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RESUMO
ALMEIDA, Luana. Parentes Estrangeiros: intérpretes indígenas no processo de
contato com o povo do Xinane (Acre, Brasil). 262 fls. Tese (Doutorado em
Antropologia Social), Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Museu
Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2021.

Esta tese fala sobre alguns aspectos do processo de contato vivenciado por um grupo de
índios isolados que, em junho de 2014, decidiu sair da mata e estabelecer relações
pacíficas e permanentes com outros povos indígenas e com os brancos. Os primeiros
encontros aconteceram em uma aldeia ashaninka, no alto rio Envira, no estado do Acre.
A identificação de que falavam uma língua pano próxima à jaminawa levou a Fundação
Nacional do Índio a inserir os Jaminawa em suas equipes de campo, na função de
intérpretes. Desde então, a Funai presta atendimento permanente aos “índios do Xinane”
(como são chamados na tese) por meio da execução da política de proteção aos povos
indígenas isolados e de recente contato, que em seu nível local é operacionalizada pela
Frente de Proteção Etnoambiental Envira (FPEE). A tese foi construída, sobretudo, a
partir de entrevistas e conversas com os intérpretes jaminawa e os servidores da FPEE.
Ao longo de quatro capítulos, são narradas situações como os primeiros contatos ou as
viagens à cidade; são oferecidas informações históricas sobre a “política do não contato”,
bem como os desafios e dilemas que se apresentaram quando os “índios do Xinane”
decidiram “sair da mata” e viver junto aos brancos, e outros povos indígenas. A
participação dos Jaminawa como intérpretes, ao longo de três anos e meio, é o foco desta
tese, bem como as trajetórias e as histórias de vida de alguns desses personagens. Nesse
percurso, o papel do intérprete mostrou ir além de traduzir mensagens, envolveu trocas
materiais, transmissão de conhecimento e de novos hábitos, contribuindo para que os
“índios do Xinane” viessem a se acostumar com um novo modo de vida. Por fim, esta
tese mostra como, por meio da função de intérprete, os Jaminawa terminaram ocupando
uma terceira posição, aquela do intermediário, que desestabiliza a dualidade que marca
as descrições e análises das situações de contato, na qual costumam vigorar dois polos
opostos: índios e brancos.
Palavras-chave: etnologia; contato; intérpretes indígenas; povos pano; Jaminawa.
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ABSTRACT

ALMEIDA, Luana. Parentes Estrangeiros: intérpretes indígenas no processo de
contato com o povo do Xinane (Acre, Brasil). 262 fls. Tese (Doutorado em
Antropologia Social), Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Museu
Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2021.

This thesis talks about some aspects of the contact process experienced by a group of
isolated indians who, in June 2014, decided to leave the forest and establish peaceful and
permanent relationships with other indigenous peoples and with Whites. The first
meetings took place in an Ashaninka village, on the upper Envira River, in the state of
Acre. The identification that they spoke a Pano language close to Jaminawa led the
National Indian Foundation to include the Jaminawa in its field teams, in the role of
interpreters. Since then, Funai has provided permanent assistance to the “Xinane Indians”
(as they are called in the thesis) through the implementation of the protection policy for
isolated and recent contact indigenous peoples, which at its local level is operated by the
Ethno-environmental Protection Front Envira (FPEE). The thesis was built, above all,
from interviews and conversations with Jaminawa interpreters and FPEE servers. Over
four chapters, situations such as the first contacts or trips to the city are narrated; historical
information on the “non-contact policy” is provided, as well as the challenges and
dilemmas that arose when the “Xinane Indians” decided to “leave the forest” and live
with whites and other indigenous peoples. The participation of the Jaminawa as
interpreters, over three and a half years, is the focus of this thesis, as well as the
trajectories and life stories of some of these characters. In this path, the role of the
interpreter went beyond translating messages, it involved material exchanges,
transmission of knowledge and new habits, helping the “Xinane Indians” to get used to a
new way of life. Finally, this thesis shows how, through the role of interpreter, the
Jaminawa ended up occupying a third position, that of the intermediary, which
destabilizes the duality that marks the descriptions and analyzes of contact situations, in
which two opposite poles usually prevail: Indians and Whites.

Keywords: ethnology; contact; indigenous interpreters; panoan indigenous peoples;
Jaminawa.

vi

SUMÁRIO
AGRADECIMENTOS ................................................................................................................................ I
RESUMO .................................................................................................................................................... V
ABSTRACT ............................................................................................................................................... VI
LISTA DE FOTOS .................................................................................................................................... IX
LISTA DE ILUSTRAÇÕES – MAPAS, DIAGRAMAS E FIGURAS ................................................... XI
LISTA DE ILUSTRAÇÕES - FOTOGRAMAS...................................................................................... XII
LISTA DE TABELAS .............................................................................................................................. XIII
LISTA DE SIGLAS .................................................................................................................................. XIV
ESTUDOS E CONVENÇÕES LINGUÍSTICAS ................................................................................... XVI
INTRODUÇÃO ................................................................................................................................ 1
SOBRE O QUE É ESTA TESE ........................................................................................................................... 1
TRADUÇÃO, INTÉRPRETES INDÍGENAS E POLÍTICAS LINGUÍSTICAS ........................................................... 2
A PESQUISA E O TRABALHO DE CAMPO ..................................................................................................... 11
BREVE GUIA CONCEITUAL ......................................................................................................................... 17
ESTRUTURA DA TESE ................................................................................................................................. 22
PERFIL DOS INTÉRPRETES JAMINAWA ...................................................................................................... 25
CAPÍTULO 1 ................................................................................................................................... 30
PRIMEIROS ENCONTROS ........................................................................................................... 30
1.1 CENAS DO CONTATO............................................................................................................................ 30
1.2 IMAGEM, NARRATIVA E TRADUÇÃO .................................................................................................... 39
1.3 ESTABELECENDO CONFIANÇA ............................................................................................................. 50
1.4 A PARTICIPAÇÃO DOS INTÉRPRETES INDÍGENAS ................................................................................ 58
1.5 DA PACIFICAÇÃO À POLÍTICA DO NÃO CONTATO ................................................................................ 68
1.6 A FRENTE DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL ENVIRA ......................................................................... 79
CAPÍTULO 2 ................................................................................................................................... 84
UMA GALÁXIA DE SOTAQUES................................................................................................... 84
2.1 COMPLEXO DIALETAL YAMINAWA ...................................................................................................... 84
2.2 ETNÔNIMOS YAMINAWA ..................................................................................................................... 92
2.3 SAIR DA MATA .................................................................................................................................... 100
CAPITULO 3 ................................................................................................................................. 112
ENTRE RIOS, ALDEIAS E CIDADES ......................................................................................... 112
3.1 SAIR DA MATA E TRABALHAR PARA OS PATRÕES .............................................................................. 112
3.2 EXPANDINDO O ESPAÇO DE CIRCULAÇÃO ......................................................................................... 118
3.3 TRAJETÓRIA DE UM LÍDER JAMINAWA.............................................................................................. 123

vii

3.4 INTÉRPRETES E INTERMEDIÁRIOS ..................................................................................................... 128
3.5 TRAJETÓRIAS BIOGRÁFICAS .............................................................................................................. 135
3.6 A CIDADE DO POVO E A VIDA NA CIDADE .......................................................................................... 145
CAPITULO 4 ................................................................................................................................. 156
ACOSTUMANDO A VIVER COM OS BRANCOS ...................................................................... 156
4.1 A PRIMEIRA VEZ NA CIDADE .............................................................................................................. 156
4.2 VIAJANDO PELO MUNDO DOS BRANCOS ............................................................................................ 167
4.3 INTERCÂMBIOS .................................................................................................................................. 177
4.4 ACOSTUMAR....................................................................................................................................... 190
4.5 NOSSOS BRANCOS............................................................................................................................... 202
CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................................... 212
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................................... 221
REFERÊNCIAS AUDIOVISUAIS .................................................................................................................. 238
REPORTAGENS PUBLICADAS NA INTERNET ............................................................................................. 239

viii

LISTA DE FOTOS
Foto 1. Fernando Kampa (ao centro) e membros da comunidade ashaninka da aldeia Simpatia
mostrando dois paneiros carregados com objetos que os índios isolados tentaram levar. .......... 33
Foto 2. Balsa construída com algodoeiro bravo, deixada pelos índios isolados e encontrada
pelos Ashaninka próxima ao roçado. .......................................................................................... 33
Foto 3. Bolsa e objetos encontrados por Fernando Kampa próximos à aldeia Simpatia ............ 34
Foto 4. Fernando Kampa entrega dois cachos de bananas para os índios do Xinane. ................ 37
Foto 5. Os índios do Xinane entregam um jabuti para Fernando Kampa. .................................. 37
Foto 6. Almiro Jaminawa mostra suas marcas de vacina a um dos índios do Xinane. ............... 56
Foto 7. Mariquinha e Francisco viajando de canoa pelo rio Envira. ........................................ 136
Foto 8. Mariquinha e seus dois irmãos: Abel à esquerda e Adimilson à direita. Cidade do Povo.
................................................................................................................................................... 143
Foto 9. Frente da casa de Mariquinha e Francisco, Cidade do Povo, Rio Branco, AC. ........... 153
Foto 10. Família de Mariquinha reunida em sua casa, Cidade do Povo, Rio Branco, AC. ...... 153
Foto 11. Casa onde mora Edimar, Cidade do Povo, Rio Branco, AC. ..................................... 154
Foto 12. Barbearia, em frente à casa de Edimar, Cidade do Povo, Rio Branco, AC. ............... 154
Foto 13. Cidade do Povo, Rio Branco, AC. .............................................................................. 155
Foto 14. Parada para tomar banho e se arrumar, antes de chegar em Feijó. ............................. 159
Foto 15. Francisco Jaminawa (roupa azul) e os índios do Xinane, passeando em Feijó. ......... 161
Foto 16. Francisco Jaminawa explica para o grupo de índios do Xinane como funciona a bomba
de abastecimento de combustível. ............................................................................................. 162
Foto 17. Protótipo de um carro, feito em madeira, Bape Xinane, rio Envira, Acre. ................. 166
Foto 18. O casal de intérpretes shanenawa, Francisco e Mariléia, em sua casa, aldeia Morada
Nova, Feijó. ............................................................................................................................... 171
Foto 19. Mariquinha, falando ao celular, e índios do Xinane, com camisetas vermelhas, no porto
de Feijó, prontos para subir o rio Envira. .................................................................................. 175
Foto 20. Barco da FPEE deixa o porto de Feijó em direção à Bape Xinane. ........................... 175
Foto 21. 1ª Conferência das Organizações Regionais Indígena, TI Puyanawa, Mâncio Lima,
AC. ............................................................................................................................................ 178
Foto 22. Txirimako “tomando nota” durante a Conferência, Mâncio Lima, AC...................... 178
Foto 23. Foto tirada por Rainu, na UFAC (2017). .................................................................... 182
Foto 24. Foto tirada por Rainu, na UFAC (2017). .................................................................... 182
Foto 25. Foto tirada por Hainuno, na UFAC (2017)................................................................. 182
Foto 26. Foto tirada por Hainuno, no Parque Chico Mendes (2017). ....................................... 183
Foto 27. Foto tirada por Txirimako, no Parque Chico Mendes (2017). .................................... 183
Foto 28. Txirimako, Hainuno e Rainu, no Parque Chico Mendes (2017). ............................... 183
Foto 29. Passeio pelo calçadão no centro de Rio Branco, Jacira de calça branca e blusa
vermelha. ................................................................................................................................... 185
Foto 30. Jacira, Txirimako (calça vermelha) e Hainuno (camiseta azul).................................. 185

ix

Foto 31. Foto que ilustra a reportagem intitulada “Índios que viviam isolados vão para capital
do AC fugindo da fome e de madeireiros peruanos”. ............................................................... 188
Foto 32. Foto de Txirimako, na reportagem intitulada “Indígenas de recente contato do povo
Xinane enfrentam riscos e choque cultural na periferia de Rio Branco”. ................................. 188
Foto 33. Foto de Hainuno, na reportagem intitulada “Indígenas de recente contato do povo
Xinane enfrentam riscos e choque cultural na periferia de Rio Branco”. ................................. 189
Foto 34. Mariquinha varrendo a casa e Francisco remendando uma tarrafa, na Bape Xinane. 198
Foto 35. Francisco (com camiseta da Funai), dentro do barco, conversa com um índio do
Xinane, nas margens do rio Envira. Conduzindo a embarcação, um dos colaboradores eventuais
da FPEE..................................................................................................................................... 198

x

LISTA DE ILUSTRAÇÕES – MAPAS, DIAGRAMAS E FIGURAS

Mapas
Mapa 1. Abrangência geográfica dos povos indígenas da família Pano. ................................... 22
Mapa 2. Territórios com referências de índios isolados no Acre. .............................................. 68
Mapa 3. Complexo dialetal yaminawa (Brasil/Peru). .............................................................. 111
Mapa 4. Ocupação territorial dos Jaminawa no Brasil. ............................................................ 122
Mapa 5. Trajeto entre o terminal urbano, no centro de Rio Branco, e a Cidade do Povo. .............. 146
Mapa 6. Cidade do Povo e seu entorno. ...................................................................................... 147
Mapa 7. Área de abrangência do município de Feijó. .............................................................. 168
Mapa 8. Imagem de satélite da cidade de Feijó e seu entorno: o alfinete vermelho indica a
aldeia Morada Nova. Percebe-se, também, o traçado da BR 364 e as voltas do rio Envira. ..... 169

Diagrama
Diagrama 1. Mapa genealógico das relações entre onze dos quinze intérpretes jaminawa que
trabalharam para a Funai entre 2014 e 2017. ............................................................................ 144

Figuras
Figura 1. Jornal A Gazeta, Rio Branco, 30 nov. 1991. ............................................................ 119
Figura 2. Jornal A Gazeta, Rio Branco, 14 mar. 1992. ............................................................ 119
Figura 3. Jornal A Gazeta, Rio Branco, 18 jul. 1992. .............................................................. 120

xi

LISTA DE ILUSTRAÇÕES - FOTOGRAMAS

Fotograma 1: 02’26” ................................................................................................................. 42
Fotograma 2: 02'30" .................................................................................................................. 42
Fotograma 3: 02'40" .................................................................................................................. 42
Fotograma 4: 03'24" .................................................................................................................. 43
Fotograma 5: 04'11" .................................................................................................................. 43
Fotograma 6: 04'24" .................................................................................................................. 44
Fotograma 7: 06'01" .................................................................................................................. 45
Fotograma 8: 06'19" .................................................................................................................. 45
Fotograma 9: 06'23" .................................................................................................................. 45
Fotograma 10: 07'20" ................................................................................................................ 47
Fotograma 11: 08'16" ................................................................................................................ 47
Fotograma 12: 08'59" ................................................................................................................ 48
Fotograma 13: 09’04” ............................................................................................................... 48
Fotograma 14: 10'58" ................................................................................................................ 49
Fotograma 15: 11'59" ................................................................................................................ 49

xii

LISTA DE TABELAS
Tabela 1. Fones consonantais na língua Jaminawa do Brasil .................................................... xvi
Tabela 2. Fones vocálicos na língua Jaminawa do Brasil ......................................................... xvi
Tabela 3. Quadro comparativo com diferentes classificações para as línguas pano. ................. 85
Tabela 4. Quadro comparativo das línguas pano do complexo dialetal yaminawa. ................... 86
Tabela 5. Situação fundiária das terras indígenas habitadas pelos Jaminawa. ......................... 123

xiii

LISTA DE SIGLAS

AC

Acre

BAPE

Base de Proteção Etnoambiental

BOPE

Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Acre

CII

Coordenação de Índios Isolados

CGIIRC

Coordenação Geral de Índios Isolados e de Recente Contato

CNJ

Conselho Nacional de Justiça

COPIRC

Coordenação de Políticas para Índios Isolados e de Recente Contato

CPI-AC

Comissão Pró-Índio do Acre

CTI

Centro de Trabalho Indigenista

CTL

Coordenação Técnica Local

CR

Coordenação Regional

DSEI

Distrito Especial Sanitário Indígena

EDS

Expedicionários da Saúde

FARJ

Frente de Atração Rio Jordão

FAE

Frente de Atração Rio Envira

FC

Frente de Contato

FPE

Frente de Proteção Etnoambiental

FPEE

Frente de Proteção Etnoambiental Envira

FUNAI

Fundação Nacional do Índio

FUNASA

Fundação Nacional de Saúde

GT

Grupo de Trabalho

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ILV

Instituto Linguístico de Verano

MNTB

Missão Novas Tribos do Brasil

MPF

Ministério Público Federal

OCAEJ

Organização das Cooperativas Agroextrativistas Jaminawa do Rio Caeté

PI

Posto Indígena

PIX

Parque Indígena do Xingu

PIACI

Povo indígenas em situação de isolamento e contato inicial

RT

Reserva Territorial

RUC

Reassentamento Urbano Coletivo

SESAI

Secretaria Especial de Saúde Indígena
xiv

SESAU/RR

Secretaria de Saúde do Estado de Roraima

SIL

Summer Institute of Linguistics

SPII

Sistema de Proteção ao Índio Isolado

SPRJE

Sistema de Proteção Rios Jordão e Envira

SSP-AC

Secretaria de Segurança Pública do Estado do Acre

SUS

Sistema Único de Saúde

TI

Terra Indígena

UFAC

Universidade Federal do Acre

UFRR

Universidade Federal de Roraima

UHE

Usina Hidrelétrica

UNESCO

União das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura

UNI

União das Nações Indígenas

xv

ESTUDOS E CONVENÇÕES LINGUÍSTICAS
Tanto os Jaminawa como os índios do Xinane são falantes de variações
linguísticas que fazem parte de um complexo dialetal que compõem o universo mais
amplo da família linguística Pano – trata-se do complexo dialetal yaminawa, segundo
Fleck (2013). Existem poucos estudos publicados sobre a língua falada pelos Jaminawa
no Brasil. A dissertação de mestrado de Cruvinel (2013) apresenta uma descrição
preliminar da fonética e da fonologia da língua jaminawa, além de um estudo sobre a
estrutura silábica e a distribuição do acento no nível da palavra. De acordo com o
inventário fonético realizado pela pesquisadora, a língua jaminawa falada no Brasil é
composta pelos seguintes fones (sons), consonantais e vocálicos:
Labial
Oclusiva

[p] [b]

Nasal

Lábiodental

Alveolar
[t] [d]

[m]

Palatoalveolar

Palatal

Velar

Glotal

[k]

[n]

Tepe

[ɾ]

Fricativa

[β]

[f] [v]

Africada
Glide

[s]

[ʃ] [ʒ]

[ts]

[t ʃ] [dʒ]

[h]

[w]

[j]

Tabela 1. Fones consonantais na língua Jaminawa do Brasil
Fonte: CRUVINEL, 2013, p. 18

Anterior

Central

Posterior

Não arredondado
Oral

Nasal

Alta

[i]

[ĩ]

Média-alta

[e]

Média-baixa

[ɛ]

Oral

Nasal

Oral

Nasal

[u]

[ũ]

[o]

[õ]

[ɜ]

Média
Baixa

Arredondado

[ɐ]
[a]

[ã]

Tabela 2. Fones vocálicos na língua Jaminawa do Brasil
Fonte: CRUVINEL, 2013, p. 24.
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Por sua vez, a tese de doutorado de Souza (2017) aborda as categorias
aspecto-temporal, modo e negação na língua jaminawa. O pesquisador informa que
estudou a variedade da língua jaminawa falada na Terra Indígena Kaiapuka, contudo os
argumentos para circunscrever uma diferenciação linguística em relação ao que seriam
outras variedades não fica claro em sua tese. Como veremos ao longo deste trabalho, é
complicado delimitar fronteiras internas, como grupos étnicos, à população que é
conhecida no Brasil como Jaminawa. Quanto à diferenciação geográfica esta pode se
manifestar pontualmente no discurso de algumas pessoas (ex: os Jaminawa do São
Paulino; os Jaminawa do Caeté; etc), mas a intensa mobilidade dificulta utilizar esse
critério para designar grupos étnicos distintos.
Já a língua dos índios do Xinane, apesar do pouco tempo desde que se tornou
conhecida para nós, conta com um trabalho de documentação linguística sendo
desenvolvido desde 2017, no âmbito de um projeto de cooperação técnica internacional
entre Funai/Museu do Índio e UNESCO. O trabalho é coordenado pela linguista Lívia
Camargo Souza, em parceria com a equipe da FPEE e com participação dos índios do
Xinane, e visa a construção de um dicionário multimídia bilíngue xinane-português, que
já conta com mais de 700 entradas lexicais (SOUZA, 2018, 2019).
Quanto às demais línguas Pano que fazem parte do complexo dialetal
yaminawa, existem pesquisas desenvolvidas por linguistas vinculados ao Instituto
Linguistico de Verano (ILV) 1, no Peru, sobre as línguas yaminawa (EAKIN, 1987, 1991;
FAUST e LOSS, 2002), sharanawa (SCOTT, 2004) e yora/nahua (LORD, 2016). Ainda
no Peru, recentemente Neely (2019) defendeu uma tese sobre a expressão linguística no
plano do afeto na língua yaminawa falada na região de Sepahua. Já no Brasil, houve um
maior investimento em publicações acadêmicas sobre as línguas shanenawa (CÂNDIDO,
1998, 2004), yawanawa (GARCIA, 2002; DE PAULA, 2004; SOUZA, 2013),
shawandawa (CUNHA, 1993; SOUZA, 2012) e saynawa (COUTO, 2010).
Ao longo desta tese, as expressões na língua jaminawa ou em outras línguas
indígenas constarão em itálico. Entre os Jaminawa com os quais trabalhei, todos eram
bilíngues, entendiam e falavam português, e tinham a língua jaminawa como língua
materna e de uso preferencial quando estavam reunidos entre si. Como não existe uma
grafia consolidada oficialmente para escrever as palavras em jaminawa, e como nenhum
dos meus interlocutores foi alfabetizado em jaminawa, me baseei no alfabeto (nuku

1

Instituto Linguístico de Verano (ILV) é como o Summer Institute of Linguistics (SIL) é chamado no Peru.
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alfabetu) que consta em um livro didático produzido pela Secretaria de Educação do
Estado do Acre, intitulado Jaminawa Kede Tapi, e traduzido como “aprendendo
jaminawa”.

