mexiam dolorosamente em
suas feridas. Estava nas maos dos que dizem: " Macaco!
Macaco! Pááá!"
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Quando chove, agora, a água leva a lama do limpo
onde caemos avi6es primeiro para o Waletho-ú ... a água é
grossa e barrenta ... é a que se bebe ... leva também a merda...
A água é pouca ainda e o Waletho-ú pode ficar bonito
quando esconde embaixo das pedras cobertas de musgo,
envergonhado, a sujeira de que nao é culpado.
O barulho alegre das águas virou lamento modificado pela quantidade e qualidade d elas.
Rio-abaixo, em Boa Vista, cidade dos nabebe, a água
torna-se muita e a sujeira pouca. A água é clara, mas a
sujeira existe ainda ... O rio leva a sujeira que jogam nele. As
pessoas nao veem mas sabem... o rio e seus moradores
também.
A maioria dos nabebe que mora lá nao nasceu lá
mesmo nao.
No come<;o, tinha um povo p arecido como da serra
no seu jeito de viver. O pessoal da serra morava longe, nao
sabia falar como pessoal de lá.
Primeiro, vieram soldados com falares diferentes, que
eram holandeses, espanhóis, portugueses ... cada um quería
chamar lá de um jeito diferente: Brasil, Güiana, Venezuela ...
Cada tipo de soldado dizia que ia proteger as pessoas
de lá dos outros soldados.
Assim como tinha soldados de várias línguas, várias
línguas também eram faladas pelas pessoas de lá mesmo;
que eram muitas, naquele tempo.
Hojeé cidade de nabe.
Depois come<;ou a chegar mais gente e os nabebeverdadeiros plantavam ro<;as grandes e criavam muitos
bichos de estimac;ao.
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Criavam bichos que ajudam a cac;ar, que p6em ovos,
que ajudam na roc;a puxando o metal que faz aterra mexer
e carregando as colheitas.
O bicho que o pessoal cria mais, até hoje, é o grande
feito anta e chifrudo como veado.
Cada um tem os bichos muito seus, que marcam com
seu nome na pele deles com o metal vermelho de fogo.
Quando existem os filhotes, os nabebe roubam-lhes o
leite. Quando crescem, eles os matam, sem cac;ar, para
comer as suas carnes.
Nao sao todos que comem a carne: poucos comem
dela, nao por falta de vontade ou fome que a maioria tem.
Fazem a carne ficar dura e fria, deixam no sol com
muito sal ou colocam dentro do metal lata com venenos
para que nao apodrec;a ...
Mandam a carne para outros nabebe que tem mais
máquinas e remédios, onde o pessoal, dizem, é gordo e
morre de comer muito, ou dos venenos que p6em na
comida para guardá-la.
Comas colheitas das roc;as grandes fazem a mesma
coisa. Escondem e mandam para longe.
Quando as roc;as produzem muito de urna coisa, ela
fica sem valor de papel-dinheiro e algumas vezes queimam
a comida para que ela fique pouca e com valor. Entao quase
param de plantar a coisa que nao tem valor em papeldinheiro até que fiquem precisando dela, e é quando compram dos nabebe de longe outra vez por muito papeldinheiro.
Gostam muito, todos eles, do papel-dinheiro, mas o
deixam trancado em casas de paredes duras protegido por
"
.
maqumas
e armas.
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Os nabebe do rio-abaixo hoje sao muitos ... no comec;o
eram poucos. Chegavam pelo rio grande ... subindo. Chegavam com medo e traziam presentes para o pessoal de lá
mesmo. Davam muito presente de comida diferente que
o pessoal comec;ou a gostar - sal, ac;úcar e óleo ...
Traziam as espingardas e a água-que-faz-morrer.
Que bebem, ficam alegres, tristes ou bravos ... as vezes,
caem e ficam mortos por pouco tempo por causa dessa
água ... querem esquecer, mas nao sabem direito o que.
Alguns bebem da água-que-faz-morrer todos os dias
desde que o sol vem... Vao ficando abandonados pelos
amigos e pela família ... o corpo vai se estragando até que
morrem definitivamente de fato ...
No comec;o, o pessoal que era de lá mesmo ficou gestando do sal, do ac;úcar e da cachac;a; em troca, eles davam
suas coisas, suas terras e os bichos grandes parecidos com
veado e anta, que comec;aram também a criar.
Chegaram doenc;as estranhas... Algumas matavam
poucos e outras matavam muitos. A maioria matava muitos ...
O pessoal de lá conhecia muitos remédios de lá mesmo, mas as doenc;as nao eram conhecidas deles. Foram-se
tornando poucos ...
Chegavam cada vez mais os que subiam o rio grande
e iam se tornando muitos ...
Algumas vezes se desentendiam os que chegavam
comos de lá mesmo, e brigavam com espingardas e flechas,
cada um com o que tinha.
Chegou o nabe-missionário para fazer as pessoas de lá
serem boas como ele. As pessoas, nao sabendo de Jesus,

109

" iriam obviamente para a sopa do infemo e nao para a
grande roc;a, onde nao se precisa trabalhar. Lugar, esse,
localizado no céu ... Ainda coma agravante de nao possuírem e usarem panos embrulhados no corpo, nao terem sido
casados em igreja e nao se chamarem com nomes de santos:
nabebe-chefes muito bondosos que viveram no comec;o do
mundo deles, e deles poucos - e pouco - sabem.
Traziam os remédios, depois de terem trazido a doenc;a ... E era também pecado o que eles chamavam de feitic;o,
mesmo que a intenc;ao fosse aliviar as dores; ainda mais
quando se recebia ajuda de plantas que o nabe nao conhecia
e tinha medo que deixassem as pessoas loucas: quer flores,
folhas, cascas, raiz ou líquidos.
As pessoas morriam e se tornavam poucas. As que
eram de lá mesmo.

III
Subia muita gente do rio-abaixo.
Aumentava gente e aumentava o perigo de briga entre as várias gentes que existiam. Apesar de ser pecado a
briga.
Chegaram os que sao Funai para ensinar as pessoas
para que nao brigassem, e também nao deixar que os 11.abebe
brigassem comas pessoal de lá. Apesar da protec;ao e dos
remédios dos que sao Funai, as pessoas continuavam a ter
doenc;as, brigar, tomando-se poucas.
Aprenderam melhor a apanhar ... Mas, as vezes, ganhavam também as espingardas, que podiam trocar por
suas terras. As espingardas eram usadas para conseguir
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outras terras brigando comos que, como eles, eram mesmo
daquela terra.
Existiam sempre pessoas, ou mesmo um grupo delas, que aprendiam depressa a conversar comas outras que
chegavam e conseguiam mais coisas estranhas; que trocavam depois com outros por um maior valor, que podía
trocar com outro que tinha menor facilidade de se comunicar comos nabebe por um valor ainda maior, e assim se ia
fazendo ...
Comec;aram a criar-se os ricos e os necessitados. Aumentaram as brigas ... e as espingardas.
Aumentava a precisao das coisas. As pessoas comec;avam a ficar com vergonha de serem peladas onde todas
eram embrulhadas. E era pecado ser pelado. Queriam e
tinham, entao, roupas que na maioria das vezes já eram
velhas e sujas - por vezes - de doenc;as. O sabao só
chegava depois e em menor quantidade.
Aumentavam as coceiras e feridas. Também as do
pensamento. Também as de dentro ...
A vergonha aumentava em alguns e diminuía neutros; nos de lá e nos chegantes ... que diminuíam e aumentavam ...

IV
Os velhos que ainda existem perto do rio-abaixo perto da Boa Vista - falam assim*:
* Adapta~ao do documento do CIR (Conselho Indígena de Roraima)
sobre a maloca Santa Cruz.
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No comec;o, quando eram crianc;as ainda, alguns
moravam no Warimana-ken, que virou Guanabara - a fazenda - , onde fica o cemitério.
Nao tinha nabe: só os outros que eram índios Ximi.
No lugar que era Wyy-ky,,Y, chegou um homem branco e fez casa branca, que hoje é cidade N ormandia. Depois
chegou outro branco e fez casa no Cariri e depois andou no
lugar de Wynamyra'ta que virou Santa Cruz.
Marechal Rondon deixou marco desenhado com "B/ 2"
e documentos d a Área de Santa Cruz". Ele deixou Pedro
Wirian como Tuxaua e entregou pra ele o Documento da Terra.
Marechal Rondon passou ... Foi daí que veio o gado
com o vaqueiro que fez casa no Cariri. Fez curral e roc;a ·e
pasto ... e o d ocumento da terra.
Vaqueiro matou o Tuxaua que tinha o documento da
terra que deu o Marechal Ronden.
Logo virou Tuxaua o Aureliano do Parime-kupy e
entregaram o documento da terra pra ele.
Um dia o tuxaua foi na Casa Branca trocar coisas com
os brancos. Na volta, o v aqueiro e um outro branco mataram
o Tuxaua e o jogaram no igarapé Namara.
N esse tempo, o delegado da Funai chamava Amancio. Demorou dois anos para ter Tuxaua Luiz Caruc;udo. N esse tempo chegou um outro branco, que d eixou
· coisas p ara o vaqueiro vender. Ele ficou devendo e feve
que entregar o gado para o dono das coisas, falando pra
ele pedir terra ao tuxaua para colocar o gado que ele nao
tinha terra.
1