Grafia

Palavra em Jaminawa

a

ado (paca)

e

epa (pai)

i

isi (doença)

u

usi (mistura/misturado)

b

ba (não)

d

ado (paca)

h

Hainuno (nome próprio)

m

maweya (acostumar)

n
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p

upash (água)

k
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r
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t
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ts
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tx
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v

vari (sol)

y

yuca (mandioca)

w

wake (criança)

x

xara (bom)
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INTRODUÇÃO
Sobre o que é esta tese
Esta tese fala sobre encontros e desencontros que ocorreram ao longo do
processo de contato no qual um grupo de índios, até então isolados, resolveu sair da mata
e estabelecer relações com outros povos no seu entorno. Inicialmente, esses índios saíram
na aldeia de outro povo indígena. A Fundação Nacional do Índio (Funai) foi comunicada
do acontecimento e passou a conduzir o processo, assumindo papel de interlocutora
principal na relação desses “índios isolados” com o “mundo exterior”. Nesse contexto, a
ideia de contato costuma aparecer vinculada a dois polos opostos: índios e brancos. Esta
tese busca desestabilizar essa dualidade a partir da emergência de uma terceira posição,
aquela dos intermediários que, no caso analisado, são indígenas que trabalharam para a
Funai como intérpretes.
É importante notar que não estive presente na maior parte dos eventos
descritos na tese. Trata-se, portanto, de reconstituições feitas a partir dos relatos de
terceiros, no caso, dos interlocutores da pesquisa. Neste sentido, esta tese é uma versão
da história construída a partir do meu encontro com diferentes pessoas e sobre as histórias
que essas pessoas me contaram. O principal material etnográfico são conversas e
entrevistas que tive com os intérpretes indígenas e com os servidores da Funai a respeito
do encontro e da relação estabelecida com os índios do Xinane (como irei me referir aos
índios que, até então, eram “isolados”).
Esta tese também fala de desencontros, na medida em que muitas das
situações analisadas falam de equívocos e desentendimentos envolvendo perspectivas e
posições distintas. Nesse sentido, busquei reconstruir tanto a perspectiva dos intérpretes
indígenas, como a dos brancos (especificamente, dos servidores da Funai). Não tive
acesso, senão eventual, aos índios do Xinane, de tal forma que eles comparecem nesse
trabalho, antes de mais nada, a partir da fala de intérpretes e servidores. Em alguma
medida, podemos dizer que a tese é também uma etnografia da execução da atual política
pública para povos indígenas isolados e de recente contato.
Aqui não me aprofundo no tema “da política de recente contato”. Não me
interessa descrever sua estrutura, sua implementação no contexto nacional, nem
tampouco explorar os dilemas que enfrenta, embora muito destes ficarão evidentes na
1

análise do caso etnográfico. Contudo, é preciso lembrar que foi essa política que garantiu
aos índios do Xinane uma saída segura da mata. Durante os primeiros anos após o contato
não houve nenhuma morte por doença infectocontagiosa, uma situação que se distingue
drasticamente das experiências históricas de contato, nas quais a perda populacional,
decorrente de epidemias e falta de assistência sanitária, costumava ser de proporções
alarmantes.
Nesta introdução explico como cheguei ao tema da tese e forneço mais
informações sobre o contexto etnográfico e o trabalho de campo. Também explicito os
métodos de pesquisa e as fontes bibliográficas utilizadas. Alguns termos usados ao longo
da tese foram alvo de longas reflexões, de modo que compartilho algumas delas com o
leitor, buscando oferecer um “breve guia conceitual”. Apresento, também, um resumo da
estrutura da tese e dos assuntos abordados em cada um dos seus quatro capítulos. Por fim,
forneço um perfil dos intérpretes jaminawa, os principais interlocutores dessa pesquisa e
aos quais devo o mais profundo agradecimento. Para além de contribuir com a leitura da
tese, oferecer uma breve biografia de cada um deles é, também, uma forma de reconhecer
e registrar a participação dessas pessoas na história que vou narrar.
Antes de prosseguir, gostaria de explorar, em linhas gerais, outros recortes
sobre o mesmo tema, que despertaram o meu interesse ao longo da pesquisa, mas que não
desenvolvi, senão de modo indireto. São três: os desafios da tradução e os processos
tradutivos; o papel dos intérpretes indígenas nas políticas linguísticas (entendidas
enquanto políticas públicas executadas pelo Estado); e, por fim, o lugar que os intérpretes
ocuparam na longa duração dos processos coloniais e neocoloniais. Não me foi possível
desenvolver tais assuntos no âmbito deste trabalho, de modo que apresento brevemente
algumas ideias que os temas suscitam para contextualizar a discussão que virá a seguir.
Tradução, intérpretes indígenas e políticas linguísticas
Uma busca pela etimologia da palavra intérprete na internet indica que se trata
de uma palavra de origem latina – interpres, interpretis –, cujo sentido mais antigo seria
de intermediário em negociações comerciais, realizadas frequentemente entre pessoas de
povos com línguas distintas. A palavra é composta pela raiz protoindo-europeia per- cujo
significado seria “vender, negociar" e pelo prefixo inter, que marca a posição de

2

algo/alguém que está “entre, no meio de, intermediário”. 2 Em uma perspectiva histórica,
os registros da presença de intérpretes aparecem desde as civilizações antigas, como
Grécia e Roma, sendo eles parte das estratégias militares e comerciais na “conquista” de
povos vizinhos; 3 ou ainda, o Egito antigo, no qual os intérpretes atuavam na
administração pública, no comércio, na vida religiosa e nos exércitos, por exemplo. Ao
longo da história, a serviço de um Estado, intérpretes desempenharam importantes papéis
em negociações de paz, expedições mercantis, “viagens de descobrimento”. Houve
momentos históricos nos quais eles foram valorizados, como na expansão do cristianismo
pela Europa, chegando a ser criadas “escolas de tradução e tradutores”. Em outros
contextos, o lugar do intérprete foi ocupado por pessoas que estiveram em uma posição
de cativo, ou seja, que haviam sido capturadas e aprendido a língua do colonizador. Com
o tempo, o termo passou a ser utilizado para designar ações como “explicar, traduzir,
comentar, esclarecer”. Por sua vez, a palavra “traduzir”, em sua origem latina, é
traducere, composta por um prefixo trans-, que indica “de um lado a outro”, e ducere,
“guiar”. Logo, traducere pode ser “retraduzido” como “conduzir além, para o outro lado”.
Assim, vemos que a origem da palavra intérprete está associada às ideias de
comércio, troca, linguagem e tradução. No Dicionário da Língua Portuguesa Houaiss
(2001), por exemplo, encontramos a seguinte definição: “Intérprete: 1. Aquele que
interpreta, esclarece, comenta 2. Tradutor 3. Indivíduo que representa um personagem
(teatro, cinema ou tv) 4. Aquele que toca ou canta uma peça musical”. Já no The MerrianWebster Dictionary (2004) temos a seguinte entrada: “Interpret: 1. To explain the
meaning of; to act as an interpreter: translate 2. To understand according to individual
belief, judgment, or interest 3. To represent artistically”. Percebemos assim que a palavra
intérprete pode ser usada como equivalente a tradutor. De fato, as duas palavras –
intérprete e tradutor – ou as duas atividades – interpretação e tradução – são muitas vezes
utilizadas como sinônimas.
No que diz respeito à antropologia, a tradução ocupa um papel fundamental,
na medida em que lida com a tradução de palavras, ideias e conceitos nativos que devem
As fontes utilizadas foram: https://www.etymonline.com/word/interpret#etymonline_v_9429,
http://etimologias.dechile.net/?inte.rprete,
http://starling.rinet.ru/cgibin/response.cgi?single=1&basename=%5Cdata%5Cie%5Cpokorny&text_recno
=1487&root=config;
3
Diante da minha dificuldade em encontrar informações acessíveis e sistematizadas sobre o assunto, baseiome no breve histórico que consta na plataforma virtual chamada Linkterpreting, que reúne informações a
respeito da interpretación de enlace (algo como uma “interpretação simultânea”) ao público interessado no
assunto, em especial aos intérpretes em formação ou em atividade. Disponível em:
http://linkterpreting.uvigo.es/que-es-la-interpretacion/historia
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se tornar inteligíveis para o leitor ao qual a produção antropológica se destina. É comum
a descrição da antropologia como uma disciplina voltada à tradução cultural e existem
muitos trabalhos que refletem sobre essa relação (cf. ASAD, 1986; RUBEL, ROSMAN,
2003; MARANHÃO, STRECK, 2003). Apesar de ocupar um papel central no exercício
e na história da antropologia, a tradução costuma figurar mais como método e menos
como objeto de reflexão. Ademais, no momento de transformar as informações coletadas
em conhecimento antropológico, inevitavelmente emerge a questão da tradução. Dito de
outro modo, da pesquisa de campo à produção de textos e elaboração de teorias, a
antropologia depara-se e atravessa diferentes processos tradutivos.
Por outro lado, estudos linguísticos e literários acumularam uma discussão
sobre a questão da tradução e seus limites, sua possibilidade ou impossibilidade. Tais
discussões, normalmente voltadas para a tradução de textos escritos, obras literárias,
poemas, enfrentam a “questão da traduzibilidade” (entendida como condições e desafios
da tradução) de uma língua a outra e da relação entre língua-fonte e língua-alvo. Nos
últimos anos, em uma interface entre antropologia e linguística, vem crescendo as
pesquisas com povos indígenas na Amazônia que buscam explorar a poética, a estética e
a complexidade das formas linguísticas expressas nas artes verbais ameríndias, as quais
englobam uma variedade de performances orais como cantos xamânicos, discursos
rituais, falas cerimoniais, dentre outras (cf. CESARINO, 2008, 2012; DÉLÉAGE, 2007,
2008; DIAS, 2017; FRANCHETTO, 2003, 2012, 2018; HEURICH, 2015). 4 Essas
pesquisas envolvem, por um lado, o trabalho de campo e a coleta de dados etnográficos
e, por outro, técnicas e metodologia para realizar a transcrição e a tradução linguística.
Um dos maiores méritos dessa abordagem é evitar a redução linguística e a simplificação
estética, uma espécie de mutilação que termina sendo comum na prática de tradução das
línguas indígenas, especialmente quando realizada na ausência de um processo reflexivo
e de um instrumental técnico e analítico apropriado. Refletindo sobre os modos e
caminhos da tradução, Franchetto (2012) sugere que:

A tradução, e os estudos linguísticos, ocupam ainda um lugar importante nos estudos sobre conversão e
na própria prática missionária (BARROS, 1993; GALLOIS, 2012; STOLL, 1982). A tradução da Bíblia
pode ser considerada umas das primeiras experiências tradutivas na tradição ocidental e vigora nos dias
atuais como um campo de atuação para os próprios indígenas-tradutores. Ver, por exemplo, a participação
de Jamalui Mehinaku Kuikuro em um seminário intitulado “As experiências de um tradutor indígena”,
realizado em 2011 no Museu Nacional. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=RFkRroNaSOg&index=3&list=PL3GUdI6H6DMCU8tTJlabxOHEL
NzwqxsvR.
4

4

o trabalho de tradução é um exercício sem fim, sempre sujeito a novas versões
e aperfeiçoamentos (...) Tradução é movimento, de uma língua a outra, do
passado ao presente, é um comentário sobre o outro e o mesmo e sobre sua
diferença. Tradução é transformação. No exercício penoso de equilibrar-se
entre a literalidade e a interpretação, a tradução deve ser capaz de apontar,
sobretudo, as potencialidades do original e de suas formas, às vezes
escondidas, de poética. A tradução é perigosamente ativa; participa da
construção de um nexo cultural. Transforma e revela (FRANCHETTO, 2012,
p. 54).

Entretanto, como dito, a maior parte desses trabalhos direcionam-se a pensar
sobre a tradução que, em alguma medida, envolve a escrita – transcrever e traduzir. Nesse
sentido, é possível pensar que a tradução desempenhada pelos intérpretes adquire seu
contorno na medida em que lida essencialmente com a oralidade. A associação entre
tradução/escrita e interpretação/oralidade apareceu de forma mais evidente quando
conheci a experiência de formação e contratação de intérpretes e tradutores indígenas,
executada pelo governo do Peru, sobre a qual falarei brevemente. 5
Desde 2012, a Dirección de Lenguas Indígenas (DLI), vinculada ao
Ministério de Cultura do Peru, mantém um programa de formação e registro de intérpretes
e tradutores de línguas indígenas, o qual se insere no bojo de marcos legais que dizem
respeito aos direitos linguísticos, tanto no Peru quanto na esfera de tratados internacionais.
Para tanto, o governo peruano tem investido em cursos de formação nos quais se discutem
questões como teorias e práticas de tradução e interpretação, metodologias de trabalho,
conduta ética e protocolos, gramática, redação, variação linguística, interculturalidade,
legislação… Enfim, uma série de assuntos que envolvem a atuação desses profissionais
capacitados os quais são reconhecidos para atuar junto ao Estado em contextos de
interação multilíngue
Por sua vez, o Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas
Indígenas (ReNITLI) é uma base de dados na qual constam os indígenas cadastrados para
atuar em três categorias distintas: intérprete, tradutor, intérprete e tradutor. A distinção
passa pela oposição oralidade x escrita, sendo a última categoria referente às pessoas que
possuem as duas “habilidades tradutivas”. Além de especificar a categoria, a base de
dados apresenta ainda a “especialidade” de atuação (“consulta prévia” e/ou “justiça”), a

Em julho de 2017 estive em Lima, no Peru, e me encontrei com Gerardo Chinchay, especialista que
trabalha na Direção de Línguas Indígenas (DLI), do Ministério da Cultura do Peru, onde coordena os cursos
de formação de tradutores e intérpretes de línguas indígenas. Na ocasião, recebi uma cópia do Material de
Trabalho do sétimo curso para intérpretes e tradutores de línguas indígenas, que ocorreu em setembro de
2014. Muitas das informações apresentadas foram obtidas a partir dessa conversa e de pesquisa no endereço
eletrônico da DLI. Disponível em: https://traductoresdelenguas.cultura.pe/
5
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língua falada e a região onde vivem. Conforme consta no endereço eletrônico da DLI, a
principal diferença entre o tradutor e o intérprete está na forma de trabalho, enquanto a
tradução envolve verter textos escritos de uma língua a outra, a interpretação é feita no
âmbito da oralidade. A escrita seria, nesse caso, o elemento que diferencia as duas
atividades.
A experiência desenvolvida pelo governo peruano é muito interessante e
representa um avanço em termos de reconhecimento de direitos linguísticos e valorização
de línguas indígenas – algo que, cabe dizer, no Brasil é bastante incipiente. Porém, para
além desse valor intrínseco, o objetivo de mencionar esse programa, chamando atenção
para a diferenciação feita entre o intérprete e o tradutor, é apresentar uma reflexão que
permeou esta pesquisa. Os intérpretes foram convidados pela Funai para atuarem como
tradutores linguísticos, porém, sua atuação foi marcada pelo perfil pessoal e direcionada
por interesses próprios. Nesse contexto, o exercício de sua função se assemelha a uma
técnica de interpretação chamada de interpretación bilateral ou interpretación de enlace,
utilizada para facilitar o entendimento entre duas partes que falam idiomas distintos,
conforme descrição que consta na apostila de um curso realizado pelo governo peruano.
O intérprete, nessas circunstâncias, deve possuir o domínio de ambas as línguas e as
mensagens que traduz tem um caráter bidirecional. Transcrevo a seguir um trecho
extraído da apostila:
O intérprete de enlace desempenha um papel muito relevante no processo
comunicativo, já que se encontra presente no mesmo espaço que os
interlocutores, não precisa de equipamentos técnicos e deve considerar, em sua
intervenção, características não verbais, como a gestualidade. Ademais, é de
vital importância que o intérprete seja consciente das relações que se
estabelecem entre os interlocutores, considerando que boa parte dessas
situações lidam com relações de desigualdade ou poder entre as partes, bem
como particularidades culturais. O intérprete de enlace deve ter sempre
presente as implicações do seu trabalho e, novamente, em função da
modalidade, atuar segundo o código deontológico e a ética profissional.
(Governo do Peru. DLI. Material de trabalho, 2014, p. 38)

Ademais, a apostila apresenta a seguinte definição para interpretação:
“interpretar de uma língua a outra é transmitir o conteúdo e o contexto da mensagem,
assim como seu significado e intenção” (Governo do Peru. DLI. Material de trabalho,
2014, p. 35). Nesse sentido, como será discutido ao longo da tese, a atuação dos
intérpretes indígenas no processo de contato com os índios do Xinane foi marcada por
uma série de influências que vão além da tradução de mensagens. Conforme a definição
acima, interpretar envolve transmitir, também, o contexto da mensagem. Nesse sentido,
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podemos imaginar que o contexto, na perspectiva dos intérpretes indígenas, era bastante
distinto daquele dos servidores da Funai. Estes, por sua vez, esperavam que a tradução
fosse a mais “neutra” possível.
No que diz respeito à execução da política pública, minha aposta é que muitos
dos problemas que emergiram na relação entre os intérpretes e a Funai, que serão
abordados ao longo da tese, poderiam ser minimizados caso houvesse um maior
investimento na formação das pessoas que estavam trabalhando. Mas certos
comportamentos dificilmente seriam eliminados. Dito de outro modo, o processo de
contato envolve encontros entre diferentes atores que, por sua vez, tem opiniões e
responsabilidades distintas colocadas em jogo. Enquanto os servidores da Funai atuam
respaldados por uma legislação baseada em princípios e construída em cima de
dicotomias conceituais - tais como isolamento/contato, autonomia/dependência –, os
índios, sejam os Jaminawa ou os índios do Xinane, estão interessados em descobrir e
explorar novas possibilidades – sejam condições materiais, por meio de acesso a
mercadorias, por exemplo, sejam sociológicas, por meio da criação e manutenção de
novos vínculos afetivos e de parentesco.
Por fim, para encerrar essa seção, apresento algumas informações a respeito
da presença de intérpretes ao longo da história, em processos de contato envolvendo
índios e brancos. Existe, por exemplo, uma produção historiográfica que remonta à
expansão das civilizações europeias para outros continentes, com ênfase na história de
colonização das Américas, nas quais essa figura está presente, exercendo diferentes
papéis (cf. SZAZS, 1994; HAGEDORN, 1988; KARTTUNEN, 1994; TODOROV, 1982;
METCALF, 2005; BARROS, 2001). Esses estudos costumam enfatizar o papel do
intérprete como “tradutor linguístico” e “intermediário cultural”, cuja atuação foi
fundamental no encontro entre povos nativos e colonizadores. Szazs (1994) sugere o
termo cultural broker para caracterizar essas figuras que viabilizaram a comunicação
linguística e cultural entre polos distintos, exercendo papel de tradutores, guias de viagem,
mediadores espirituais, negociantes, diplomatas. Segundo a autora, apesar da atividade de
tradução ocupar lugar de destaque, o papel desempenhado por esses intermediários
culturais é muito mais complexo e envolveu habilidades e conhecimentos
extralinguísticos (SAZS, 1994).
A capacidade de apreender os aspectos culturalmente relevantes para ambos
os lados envolvidos na relação e conseguir elaborar metáforas capazes de transpor os
anseios e as perspectivas de cada grupo é evidenciada por Hagedorn (1988), em sua
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análise sobre a importância dos intérpretes nas conferências formais mantidas entre
Ingleses e Iroqueses, ao longo do século XVIII, no decorrer da colonização britânica, no
nordeste da América do Norte. Conforme descreve a autora, essas conferências possuíam
quatro fases, nas quais os intérpretes atuavam como tradutores, mensageiros e
conselheiros, de um lado a outro, e “em todas elas, desempenharam um papel de cultural
broker” (HAGEDORN, 1988, p. 63). Para obter sucesso em suas negociações com os
Iroqueses, os oficiais do governo britânico passaram a seguir os protocolos de consulta
estabelecidos por eles. Igualmente, os índios tiveram que aceitar e adotar certas práticas
coloniais. “No centro desse processo de adaptação e acomodação, estava o intérprete”,
afirma Hagerdon (1988, p. 61). Assim, as pessoas, homens e mulheres, que atuaram como
intérpretes nos territórios da colônia britânica, conheciam não apenas a língua inglesa e
uma (ou mais) línguas indígenas, como demonstravam domínio a respeito dos “métodos
de fazer negócio” de ambas as partes. Vejamos como a autora resume essa atuação:
Durante as sessões do conselho público e nos bastidores, esses homens
estiveram ativamente envolvidos na mediação do encontro e no intercâmbio de
culturas que entraram em contato durante as conferências anglo-iroquesas. A
satisfação das demandas feitas a eles exigia habilidades especiais e um
conhecimento íntimo de mais de uma cultura. A imagem do intérprete como
tradutor, embora importante, representa apenas uma faceta da variedade de
papéis complexos que eles desempenharam como intermediários para os
ingleses e seus aliados indígenas (HAGEDORN, 1988, p. 72).