/1

Tuxaua - chefe índio.
Parime-kupy - nome de lugar do Território Makuxi.
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O dono das coisas. pediu a terra por pouco tempo ... Ficou doente sem cura e deu pra irma, que nao veio buscar. Veio
o irmao mais velho dele e fez negócio com um branco que
depois que chegou é que comec;ou a ter jagunc;os n os caminhos de cac;ar e de pescar. Nas roc;as e nos pastos ... Embora tenha es cola, as crianc;as nao podem ir.
Isso era no tempo que n asciam as mulheres que hoje
tem o primeiro filho desmamando.
Quando morreu o Tuxaua Luiz Caruc;udo ficou no lugar
o filho dele, Bento de Andrade, e assim passaram-se mais
anos ...
Assim contamos mais velhos.

* * *
Depois comec;ou a ter papel escrito.
Primeiro, foi antropóloga que escreveu de quando era
1983 e o branco que trouxe os jagunc;os veio com delegado
de polícia do interior/ de Boa Vista, junto com os soldados
e o comandante de Normandia - que era Casa Branca; e
antes ainda era Wyy-kyry; e chegou na Santa Cruz, que era
o lugar de Wynamyra'ta, apontou as espingardas para os
índios e mandou eles derrubarem suas casas e currais.
Como o pessoal nao quis, a polícia mesmo derrubou
as duas casas e o curral.
O pessoal chamou os de outras aldeias para ajudar a
fazer de novo as casas e os currais. Por causa disso, o Tuxaua e mais tres ficaram presos na penitenciária de Boa Vista
por vinte días.
No ano que era 1987 o pessoal comec;ou a escrever
cartas para a Funai.
Agora nao tem mais delegado em Boa Vista ... tem um
superintendente em Manaus que é o mesmo Amancio.
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O p essoal escreveu quando tinharn ido em dezesseis
homens para p escar no lago Parime e vieram quatro jagunc;os até as casas pra dizer que o homem dos jagunc;os
mandou m eter dez balas na cabec;a das pessoas que botaram
fogo no campo, e que ele paga todos os meses ao govemador do Território e nao queria roc;a de índio naquela terra. Os
jagunc;os mesmo tinharn queimado o campo ... Era 22 de
marc;o.
· Escreveram quando chegaram dois jagunc;os na casa
do índio Edmilson e fizeram com que ele arrancasse as
manivas quando era 14 de maio. Eram dois jagunc;os.
Quando era 20 de maio eles voltaram e tocaram as
criac;6es dos índios rumo a fazenda Guanabara - que era
Warimana-ken. Matararn com tiro de revólver um cavalo, os
porcos, cabras, reses e proibirarn os índios de campear seu
gado.
Quando era junho, dia 3, os jagunc;os surraram os
índios Jovildo e Tomé porque tinham plantado roc;as no
terreiro de suas casas. Forarn abrigados a arrancar tudo que
tinham plantado e os jagunc;os cortaram a cerca para que o
gado comesse as plantas.
Junho ainda, no dia 12, o homem dos jagunc;os apontou revólver pra cabec;a de mulher grávida de sete meses.
Isso está escrito na delegacia de Polícia Federal de Bonfim.
No dia 9 de julho chegarn tres jagunc;os armados de
espingarda na roc;a onde trabalhavam o Refino, o Salomao
e sua mulher Verónica. Um deles tomou o terc;ado que o
Salomao trabalhava, cortou pés de milho, quebrou o terc;ado
em tres pedac;os e bateu na Verónica em frente ao marido.
Manivas - caule dos pés de mandioca.
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Dia 12 de julho chegaram dois jagunc;os com espingardas grandes que apontavam. O pessoal reagiu e prenden os jagunc;os.
Dia seguinte, deviam ser dez h oras, passou o helicóptero, que deu tres voltas na aldeia e foi pra fazenda.
Voltou logo e ficou voando em cima da aldeia, quando
chegaram doze viaturas com polícia civil, militar e exército
cheias de soldados, que invadirarn a aldeia espancando homens, mullieres e crianc;as, quebrando portas e jogando
comida no chao.
Com urna metralhadora no meio da casa mandavam
as pessoas saírem depressa e deitarem na chuva, querendo
prender quem demorasse.
Levaram dezenove presos algemados.

V
O rio continua descendo além de Boa Vista. Vai
passando por cidades cada vez maiores, que é por onde os
nabebe chegaram primeiro, quando subiam fazendo o caminho ao contrário dorio. Todos esses lugares eram ocupados
por pessoas, parecidas com as da serra, ao longo de todo o
rio que corre sempre até chegar na água grande e salgada,
onde nao se enxerga o outro lado.
·Os pássaros nao conseguem atravessar e o av1ao
pequeno cai no meio da travessia com sede da água de fogo
que ele bebe.
Poucos podem atravessar a água grande. Só as canoas
grandes do tarnanho de várias casas e os avioes que voam
tao alto que nao veem as casas da floresta:
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- Eles temo bucho grande e levam muita água-defogo para beber no caminho.
Do outro lado é que vieram os primeiros nabebe.
No tempo que os nabebe chegaram do outro lado da
água grande, pela primeira vez, pensavam que era louco o
chefe da canoa grande, movida pelo vento, em que vinham.
Eles, do outro lado, pensavam que a grande água se
acabasse num buraco: fim do mundo. 1'inham muito medo
os empregados das grandes canoas. O lado de cá era desconhecido. Por isso tinham medo.
O chefe da canoa desenhou assirn o seu pensamento
no papel, quando ele chegou aqui na terra que pensava se
chamar Índias*.

Eu - diz ele - porque nos demonstraram grande amizade,
pois percebi que eram pessoas que melhor se converteriam e
entregariam a nossa fé pelo amor e nii.o pela for9a, dei a algumas
delas gorros coloridos e algumas mi9angas que puseram no
pesco90, além de outras coisas de pouco valor, o que lhes causou
grande prazer eficarani tii.o nossos amigos que era urna maravilha
[...] Andavam nus como as mii.es lhes deu a luz, inclusive as
1nulheres embora só tenha visto urna robusta rapariga. E todos que
vi eram jovens, nenhum com mais de trinta anos de idade: muito
bem Jeitos, de carpos, muito bonitos e cara muito boa; os cabelos
grossos, quase como o pelo do rabo do cavalo, e curtos [. ..] Eles se
pintam de preto e sii.o da cor do canário, nem negros nem brancas,
e se pintam de branca e de encarnado, e do que bem entendem, e
pintam a cara, o corpo todo, e alguns somente os olhos e o nariz.
Nii.o andam comas armas ... Nii.o tem nenhum ferro ... E eu achei
Diário de Cristóvao Colombo - 11 de outubro de 1492.
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e acho aquí um precedente da terra firme para levá-los para o
cativeiro. Devem ser bons servi9ais e habilidosos, pois noto que
repetem lago o que a gente diz e creio que depressa se fariam
cristii.os; me pareceu que nii.o tinham nenhuma religiii.o. Eu,
comprazendo de Nosso Senhor, levarei daqui, por ocasiii.o de
minha partida, séis deles para Vossas Majestades para que aprendam aJalar. Nii.o vi nesta ilha nenhum animal de espécie alguma
a nao ser papagaios.
Foi assinl que desenhou no papel o chefe da primeira
canoa que atravessou a água grande.

VI
Os nabebe tem m arcado nas superficies de papel tudo
que aconteceu desde há muito tempo. Muito tempo existiu
antes que os nabebe soubessem os desenhos-palavras. Ninguém sabe direito o que aconteceu nesse tempo. O tempo
nao tem fim ou com ec;o.
· Segundo as superfícies de papel dos nabebe, foi há
menos de quinhentos an os que os primeiros deles atravessaram água grande. É um tempo insignificante se comparado ao da existencia do homem na Terra.
Os nabebe estragaram e sujaram seu mundo. Invadiram ao mesmo tempo o mundo das pessoas que moravarr. <leste lado da grande água. Lugar que chamam de
América.
Debaixo do mesmo céu ficam mundos de pessoas
diferentes. O mundo das pessoas da serra era, até quase