A conclusão apresentada acima demonstra a importância que os
conhecimentos e habilidades “extralinguísticos” tiveram para viabilizar as negociações
entre as partes. Essa mesma constatação aparece em outros relatos sobre a atuação de
intérpretes ao longo da história. Sobre a Conquista dos espanhóis na América Central,
Todorov (1982) nos conta, por exemplo, que quando Cortez chegou à costa de Yucatan,
no México, sua primeira ação foi procurar um intérprete, demonstrando que “a conquista
da informação leva à conquista do reino" (TODOROV, 1982, p. 149). Nesse contexto,
surgiu aquela que talvez seja uma representante dos maiores símbolos da Conquista
espanhola no México, “la Malinche”, “doña Marina" ou “Malintzin”, a mulher cuja língua
materna era o nahuatl (língua dos astecas), que foi vendida aos espanhóis pelos maias
(cuja língua também dominava) e tornou-se amante de Cortez, cuja língua (espanhol)
aprendeu rapidamente. Todorov sugere que a Malinche é uma figura fundamental no
episódio de Conquista da Cidade do México, símbolo da mestiçagem das culturas,
anunciando um estado mexicano moderno e multicultural, glorificando "a mistura em
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detrimento da pureza (asteca ou espanhola) e o papel do intermediário" (1982, p. 147).
Assim como os espanhóis, os portugueses também reconheceram a
importância estratégica dos intérpretes no processo de colonização da costa africana e,
posteriormente, no Brasil (BARROS, 2001; METCALF, 2005). Dessa forma, por
exemplo, Metcalf (2005) conta a história do primeiro século da colonização portuguesa
no Brasil (1500-1600) por meio da agência de figuras que caracteriza como go-betweens,
ou seja, pessoas que desempenharam o papel de intermediários, mediadores, intérpretes
e tradutores na relação entre europeus e indígenas. A autora sugere que os go-betweens
são personagens centrais para entender o processo histórico de formação das sociedades
coloniais e, em seu trabalho, confere visibilidade aos múltiplos papéis desempenhados
por estes. Metcalf (2005) também chama atenção para o fato de que, ainda que alguns
desses go-betweens tenham se tornado personagens conhecidos na história do Brasil, a
maior parte permaneceu no anonimato. Dentre os que alcançaram alguma visibilidade,
menciona: a indígena Damiana da Cunha, que participou de expedições aos Caiapó; os
portugueses radicados em terra brasileira, João Ramalho e Diogo Álvares; o jesuíta Pero
Correia; o líder messiânico da Santidade do Jaguaripe; dentre outros (METCALF, 2005).
Outra figura expressiva no contexto da colonização do Brasil, ao longo do
século dezesseis, foram os chamados línguas, pessoas bilíngues em português e em "tupi”
que detinham o “ofício de falar” e atuaram como intérpretes para os jesuítas, viabilizando
tanto as relações mercantis quanto a conversão religiosa dos nativos no país (BARROS,
2001, p. 110). De acordo com Barros (2001), nos documentos coloniais, os línguas
figuram geralmente como uma “presença anônima”. Entretanto, analisando os registros
da Companhia de Jesus – ordem religiosa a qual pertencem os jesuítas –, a autora
conseguiu identificar diversos nomes e buscou investigar suas biografias e traçar um perfil
dos línguas que fizeram parte da congregação. Dessa forma, a autora identificou
diferentes “identidades” associadas a esses personagens, tais como: a) língua como
“confessor”; b) língua como “idiota/bobo” (o rótulo se refere à ignorância do latim); c)
língua como “guarda de fronteira” da missão (responsável pelas expedições), d) língua
como “orador Tupi”; e) língua como alguém que escreve em “tupi” (BARROS, 2001, p.
112). De acordo com o levantamento realizado pela autora, mais de cinquenta por cento
dos nomes de línguas que encontrou nos documentos ingressaram na ordem jesuíta
quando já estavam no Brasil. Dentre esses, havia dois grupos principais de intérpretes:
“os garotos órfãos, trazidos de Portugal para aprender Tupi; e os colonos, que já vivam
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no Brasil e foram absorvidos pela missão” (BARROS, 2001, p. 117). 6
Analisando um período de tempo mais abrangente, Silva-Reis e Bagno (2016)
exploram a presença dos intérpretes na formação do Brasil ao longo dos primeiros quatro
séculos da colonização. Mais especificamente, os autores buscam traçar uma história da
tradução oral no Brasil, por meio da figura desses “agentes culturais”. Assim, por
exemplo, as grandes expedições para o interior do país (conhecidas na história como
“entradas” e “bandeiras”), ao longo do século XVII, contavam com a figura do língua
que, em sua maioria, eram índios que detinham o conhecimento das terras a serem
desbravadas. Igualmente, os intérpretes estiveram presentes no “fenômeno do
tropeirismo”, característico do século XVIII, que envolvia percorrer longas travessias
transportando gado e mercadorias em tropas de cavalos, até chegar ao local das minas.
Relativo a esse período, os autores sugerem que “o ato de interpretação, bem como o seu
agente, o intérprete, eram armas de defesa pessoal e coletiva, além de uma das estratégias
de mediação, colonização e, por vezes, de conspiração” (SILVA-REIS e BAGNO, 2016,
p. 95).
Já no século XIX, os autores relatam que os intérpretes desempenharam
diversas atividades, como negociante, diplomata, militar, assistente jurídico, médico, guia
turístico e missionário. Por outro lado, a despeito das diferentes funções nos distintos
momentos históricos, os intérpretes apresentam-se sempre como figuras ambíguas, com
as quais se estabelecem relações ambivalentes – “necessário, mas não de todo confiável”
(SILVA-REIS e BAGNO, 2016, p. 96).
Nos dias atuais, apesar da ausência de políticas públicas de acessibilidade
linguística, encontramos a demanda pelo intérprete indígena no contexto de execução de
algumas políticas públicas específicas. Neste sentido, por exemplo, no ano de 2017, a
Secretaria de Saúde do Estado de Roraima (SESAU/RR) abriu um processo seletivo
simplificado visando a contratação de intérpretes de línguas indígenas para atuarem em
unidades hospitalares. O edital de seleção previa quatorze vagas, sendo dois intérpretes
para cada uma das sete línguas indígenas faladas no estado. 7 Desde o ano de 2018, a

Como veremos adiante na tese, a condição da orfandade aparece como um elemento comum a muitas das
trajetórias de vida de intérpretes e intermediários indígenas. De acordo com Barros (2001, p. 118), o jesuíta
Manoel da Nóbrega foi o principal proponente da política de recrutar “meninos órfãos”. Estes, por sua vez,
chegavam na colônia com uma idade de aproximadamente quatorze anos e, segundo os registros
encontrados pela autora, ingressaram na ordem jesuíta entre os anos de 1553 e 1559 (BARROS, 2001, p.
118).
7
O edital do processo seletivo simplificado foi publicado no Diário Oficial do Estado, no dia 09 de maio
de 2017 (Nº 2997, pág. 06-08). Disponível em: http://www.imprensaoficial.rr.gov.br/app/_visualizar-doe/
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Universidade Federal de Roraima (UFRR) tem apoiado a realização do “Encontro de
Professores e Intérpretes de Línguas Indígenas em Roraima”, no qual se discute a questão
das línguas indígenas no contexto escolar, mas também em outras esferas, como a
cooficialização de línguas em nível municipal, a formação de tradutores e intérpretes, o
atendimento diferenciado em saúde, na área jurídica, na assistência social, dentre outros. 8
Além da saúde e da educação, outro contexto no qual a demanda pelo intérprete de línguas
indígenas tem aparecido é no âmbito do poder judiciário. Assim, em 2019, o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) aprovou a Resolução nº 287, que estabelece procedimentos
para o tratamento das pessoas indígenas envolvidas em processos criminais, dentre os
quais consta a convocação de intérpretes sempre que houver informação de que a pessoa
acusada, ou ré, fala uma língua principal que não o português. 9
Por fim, voltando ao tema desta tese, ainda que existam muitas referências
sobre intérpretes indígenas em histórias de primeiros encontros envolvendo índios e
brancos, existe uma lacuna de estudos dedicados a entender como foram essas
participações, e quem foram essas pessoas. Em uma perspectiva mais contemporânea,
permanece um tema pouco explorado na antropologia, e praticamente ausente no campo
da etnologia indígena. Apesar do protagonismo indígena na mediação da relação entre
índios e brancos em situações de contato, parece existir um silenciamento do papel
desempenhado por eles nesses processos. Nesse sentido, uma das contribuições dessa
pesquisa é dar visibilidade para essa atuação, mostrando suas nuances e complexidades a
partir de um caso etnográfico específico.
A pesquisa e o trabalho de campo
Em 2010 conclui o mestrado no Programa de Pós-Graduação em
Antropologia Social (PPGAS), no Museu Nacional (MN), na Universidade Federal do

Atualmente, no Brasil, existem três municípios que reconhecem línguas indígenas como cooficiais, ao
lado do português. São eles: São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, com as línguas Tukano, Nheêgatu e
Baniwa (Lei Municipal nº 145/2002 e nº 210/2006); Bonfim, em Roraima, com as línguas Wapichana e
Macuxi (Lei Municipal nº 211/2014); e Tacuru, no Mato Grosso do Sul, com a língua Guarani (Lei
Municipal nº 848/2010).
9
Outro contexto no qual a demanda por intérpretes se faz presente é no acesso à justiça por parte de
imigrantes e refugiados. Assim, por exemplo, recomenda-se que nos processos de solicitação de refúgio
(em especial nas entrevistas), o solicitante tenha acesso ao serviço de “intérprete comunitário”, cabendo a
este a realização de uma mediação linguística entre o solicitante de direito e o agente do estado (GARCIA
e GOROVITZ, 2020). Vemos, portanto, que para além dos povos indígenas, o desenvolvimento e a
implementação de políticas linguísticas faz-se importante também no âmbito das políticas de acolhimento
aos imigrantes e refugiados no Brasil.
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Rio de Janeiro (UFRJ). No mesmo ano, fui aprovada como Indigenista Especializada em
um concurso público na Fundação Nacional do Índio (Funai) e fui lotada na Coordenação
Regional Alto Purus, no Acre. No mês de outubro de 2010, mudei para Rio Branco e,
enquanto servidora da Funai, tive a oportunidade de realizar diferentes trabalhos que me
permitiram aprender sobre formulação e implementação de políticas públicas voltadas
aos povos indígenas. Tive a oportunidade de conhecer, em diversos contextos, diferentes
povos e terras indígenas nos estados do Acre, (sul do) Amazonas e Rondônia. Ao longo
dessa atuação, conheci o trabalho desenvolvido pela Frente de Proteção Etnoambiental
Envira (FPEE), unidade descentralizada da Funai, responsável pela política de proteção e
promoção aos direitos de povos indígenas isolados e de recente contato no estado do Acre,
cuja sede administrativa também se encontra na cidade de Rio Branco.
A proximidade com o trabalho desenvolvido pela equipe da FPEE ao longo
dos anos despertou meu interesse em entender a complexa rede de relações existente no
alto rio Envira. No primeiro semestre de 2014, escrevi um projeto de pesquisa de
doutorado que tinha como objetivo realizar um trabalho de campo de longa duração junto
aos Ashaninka que residem no alto rio Envira. Minha ideia, então, era investigar como os
Ashaninka se relacionavam e o que pensavam dos índios isolados que vivem na mesma
região e que, não raras vezes, saqueavam suas casas. Contudo, no decorrer do processo
de seleção para o doutorado, a situação no alto rio Envira modificou-se bastante. Em
junho de 2014, um pequeno grupo de índios isolados resolveu “sair da mata” e apareceu
na aldeia Simpatia, moradia dos Ashaninka, localizada no alto curso do rio Envira,
próximo à fronteira entre Brasil e Peru. A Funai foi acionada para prestar atendimento ao
grupo de índios recém-chegados, de modo que os servidores da FPEE, que até então
tinham como foco do trabalho a proteção aos índios isolados, passaram a lidar com uma
nova situação. A Base de Proteção Etnoambiental Xinane (Bape), localizada no rio
Envira, acima da aldeia Simpatia, foi reativada e os índios isolados foram
progressivamente mudando-se para o local. A partir de então, a FPEE passou a manter
equipes permanentes em campo, em escalas compostas, além dos próprios servidores, por
colaboradores indígenas e não indígenas. 10
Ao longo da tese, discorrerei longamente sobre esses eventos e seus

Também fazem parte das equipes de campo os profissionais de saúde. Assim como a Funai, a Secretaria
Especial de Saúde Indígena (Sesai) possui equipes em campo, em caráter contínuo, para atendimento de
saúde dos índios de recente contato, desde os primeiros encontros. Falarei sobre o assunto em diferentes
momentos da tese.
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protagonistas. Por hora, interessa mencionar que, no que dizia respeito ao meu projeto de
pesquisa inicial, essa situação tornava o contexto muito interessante, pois eu teria
oportunidade de observar, junto aos Ashaninka, o desenrolar das relações com o grupo de
recente contato. Por outro lado, como servidora da Funai, apesar de desempenhar funções
em outra unidade, pude conhecer o contexto, as atividades e as pessoas que atuam na
FPEE, antes, durante e após o “evento do contato”. Assim, por cerca de um ano,
acompanhei, de uma perspectiva institucional, os acontecimentos ocorridos após a
chegada dos índios na aldeia ashaninka – contribui com plantões no rádio, participei de
reuniões e ajudei a produzir documentos internos.
Entretanto, no início do ano de 2016, enquanto cursava as disciplinas
obrigatórias ao doutorado, minha situação pessoal se modificou radicalmente. Engravidei
e, com um bebê recém-nascido, seria impossível realizar o trabalho de campo previsto
inicialmente. Diante dessa nova condição, reformulei o projeto para adaptá-lo a minha
experiência da maternidade. Considerando o meu interesse na situação que se desenrolava
no alto rio Envira e o investimento em leituras feitas até então, redirecionei a pesquisa
para acompanhar a participação dos Jaminawa como intérpretes no processo de contato
com os índios isolados que haviam saído na aldeia Simpatia. De fato, esse foi um tema
que, desde o início, chamou a minha atenção. Nessa época, eu morava em Rio Branco,
assim como a maior parte dos intérpretes jaminawa e os servidores da FPEE. Dessa forma,
decidi entender as redes relacionais que foram sendo tecidas e alguns dos acontecimentos
que se passaram nos primeiros anos após o contato, por meio da atuação dos intérpretes
indígenas que trabalharam para a Funai. Dito de outro modo, busquei acessar diferentes
olhares e entendimentos sobre o processo de contato, a partir da narrativa de pessoas que
se engajaram nessa relação.
O período abarcado pela pesquisa concentra-se nos primeiros quatro anos
após os índios isolados terem saído na aldeia Simpatia (junho de 2014 a julho de 2018),
dos quais três anos e meio contaram com atuação direta de intérpretes indígenas nas ações
desempenhadas pela Funai na Bape Xinane. O trabalho de campo mais intensivo se deu
entre os meses de março de 2017 e julho de 2018, em Rio Branco, no Acre. Como dito
acima, a atuação como servidora da Funai me permitiu estar próxima ao “campo”, mesmo
antes de definir qual o tema da pesquisa. Por um lado, esse lugar servidora-pesquisadora
me facilitou o acesso a pessoas e informações que foram fundamentais para a construção
dessa tese. Porém, por outro lado, também foi fonte de um certo “mal-estar” que
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acompanhou todo o processo de pesquisa e de escrita. 11 Para tentar explicar, vou contar
um caso.
Havia se passado menos de um ano que os índios isolados tinham saído da
mata. Um amigo, servidor da FPEE, havia acabado de retornar de uma escala de dois
meses na Bape e tinha muitos casos para contar. Na verdade, mais do que histórias
interessantes, ele apresentava dilemas. Dito de outra forma, ele descrevia situações e
chamava a atenção para o quão difícil era tomar decisões naquele contexto onde o
“choque cultural” era tão evidente. Eu estava adorando escutar aquelas “curiosidades”,
quando fui surpreendida com a pergunta: “mas e vocês, antropólogos, nesses quinhentos
anos de contato, nunca produziram nenhum manual para orientar o que a gente deve fazer
nessas situações?”. A resposta era, de certa forma, simples: “Não existe uma receita de
bolo”, disse eu. Para além da diversidade de povos indígenas, cada qual com sua língua e
modo de viver específico, as situações são muito distintas, as pessoas envolvidas, o
momento histórico, a conjuntura política, enfim. “É difícil colocar toda essa
complexidade em um manual único”, argumentei. Contudo, a pergunta não me saiu da
cabeça e suscitou uma reflexão, que compartilho brevemente.
De fato, não existe uma receita de bolo. Mas escutando os dilemas decorrentes
do “choque cultural”, eu a todo momento me lembrava das aulas, artigos e livros de
antropologia que versam sobre temas afins. Se a antropologia não tem um manual a
oferecer para uma situação de primeiro contato, é sem dúvida um campo do conhecimento
que tem muito a contribuir para entender esses cenários. Entretanto, a posição de quem
busca compreender é distinta daquela de quem tem que tomar decisão. Eu gostava de
conversar, perguntar e refletir sobre as situações que eles contavam. Embora a falta de
respostas, ou certezas, muitas vezes também me causasse angústia, eu não estava na
posição de tomar decisões, ciente de que estas têm consequências que podem ser
inesperadas.
Dito de outro modo, o conhecimento antropológico me ajudava a pensar e
entender diversas questões, mas a posição daqueles que tinham que tomar decisões
cotidianas, que influenciavam na relação que estava sendo estabelecida, era mais
complexa e exigia avaliar diferentes fatores. Penso que, com o passar do tempo, os
servidores que permaneceram em campo foram se acostumando com os índios do Xinane
Me inspiro na reflexão feita por Oliveira (2009) a respeito de “um certo mal-estar” que costuma tomar
conta da antropologia, na medida em que se anunciam “outras tradições etnográficas”, como aquelas nas
quais antropólogas e antropólogos assumem uma postura mais ativa e politizada.
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e, nesse percurso, adquirindo conhecimentos etnológicos e linguísticos por meio do
convívio (embora não os nomeiem dessa forma). Muitos deles contribuíram com a
pesquisa, coletando informações e compartilhando seus pensamentos e vivências. Dessa
maneira, essa tese busca, também, reconhecer e dar visibilidade ao trabalho
desempenhado pelos servidores da FPEE, aos quais devo sinceros agradecimentos.
Por outro lado, voltando à dupla função servidora-pesquisadora., cabe
reconhecer que esta pode ter tornado minha posição um pouco ambígua também para os
meus interlocutores. É preciso informar que, durante quatro anos eu contei com o
afastamento do meu exercício funcional, o que, de certa forma, contribuiu para “diminuir”
o meu “lado servidora”. Se para os meus colegas, também servidores e servidoras da
Funai, talvez fosse mais fácil diferenciar esses papéis, penso que o mesmo não ocorria
entre os índios. Os Jaminawa sabiam que eu era funcionária da Funai e que mantinha
relações estreitas com muitos servidores da FPEE. Não tenho como avaliar o quanto, para
eles, isso influenciou no estabelecimento da nossa relação e nas coisas que eles me
disseram. Mas tenho certeza de que teve o seu peso.
Em termos metodológicos, as principais fontes de dados foram entrevistas
semiestruturadas, conversas e encontros com os Jaminawa que trabalharam como
intérpretes e com os servidores da FPEE, compondo um material focado nas falas dessas
pessoas. Existe um outro conjunto de atores, absolutamente presentes ao longo da
pesquisa, aos quais não tive acesso direto (salvo algumas raras ocasiões), que são os índios
do Xinane. É preciso esclarecer que eu nunca estive na Bape Xinane e o objetivo da
pesquisa não é falar sobre esses índios, mas sobre uma rede relacional que se constituiu
em função deles. Contei ainda com a colaboração de pessoas que realizaram entrevistas
com atores que fazem parte do contexto da pesquisa, porém aos quais eu não tive acesso,
tais como profissionais da saúde que trabalharam na Bape Xinane e os “mateiros”. 12
Cabe mencionar que, ao longo do texto, evitei atribuir uma agência genérica
à Funai buscando destacar que a política pública se efetiva por meio da agência de pessoas
individuais que, embora sejam representantes da instituição, não devem ser com ela
confundidas. Por outro lado, algum nível de generalização foi necessário, de modo que a
referência aos “servidores da FPEE” será utilizada muitas vezes ao longo da tese. É
preciso lembrar que, dentre esses, também existe uma diversidade de perfis e
personalidades que pensam e agem de formas diferentes.
Como são conhecidos os colaboradores eventuais da FPEE detentores de um conhecimento especializado
que envolve a vida na floresta, uma “ciência mateira”, como sugere Cangussu (2021).
12
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Ao longo da pesquisa de campo, participei da elaboração e da execução de
um projeto de documentação linguística executado no âmbito de uma parceria entre o
Museu do Índio/Funai e a Unesco, que teve como objetivo produzir um dicionário
multimídia da língua falada pelos índios do Xinane. O projeto é coordenado por Lívia
Camargo Souza, linguista especialista em línguas pano, e minha participação como
membro da equipe permitiu que eu acompanhasse de forma bastante próxima o trabalho
realizado pela equipe da FPEE, bem como alguns acontecimentos significativos que
envolviam os índios do Xinane; além de me introduzir a um campo fascinante do
conhecimento que é a documentação linguística. Por conta das atividades de construção
do dicionário, me encontrei com índios do Xinane, durante uma passagem de alguns deles
por Rio Branco, para realizar sessões de elicitação, e participei de conversas entre eles e
os servidores da FPEE, com auxílio de intérpretes jaminawa.
Apesar da centralidade da questão linguística e da atividade de tradução para
o tema da pesquisa, não foi possível me aprofundar no aprendizado da língua jaminawa.
Ciente dessa limitação, em uma etapa final da pesquisa, com a colaboração de dois
intérpretes jaminawa, realizei um trabalho de transcrição e tradução de vídeos e áudios
gravados por servidores da FPEE, nos quais os índios do Xinane se expressavam na
própria língua. Apesar de não ter avançado em termos de coleta e análise de dados
linguísticos, a experiência mostrou-se enriquecedora para pensar sobre a atividade de
tradução desempenhada pelos intérpretes. Ademais, no decorrer das sessões surgiram
questões que motivaram conversas sobre os índios do Xinane, ampliando o meu
entendimento e trazendo novas ideias para a pesquisa.
Outra fonte de dados foram os documentos, especialmente aqueles
produzidos no âmbito da Funai, cujo acesso se deu tanto através de pesquisa na internet
quando por meio da Lei de Acesso à Informação. Estes documentos abrangem uma
diversidade de formatos, tais como relatório, informação técnica, parecer, memorando e
outros. Alguns deles, além de informações de caráter mais institucional, apresentam
dados etnográficos e históricos, na medida em que transcrevem citações de falas indígenas
ou descrevem acontecimentos. Menciono, também, os Planos de Gestão Ambiental e
Territorial (PGTAs), que se apresentam como fonte de dados sobre a territorialidade
indígena, além de oferecer citações de falas indígenas que nos permitem acessar novos
olhares para um “diálogo” que se busca fazer por escrito. Embora contribuir para
pesquisas acadêmicas não seja um dos objetivos dos PGTAs, essa apropriação mostra que
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estes podem operar como “instrumentos de mediação” na relação de diferentes povos
indígenas com os brancos, para além do campo das políticas públicas.
Por fim, uma fonte bibliográfica que gostaria de destacar são os escritos de
estudantes, pesquisadores e intelectuais indígenas. Seja de cunho acadêmico ou literário,
as publicações de autoria indígena nos dão uma nova chave de acesso à complexidade e
diversidade do pensamento dos povos indígenas. No que diz respeito à academia, esses
escritos vão de monografias de cursos de magistério, ou formação intercultural, às
dissertações e teses na pós-graduação. Felizmente, temos visto um crescimento de
estudantes indígenas em cursos de graduação e pós-graduação. Contudo, muito ainda se
tem a avançar, como a inclusão destes como professoras e professores nas universidades
e a abertura destas para se adaptar a um contexto multilíngue, visto que a inserção destas
pesquisadoras e pesquisadores traz consigo um universo de diversidade linguística. Como
bem expressa Mutuá Mehinaku, “estamos preparados para contribuir para um discurso
sobre as línguas e para a antropologia com as nossas próprias palavras, também no âmbito
acadêmico” (2014, p. 433). Considerando que existe um volume significativo de
produções acadêmicas indígenas, seria oportuno, por exemplo, que houvesse uma base de
dados reunindo essa diversidade de publicações, contribuindo para uma maior circulação
e visibilidade destes trabalhos. 13
Breve guia conceitual
No processo de escrita da tese, me deparei com a necessidade de fazer
escolhas terminológicas para descrever situações e me referir a pessoas. Essas escolhas
não são fáceis, tendo em vista que cada conceito carrega consigo uma carga de
significados históricos, sociais e políticos. Ao longo da escrita, experimentei diferentes
palavras sem que, ao término desse processo, estivesse plenamente satisfeita com as
escolhas realizadas. Dessa forma, o que apresento a seguir, longe de uma definição, se
propõe a ser um guia para o leitor e uma forma de estabilizar, momentaneamente, o
entendimento a respeito de alguns termos que serão utilizados no texto.