a
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agora, o único lugar que os nabebe ainda nao tinham esburacado e sujado.
Para as pessoas que moram na serra, parece que está
chegando a hora em que o céu vai cair. Os xaboribe estao
mortos ou fracos de doen~a e fome. As árvores que sustentam o céu estao sendo derrubadas. É o fim. Apocalipse,
como dizem alguns nabebe.
Sendo o céu o mesmo para os que sao da serra e para
todos os outros que sao nabebe, é de se esperar que caia de
urna só vez sobre a cabe~a de todos. E está cada vez mais
perto a hora em que o céu será derrubado. Quase nenhum
deles acredita ou pensa nisso. Enquanto isso, procuram
construir armas cada vez mais mortais, coisas que aumentem seu poder sobre outros, instrumentos cada vez mais
<lanosos para explorar a terra e tudo que ela sustenta.
Deve existir um motivo muito forte para que os nabebe
insistam em continuar sua tarefa de destruir o mundo.
Para as pessoas da serra aparece um motivo muito
simples para que seja esclarecida essa questao: os nabebe
precisam de ouro ...
Os nabebe querem ouro: gostam, fazem enfeites, usam
em algumas de suas máquinas e magias.
Já esburacaram aterra em muitos lugares e já conseguiram acumular urna grande quantidade dele. Só do
mundo das pessoas da serra retiram urna quantidade que
medem em tres toneladas durante o tempo em que urna lua
leva para crescer e desaparecer.
A maior parte do ouro que tiram da terra eles derretem e constroem pequenas pedras quadradas, que deixam
trancadas em grandes caixas de metal forte, com muitos
deles armados para protege-las. Matam-se pela posse das
barras de metal amarelo.
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Para os nabebe, as barras do metal amarelo valem
mais que os rios, a floresta, os bichos e os próprios homens.
Assim sendo, chega o fim dos viventes da terra. Ela
continuará, possivelmente, através do tempo sem fim. A
nao ser que terráqueos, inteligentes ou nao, unam-se e
descubram algo que seja bom para todos.
Por ora, somos todos testemunhas: "Tragédia é
quando nao sobra ninguém..."
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GLOSSÁRIO
DE TERMOS
YANOMAMI

Aikam(e)theri - Moradores da Serra Aikam.

,.

Akabore - "Língua de fantasma", mudo, pessoa que nao
f ala corretamente a língua Y anoma1ni.
Badixipe - Adornos.
Birimifike - Haste de urna espécie de capim usada como
adorno. Os homen s as utilizam em furos nos lóbulos das
orelhas. As mulheres perfuram também o septo nasal, as
comissuras labiais e o ponto médio do lábio inferior para
se enfeitarem com elas.

Bokoxima - 0-que-sai-do-brac;o. Os Yanomami usaram esta
palavra para nomear a lanterna.

Byrisi - Ilhas de vegetac;ao diferenciada na floresta. No
texto é usada referindo-se a savana natural que existe no
alto da serra.
(

By-rYsitheri* - Grupo Yanomami de cerca de 50 pessoas que
moram na savana perto do Pesto da Funai e do Pelotao
de Fronteiras instalado a partir de 1986.

Byrifsitheriyomabe - Mullieres do grupo Byrifsitheri (moradores do campo do alto da serra).

Dixawa - "Yanomamizac;ao" da palavra tuxaua, normalmente utilizada pelos nao-índios ao se dirigirem a chefes
índios auténticos ou criados pelos próprios nao-índios.

Farai-ú - Afluente do Parimi-ú, que _b rota próximo ao Pos to
Indígena Surucucu.

Fenamake - Nome do lugar onde foi instalada a casa dos
t ~

missionários da Missao Evangélica da Amazonia (MEVA)
em 1965.
* O sufixo theri aparece na designa~ao de todos os grupos locais.
Significa morador. A denomina~ao desses grupos muda freqüentemente
conforme sua instala~ao em novos sitios.
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Henimu - Ato de organizar acampamento de cac;a ou de
coleta de frutas silvestres.

Mayebe-ú" - Rio do Tucano.

Hero-ú - rio Couto de Magalhaes.

Mayebe-ú-theri - Grupo que vive as margens do Mayebe-ú
há cerca de seis horas de caminhada do Posto Indígena
Surucucu.

Kamykari - Doenc;a consuptiva associada a espíritos de
mortos.

Mokorimabe - Mullieres na puberdade, antes do primeiro
filho.

Kamykari-ú - Remédio líquido para kamykari.

Moxafe - Regiao localizada a nordeste do Posto Indígena
Surucucu .

Hekurabe - Espíritos auxiliares do xabori.

Kori-a - Japinim, japim. Pássaro de cauda amarela que vive
em bandos que constroem vários ninhos numa mesma
árvore. Na mitologia corresponde ao ser que retirou o
fogo da boca do jacaré quando este gargalhou.
Kurema - Espécie de ave. Jacu.
Mahano-ú - Afluente dorio Couto de Magalhaes.
"
Mamofikebe - Arvores
que produzem mamokyke.