Existe uma página na internet, na Wikilivros, que reúne uma lista de teses e dissertações de pesquisadores
indígenas, em diferentes áreas do conhecimento, com link para a publicação, quando disponível:
https://pt.m.wikibooks.org/wiki/Bibliografia_das_publica%C3%A7%C3%B5es_ind%C3%ADgenas_do_
Brasil/Teses_e_disserta%C3%A7%C3%B5es#Antropologia.
13
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Brancos. É utilizado em uma oposição genérica à índio. Embora eu tenha considerado
utilizar o termo “não índio”, optei por “brancos” por ser esta a palavra usada
majoritariamente, tanto pelos meus interlocutores indígenas quanto na literatura
antropológica. Ainda assim, é preciso chamar atenção para um uso potencialmente
simplificador da palavra “brancos”, em oposição a “índios”, tendo em vista, por um lado,
as produções recentes acerca da presença negra e cabocla na Amazônia e, por outro, a
abordagem generalista que apaga uma multiplicidade de “não índios” (ou um
cromatismo) que terminam categorizados sob um rótulo único (LUCAS, 2017). Por outro
lado, conforme definição de Viveiros de Castro, “branco é um conceito político, não
cromático ou ‘racial’, ainda que a escolha da cor branca nada tenha de arbitrário no
batismo do conceito” (2017, p. 03). Quando falam em português, a maior parte dos povos
indígenas no Brasil utiliza a palavra branco para se referir às pessoas e instituições que
não são indígenas.
Índios isolados. Isolamento voluntário, autônomos, independentes, não contatados,
resistentes, livres, ocultos, desconfiados, brabos. Existe uma diversidade de termos
utilizados para se referir àqueles que, no âmbito desta tese, chamarei de “índios isolados”.
Esta é a categoria administrativa utilizada pela Funai para se referir aos índios que não
possuem uma relação pacífica e permanente com os brancos e, neste sentido, respalda a
formulação e a execução de uma política pública específica. O termo tem ainda um
sentido jurídico, na medida em que os reconhece como sujeitos de direito como, por
exemplo, o direito à proteção de seus territórios, por meio da sua delimitação, interdição,
regularização fundiária e da vigilância permanente (AZANHA e OTÁVIO, 2009).
Entretanto, para a antropologia, a ideia de “isolamento” é problemática em muitos
aspectos, especialmente na medida em que postula a existência de grupos sociais
“fechados em si mesmo”, como em uma ilha, sem travar relações ou interações com
outros coletivos de pessoas, índios ou brancos. De acordo com Viveiros de Castro, a maior
parte dos casos atualmente conhecidos de índios isolados são “grupos locais, segmentos
morfológicos (clãs e etc.) ou variantes subculturais dentro de um conjunto cujos demais
componentes se acham em diferentes momentos e situações de contato com a chamada
‘sociedade nacional’” (2019, p. 12). Como bem define Arisi (2007), o isolamento é uma
situação contemporânea.
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Índios do Xinane. Desde quando saíram da mata, a Funai refere-se ao grupo como “povo
indígena de recente contato do Xinane” e, de forma abreviada, “povo do Xinane”, devido
à localização geográfica de suas moradias, próximas ao igarapé Xinane (FUNAI, 2015,
p. 05). Não existe, até o momento e até onde eu saiba, um etnônimo reivindicado pelo
grupo para se identificar perante os outros. Como nos lembra Gow (2013), a
autodenominação é característica de um modelo ocidental da política de representação e
pouco tem a ver com o modo como povos indígenas pensam sobre as identidades, sejam
de si próprios ou de outros. A especulação dos brancos a respeito do nome do grupo
(“quem são esses índios”) será abordada ao longo da tese. Por hora, cabe esclarecer que,
ao longo do texto, irei me referir a esse grupo como “índios do Xinane”. Por um lado,
considero que a expressão representa uma economia textual em diversas passagens,
tornando a escrita e a leitura do texto mais fluídas. Por outro lado, existe um incômodo
com o uso da palavra povo nesse contexto. Apesar da ausência de estudos sistematizados
a respeito do grupo, existem indícios de que se trata de um fragmento do que seria um
grupo de pessoas mais amplo que, em algum momento de sua história, separou-se.
Ademais, a ideia de povo remete à famigerada equação “um povo, uma língua, um
território”, que não condiz com a complexidade social, linguística e territorial do contexto
etnográfico que será descrito e analisado. Por outro lado, como veremos, povo é um termo
mobilizado pelos Jaminawa em diversos contextos para se referir a si mesmos,
especialmente em situações de reivindicação de direitos coletivos e na fala de lideranças,
demonstrando um uso político que diz respeito tanto às relações com os brancos quanto
com outros povos indígenas.
Contato e suas variações. Pós contato, recente contato, contato inicial, contato esporádico.
Essas expressões indicam diferentes “modos da relação”, ou “gradientes de interação”,
envolvendo índios e brancos. “Pós contato” costuma aparecer no discurso dos servidores
da Funai, geralmente em referência às ações adotadas no período (indefinido)
imediatamente após “o contato”. No Peru, se reconhece oficialmente a situação de
contacto inicial para os povos indígenas que saíram da condição de isolamento e passaram
a manter relações pacíficas e permanentes com a “sociedade nacional” (HUERTAS,
2015). Essa situação, por sua vez, compreende uma subdivisão, que identifica a situação
de contacto reciente como o período imediatamente posterior aos primeiros contatos e
que, nesse sentido, se assemelha à ideia de “pós contato”. Huertas (2015, p. 19) sugere
ainda que se considere a situação de contacto esporádico para classificar os povos
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indígenas que, embora vivam em situação de “isolamento”, realizam visitas a
comunidades vizinhas para obter ferramentas e outros utensílios. No Brasil, a categoria
oficial utilizada para designar os índios que “deixam de ser isolados” é: recente contato.
Segundo definição da Funai, recente contato refere-se aos “povos ou grupos indígenas
que mantêm relações de contato permanente e/ou intermitente com segmentos da
sociedade nacional e que, independentemente do tempo de contato, apresentam
singularidades em sua relação com a sociedade nacional e seletividade (autonomia) na
incorporação de bens e serviços”. 14 Nenhuma dessas expressões circunscreve um período
de duração da situação de “recente” ou “inicial”, embora todas tenham como referência
comum “o contato”, entendido como uma espécie de “marco temporal” da relação entre
índios e brancos. Por sua vez, assim como ocorre com “índios isolados”, a consolidação
da categoria “recente contato” no âmbito político-administrativo contribui para a
formulação e implementação de políticas públicas específicas e adaptadas a cada povo e
cada contexto. A assistência continuada prestada pela Funai e pela Sesai aos índios do
Xinane, por exemplo, tem sido viabilizada pelo fato de serem “índios de recente contato”.
Jaminawa, Yaminawa, Yaminahua. Existem muitas formas de escrever um nome. O leitor
verá que, no texto, utilizo essas três formas ortográficas, de modo que cabe esclarecer a
que cada uma se refere, no âmbito desse trabalho. “Jaminawa” é a grafia oficial no Brasil
e será utilizada em referência a esse povo indígena, assim como à língua falada por eles.
“Yaminahua” é a grafia oficial no Peru e, no texto, utilizo para me referir aos povos
indígenas que moram no território peruano e que, por sua vez, podem aparecer
relacionados a uma região geográfica (ex. Yaminahua do Mapuya, Yaminahua de
Sepahua etc). “Yaminawa”, por sua vez, é usado em um sentido mais englobante e é
definido por critérios linguísticos. Assim, tanto a língua falada pelos Jaminawa como
pelos Yaminahua apresentam-se como variações que compõe um conjunto maior, o
“complexo dialetal yaminawa”. Espero que, ao longo da tese, essas distinções façam mais
sentido e não confundam o leitor.
Alto Envira: em diferentes momentos, me questionei como seria a melhor forma de me
referir ao local onde os índios do Xinane passaram a viver após saírem da mata. Ao longo
Esta é a definição oficial para povos de recente contato, conforme consta no site da Funai. Disponível
https://www.gov.br/funai/pt-br/atuacao/povos-indigenas/povos-indigenas-isolados-e-de-recenteem:
contato-2/povos-de-recente-contato-1
14
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dos quatro primeiros anos, houve muitas mudanças no que diz respeito à ocupação e
disposição espacial das casas que foram sendo construídas pelos índios do Xinane. Esse,
contudo, não é um tema sobre o qual eu tenha me aprofundado e, como já dito, eu nunca
estive no local. De forma bastante resumida, a partir dos relatos que escutei, sei que houve
um período inicial, no qual muitas famílias moraram nas construções da base da Funai e,
posteriormente, com o incentivo dos servidores da FPEE, construíram casas próprias,
mais distantes do contexto da base. Estas, por sua vez, foram construídas em um padrão
mais disperso, com agrupamento de alguns núcleos familiares e distanciamento de outros.
Uma família construiu sua moradia na margem oposta à base da Funai. Após o término
do trabalho com os intérpretes indígenas, muitos índios do Xinane voltaram a morar
próximo à base. Assim, em função desse dinamismo e da dificuldade em caracterizar essa
ocupação como “aldeia”, bem como pela necessidade de diferenciar essas moradias da
base da Funai, optei por me referir ao local onde os índios do Xinane vivem como “alto
Envira”, em referência à posição geográfica no curso deste rio. Contudo, cabe alertar que,
regionalmente, o que se conhece como “alto rio Envira” compreende uma região muito
maior, composta por um mosaico de terras indígenas nas quais vivem diferentes povos,
como os Kulina (Madijá), Ashaninka (Kampa), Kaxinawá (Huni Kui), os índios do
Xinane e povos indígenas isolados. 15

Povos pano: Segundo as referências fornecidas por Erikson (1992, p. 239-240), a família
etno-linguística Pano ocupa uma área contínua na região fronteiriça entre Brasil e Peru,
estendendo-se do alto Solimões ao alto Purus, e do Ucayali e seus afluentes na margem
esquerda até as cabeceiras das bacias do Javari, Juruá e Purus – conforme pode ser
visualizado no mapa abaixo. Além de ocuparem uma grande extensão territorial e
manterem semelhanças linguísticas e culturais, os povos pano também são conhecidos
por uma dinâmica de fragmentação interna que resulta em uma multiplicidade de
subgrupos e uma proliferação de etnônimos. Contudo, são os critérios linguísticos que
costumam prevalecer nas classificações elaboradas para delimitar subgrupos, ou
conjuntos, dentre os muitos povos pano. Na literatura, Erikson (1993) consagrou a
imagem do “macro conjunto pano” como uma “nebulosa compacta”, enfatizando que o

Refiro-me às seguintes terras indígenas: Kampa e Isolados do Rio Envira, Riozinho do Alto Envira,
Kulina do Rio Envira, Jaminawá/Envira, Kulina do Igarapé do Pau, Kaxinawá Nova Olinda.
15
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conjunto como um todo pode ser percebido a partir dos diferentes pontos de vista em seu
interior.

Mapa 1. Abrangência geográfica dos povos indígenas da família Pano.
Elaboração: Carolina Bocatto, 2020.

Estrutura da tese
Esta tese é composta por quatro capítulos.
O primeiro capítulo, intitulado “primeiros encontros”, apresenta o contexto etnográfico
da pesquisa, iniciando com uma descrição detalhada do contato com os índios, então,
isolados. As duas primeiras seções desse capítulo narram diversos encontros envolvendo
os índios isolados, no período compreendido em cerca de um mês, quando estes decidiram
sair da mata e apareceram na aldeia Simpatia, moradia dos Ashaninka, no alto rio Envira,
em junho de 2014. As duas seções seguintes descrevem diferentes acontecimentos que
ocorreram ao longo de um período de pouco mais de três anos, correspondente aquele no
qual a Funai manteve intérpretes indígenas em sua equipe de campo, na Bape Xinane. Em
um momento inicial, considero que a presença dos Jaminawa teve um caráter de apaziguar
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as desconfianças mútuas e ajudar a estabelecer confiança entre os servidores da FPEE e
os índios do Xinane. Neste sentido, a partir desta seção, deixo de me referir a eles como
índios isolados e passo a usar índios do Xinane, pelas razões que foram expostas acima.
Por fim, as últimas duas seções trazem um olhar sobre o contato a partir da perspectiva
do órgão indigenista. Nesse sentido, apresento um breve histórico sobre a “política de
atração e pacificação” de “índios arredios” (dos tempos do SPI à criação da Funai), e
sobre como esta foi substituída, a partir de 1987, por uma “política do não contato”. A
partir de então, a orientação do órgão indigenista passou a se pautar na proteção,
sobretudo territorial, dos povos indígenas isolados que vivem em uma situação de
“isolamento” na relação com os outros em seu entorno. Ao longo de décadas, muito se
desenvolveu no que diz respeito às metodologias de localização, monitoramento e
proteção de índios isolados, contribuindo para estruturar e fortalecer uma política pública
específica para esses povos. Nesse contexto, foi criada a Frente de Proteção
Etnoambiental Envira – FPEE (nomeação atual), cujo histórico é analisado no final deste
capítulo.
O segundo capítulo, intitulado “uma galáxia de sotaques”, busca circunscrever um
conjunto de grupos pano que falam diferentes variedades linguísticas que, não obstante,
são mutuamente inteligíveis, e ao qual me refiro como “complexo dialetal yaminawa”,
que envolve a língua falada pelos Jaminawa, Shanenawa, índios do Xinane, dentre outros.
Nesse sentido, busco explorar como a questão linguística se manifestou no encontro entre
esses diferentes povos. A segunda seção deste capítulo discute como a diversidade de
etnônimos articula-se na constituição dos povos pano que fazem parte do complexo
dialetal yaminawa, em especial no que diz respeito aos Jaminawa, mas também em
relação aos índios do Xinane. Na última seção, a narrativa direciona-se para a análise dos
processos de contato vivenciados por alguns povos do complexo dialetal yaminawa. Em
função das semelhanças com o contato dos índios do Xinane, apresento histórias sobre
como alguns desses povos “saíram da mata”. Dentre esses, a experiência dos Nahua
apresenta-se particularmente interessante para o argumento dessa tese, na medida em que,
assim como entre os índios do Xinane, os Yaminahua figuram como importantes
intermediários no estabelecimento da relação com os brancos.
O terceiro capítulo, intitulado “entre rios, aldeias e cidades”, é dedicado aos Jaminawa. A
primeira seção fala sobre o processo de contato dos Jaminawa com os brancos, no início
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do século XX e, mais especificamente, a partir do movimento migratório do Peru para o
Brasil, que ocorreu nas décadas de 1940 e 1950. As primeiras décadas após “saírem da
mata” são marcadas pelo trabalho para os patrões, em seringais e fazendas, nos rios Iaco
e Acre. No final da década de 1970, a Funai “chega” na região e inicia um processo de
demarcação das terras indígenas, levando ao afastamento dos antigos patrões e passando
a assumir esse papel, por algum tempo. Após uma convivência junto ao posto indígena,
os Jaminawa foram progressivamente espalhando-se pela região com a criação de novas
aldeias, conforme demonstrado na segunda seção. A partir do final da década de 1980, e
mais intensamente ao longo da década de 1990, ocorreu um movimento de dispersão, por
meio do qual muitas famílias jaminawa deixaram a região dos rios Iaco e Acre, mudaramse para centros urbanos e passaram a consolidar uma ocupação territorial em outros
espaços. Desde essa época, a história dos Jaminawa é marcada pela liderança de José
Correia, cuja trajetória é o assunto da terceira seção. Na sequência, são apresentadas as
histórias de vida de alguns líderes indígenas que falam sobre a experiência de “transitar
entre mundos”, que por sua vez os habilita a exercer um papel de intermediário entre os
seus e os brancos. A quinta seção segue a abordagem biográfica para nos aproximar de
alguns dos protagonistas desta tese. Nesta seção, ficarão mais claros os vínculos de
parentesco que unem todos (ou quase todos) aqueles que atuaram como intérpretes
jaminawa. Por fim, o capítulo se encerra com uma breve descrição da Cidade do Povo –
conjunto habitacional localizado na periferia de Rio Branco, onde, à época da pesquisa
de campo, residia a maior parte dos Jaminawa com os quais conversei – e algumas
reflexões sobre “a vida na cidade”.
O quarto capítulo, intitulado “acostumando a viver com os brancos”, fala sobre as
primeiras viagens que os índios do Xinane fizeram às cidades, bem como sobre o papel
central da relação com os Jaminawa nesses deslocamentos. Essas viagens, por sua vez,
aconteceram em um momento no qual a relação entre os Jaminawa e os servidores da
FPEE enfrentava dificuldades, e acabaram coincidindo com o término do trabalho
continuado dos intérpretes indígenas na Bape Xinane. Assim, as três primeiras seções
desse capítulo descrevem as viagens e suas repercussões. A quarta seção traz uma reflexão
sobre a ideia de “acostumar”, usada por diferentes povos pano para se referir às mudanças
experimentadas após terem saído da mata, mudado para a beira dos rios e passado a
manter relações pacíficas com os brancos. Nesse contexto, “acostumar” pode ser
entendido como um processo de transformação que ocorre em múltiplas direções e engaja
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diferentes atores, em diferentes papéis. Por fim, a última seção apresenta alguns
elementos para pensar as relações assimétricas estabelecidas entre os servidores da FPEE
e os índios do Xinane, partindo do termo pataro, utilizado por estes últimos para se referir
aos primeiros. Dessa forma, os conceitos de “patrão” e “dono” são acionados para jogar
luz à questão, trazendo exemplos de outras etnografias. Quanto aos Jaminawa, ao se
comportarem como os brancos, usando roupas e falando português, mas também sabendo
se comunicar com os índios do Xinane, terminaram assumindo um papel de intermediário
que, por sua vez, parece ocupar uma terceira posição em uma relação idealmente dualista.
Perfil dos intérpretes jaminawa
Ao longo de três anos e meio, de junho de 2014 a dezembro de 2017,
dezessete indígenas atuaram como intérpretes na Bape Xinane, revezando-se em idas a
campo por períodos de aproximadamente dois meses. Destes, doze homens e três
mulheres são Jaminawa, um homem e uma mulher são Shanenawa. Alguns viajaram oito
ou nove vezes, outros apenas uma ou duas. A seguir, apresento um breve perfil dos
intérpretes jaminawa. Cabe dizer que com alguns mantive uma interlocução mais
próxima, como Francisco, Mariquinha e Jacira, enquanto com outros nem cheguei a
conversar. Esse nível de interação se reflete na descrição do perfil de cada um. De todo
modo, a ideia não é exaurir as biografias, mas convidar o leitor para seguir nas páginas
adiante e conhecer melhor a história destes e de outros personagens.
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JOSÉ CORREIA DA SILVA
José Correia foi o primeiro Jaminawa acionado
pela Funai para viajar até a aldeia Simpatia, como
intérprete. Esteve duas vezes no Alto Envira, logo
nos primeiros encontros com os índios do Xinane,
no ano de 2014. É um importante líder jaminawa,
reconhecido entre os seus e com grande trânsito no
mundo dos brancos. Desde os anos 2000, é
funcionário da Funai, exercendo atualmente a
chefia da Coordenação Técnica Local (CTL) de
Sena Madureira. Sua trajetória é tema de uma
seção específica no capítulo 3.