Moxafetheri - Nome dado pelos Yanomami que vivem
próximos ao pos to para designar os moradores da regia o
do Moxafe. Os ditos Moxafetheri usam outros nomes
que consideram mais adequados para se autodenominar.
Em 1987, foram encontrados cerca de 180 Moxafetheri
em cinco xabonobe: Abihikeyopitheri, Somositheri, Wabuthautheri, Werikositorikeyopitheri e Yamy'kaniyabeutheri.

Mamokyke - Sementes oleaginosas venenosas. O preparo
dessas sementes p ara o consumo demora alguns dias.
Sao muito apreciadas. As regioes em que abundam sao
visitadas anualmente na época da maturac;ao. Os Yanomami sao capazes de prever o início da estac;ao seca,
levando em conta o seu estágio de crescimento.

Moxafetheriyoma - Mulher da regiao do Moxafe.

Manivas - Caule dos pés de mandioca. Palavra do léxico
regional amazónico (nao é Yanomami).

Nabetha-ú-theri - Moradores das margens do Nabetha-ú.
Trata-se das cabeceiras do río Parimi-ú e conseqüentemente do Rio Branco.

Maraxi-ú - Rio do Cujubim; afluente do rio Couto de
Magalhaes.
Maraxi-ú-theri - Designac;ao dos Yanomami da regiao de
Surucucu aos moradores da regiao do rio Couto de
Magalhaes.
Mayebe - Tucano.
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Nabe* - Pessoa que nao é Yanomami. Plural: Nabebe.
Nabetha-ú - Rio que tem muitos estrangeiros. Principal
formador do Parima. O rio tem esse nome, apesar de
existirem somente Yanomami nesse lugar.

Nabexi - Paus de tres a quatro metros de comprirnento,
usados em guerras intergrupais. Abriga com nabexi nao
é das mais violentas, como as praticadas com flechas, por
* A palavra nabe, acrescentada do sufixo verbalizador mu significa
brigar, do prefixo ne, significa inimigo.
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exemplo, já que o pau demora para alcan<;ar o alvo (a
cabe<;a do inimigo), permitindo que este se esquive.

Taleme-ú-theri - Grupo que vive as margens do Taleme-ú,
afluente do Ximixi-ú, cerca de tres horas de caminhada

Nabeyoma ou Napeyoma - Mulher estrangeira, mulher n aoYanomami.

do Posto Indígena Surucucu. Trata-se de um dos menores grupos locais conhecidos (23 pessoas) e conseguia se
manter a parte das guerras entre Potomathatheri e Tisipora-ú-theri, gra<;as a habilidade política d e seu líder.*

Omiime - Um dos dois primeiros Yanomami que caíram do
,,

ceu.

Paapi-ú - Floresta dosMaraxi-ú-theri ou Couto Magalhaes.
Parafuri - Yanomami que vive ao norte. Em quase todos os
pontos do mundo dos Yanomami existem Parafuri que
vivem em dire<;ao norte. Mesmo entre os grupos que sao
considerados Parafuri o termo é utilizado para denominar outros que vivem mais ao norte. Para os Yanomami
que vivem perto do Posto Indígena Surucucu o termo
designa os WanalJYketheri (moradores do lugar que existe
muito bambu) e seus vizinhos do Alto Parima.

Parime-kup'y - Nome do lugar do Territórrio Makuxi.
Parimi-ú - Alto rio Parima.
Patabe - Grandes, velhos, chefes.
Porabe - Cachoeiras.
Porapi-ú-theri - Moradores do rio que tem muitas cachoeiras, ao norte dos Moxafetheri.
Potomathatheri
- Moradores do lugar que tem muita. mutu,,
ca. E a denomina<;ao dada pelos que moram perto do
Posto Indígena Surucucu aos Mayebe-ú-theri, Yarime-útheri, Palimasitheri, Watha-ú-theri, entre outros.

Seisi-a - Pequeno pássaro de plumagem azul-celeste brilhante e cabe<;a cor de vinho. Os Yanomami costumam
retirar o couro e a plumagem desse pássaro para utilizálo como adorno.

Tapiri - Palavra do portugues regional
da Amazonia, de
,,
provável origem indígena. E um abrigo rudimentar
construído rapidamente com materiais (madeira, folhas,
cipó) que estiverem a mao (nao é palavra Yanomami).

Thometha-ú - Rio das Cutias. Nome dado ao alto rio Mu-

.

,,

caJaL

Tisipora-ú-theri - Grupo local que vivia as margens do
Tisipora-ú, há sete horas de caminhada do Posto Indígena Surucucu. Um dos maiores grupos da regiao, com
cerca de 340 pessoas em 1987. Eram conhecidos na
década de 70 como Tybyxinahiniwitheri (moradores do
lugar que tem um rabo de tamanduá-bandeira espetado). Hoje se dividiram em Waremakararaweitheri, Xaraka-

monapiketheri, Lokütheri e Tisipora-ú-theri.
Tixokopi-ú-theri - Um dos grupos da regiao de Moxafe,
moradores dorio que tem muito beija-flor.

Tixokopi-ú-theriyoma - Moradora do rio que tem muito
beija-flor.

Topara - Nome de cachoeira (pora-cachoeira)
Toporatheri - moradores do Topara
* Antonio Mayebe-ú-theri contou em janeiro de 90 que a velha avó da
Tarua foi morta com sua filha e urna neta de colo as margens do
Maximanabe-ú, ao estar indo visitar os Xirimifipiketheri, por garimpeiros
que lhes dispararam a queima roupa, há tres horas do Pelotáo de
Fronteiras.
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Tuxaua - Chefe índio.
Urihi - Mundo, Terra, Floresta.
Wabutha-ú - Afluente do rio Parimi-ú.
Wadubari - O ser urubu-rei; espírito auxiliar dos xaboribe. O
xabori capaz de receber este espírito em seu peito pode
"viajar" grandes distancias a procura das causas das
doenc;as.

Waiká - Denominac;ao dada aos grupos mais distantes, que
significa "matador", por utilizarem pontas de flechas
envenenadas com curare.

Waletho-ú - Rio dos Queixadas. N asee entre o pos to indígena e a pista de pouso. Sua água se tornou barrenta na época das chuvas, após a melhoria da pista pelo
Projeto Calha Norte.

Wayamu - Canto em contraponto entre duas p essoas,
onde se trocam notícias entre visitantes e anfitri6es.

Wyti bi the thu? - O que é isso?
Xabono - Casa tradicional cónica com prac;a central onde se
realizam as brincadeiras e as cerimónias. Existem casas
em que vivem até 300 pessoas. O lugar de cada família
dentro da xabono é denominado yana. As casas costumavam ser cobertas com folhas de ubim. Em muitos lugares
esta pequena palmeira foi destruída pelas atividades do
garimpo. As casas passaram a ser cobertas com plásticos
cedidos pelos garimpeiros.

Xabonobe - Plural de xabono.
Xabori - Xama; pessoa que recebe os espíritos auxiliares
em seu peito e pode assim curar males. Qualquer homem pode ser considerado xabori, mas alguns dentre eles
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sao considerados melhores pela eficácia da cura que
praticam e pela sua coragem de combate no mundo
sobrenatural. A iniciac;ao do xabori é um ritual prolongado onde sao praticado o jejum, a abstinencia sex~al e
de alguns alimentos, e a aspirac;ao da yakoana. A ser1edade de cumprimento desses preceitos também influí no
poder do xabori. Plural: Xaboribe.

Xéíhoxi - Girinos.
Xéíhoxike - Lugar onde tem girinos.
Xéíhoxitheri - Grupo que vive as margens do Xieto-ú a
quatro horas de caminhada do posto indígena. Na década de 70 viviam junto comos By'ry'sitheri, Xirimifipiketheri
e Nabetha-ú-theri; eram entao chamados de Aikamtheri.

Xamatari - Yanomanii que vivem a oeste da regiao dos
informantes. Como os Parafuri, que estao sempre ao
norte, os Xan1atari estao sempre a oeste.
Xapori-mu - Praticar o xamanismo. (Xapori = xama, mu verbalizac;ao).

Xawala - Doenc;a estranha aos Yanomami até o contato com
os nao-índios. Descrita como tendo evoluc;ao rápida e
fatal, acometendo várias pessoas ao mesmo tempo; epide1nia; pandemia causada principalmente por vírus.

Xidea - Regiao das mais populosas entre os Yanomami
localizada a oeste de Surucucu, onde viviam cerca de 800
pessoas, nas nascentes do Parimi-ú.

Ximixi-ú - Afluente da margem direita do Parimi-ú. Os seus
primeiros formadores brotam na Serra das Surucucus.