ALMIRO MELANDEZ JAMINAWA
Almiro acompanhou José Correia nas duas
primeiras viagens ao Alto Envira, realizadas no ano
de 2014. É conhecido como um Jaminawa da
“geração dos antigos”. Conforme escutei, ele mora
“no alto rio Purus”, próximo à fronteira com o
Peru. Presumo que se trate do local conhecido nos
registros da Funai como “estirão”. 16

JOSÉ KAMPU
José Kampu viajou com Almiro e José Correia, na
segunda viagem realizada por estes ao Alto Envira.
Assim como Almiro, faz parte da “geração dos
antigos” e mora “no alto rio Purus”. Mais de uma
pessoa se referiu a ele como sendo Mastanawa.

A imagem de Almiro foi extraída de um vídeo, disponível na internet, de uma apresentação feita por ele
e José Correia, intitulada “O Shori e a religiosidade entre os Jaminawá”, no âmbito da II Conferência
Internacional de Ayahuasca (AYA), que ocorreu em Rio Branco, em outubro de 2016. Para compor a
“dobradinha”, Almiro falou na língua indígena e José Correia falou em português.

16
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MARIQUINHA PEREIRA JAMINAWA
É a matriarca de uma família extensa, possui dois
filhos, quatro filhas, muitas netas e netos, genros e
noras. É proprietária e reside em uma casa na
Cidade do Povo, um conjunto habitacional na
periferia de Rio Branco. Entre os anos de 2015 e
2017, Mariquinha cumpriu seis escalas na base da
Funai, e acompanhou a remoção de saúde de uma
gestante para a maternidade em Rio Branco. É
casada com Francisco e sua história de vida será
narrada no capítulo 3.

FRANCISCO MARTINS JAMINAWA
Francisco é um dos maiores protagonistas dessa
história. Entre os anos de 2014 e 2017, Francisco
cumpriu nove escalas como intérprete na base da
Funai. Para além, ou talvez em função dessa
presença continuada, Francisco estabeleceu fortes
vínculos afetivos com os índios do Xinane,
especialmente entre os jovens. Três anos após
saírem da mata, quando os índios do Xinane
chegaram pela primeira à cidade de Feijó,
Francisco foi o intérprete convidado para
“apresentar o mundo dos brancos”. Sua história de
vida será igualmente narrada no capítulo 3.

JACIRA DA SILVA JAMINAWA
Entre os anos de 2015 e 2017, Jacira cumpriu cinco
escalas na base da Funai. Ela é muito estimada
entre os servidores da FPEE, sendo a única que
continuou exercendo a função de intérprete, em
situações pontuais, como o acompanhamento de
tratamentos de saúde nos centros urbanos. Jacira
tem duas filhas e um filho, sendo esse último um
bebê de pouco mais de dois anos. O pai de uma de
suas filhas é Lula, filho de Mariquinha, de quem se
separou há muitos anos. Os outros dois são filhos
de não índios. No período da pesquisa, Jacira
morava em Rio Branco. Recentemente, além de
suas filhas e filhos, Jacira passou a criar um
sobrinho e tornou-se avó.
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LULA PEREIRA LAMPIÃO JAMINAWA
Assim como Francisco, Lula foi um dos intérpretes
que teve presença mais prolongada em campo,
tendo cumprido oito escalas na base da Funai entre
os anos de 2014 e 2017. Lula é filho de Mariquinha
e enteado de Francisco. Na época da pesquisa,
morava em uma casa própria, na Cidade do Povo,
com sua esposa, um enteado e o filho do casal.

ADMILSON PEREIRA JAMINAWA
Admilson é o irmão mais novo de Mariquinha. É
casado com Sueli, irmã de Francisco, e pai de
Nelson, que também trabalhou como intérprete.
Entre os anos de 2015 e 2016, cumpriu duas escalas
na base da Funai. Possui uma casa na Cidade do
Povo e outra em Sena Madureira e vivia em um
constante ir e vir entre essas cidades.

NELSON DA SILVA JAMINAWA
Nelson é filho de Admilson e entre os anos de 2015
e 2016 cumpriu quatro escalas na base da Funai.
Diferente dos demais, Nelson não chegou a morar
em Rio Branco e poucas vezes eu o encontrei na
casa de Mariquinha, sempre em ocasiões onde
havia muitas pessoas reunidas. As informações
sobre ele nunca foram muito precisas, sendo que
ora diziam que estava em Assis Brasil e ora diziam
que estava em Sena Madureira.

EDIMAR RODOLFO JAMINAWA
Entre os anos de 2016 e 2017, Edimar cumpriu três
escalas na Base da Funai. O início de sua atividade
coincidiu com sua mudança para Rio Branco,
sendo que antes morava na aldeia Guajará, no rio
Iaco, onde chegou a trabalhar como agente de
saúde. Na época da pesquisa, morava na Cidade do
Povo, em uma casa cedida por sua irmã, Edineuda,
que é casada com Lula. Vive com a esposa, duas
filhas, um filho e a bebê da foto, que nasceu no
final de 2018.
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JOSEDIR BATISTA ALFREDO JAMINAWA
Josedir é o mais jovem dentre todos os intérpretes.
Foi casado com Mônica, filha de Mariquinha, com
quem tem um filho. Entre os anos de 2016 e 2017,
cumpriu quatro escalas na base da Funai. Em 2016,
casou-se com uma jovem shanenawa e, desde
então, reside na aldeia Morada Nova, em Feijó.
Josedir cresceu ente a aldeia, no rio Caeté, e a
cidade, Sena Madureira. Josedir é neto de um
“conhecido pajé”, Alfredo (falecido), que fazia
parte da “turma dos antigos”. Ele conta que foi
criado por seu padrastro, Aderaldo, filho mais
velho de José Correia, que teve uma morte precoce.
Josedir o descreveu como sendo um líder que
“sabia organizar a aldeia” e fazer os projetos
acontecerem.

EDSON PEREIRA DA SILVA
JAMINAWA

RAQUEL MARTINS JAMINAWA

Edson cumpriu duas escalas na base da Funai,
no ano de 2016. É casado com Leila, filha de
Mariquinha, com quem tem três filhas e dois
filhos. Edson é filho de Vitória, irmã de
Francisco, e Ricardo (indicado por Zé Correia
como da “turma dos mais velhos”). Após o
término do trabalho dos intérpretes com a
FPEE, Edson passou a empreender um
movimento de retorno para a aldeia, passando
longas temporadas na aldeia Canaã, no rio
Purus, TI Kaiapuka, alternadas com visitas à
cidade, onde suas filhas e filhos
permaneceram morando.

Raquel é a terceira mulher que trabalhou como
intérprete, e sua atuação se restringiu a uma
única viagem, realizada no ano de 2017.
Raquel é irmã de Francisco e foi convidada,
inicialmente, para revezar com Mariquinha no
acompanhamento de uma mulher que estava
em tratamento de saúde em Rio Branco. Esse
convite desdobrou-se em uma viagem à base
da Funai, porém, sua escala de trabalho
acabou reduzida. Coincidentemente, foi no
período em que ela estava em campo que um
grupo de índios do Xinane fez sua primeira
viagem à Feijó. Essa situação será analisada
no capítulo 4.

GERALDO FRANCISCO JAMINAWA

MAURÍCIO JAMINAWA

Esteve uma única vez na base da Funai, entre
setembro e outubro de 2014, portanto, poucos
meses após os índios do Xinane terem “saído
da mata”. Sua atuação foi controversa e
marcada por desentendimentos com os
servidores da Funai. Segundo me informaram,
na época da pesquisa ele morava no rio Iaco.
Não cheguei a encontrá-lo.

Maurício foi o último Jaminawa a atuar como
intérprete na base da Funai, em dezembro de
2017. É casado com uma mulher ashaninka e
vive com ela em uma aldeia ao longo do rio
Envira. O que sei sobre ele é que não possui
relação de parentesco com os demais
intérpretes, e que, em função de sua conduta,
teve seu período de campo reduzido.
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CAPÍTULO 1
PRIMEIROS ENCONTROS

1.1 Cenas do contato
No mês de junho de 2014, enquanto o país se preparava para assistir aos jogos
da Copa do Mundo FIFA, que seria realizada no Brasil, um pequeno grupo de índios
isolados “apareceu” na aldeia Simpatia, moradia dos Ashaninka, localizada no alto rio
Envira, estado do Acre. A primeira visita aconteceu no dia 11 de junho de 2014, e estavam
presentes na aldeia apenas os Ashaninka, majoritariamente mulheres e crianças. Os
servidores da Funai que trabalham na Frente de Proteção Etnoambiental Envira (FPEE) e
que se encontravam em Rio Branco foram imediatamente comunicados do ocorrido via
rádio. Na época, eu trabalhava na Coordenação Regional Alto Purus, da Funai, no mesmo
prédio que abriga a sede administrativa da FPEE, e acompanhei a movimentação que a
visita causou na instituição.
Transcrevo abaixo um relato do que ocorreu no dia em que os índios isolados
apareceram na aldeia Simpatia, registrado sob o ponto de vista de servidores (as) da Funai
(eu inclusa) que, cabe ressaltar, se encontravam distantes do local, em Rio Branco. 17
11/06/2014. Comunicação via rádio. Às 16h:30min, Fernando Kampa, da
aldeia Simpatia, comunicou que avistaram um grupo de indígenas,
possivelmente isolados, na praia próxima da aldeia Simpatia. Os mesmos
estavam armados, portando armas de fogo, arco e flecha. Na ocasião,
encontravam-se na aldeia Simpatia 18 pessoas (indígenas Ashaninka), sendo
três homens adultos (dentre eles um idoso, o Sr. Carijó) e o restante mulheres
e crianças. Os Ashaninka encontravam-se sem embarcação para se locomover
ou armas de fogo para proteção. Segundo informações de Fernando Kampa, os
índios isolados estiveram no roçado para pegar alimentos. Os mesmos tinham
aparência saudável e aparentemente nenhum se encontrava doente. Foi feita
tentativa de estabelecer comunicação e conseguiram registrar a palavra shara,
que após verificação com indígenas membros do povo Jaminawa deduzimos
que signifique “bom” na língua Jaminawa. Os índios pediram roupas e os
Ashaninka lhes entregaram algumas camisetas. Todos estavam nus, descalços
e tinham cabelo curto e o pênis amarrado com envira. Os indígenas que
estavam na aldeia refugiaram-se todos na escola e passaram a noite ali. Alguns
índios isolados (não souberam precisar quantos) atravessaram o rio e
saquearam algumas casas que estavam sem moradores. Não houve reação dos
Ashaninka. Durante toda a noite foi mantido plantão no rádio na sede da

Como servidora da Funai, acompanhei de perto o trabalho da FPEE e ajudei a sistematizar um documento
com a sequência cronológica dos acontecimentos na aldeia Simpatia, no mês de junho de 2014, conforme
registrado via rádio pelos servidores da FPEE.
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Coordenação Regional Alto Purus e comunicação com a aldeia Simpatia
(FUNAI, 2014c, p. 01).

O acontecimento mobilizou diversas pessoas e instituições. Dois dias depois,
uma equipe composta pelo então Coordenador da FPEE, acompanhado por dois agentes
da Polícia Federal e três operadores de helicóptero da Secretaria de Segurança Pública do
Estado do Acre (SSP-AC), deslocou-se até a aldeia Simpatia para fazer uma vistoria no
local, conversar com os Ashaninka e identificar vestígios da passagem dos índios isolados
pela aldeia. Nomeada como Operação Simpatia, as informações coletadas no dia 13 de
junho confirmaram que eles haviam estado ali e apontaram para a possibilidade de serem
os “índios isolados do Xinane”, conforme a Funai os identificava em função da
localização de suas malocas, nas cabeceiras deste igarapé (FUNAI, 2014a). 18
Nesta ocasião, o então Coordenador da FPEE, Guilherme Siviero, realizou
entrevistas com Fernando e Carijó, dois Ashaninka que estavam na aldeia quando os
índios isolados apareceram. Na época, Carijó era um dos “anciões” da aldeia Simpatia e
Fernando era liderança e professor. De acordo com este último, cerca de quatro dias antes
havia encontrado com os índios isolados em seu roçado e, segundo ele, tentou se
comunicar em diferentes línguas, lhes entregou roupas, comida e outros objetos. Copio
abaixo um trecho da fala de Fernando narrando esse encontro: 19
Primeiro eu tentei falar. Eu sei porque eu já estudei no linguístico. Tentei em
kulina, falei niha madiha bika, não respondeu. Tentei kaxinawa, mã pã txai mã
pã, não respondeu. Então eu falei assim, xara adia xara, e ele respondeu, xara.
É Jaminawa. Rapaz, nós tentamos com essa língua. Não sei muito bem, mas o
pouco que eu sei, estou conhecendo essa palavra. Tentei, tentei, e ele estava
assim com flecha, com arma. Eu sozinho aqui. Pra onde vou correr, ele me
mata. Assim, conversando, conversando, até que tirei minha camisa, pega, meu
terçado, pega. Ele disse assim, tá bom, e foi-se embora. A noite ele jogou
flecha. Depois, quando eu fui lá, peguei panela de macaxeira e deixei lá pra
eles. Foi lá, desceu nadando, tudo nu. Ele não sabe nadar não. Pega pau assim.
Quando ele pegou macaxeira, comeu, comeu, comeu. Prato não quer não, só
levou panela. Panela ele levou, prato ele mostrou e deixou. Quando ele voltou
de novo não estava valente igual aquela hora não (Fernando Kampa, entrevista
feita por Guilherme Siviero, em 13/06/2014). 20

Cabe destacar, conforme o monitoramento da região realizado pela Funai/FPEE há muitos anos, sabiase da existência desse grupo de índios isolados, sendo que existem pelo menos outros dois grupos na mesma
região que permanecem em situação de isolamento, chamados de povo do Riozinho e povo do Humaitá,
além do grupo indígena identificado como Mashco Piro que ocupa a área sazonalmente (FUNAI, 2012a).
19
A entrevista foi feita pelo então coordenador da FPEE, Guilherme Siviero, na aldeia Simpatia, no dia 13
de junho de 2014, durante a “Operação Simpatia” (FUNAI, 2014a). A transcrição foi feita por mim, a partir
do áudio da entrevista.
20
Até onde consegui apurar, a fala tem a mesma estrutura nas três línguas que, grosso modo é: saudação +
termo que indica algum parentesco ou reconhecimento mútuo + bom/bonito, podendo ser glosada nas três
línguas como: “olá, cunhado/parente, tudo bem?”.
18
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Fernando Kampa teve uma participação fundamental nesses primeiros
encontros com os índios isolados na aldeia Simpatia. Como veremos na sequência, por
mais de uma vez ele fez um movimento em direção aos índios isolados para lhes entregar
roupas e comida. Ademais, conforme relatado, Fernando possui um conhecimento a
respeito de outras línguas, o que facilitou o estabelecimento de uma comunicação (ainda
que limitada) com os índios isolados. Esse protagonismo, por sua vez, gerou uma tensão
na relação dele com a equipe da Funai, na medida em que estes últimos queriam evitar
que os índios isolados tivessem acesso a alimentos e roupas em função do risco de
transmissão de doenças.
A visita realizada à aldeia Simpatia no dia 13 de junho permitiu uma
remontagem dos fatos ocorridos nos dias anteriores, bem como a identificação de
vestígios que comprovavam a passagem dos índios isolados. Dentre esses vestígios
estavam: dois paneiros (cestos) carregados com panelas, roupas e utensílios domésticos
que os índios isolados deixaram para trás; uma balsa de algodoeiro bravo amarrada com
tiras de envira e cipó; pegadas descalças ao redor da aldeia; quatro flechas; um kit para
fazer fogo e um estrepe deixado no roçado dos Ashaninka. 21 As conversas com os
Ashaninka e a interpretação desses vestígios, por parte do Coordenador da FPEE,
alertaram para um provável retorno dos índios isolados e o estabelecimento de um novo
contato, como se lê no relatório desta operação: “É imprescindível a presença da FPEENV
e de uma equipe de saúde no local o mais rápido possível – ESTÃO NA EMINENCIA
DE UM CONTATO” (FUNAI, 2014a, destaque no original).

É interessante notar que a metodologia desenvolvida pela Funai para proteção de índios isolados envolve
não apenas identificar os vestígios, mas também interpretá-los. Assim, por exemplo, ao encontrar restos de
casca de laranja lima na balsa de algodoeiro bravo, o servidor da FPEE concluiu que os índios tinham
passado pela Bape Xinane (base da Funai que então estava desativada), pois este era o único local na região
que tinha pés de laranja lima. Ou ainda, a análise do material utilizado e do estilo das flechas indicava que
se tratava de um grupo que pertencia à família linguística pano. Conforme descreve Cangussu (2021), a
capacidade de identificar, analisar e interpretar esses vestígios constitui uma “ciência mateira”, construída
a partir da associação entre conhecimentos científicos (como botânica, arqueologia, etnologia e ecologia) e
o conhecimento indígena e de outros moradores da floresta. “Nesta ‘ciência mateira’, a simples existência
de galhos de arbustos quebrados ou as implicações do descarte de sementes de frutos coletados na floresta
são convertidas em informações acerca da mobilidade e da territorialidade dos povos indígenas isolados”
(CANGUSSU, 2021, p. 99). Ao leitor interessado, remeto ainda ao trabalho de Villa Pereira (2018), no
qual a autora analisa como a identificação e a interpretação de vestígios (além de rastros, sons, avistamentos
e outros indícios da presença indígena) possibilitou a construção de um conhecimento tanto sobre a
ocupação territorial como sobre a identidade dos índios isolados da Terra Indígena Massaco, a primeira
demarcada para usufruto exclusivo de povos indígenas isolados. Dentre os vestígios identificados na TI
Massaco, destaca-se o uso de estrepes (lascas de madeira afiadas em uma das pontas e cuja outra
extremidade é enterrada no chão), que são interpretados pelos indigenistas da Funai como armadilhas contra
invasores de seu território e sinais de que não desejam estabelecer relações pacíficas com o entorno.
21
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Foto 1. Fernando Kampa (ao centro) e membros da comunidade ashaninka da aldeia Simpatia mostrando
dois paneiros carregados com objetos que os índios isolados tentaram levar.
Fonte: Acervo FPEE (2014).