Xiriana - Falantes de urna das quatro línguas da família
Yanomami, que vivem no médio curso do Rio Ericó.
Denominac;ao dada por grupos Caribe.
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Xirimifike - Espécie de árvore.
Xirimifipike - Montanha com muita xirimifike.
Xirimifipiketheri - Moradores da montanha que tem muita
xirimifi, a tres horas de caminhada do posto indígena.
Xirixana - Falantes da mesma língua dos Xiriana (Yanam)
que vivem as margens do rio Mucajaí.

Yakoana - Alucinógeno utilizado pelos xaboribe, extraído
da entrecasca da Virola sp na regia o das serras Surucucus
e Parima. Em outras regi6es os alcalóides triptamínicos
sao extraídos de outras espécies vegetais.

Yarime-ú - Rio do Macaco-Prego, afluente de margem
esquerda do Ximixi-ú.
Yarime-ú-theri - Moradores dorio Macaco-Prego. Um dos
g¡upos dos Potomathatheri a dois dias de caminhada de
Surucucu.

Yanomami - Povo de cerca de 20.000 pessoas, que vive na
regiao montanhosa que divide as águas dos rios Branco,
Negro e Orinoco e os afluentes de seus altos cursos.
Vivem nessa regiao da Terra há cerca de 4.000 anos,
segundo estudos lingüísticos que sugerem ser este o
'
tempo que demora urna língua para se diferenciar em
quatro outras como é o caso dos Yanomami (Yanomame,
Yanomamy, Sanyma e Yanam) . Viveram isolados da sociedade de consumo até o início da década de 60, quando
se instalaram as primeiras miss6es religiosas entre eles.
No Brasil, os contatos mais intensos se deram a partir da
década de 70 com o Plano de Integrac;ao Nacional, a
construc;ao da BR 210 (Perimetral Norte) e a pesquisa
mineral em suas terras. A mortalidade causada pelas
doenc;as introduzidas coma construc;ao da estrada resul130

tou na destrui<;ao de comunidades inteiras na hacia do
rio Catrimani. A estrada foi abandonada. Em meados da
década passada, milhares de miseráveis foram convencidos de que a garimpagem na terra dos Yanomami seria
a soluc;ao para a sua pobreza. Políticos de Roraima
afirmavam que a abertura do garimpo seria a soluc;ao
inclusive para o pagamento da <lívida externa e o desenvolvimento do, entao, Território Federal. Infelizmente,
o desenvolvimento foi confundido com a polui<;ao dos
rios, aumento da criminalidade, narcotráfico, contrabando de ouro*, fome, trabalho em condi<;6es subumanas, prostituic;ao, etc. Morreram entre 1.500 a 2.000 Yanomami entre 1978e1990. Em alguns grupos a mortalidade
chega perto de 80%. Existem culpados, bem conhecidos,
que permanecem impunes. Em algumas regioes, 90%
dos sobreviventes estavam acometidos de malária em
janeiro de 1990**. Os Yanomami acreditam que Omii.me
escondeu coisas sujas no fundo da Terra: os metais
desprenderiam urna fumac;a invisível que causaria
doenc;as incuráveis. Essa fumac;a tem a capacidade de
se alastrar por toda a parte, atingindo até mesmo o céu,
que é velho e sustentado pelos xaboribe. A fumac;a e a
morte dos xaboribe vao ocasionar a queda do céu. O céu
* Relatório do Centro de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do
Ministério da Justit;a dizque das duas toneladas de ouro exploradas
mensalmente na terra dos Yanomami, somente duzentos quilos eram
comprados pela Caixa Económica Federat que é a única instituit;ao
autorizada a praticar esse tipo de comércio.
** Dados do Plano Emergencia! de Assistencia a Saúde das Comunidades Indígenas Yanomami. A partir de janeiro de 1990, a partícipat;ao de
entidades nao-governamentais neste plano (CIMI, Diocese de Roraima,
CNBB, At;ao pela Cidadania, Comissao pela Criat;ao do Parque Yanomami) permitiu um levantamento de dados de morbimortalidade.
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é o mesmo para todos os humanos. A semelhanc;a desses
pensamentos com a radioatividade, a destruic;ao da camada de ozónio, as doenc;as incuráveis que assolam a
humanidade e o Apocalipse é evidente. Ironicamente, o
mundo dos Yanomami é rico em urfuúo e nióbio. Yanomami quer dizer gente: os construtores de casas. Alguns
deles se consolam por saber que nao serao os únicos que
morrerao quando o céu cair sobre a Terra. Existem trapos
do Mundo.
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