Foto 2. Balsa construída com algodoeiro bravo, deixada pelos índios isolados e encontrada pelos
Ashaninka próxima ao roçado.
Fonte: Acervo FPEE (2014).

O helicóptero da SSP-AC partiu da aldeia Simpatia no mesmo dia. Durante a
noite, os Ashaninka perceberam os índios isolados próximos à aldeia, mas não tiveram
contato direto. Comunicaram o fato através do rádio à equipe da FPEE, que passou a fazer
plantão 24 horas na sede, em Rio Branco. No dia seguinte, Fernando Kampa atravessou
o rio, foi atrás do rastro dos índios isolados e encontrou um acampamento próximo à
33

aldeia onde havia uma bolsa com itens diversos (vide a foto abaixo). Embora eu não saiba
como esses objetos foram obtidos nem a quem pertenciam, é possível identificar que
alguns foram fabricados no Peru e outros no Brasil, reforçando a hipótese de que se
tratava de um grupo indígena que transitava em ambos os lados da fronteira. Ademais,
destaca-se a presença de itens utilizados para defesa e/ou ataque (como veneno para
flecha, cartucho e chumbo), para fazer fogo (caixa de fósforos), embalagem plástica de
alimento (como o sal da marca brasileira Caiçara) e de produto de higiene (como o sabão
em barra da marca Marsella, peruana), além de outros itens como um cachimbo, camiseta,
roscas, fios, resina e uma carteira do Corinthians. 22 A reunião destes objetos indígenas e
não indígenas, com funções e origens tão diversas, nos permite vislumbrar que, a despeito
da situação de isolamento, estes índios mantinham alguma forma de interação e/ou troca
com os brancos, e/ou com outros povos indígenas.

Foto 3. Bolsa e objetos encontrados por Fernando Kampa próximos à aldeia Simpatia
Fonte: Acervo FPEE (2014).

Após essas primeiras visitas, os índios isolados parecem ter se distanciado da
aldeia Simpatia. Mesmo assim, os servidores da Funai tomaram uma série de providências
visando garantir, sobretudo, o atendimento de saúde caso eles retornassem. A transmissão
de doenças foi, sem dúvidas, a principal preocupação da equipe não indígena e demandou

Kopytoff (1986) propõe um método de pesquisa que consiste em realizar uma “biografia cultural das
coisas”, por meio da qual se torna possível perceber o modo como estas são culturalmente redefinidas e
colocadas em uso em diferentes contextos sociais. Seguindo essa abordagem, caso o dono da bolsa fosse
identificado, uma conversa sobre essa foto, analisando cada objeto (sua utilidade e como foi adquirido),
poderia lançar luz sobre por onde andaram e com quem interagiram nesse período prévio ao encontro na
aldeia Simpatia.
22
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uma articulação entre Funai e Sesai. 23 Assim, poucos dias após a realização da Operação
Simpatia, profissionais de ambas instituições reuniram-se em Feijó para discutir um plano
de contingência para atendimento de saúde em situação de contato com os índios
isolados. 24 No dia 21 de junho de 2014, uma equipe composta pelo então Coordenador
da FPEE, uma equipe de saúde do Pólo-Base de Feijó (um médico, uma enfermeira e um
técnico em enfermagem) e o sertanista José Carlos dos Reis Meirelles deslocou-se para a
aldeia Simpatia em helicóptero providenciado pelo DSEI Juruá. Paralelamente, dois
servidores da FPEE seguiram para a aldeia Simpatia em uma logística fluvial, levando
uma quantidade maior de alimentação e equipamentos para a permanência da equipe no
local por alguns dias.
Entre os dias 17 e 25 de junho, os Ashaninka não relataram nenhum sinal de
proximidade dos índios isolados. Na manhã do dia 26 de junho, a equipe da Funai decidiu
visitar a Base Avançada de Proteção Etnoambiental (Bape) Xinane, vinculada à FPEE e
localizada cerca de três horas rio acima, de voadeira. A Bape encontrava-se desativada
desde março de 2012, após ataques de narcotraficantes que culminaram na suspensão da
presença permanente de servidores da Funai no local (ver mais detalhes adiante). No
decorrer da visita, a equipe da FPEE avistou alguns índios isolados na margem oposta do
rio. Convêm notar que, ao lado dos saques e dos vestígios, os “avistamentos” são um tipo
de informação importante na metodologia de localização e monitoramento de índios
isolados desenvolvida pela Funai. Embora nesta situação o “avistamento” tenha se dado
no decorrer do processo de contato, é importante mencionar que uma coisa não se atrela
a outra. Transcrevo abaixo um trecho da entrevista com um servidor da FPEE que estava
no local e relata como foi esse encontro na Bape Xinane.

Em 1991, a atenção à saúde indígena deixou de se responsabilidade da Funai, sendo transferida para o
Ministério da Saúde. Em 1999, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), foi criado o Subsistema de
Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, estruturado por meio dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas
(DSEI). Desde 2010, a responsabilidade por executar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos
Indígenas é da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), vinculada ao Ministério da Saúde. Conforme
a estrutura administrativa dos DSEIs, as aldeias do rio Envira são atendidas pelo Pólo-Base de Feijó,
vinculado ao DSEI Alto Juruá. Atualmente, o atendimento de saúde aos índios do Xinane é feito
diretamente pelo DSEI Alto Juruá.
24
Em 2018, foi publicada a Portaria Conjunta nº 4.094/2018, que aprovou princípios, diretrizes e estratégias
para uma atuação conjunta entre a Secretaria Especial de Saúde Indígena/Ministério da Saúde e Funai, na
atenção à saúde dos povos indígenas isolados e de recente contato (SESAI-MS/FUNAI 2018). Nesta
portaria consta que situações de contato, surto e epidemias envolvendo povos indígenas isolados e de
recente contato devem ser consideradas emergências em saúde e requerem atitudes imediatas. Consta ainda
que as ações e medidas urgentes deverão ser norteadas por um Plano de Contingência; os quais podem ser
definidos como “documentos elaborados para prevenção de eventos adversos ou mitigação dos seus
impactos, orientando respostas rápidas e definindo seus responsáveis” (PEREIRA, 2018, p. 23).
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Quando estávamos lá, procurando os vestígios no lugar onde eles passaram
correndo, saiu o Xina, foi o primeiro que a gente viu. Saiu bem na nossa frente.
Saiu com uma flecha na mão, arco, gritando, gesticulando. Começou, Xina,
Txirimako, foi descendo um por um um. Deke, do outro lado da praia.
Começamos a ver, eu filmei, tentei tirar foto. Aquela correria. Falamos, vamos
embora. Esse foi, em tese, o nosso primeiro contato visual. Eu nunca tinha
visto. Foi muito impactante. Eu não sabia se olhava, se filmava. Tem hora que
eu levanto a câmera. Estava bem confuso (…) na hora que a gente estava indo
embora o Meireles falou, vamos deixar alguma coisa para eles, e quando
levantou o peixe um deles gritou do outro lado, ‘capiribá’. ‘Ó, eu acho que é
jaminawa’, ele [Meirelles] disse (Marcelo Torres, entrevista em 08/02/2018). 25

Ao que me consta, esta foi a primeira vez que os índios isolados se depararam
com a equipe de brancos que havia recém-chegado à aldeia Simpatia. Até então, todas as
aparições tinham ocorrido somente na presença dos Ashaninka. Este fato talvez explique
a performance de ferocidade demonstrada por um dos índios isolados que, conforme a
descrição, gesticulava e gritava segurando uma flecha na mão. Após esse encontro, a
equipe da Funai retornou para a aldeia Simpatia e deu início às articulações institucionais,
com Sesai e Governo do Acre, para providenciar atendimento de saúde, provisão de
gêneros alimentícios, transporte, profissionais especializados e intérpretes indígenas.
No final da tarde do dia 29 de junho, algumas pessoas da equipe da FPEE
saíram para pescar e, nesse ínterim, os índios isolados apareceram na margem oposta à
praia da aldeia Simpatia. Sendo uma das pessoas que permaneceu na aldeia, o mesmo
servidor da FPEE que descreveu o “contato visual” na Bape Xinane, me contou como foi
este momento:
O técnico de enfermagem me falou, os índios estão do outro lado do rio. Ele
estava super calmo, o clima estava calmo. Estava tendo caiçumada na aldeia,
mas estava bem tranquilo. Era um sábado, ou domingo, não sei, mas era final
de semana. Quando eu desci pra ver, estava vestindo uma calça e uma camisa
da Funai. Eu estava sem câmera nessa hora, quem tinha era o médico da Sesai.
Eles apareceram do outro lado. A gente estava nervoso, sem saber o que fazer.
Na hora, veio na minha cabeça uma imagem que tinha visto de um sertanista
da Funai em um tapiri de índios em Rondônia, só de cueca. Tirei a calça, a
camisa e fiquei tentando gesticular. Eles batiam na barriga como se fosse sinal
de fome. O Fernando Kampa mandou buscar banana, macaxeira. Trouxeram
banana e ele atravessou o rio para entregar, é a cena daquela foto que circulou
pela internet. Foi a minha primeira interação com eles (Marcelo Torres,
entrevista em 08/02/2018).

É interessante notar que, diferente da performance de ferocidade descrita na
cena acima, desta vez os índios isolados batem na barriga e pedem para ser alimentados.
A entrevista realizada com o servidor da FPEE, Marcelo Torres, servirá de base para descrever muitas
das cenas de contato narradas nessa seção, tendo em vista o fato de que o mesmo esteve presente nos eventos
e me concedeu uma narrativa rica em detalhes a respeito dos mesmos.
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Apesar da presença de alguns brancos, como o servidor da FPEE e os profissionais da
saúde, desta vez eles se comunicavam em direção à aldeia ashaninka. Novamente, foi
Fernando Kampa quem tomou a iniciativa de providenciar comida e levar até eles. Nesta
época do ano o rio estava baixo, de modo que alguns índios atravessaram o rio para pegar
as bananas e retribuíram com um jabuti. Após essa interação nas margens do Envira,
alguns índios isolados subiram o barranco até a aldeia e começaram a pegar coisas nas
casas dos Ashaninka, como redes, panelas, roupas, terçados e machados.

Foto 4. Fernando Kampa entrega dois cachos de bananas para os índios do Xinane.
Fonte: Acervo FPEE (2014).

Foto 5. Os índios do Xinane entregam um jabuti para Fernando Kampa.
Fonte: Acervo FPEE (2014).
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Da perspectiva dos servidores da Funai, essa passagem dos índios isolados
pela aldeia Simpatia foi caótica, não conseguiam se comunicar com eles e tentavam, sem
sucesso, controlar a situação e impedir que levassem as coisas. Além do risco de
transmissão de doenças, como já mencionado, sabiam da importância desses bens para os
Ashaninka e da dificuldade para conseguir repô-los. Ademais, cabe uma observação.
Saque é o termo utilizado tanto pela Funai quanto por indígenas e ribeirinhos para se
referir à apropriação de objetos dos outros feita pelos índios isolados sem a permissão dos
donos. Para os indigenistas da Funai, os saques constituem-se como indicadores da
presença de índios isolados, e podem vir acompanhados de outros indícios, como
vestígios materiais e contato visual. Os saques são, nestes casos, relatados da perspectiva
da pessoa saqueada. Essa ocasião na aldeia Simpatia, contudo, me parece ter um
diferencial, visto que os objetos foram agilmente coletados pelos índios do Xinane, em
frente aos olhos dos Ashaninka que, por sua vez, não apresentaram resistência nem
tentaram impedi-los. 26 Os índios isolados, por sua vez, pareciam bastante organizados e
ágeis na coleta dos itens que lhes interessava, conforme podemos ver no relato abaixo.
A gente começou a ver que precisava de um intermediário. Todo tempo
que eles pegavam as coisas a gente falava ‘xara’, querendo dizer que
nós somos bons, mas talvez dava a entender pra eles que a gente estava
falando que podia levar, que era pra levar tudo. Então tinha essa
confusão. Começamos a gravar, e começou a dar desespero, porque eles
estavam levando tudo dos Ashaninka. E não existe na Funai uma
política de reembolso a saque. A gente teria que ajudar, porque a aldeia
ia ficar sem nada. Nisso, os Ashaninka estavam num misto de êxtase
com paralisados, eles não faziam nada, viam os índios saquearem as
casas e ficavam parados, olhando. Os índios pegavam o terçado e
cortavam no punho da rede, pra enrolar, numa velocidade
impressionante; eles pegavam as coisas, levavam pra praia, depois
vinha outro, o Kada, correndo, pegavam a corda, cortavam, o outro
levava, na praia em frente. Ficavam uns dois, três, conversando com a
gente, ludibriando, um outro lá atrás pegando as coisas, e um outro
carregando. Era uma operação completa. Foi uma loucura, até que eles
ficaram parados em um canto. Eu coloquei a câmera em cima de um
banco, é aquela filmagem que depois foi desviada para o youtube.
Enfim, conseguimos pegar muitas palavras, tentamos gesticular e não
conseguia. Lembro que a primeira coisa que fiz no outro dia, a gente
colocou a gravação pra pedir alguém pra vir. O Zé Correia foi na Funai
e a gente colocou pra ele ouvir no rádio. Ele falou, ah, esses índios falam
espanhol. Mas não eram os índios, era eu, o Guilherme, a gente ficou
De acordo com a descrição de Fausto (2001), os Parakanã, antes do contato com os brancos,
desenvolveram uma estratégia para obter as mercadorias que desejavam, que consistia em aparecer “nas
residências de regionais com seus jabotis erguidos sobre a cabeça, gritando do aceiro: ‘nós estamos indo
para sua casa, meu pai’. Tomavam, então, tudo quanto podiam, dançavam, cantavam, deixavam o
‘pagamento’ e partiam” (FAUSTO, 2001, p. 58).
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tentando falar… nisso deu pra entender algumas palavras e vimos que
parecia jaminawa (Marcelo Torres, entrevista em 08/02/2018).

Ambas as cenas mencionadas acima foram registradas em vídeo por
servidores da Funai e, um mês depois, acabaram circulando na internet. As imagens
ganharam ampla repercussão nas redes sociais, sendo que o primeiro vídeo divulgado
alcançou mais 22 milhões de visualizações. Imagens de contato exercem um fascínio,
especialmente entre os não índios, e têm potencial para alimentar diferentes imaginários
nos quais ideias a respeito dos índios e dos brancos são postas em jogo. Assim como as
imagens repercutiram entre os brancos, alcançando visibilidade internacional, sua
circulação também ocorreu entre os povos indígenas da região. Betancourt (2018)
descreve, por exemplo, que quando chegou ao alto rio Purus para realizar sua pesquisa de
campo, pouco após os eventos na aldeia Simpatia, em 2014, Cashinahua, Sharanahua e
Mastanawa sabiam que um grupo falante de uma língua Pano havia saído da floresta na
região das cabeceiras do rio Envira. Segundo o autor, especialmente estes dois últimos
demonstravam curiosidade e interesse em saber quem eram esses índios e se possuíam
alguma relação de parentesco com eles, já que pais e avós costumavam contar a eles
histórias de parentes que “ficaram perdidos no passado” (BETANCOURT, 2018, p. 158).
Ainda conforme a descrição do autor, as reações dos Mastanawa às imagens variavam
conforme a geração a que pertenciam os espectadores. Grosso modo, enquanto os jovens
costumavam fazer comentários jocosos e relacionados à nudez, os mais velhos
comentavam: “antigamente eu também era assim, mas agora já me acostumei a viver com
os brancos” (BETANCOURT, 2018, p. 161). Nos capítulos seguintes voltarei ao tema da
oposição entre nu e vestido, bem como à ideia do contato como um processo de se
acostumar a viver com o outro, no caso, com os brancos. Por hora, voltemos às cenas do
contato e passemos à próxima seção, na qual farei uma análise mais minuciosa de um
destes vídeos

1.2 Imagem, narrativa e tradução
Em um livro intitulado Da cena do contato ao inacabamento da história
(2017), Clarisse Alvarenga analisa três documentários de processos de contato entre
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brancos e índios, chamados por ela de “filmes de contato”. 27 Em sua análise, a autora
considera duas instâncias relativas à temporalidade. Por um lado, as cenas do contato que
documentam momentos intensos, o instante do(s) encontro(s). Trata-se do registro de uma
cena imprevisível, onde sentimentos como desconfiança, tensão e hesitação encontramse com movimentos de distanciamento e aproximação. Por outro lado, as imagens
coletadas ao longo de um período, e posteriormente montadas em uma narrativa
cinematográfica, configuram uma outra instância da temporalidade do encontro,
indicando um movimento extenso, chamado pela autora de “cinema-processo”.
Ainda segundo a autora, a análise dos “filmes de contato” permite entrever,
por exemplo, como esses encontros se dão em um campo interétnico e histórico marcado
por uma disparidade de sentidos e por equívocos diversos, colocando em xeque noções
de isolamento e formas de vida (ALVARENGA, 2017). Assim, “o que está em jogo nesse
controvertido encontro é uma intensa produção de significados, que reverberam em
decorrência dessa aproximação”, tanto para a sociedade nacional como para a população
indígena envolvida (ALVARENGA, 2017, p. 23). Em sua análise dos “filmes de
contato”, Alvarenga sugere que é necessário pensar para além do regime do visível e em
direção a um regime do tato e da escuta, chamando a atenção para a corporalidade no
momento intenso do encontro.
Se os equívocos são tornados aparentes por meio do visível e do invisível que
lhe é correlato, é graças ao tato (contato dos corpos entre eles e dos corpos com
a câmera) que se alcança uma tradução possível entre mundos (sem, contudo,
apagar os equívocos), tradução vivenciada no âmbito do corpo a partir da
afetação que a presença do outro impõe na circunstância da tomada
(ALVARENGA, 2017, p. 57).

Diferente dos filmes analisados pela autora, que documentam processos
longos e marcados por diversas fases e encontros, as cenas do contato dos índios do
Xinane, capturadas de forma amadora e improvisada, circunscrevem-se aos momentos
intensos do encontro entre desconhecidos. Nestas, podemos perceber estratégias de
comunicação mobilizadas pelas diferentes partes, o que envolve não apenas palavras e
sons, mas sobretudo gestos, olhares e movimentos. 28

Os filmes analisados por Alvarenga (2017) são: Os últimos isolados (Adrian Cowell, 1967-1999),
Corumbiara (Vincent Carelli, 1986-2009) e Os Arara (Andrea Tonacci, 1980-).
28
Para uma análise mais detalhada da linguagem verbal e não verbal nesse encontro, ver a tese de doutorado
de Falchi (2019), na qual a autora analisa o discurso do e sobre os primeiros contatos a partir do vídeo dos
índios do Xinane divulgado pela Funai.
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Passemos à analise de uma das cenas do encontro na aldeia Simpatia. Como
já dito, as imagens dos índios do Xinane aproximando-se da aldeia Simpatia ganharam
repercussão internacional, a partir de vídeos que circularam nas redes sociais,
documentando diferentes momentos ao longo dos dias 29 e 30 de junho de 2014. A seguir,
apresento uma narrativa comentada de um destes vídeos, construída a partir de um
trabalho de tradução junto com a intérprete Jacira Jaminawa. Trata-se de uma sequência
de imagens contínuas, com duração de 19m17s, capturadas no final da tarde do dia 29 de
junho. O encontro registrado em vídeo ocorreu após as cenas descritas acima – o momento
no rio, quando Fernando Kampa entrega um cacho de bananas aos índios do Xinane, e
aquele no qual alguns índios do Xinane subiram até a aldeia e pegaram objetos nas casas
dos Ashaninka.
O vídeo inicia-se com a chegada de três índios isolados na praia da aldeia
Simpatia; nus, com o pênis amarrado com uma tira de envira, um deles carrega flechas e
os outros dois um facão cada. Eles caminham pela praia em direção às casas dos
Ashaninka, enquanto os funcionários da Funai, orientados para evitar o contato, repetem
palavras na língua jaminawa como katawe (vá embora) e xara (bom). Em alguns
momentos, eles falam em português frases como: “volta para casa meu amigo, por favor”,
“vai embora, aqui é ruim, volta pra casa”. Por sua vez, os brancos que estão no alto do
barranco correm ao encontro dos índios isolados para evitar que subam até as casas e
façam uma nova coleta de objetos na casa dos Ashaninka.
O servidor da Funai que carrega a câmera corre pela aldeia, até o ponto no
qual encontra dois índios isolados parados de frente para Fernando Kampa, que tenta
conversar com eles. Um deles segura um facão na mão e outro mantêm seu facão preso
pela tira de envira na parte das costas. A câmera concentra-se nos dois índios isolados e
registra um terceiro aproximando-se por trás, vindo da direção do rio, carregando um
punhado de flechas na mão. Conforme a tradução de Jacira Jaminawa, falam frases como:
“quem são vocês?”, “vai pra lá que queremos pegar as coisas de vocês”, “essa casa é
sua?”, “tem um monte de coisas dentro das casas”. Conforme falam, fazem movimentos
de bater a mão na perna e gestos com o facão. 29

Em outro vídeo que circulou nas redes sociais, aparecia um dos índios do Xinane parado em frente à
câmera, fazendo movimentos repetitivos: passa a mão nas axilas, une as palmas e depois sopra em direção
à aldeia. Segundo Jacira, por meio destes gestos, o jovem tentava “amansar” o(s) seu(s) interlocutor(es).
Embora os movimentos e gestos sejam bastante intensos, a performance de ferocidade que ocorrera dias
antes na Bape Xinane parece ter sido substituída por um esforço em “pacificar os brancos”.
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Fotograma 1: 02’26”

Fotograma 2: 02'30"

Fotograma 3: 02'40"

Ainda segundo tradução de Jacira, um deles fala: “não estou vendo espingarda
não, só coisas de dormida”, ao que outro responde, “vai olhar lá no outro canto”. Então o
que perguntou sai andando para a esquerda, em direção às casas da aldeia, mas retorna
em seguida, permanecendo fora do enquadramento da câmera. Um dos servidores da
Funai alerta para que fiquem de olho nele, enquanto outro fala pausadamente: “eu não
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consigo compreender o que vocês falam”, “nós vamos trazer uma pessoa que fala a língua
de vocês”, “nawa, nosotros, nawa”, “outro povo”. Os dois índios que estão no
enquadramento da câmera permanecem parados, prestando atenção no que está sendo
dito.
Apesar da barreira linguística, a cena nos permite ver o esforço de
comunicação, empreendido por ambas as partes, misturando gestos e palavras em
diferentes línguas. Os equívocos, por sua parte, são inevitáveis. Segundo tradução de
Jacira, um deles pergunta, “de que tribo vocês são? Me conta, quem são vocês?”. Sem
entender em absoluto o que estava sendo dito, os servidores da Funai, que estavam fora
do enquadramento da câmera, tentam perguntar, por meio de onomatopeias e
provavelmente com gestos, se haviam sido atacados com arma de fogo. Eles repetem
diversas vezes “tumtumtum” e um deles pergunta: “lá, tumtumtum em você?”, ou ainda,
“pow pow pow pra lá?”. Os dois índios que aparecem na imagem ficam olhando para eles
por alguns momentos e em seguida começam a falar e gesticular intensamente.

Fotograma 4: 03'24"

Fotograma 5: 04'11"
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Fotograma 6: 04'24"

Segundo a tradução feita por Jacira, um dos índios pergunta novamente: “de
que tribo são vocês? Me conta, como vocês se chamam?”. Na sequência, os dois índios
isolados começam a falar concomitantemente. Um deles diz que está passando mal e que
foi alvo de feitiço dos próprios parentes, dizendo algo como: “não consigo comer, estou
sentindo algo ruim dentro de mim, meus parentes botaram feitiço em mim. Escuta!”
(tradução de Jacira). Por sua vez, o outro repete diversas vezes “cariu txaka, cariu txaka”,
querendo dizer que “os brancos são ruins”. É curioso que ele utilize o termo cariu, sendo
este um nome de origem Tupi que acabou se popularizando entre diferentes povos
indígenas como uma palavra para se referir aos brancos, de modo amplo. Dito de outro
modo, embora seja um termo indígena, cariu é uma palavra estrangeira neste contexto, e
seu uso nos leva a questionar quais foram as situações pregressas vivenciadas, e com
quem, a ponto de incorporarem essa palavra em seu vocabulário. A fala que vem na
sequência nos dá algumas pistas: “se nós fossemos patrão, não tínhamos vindo pra cá
não”. Esta foi a tradução feita por Jacira de uma fala na qual a palavra utilizada
originalmente é pataro. Como veremos adiante, este é o termo usado pelos índios do
Xinane para se referirem aos servidores da Funai, indicando que estes ocupam uma
posição de patrão nessa relação. Entretanto, a aparição desta palavra no vocabulário dos
índios isolados assim que saíram da mata indica que a figura do pataro na vida dos índios
do Xinane precede a chegada da Funai.
Então, o outro voltou a dizer que botaram feitiço nele e que estava em busca
de cariu xara (nestes termos): “eu cheguei até aqui para ver se os carius gostavam de
mim, saber se vocês são bons para mim. Escuta, meu pai mora lá pra cima, eu quero saber
o que ele vai dizer quando eu voltar pra lá. Eu já morei com outros parentes (sheke wetsa),
mas não foi bom pra nós”, traduziu Jacira. Neste trecho da cena, o índio que está falando
44

repete várias vezes a expressão e papai, que segundo Jacira quer dizer “meu pai”. Imagino
que, em função da sonoridade, os servidores da Funai entenderam que estavam falando
sobre algum ataque que sofreram e buscaram “esclarecer” que “papapa não é aqui, papapa
é pra lá”.

Fotograma 7: 06'01"

Fotograma 8: 06'19"

Fotograma 9: 06'23"
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Nesta altura, Fernando Kampa aproxima-se dos índios isolados e passa a
figurar na cena. O terceiro índio, que permanece fora do enquadramento, faz uma fala que
Jacira traduziu da seguinte maneira: “nós conhecemos outras tribos (xipidawa) e eles
mataram a gente, mas estamos vendo que vocês são bons, vocês têm coisas boas, camisa”.
Novamente, nota-se o uso da palavra em português “camisa”, no meio da fala na língua
indígena. Entendendo a mensagem, Fernando Kampa retira a camisa que está vestindo e
a entrega para eles. “Camisa xara” (“camisa é bom, nós queremos”), diz um outro. Após
pegarem a camisa, um deles fala: “vocês têm muitas coisas boas, espingarda” – e, mais
uma vez, inserem um termo em português na fala em língua indígena. Ao escutar a palavra
espingarda, os servidores da Funai reagem repetindo onomatopeias como “papapa no”,
na intenção de comunicar que ali não usam armas de fogo, não irão atirar neles e não irão
fornecer espingardas. Fernando Kampa fala uma mistura de jaminawa com português,
entremeada por onomatopeias: “nukuna xara, nukuna papapa no nós não atiramos não”.
Fernando tenta conversar com os índios e repete diversas vezes, na língua
jaminawa, nukuna xara nukuna xara (“nós somos bons”); ao que o outro responde: “qual
de vocês é bom?” (ato iterome me xarae). Enquanto Fernando tenta entabular uma
conversa, um dos servidores da Funai pergunta se eles são Txitonawa ou Murunahua, mas
os índios parecem não entender e um deles pergunta de volta: “onde moram esses
Txitonawa? Eles estão pendurados lá em cima?”. Em seguida, o mesmo diz algo como:
“escutem todos vocês, é assim que a gente faz quando está curando”, e emite o som que
fazem quando curam.
Nesta cena, Fernando Kampa está posicionado entre os índios isolados e os
servidores da Funai, ocupando espacialmente uma posição de mediador. Então, um deles
pergunta para Fernando: “você também é pajé?” (mi kushuite a me), e na sequência faz
uma fala comprida que Jacira traduziu como: “lá onde você mora, como é que é?”
(keskara udu a me). Nisso, Fernando aproxima-se ainda mais dos índios isolados, ao que
um deles reage repetindo diversas vezes isi bare, querendo dizer, de acordo com Jacira,
“afasta, afasta, vai pra lá que você tem doença (isi)”. Fernando Kampa então vira para as
pessoas que vinham seguindo atrás dele e repassa a mensagem, dizendo que eles estão
pedindo para que se afastem por serem brancos. Uma fala interessante, na medida em que
demonstra, em consonância com a interpretação dos servidores da Funai, uma associação
do “contato” com a transmissão de agentes patogênicos. Os brancos recuam e segue-se
uma conversa entre Fernando Kampa e os índios isolados, porém a qualidade do áudio
nesse momento torna difícil compreender o que estão falando. Entretanto, observando os
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movimentos na cena, parece que Fernando consegue algum grau de compreensão do que
está sendo dito, pois segue interagindo, tanto por meio de palavras como por meio de
gestos. A conversa continua e, segundo Jacira, um dos índios isolados faz uma proposta
de trocar algumas flechas por espingarda. Novamente, os servidores da Funai respondem:
“espingarda não”, “xara, xara”.

Fotograma 10: 07'20"

Fotograma 11: 08'16"

Masto shira, masto shira, diz um dos índios. Assim como xara, masto shira
foi uma expressão bastante usada pelos índios e rapidamente assimilada pelos brancos.
Segundo Jacira, masto shira indica o desejo de ter alguma coisa, algo como “eu quero
muito”. Neste ponto do vídeo as falas se misturam e seguem duas (ou mais) conversas
simultâneas, mesclando diferentes línguas. Um servidor da Funai tenta entabular conversa
com um dos índios isolados, falando o nome dos rios em português, tanto o Envira, no
qual se encontram, como outros rios da região. Por sua vez, Fernando permanece frente
a frente com o índio isolado que estava portando as flechas e que, segundo tradução de
Jacira, fala o seguinte: “você não conhece o sentimento dentro do meu coração, você não
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sabe o que eu estou pensando”, “você está me vendo, está vendo que eu não estou bem,
eu não sei onde eu vou morar, eu não estou bem não, mas cheguei até aqui, subi o barranco
e estou conversando com vocês, mas não estou bem, sinto uma coisa ruim na barriga”.
Ao fundo, é possível escutar os brancos conversando sobre realizar troca de objetos, sendo
que um deles comenta, “podemos dar panela em troca de flecha”.

Fotograma 12: 08'59"

Fotograma 13: 09’04”

Neste momento, um dos índios começa a cantar, repetindo diversas vezes
yama yama yama e nukuna xara, entremeado por espingarda xara e frases que Jacira
traduziu como sendo: “vocês não são nossos filhos” (nu wake keroko), “não temos medo
de vocês” (nu bato radoa). 30 Após cerca de um minuto, brancos e Ashaninka aplaudem a
cantoria, porém a mesma continua... yama yama yama, “não temos medo de vocês” (nu
bato radoa), “suas coisas são boas” (mato nawa xara kai). Trinta segundos depois a
Yama yama é um gênero de narrativa cantada que versa sobre temas autobiográficos como relações
amorosas passadas, vínculos de convivência com parentes e aventuras guerreiras, comum entre os
Yaminawa e outros povos pano, como Nahua ou Sharanawa. Para o leitor interessado em uma análise em
profundidade sobre os cantos yama yama, ver Carid (2007) e Déléage (2008).
30
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cantoria termina e seguem-se alguns minutos de conversa na qual, segundo Jacira, os
índios do Xinane pedem: “deem coisas pra nós que também damos pra vocês”, “quem
são vocês que não entendem a nossa fala?”. Em meio a uma mistura de diferentes pessoas
falando ao mesmo tempo, Jacira identificou que os índios isolados estavam pedindo
coisas, tais como cachorro, cartucho, roupas, rede, coberta e lanterna. Masto shira,
“queremos muito”, diziam. A partir do minuto 13’, a cena começa a escurecer, as falas
misturam-se e logo não é mais possível distinguir ninguém na imagem, restando apenas
o som, que se inicia com a cantoria dos índios isolados, passa pelas conversas e risadas
dos brancos e encerra com assovios e sons imitando pássaros e outros animais.

Fotograma 14: 10'58"

Fotograma 15: 11'59"
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1.3 Estabelecendo confiança
Após a visita no dia 30 de junho, os índios isolados voltaram para a mata e
ficaram alguns dias sem aparecer. Nesse ínterim, chegaram na aldeia Simpatia dois
jaminawa, José Correia e Almiro, que foram convidados pela Funai para atuar como
intérpretes. Dois dias após a chegada dos Jaminawa, em um sábado pela manhã, os índios
isolados apareceram novamente. O primeiro encontro ocorreu às margens do rio Envira
e estavam presentes dois índios do Xinane, os dois intérpretes jaminawa, Fernando
Kampa e dois servidores da Funai (o Coordenador da CGIIRC e o Coordenador da FPEE).
Em uma entrevista que fiz em setembro de 2017, José Correia narrou como foi esse
primeiro encontro da seguinte forma:
Quando foi bem cedinho os Kampa acharam eles do outro lado. 31 ‘Lá estão
eles’. Todo mundo do outro lado, umas mulheres doentes. O velho Almiro
tinha levado um preparo que nós chamamos sako, que amansa as pessoas, por
mais brabo que seja, nós conseguimos dominar. É feito de uma planta que nós
temos, a gente passa no corpo e o outro pode estar bravo como esteja, mas vai
chegar freando. Nós fomos preparados né. Imediatamente conseguimos botar
esse sako nosso, misturamos com perfume de branco para os brancos não
notarem. 32 Porque nós não somos acostumados com eles, nós não conhecemos,
nunca convivemos com eles, eles podiam querer mexer com a gente. Os
brancos mexiam muito com eles, não gostavam deles, por isso eles têm medo.
Começaram a gritar, ‘xipidawa, xipidawa’; 33 e eu consegui entender e gritei,
‘ó pessoal, não sou xipidawa, sou yura igual vocês’. Foi quando eles se
assustaram e falaram ‘opa, não atravessa ninguém. Tem gente falando ali’. Pra
nós, gente é só índio mesmo. Igual branco, que só chama de gente quem é
branco também. Então nós começamos a falar. ‘Nós não somos brancos não.
Nós somos índios. Nós somos índios. Os brancos falaram de vocês para a
gente, nós somos índios também. Nós somos parentes de vocês’. Almiro me
falou: ‘você fala com um que eu falo com outro. Nós entendemos o que eles
falam, então vamos conversar com eles. Eles são como a gente, nós vamos
conversar com eles’. Quando nos aproximamos o jovem começou a se
expressar. Perguntou quem eu era. Como ele é do tronco pano, eu utilizei o que
eu aprendi, os mais novos têm que escutar a liderança mais velha. Senti que os
outros eram mais novos do que eu e comecei a falar com ele, no meio do rio.
Ele começou a olhar, viu os caras de óculos, pediu pra eles tirarem e pra parar
de bater foto. Estava todo mundo gripado. Fui logo falando que estavam
doentes e precisavam se tratar. Ele me perguntou como era e eu servi de cobaia.
Toda furada que dava neles tinha que dar também em mim. Tudo isso pra mim
foi muito bom né. Eles desceram brabos, mas quando conversamos ficaram
mais calmos. Eles ficaram muito animados quando falamos com eles. Pareciam
mesmo com a gente. A fala deles parece mesmo com a nossa fala. Eu me

Kampa, também grafado como Campa, é outro nome atribuído aos Ashaninka.
Nota-se que, por parte dos Jaminawa, a estratégia de “amansar” os índios isolados por meio do uso de
uma essência perfumada (sako) não foi compartilhada com os brancos. Muito pelo contrário, eles tentaram
evitar que os mesmos soubessem.
33
No vídeo analisado na seção anterior, um dos índios do Xinane fala sobre ter conhecido xipidawa, e na
ocasião Jacira traduziu como “outra tribo” (sendo “tribo” uma palavra que ela usou com frequência nas
traduções que fizemos juntas). Já de acordo com José Correia, xipadawa seria equivalente a “branco”.
31
32
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lembrei o que aconteceu com meu pessoal no passado, aquilo ali foi muito
importante (José Correia, entrevista em 20/09/2017).

Várias questões merecem ser destacadas neste relato de José Correia. Por
exemplo, a menção ao uso de um preparo especial de plantas (sako) logo antes do
encontro pode ser ainda mais interessante se lida à luz de uma história (Xenipafo) contada
pelos Nahua e registrada por Feather (2010, p. 66-67). 34 Trata-se de um mito no qual dois
cunhados saem para viajar em busca de machados; no caminho, um deles é abandonado
na beira do rio e tem um encontro com um “espírito aquático feminino” que lhe pergunta
o nome. Ao dizê-lo, a mulher o identifica como irmão de seu esposo e lhe dá uma planta
perfumada (sako) para cheirar e viajar para o mundo subaquático. Na sequência, o
personagem encontra um falcão, que também lhe entrega sako para cheirar e viajar pelo
céu. Em ambos os encontros, o rapaz retorna com ferramentas como machados e facões.
No contexto do mito Nahua, sako tem o poder de transformar a perspectiva do rapaz para
que ele possa transitar por diferentes mundos (FEATHER, 2010, p. 143).
Por sua vez, José Correia menciona o uso de sako para amansar o outro, um
outro que é, potencial e simultaneamente, parente e inimigo. Diante desse desconhecido,
José Correia busca em primeiro lugar identificar-se como índio igual a eles, enfatizando
em sua fala “nós somos gente, nós somos yura, não somos brancos”. Yura, ou yora, é um
termo recorrente nas etnografias dos povos falantes de línguas pano. Entre os Yaminahua
no Peru, Pérez Gil (2006, p. 31-34) sugere que yura pode ser traduzido como “corpo,
pessoa, ser humano”, mas também é utilizado para se referir ao conjunto de familiares
mais próximos, com os quais se está ligado por substâncias corporais. Em sua fala, José
Correia utiliza a palavra “gente” para indicar um reconhecimento mútuo, assim como
Feather (2010, p. 15) sugere que yora significa “alguém como nós”. Porém, após
reconhecer um terreno comum – “somos yura, somos parentes” – é preciso ter cuidado,
pois não se sabe com quem está falando. José Correia conta que em um momento inicial
teve receio em falar seu nome e acender sentimentos de vingança em função de agressões
prévias, mas na sequência, a identificação de nomes em comum funcionou como um
mecanismo de acomodação da alteridade ao sistema de parentesco, para ambas as partes.
Como vimos, neste retorno os índios isolados apresentaram sinais de gripe,
como tosse, espirros e coriza. Na ocasião, não havia ninguém da equipe de saúde na
aldeia, pois haviam partido no helicóptero que trouxera os intérpretes, alegando falta de
Xinipafo é como os Nahua chamam seus mitos. Significa “histórias dos antigos”, narrativas através das
quais se explica o mundo e seus habitantes (FEATHER, 2010).
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segurança e de estrutura em campo. Após permanecerem na aldeia por algumas horas,
eles retornaram para a mata e disseram que voltariam em dois dias. No dia seguinte,
chegou uma equipe de saúde composta por dois médicos, um enfermeiro e uma técnica
em enfermagem. 35 Esperaram um dia e, como os índios do Xinane não apareceram, uma
parte da equipe, na qual se incluíam os dois intérpretes, deslocou-se rio acima atrás de
vestígios e acabou pernoitando na Bape. Nesse meio tempo, os índios isolados tornaram
a aparecer na aldeia Simpatia, conforme relatado por um dos servidores da FPEE que
estava presente neste momento:
No final da tarde, a gente tomando banho, o pessoal fala, os índios estão ali.
Era sempre isso, final da tarde os índios apareciam. E o pessoal tinha ido para
cima, atrás deles. Nisso eles chegaram, não tinha intérprete, não tinha nada, a
gente de novo tentando comunicar, e eles, 'txaka, txaka', davam o pescoço para
a gente colocar a mão, eles viram que no início a gente colocava a mão para
ver se estava com febre. Estavam com febre, Xina, Deke, Txirimako, estavam
bem quentes. E tentando falar. Nisso os Ashaninka estavam numa caiçumada
há dois dias, todo mundo bem alterado. Enquanto a gente tentava fazer eles
tomarem remédio, os Ashaninka tentavam ligar o som, queriam ensinar eles a
dançar, e eu pedia para desligar. Começou uma confusão entre a gente e eu
desliguei o gerador, que era nosso. Mas o Shupak [ashaninka] pegou seu
gerador e ligou a caixa de som no terreiro da aldeia. Ele falava o tempo todo
que a Funai não presta, quem fez o contato foram eles. E os índios lá, no meio
dessa confusão, começaram a gritar, 'txaka txaka', e saíram correndo, foram
embora (Marcelo Torres, entrevista em 08/02/2018). 36

É interessante observar que, em sua fala, o principal ponto de tensão aparece
na relação entre ele(s), servidor(es) da Funai e os Ashaninka. De fato, como veremos
adiante, a história da FPEE é marcada por uma relação conflituosa com os Ashaninka na
região do alto rio Envira. Enquanto a “confusão” se desenrolava na aldeia, a equipe que
retornava da Bape encontrou três índios do Xinane nas margens do rio e parou para
atendê-los. Em seu relatório, Rodrigues (2014a) registra que constatou febre e tosse e,
com a ajuda dos intérpretes, conseguiu examiná-los. “Após muita conversa, os três
concordaram em chamar o restante do grupo, que se encontrava no interior da floresta”,
escreveu o médico (RODRIGUES, 2014a, p. 07). Em função do conflito com os
Ashaninka e pela necessidade de prestar um atendimento de saúde diferenciado aos índios
do Xinane, a equipe da Funai decidiu sair da aldeia Simpatia e instalar-se na Bape Xinane,
embora a estrutura estivesse deteriorada e tomada pelo mato. Em seu relatório de viagem,
A convite da Sesai, o trabalho de assistência à saúde prestado aos índios do Xinane nesses primeiros dias
foi coordenado pelo Dr. Douglas Rodrigues, especialista em medicina preventiva, saúde coletiva e saúde
indígena, professor na Escola Paulista de Medicina – UNIFESP –, com experiência de mais de quatro
décadas de pesquisa e atendimento em saúde junto aos povos indígenas no Xingu e em outras regiões.
36
Trata-se da mesma entrevista mencionada anteriormente, em “cenas do contato”.
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José Correia descreve como foi esse encontro e o tratamento de saúde nos primeiros dias
na base da Funai.
Eram quatro pessoas na praia, os outros estavam dentro da mata. Foram buscar
o resto do grupo. Depois subimos para o Xinane. No caminho a gente parava
em todo igarapé para eles buscarem as coisas que tinham pegado e que
deixavam largado nas cabeceiras. Fizemos várias viagens para levar toda a
equipe e as coisas para a Base. Eles estavam doentes e tinha uma mulher com
uma conjuntivite muito séria, mas o marido não deixava tratar. A menina
estava piorando e tive que falar umas coisas para ele permitir o tratamento.
Todo movimento que as pessoas da equipe faziam, eles ficavam conversando
e pensando se estavam preparando para atacá-los. Eles permitiram que o
médico desse os medicamentos, mas continuaram fazendo o tratamento do
modo deles. Tinha dois pajés no grupo, e o médico ficou conhecido por eles
como pajé dos brancos. No dia seguinte, eles queriam ir embora, mas como
ainda estavam em tratamento a gente pediu para não irem. Quando terminou o
tratamento, eles decidiram ir embora e combinamos de encontrar novamente
no tempo de duas luas. Fomos deixar eles para dentro do Xinane (CORREIA,
2014, p. 03).

Diferente da imagem dos saques como algo caótico, José Correia menciona
que “eles tinham uma organização para pegar as coisas, carregar, cuidar” (CORREIA,
2014). Estas, por sua vez, eram deixadas nas cabeceiras dos igarapés para serem
posteriormente recolhidas e, conforme ele descreve, era tanta coisa que foram necessárias
várias viagens para pegar tudo. Um pouco adiante, no mesmo relatório, ele diz o seguinte:
“sobre essa questão dos saques e do grupo que foi até a aldeia Simpatia, eu penso que isso
faz parte de uma tradição jaminawa de destacar um grupo para fazer essas expedições de
saqueamento, de coletar coisas, principalmente espingarda que é o bem mais valioso,
panelas, roupas, terçados” (CORREIA, 2014, p. 05). Como vimos na seção anterior,
espingarda era, de fato, um dos itens mais desejados pelos índios do Xinane.
Em sua fala vê-se, também, que a presença dos intérpretes jaminawa foi
importante para viabilizar a comunicação entre os índios do Xinane, os servidores da
Funai e os técnicos da saúde, contribuindo para que estes conseguissem ministrar vacinas
e medicamentos. Segundo relatório de Rodrigues (2014a), no decorrer dos dias em que
estiveram na base, os índios foram examinados e medicados, sendo que todos
apresentavam tosse e quadro de infecção respiratória aguda. Após quatro dias, o grupo de
sete pessoas, quatro homens e duas mulheres, decidiu retornar ao encontro do restante,
que havia permanecido na mata.
Com a partida deles, a Funai iniciou um plano emergencial de reestruturação
da Bape e a Sesai passou a implementar o “plano de contingência para atendimento de
saúde dos índios de recente contato do Xinane”. Com apoio do Exército, a Funai levou
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material de construção e de consumo necessários para reconstruir as casas e garantir a
manutenção da base, além de apoiar a troca de equipe por via aérea. A equipe que esteve
presente desde os primeiros encontros na aldeia Simpatia foi substituída por uma menor,
composta por dois servidores da FPEE, outros dois intérpretes jaminawa e os
colaboradores eventuais (mateiros e cozinheira).
Um dos servidores da FPEE que estava na ocasião me contou que foi para lá
com objetivo de iniciar as construções, limpar o entorno da base, instalar um motorbomba d’água, enfim, proceder com a estruturação física do local. Segundo ele, não
esperava encontrar os índios do Xinane tão cedo, pois estes haviam partido dizendo que
retornariam com os demais dentro de duas luas. Porém, quatro dias depois de chegarem,
eles apareceram novamente. Neste retorno, além de uma quantidade maior de pessoas, a
pressão para ter acesso às mercadorias intensificou-se e as ameaças aos brancos, por parte
dos índios do Xinane, tornaram-se recorrentes. A situação chegou a um nível de tensão
tão elevado que a equipe decidiu evacuar a Bape, temendo ser alvo de ataques. Lula e
Francisco, intérpretes jaminawa que estavam na ocasião, alertaram os brancos sobre o
risco que corriam. Em uma entrevista que fiz com Lula, ele me relatou esta situação da
seguinte maneira:
Eu os escutava falando, ‘eles são poucos, vamos esperar eles chegarem e
vamos matar todos’. Falei para o Marquinho e para o Junior [servidores da
FPEE], ‘ó, pessoal vão matar nós. Bora, bora, bora. Francisco também, bora
rapaz, que pessoal vai matar nós’. Eles ficavam com a flecha do lado e diziam
‘nós vamos matar eles’. Quando foi de manhã eles disseram que iam caçar,
mas que tínhamos que ir com eles. Levamos eles tudinho em duas canoas e
deixamos lá em cima [no igarapé Xinane]. O Kama disse para o Txirimako e
para o Xina, ‘ó, nós vamos caçar e vocês ficam pastorando, se não eles vão
correr’. Agora sim, eu entendi eles falando e pensei, ‘tô lascado’. Olhei pro
Jabuti [mateiro] e pro Marquinho e disse, ‘nós estamos lascados’. Txirimako
disse, 'vocês não saiam daqui não'. Eu disse: 'não, ninguém não sai daqui não.
Vocês podem ir caçar que a gente vai pescar por aqui'. Tem uma cachoeira lá
no Imbuia [igarapé] né. Assim que Txirimako saiu, nós pegamos o motor,
chegamos na base, pegamos nossas coisas e descemos para o Simpatia (Lula
Jaminawa, entrevista em 19/10/2017).

Em entrevista feita com o servidor da FPEE, que esteve presente nesta
ocasião, ele me apresentou um relato mais detalhado da chegada do grupo à Bape e dos
conflitos subsequentes, que transcrevo a seguir.
Eram onze indígenas, os sete que tinham vindo antes e mais dois casais. Na
hora que eu vi fiquei assustado, com medo, porque eles estavam ainda naquela
coisa da agressividade, de ameaçar. Eu tinha ido na aldeia Simpatia com outro
servidor que estava na Bape e, quando retornamos, subimos o barranco e eles
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estavam lá em cima. Já tinham conversado com os intérpretes e com os
mateiros. O mateiro Jabuti tinha ido de canoa buscar o resto do grupo. O
primeiro que eu conheci foi o Txirimako. Ele ficava todo o tempo perguntando
o nosso nome, passava uns dez, quinze minutos, ele perguntava de novo, talvez
pelo receio da gente mudar a resposta. Não sei se era isso que ele estava
pensando, mas todo tempo perguntando o nome da gente. Depois chegou o
resto do pessoal, o barqueiro e os outros que ainda não tinham saído no contato,
eu me recordo bem que o Kama, junto com a esposa dele, não chegou rindo,
diferente dos outros que faziam brincadeira e riam. Ele chegou meio sério e foi
ameaçando aos poucos, falando que não queria brincadeira, que queria roupa,
rede, panela. Ele foi pra lá buscar essas coisas, e ia obrigando a gente a dar.
‘Vocês têm muito, vocês têm arma’, dizia ele. No primeiro momento
escondemos as armas, mas eles queriam saber onde estavam e ficavam o tempo
todo perguntando se a gente tinha e nós falávamos que não. Depois de uns dois
dias tivemos que abandonar a Bape, porque as ameaças chegaram a um ponto
que os intérpretes não aguentavam mais. Eles falaram que iam matar a gente,
cochichavam entre eles e os intérpretes entendiam o que eles estavam falando.
Até que disseram que iam caçar e levar as mulheres. Os intérpretes Lula e
Francisco, que são jaminawa, falaram que na cultura deles, antigamente, os
pais faziam isso também, escondiam as mulheres e depois retornavam pra
matar a gente. Passamos a noite inteira acordados, todo mundo com medo,
achando que ia morrer. Nessa época tinha só um rádio para comunicação e os
horários de falar com a equipe em Rio Branco era às 10 e às 16 horas. Ainda
não tinha internet. A gente achou que ia morrer. Eu mesmo não dormi a noite,
não consegui pregar o olho. Tentava descansar, mas não conseguia. Na manhã
seguinte levamos eles pra caçar. Caçar entre aspas né, porque eles estavam
planejando alguma coisa pra fazer com a gente. Os mateiros não queriam ir,
estavam com medo. Convencemos o Chicão e fomos em duas canoas. Lula foi
em uma canoa sozinho, eu e Chicão fomos na outra. Subimos o igarapé Xinane,
que fica em frente a Bape. Levamos eles até uma ponta da praia, eles falaram
que iam permanecer ali e pediram para voltarmos um pouco depois para buscálos. A gente já estava com aquilo na cabeça, os intérpretes já tinham traduzido
tudo e falado que eles iam mesmo matar a gente, que já estava tudo certo. Então
fomos com medo, levamos eles, mas quando saíram todos da canoa, ligamos o
motor e descemos correndo. Pegamos nossas coisas, o rádio, o gerador, o que
dava pra pegar, e fomos para a aldeia Simpatia. Foi bem tenso. Chegando lá,
passamos a comunicação pra Rio Branco, pessoal ouviu a gente. Fizeram uma
articulação com a equipe de saúde e conseguiram enviar um helicóptero com
Almiro, Zé Correa e Zé Kampu, que eram aqueles intérpretes jaminawa mais
velhos. Zé Correia ouviu os intérpretes Lula e Francisco e concluiu que eles
iam mesmo fazer alguma coisa. Tudo indicava que eles realmente iam matar a
gente para pegar as nossas coisas, panela, roupa, tudo. Fizemos reunião, eu
estava com muito medo. Achei que tínhamos escapado, mas tivemos que
retornar à base. Quando chegamos eles estavam no mesmo canto, tinham
voltado e procurado a gente, falaram que não iam fazer nada de mal, que
tivemos medo, que eles estavam só falando. Então começou todo o processo
(Marcus Boni, entrevista em 16/05/2017).

Por conta da evacuação da Bape, a Funai mobilizou uma equipe maior para
prestar atendimento aos índios do Xinane e auxiliar na condução e organização do
trabalho na base. 37 Dentre estes, estava novamente o Dr. Douglas Rodrigues, que
registrou em seu relatório, entre os dias 26 de julho e 11 de agosto, que vinte e quatro
A equipe era composta por quatro servidores da Funai, um sertanista, dois médicos, uma enfermeira, um
técnico em enfermagem, dois colaboradores eventuais (mateiros), uma cozinheira, e cinco intérpretes
jaminawa (sendo que dois deles tiveram uma estadia mais curta).
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índios, entre homens, mulheres e crianças, haviam chegado à Bape Xinane
(RODRIGUES, 2014b). O retorno com um grupo maior de pessoas trouxe demandas
ainda mais complexas para a Funai e a Sesai. Como já dito, a maior preocupação por parte
dos agentes públicos era com o atendimento de saúde e, para isso, realizaram a
imunização de todos que estavam na base, índios e não índios. Em seu segundo relatório
de campo, Rodrigues apresenta a seguinte reflexão:
Este foi um momento delicado e fundamental. Como vacinar indígenas que
nunca foram vacinados anteriormente. Qual seria sua reação? Aceitariam ou
não as injeções? Como explicar a eles o que são vacinas? Sua importância na
prevenção de doenças às quais estarão expostos após a quebra do seu
isolamento? (RODRIGUES, 2014b, p. 06).

Segundo Rodrigues, apesar de receosos, a recepção dos índios do Xinane foi
boa e conseguiram administrar as vacinas com certa facilidade, “o recado passado pelos
intérpretes, de que a administração das vacinas os protegeria de doenças perigosas que
surgem a partir da intensificação do contato, parece ter sido entendido” (RODRIGUES,
2014b, p. 09). A foto abaixo mostra o indígena Almiro Jaminawa mostrando seu braço,
com marcas de vacina, para um dos índios do Xinane.

Foto 6. Almiro Jaminawa mostra suas marcas de vacina a um dos índios do Xinane.
Fonte: Douglas Rodrigues/Acervo Projeto Xingu (2014)

Além da atenção à saúde, outra preocupação da equipe da Funai neste
momento foi obter mais informações sobre o grupo e, para isso, conduziram entrevistas
e registraram relatos, os quais foram traduzidos pelos intérpretes jaminawa. Havia,
sobretudo, o interesse em saber porque eles decidiram “fazer contato” e se aproximar dos
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Ashaninka na aldeia Simpatia. Tanto os Jaminawa como os servidores da Funai relataram
que os índios do Xinane sofreram ataques violentos com arma de fogo, possivelmente por
parte de madeireiros ou narcotraficantes em território peruano. Em uma entrevista
publicada pela agência de notícias Amazônia Real, José Correia conta que os índios do
Xinane vieram atrás de armas para se defender, além de buscarem acesso a mercadorias,
como machado e terçado. 38
Um servidor da CGIIRC, que fez parte da equipe de reforço, registrou que “a
interlocução com os índios do Xinane tem ocorrido de forma aparentemente veloz – como
a fácil aceitação às vacinas, por exemplo” (FUNAI, 2015, p. 31). Segundo o mesmo, é
possível que, por ter sido uma iniciativa do próprio grupo indígena, a relação de pós
contato – termo que não possui uma definição oficial, mas é utilizado por muitos
servidores da Funai para se referir ao momento logo após o “contato” – foi favorecida,
no sentido de haver uma predisposição, ou uma maior abertura para a relação, por parte
dos índios de recente contato (FUNAI, 2015).
No caso dos índios do Xinane, o desejo pelo(s) outro(s), suas tecnologias,
roupas e mercadorias, manifestou-se desde os primeiros encontros. A atração irresistível
pelo mundo dos brancos e a facilidade com que incorporam novos hábitos, objetos e
palavras parece ser uma característica comum a diversos povos pano, especialmente
aqueles que fazem parte do complexo dialetal yaminawa, sobre o qual falarei no capítulo
seguinte. Entretanto, a demanda insistente e constante dos índios do Xinane para ter
acesso às mercadorias (roupas, rede, panelas, terçado, munição) foi um motivo de
conflitos recorrentes envolvendo a equipe da FPEE.
Como veremos adiante, os servidores da Funai orientavam-se por uma
política de proteção, em contraponto à política integracionista que vigorou até final do
século XX. Diferentemente de situações anteriores, nas quais em fases iniciais do contato
as equipes da Funai foram generosas doadoras de bens, no processo de contato dos índios
do Xinane, a oferta de mercadorias por parte dos brancos foi bastante controlada. Uma
preocupação expressa pelos servidores da FPEE era de que a doação de objetos
estimulasse mudanças de hábitos, além de reforçar uma relação de dependência e
subordinação dos índios de recente contato com a base da Funai. Voltarei a esse assunto
no último capítulo.

O endereço eletrônico para acessar a entrevista intitulada “Eles fazem parte da minha família Jaminawa”
encontra-se nas referências bibliográficas.
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Por ora, interessa destacar que o cenário que me foi descrito a respeito do
primeiro ano após o contato na aldeia Simpatia era repleto de situações de tensão, nas
quais foram frequentes as ameaças e a pressão por parte dos índios do Xinane sobre a
equipe da FPEE, especialmente em função da demanda por mercadorias. Também era
recorrente, segundo os relatos, brigas entre os próprios índios do Xinane em função da
posse de objetos. Um ano após o contato, entrevistei o intérprete Francisco e, nessa
conversa, ele me contou que os índios do Xinane já estavam “se acalmando”, que não
brigavam mais como nos primeiros meses. Veremos a seguir como se deu a participação
dos intérpretes jaminawa no trabalho desenvolvido pela FPEE com os índios do Xinane.

1.4 A participação dos intérpretes indígenas
No início do ano de 2015, a FPEE começou a levar mulheres para atuar como
intérpretes na Bape Xinane. Contudo, foram poucas as que se dispuseram a ir até lá. De
fato, ao longo dos três primeiros anos, apenas duas mulheres jaminawa mantiveram
escalas de trabalho constantes: Mariquinha e Jacira. Jacira foi a primeira mulher a ir para
a base indicada por seu ex-marido, e também intérprete, Lula. Este, por sua vez, é filho
de Mariquinha, que é casada com Francisco, também intérprete. Esta é uma pequena
amostra de algo que me chamou atenção assim que comecei a conhecer os Jaminawa,
qual seja, que todas as pessoas que trabalharam como intérpretes eram conectadas entre
si por algum vínculo de parentesco, seja de consanguinidade ou de afinidade. Dentre
estes, Francisco e Mariquinha ocuparam uma posição de protagonistas nesta história, já
que todos os demais estavam, de algum modo, relacionados com eles. Estas conexões
ficarão mais claras no capítulo 3.
Voltemos ao início de 2015. A entrada em campo de Jacira e Nelson (sobrinho
de Mariquinha) gerou insatisfação em algumas lideranças jaminawa, que passaram a
pressionar a FPEE a respeito da escolha das pessoas que estavam indo a campo, do
trabalho conduzido na base e da remuneração paga aos Jaminawa. É importante esclarecer
que o trabalho realizado pelos intérpretes indígenas sempre se enquadrou,
administrativamente, como uma prestação de serviço e não um contrato formalizado, com
direitos correlatos. O pagamento era feito conforme as escalas, que tinham duração de
sessenta dias consecutivos, e com base em uma Portaria da Funai que regulamenta o
auxílio financeiro pago aos povos indígenas. Conforme os critérios da Portaria, os
Ashaninka e os Jaminawa recebiam uma quantia equivalente a 30% da diária paga a um
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servidor federal. 39 Já os mateiros e cozinheiras eram pagos como colaboradores eventuais
e recebiam um valor equivalente a 50% da diária paga a um servidor federal; o mesmo
valor que recebiam os servidores da Funai quando estavam em campo. Para as lideranças
jaminawa, era inaceitável a diferença no valor das remunerações, já que se tratava de um
trabalho que exigia um conhecimento especializado, o qual só os Jaminawa tinham, e que
este deveria ser valorizado por meio de uma remuneração equivalente à dos “técnicos
brancos”.
No final do mês de março, servidores da FPEE realizaram uma reunião na
Coordenação Técnica Local de Sena Madureira, da Funai, na qual estavam presentes José
Correia e mais quatro homens jaminawa vinculados à Associação Jaminawa do Rio
Caeté. 40 Na época, eu estava ativa como servidora no quadro funcional da Funai no Acre
e acompanhei a reunião, que se iniciou em um clima de tensão. Os Jaminawa reclamaram
da forma como a FPEE estava conduzindo o trabalho com os intérpretes e principalmente
sobre a escolha das pessoas que iam para a base. Eles consideravam que a Funai não
poderia pegar “qualquer pessoa” que soubesse falar um pouco da língua, era preciso um
conhecimento da cultura jaminawa e, por conta disso, a Associação deveria ser
consultada. Um dos participantes da reunião, ligado à Associação, mencionou que era
complicado levar pessoas que eles desconheciam, pois não saberiam “o que eles estão
falando, que tipo de tradução vão fazer, qual o currículo, o tipo de conhecimento que
essas pessoas têm. A gente tem que saber quem está indo, tem que preparar essas
pessoas”, disse. Segundo eles, a ida de pessoas sem o aval da Associação representava
um risco à imagem do “povo jaminawa”, pois se ocorresse algum problema, o nome deles
estaria comprometido. Ao longo do encontro a tensão foi se diluindo e ao final
combinaram realizar uma nova reunião, em Rio Branco, com presença de um número
maior de Jaminawa.
Trata-se da Portaria nº 320, de 27 de março de 2013, que regulamenta o pagamento de auxílio financeiro
aos indígenas que participam de ações de proteção e promoção de direitos junto à Funai. Conforme
estabelecido na Portaria, a diferença no percentual diz respeito ao local de realização da ação (dentro ou
fora de terra indígena) e à disponibilidade (ou não) de alimentação e hospedagem por parte da instituição
organizadora da atividade.
40
No estado do Acre, os Jaminawa possuem duas organizações: a Associação Jaminawa do Rio Caeté e a
Organização das Comunidades Agroextrativistas Jaminawa (OCAEJ). A OCAEJ é a mais antiga, foi criada
no início dos anos 2000, coincidindo com o período de dissolução da União das Nações Indígenas (UNI) e
com o asfaltamento das BRs 317 e 364. Segundo José Correia me informou, a OCAEJ tem um papel de
representação mais geral, abrangendo o povo jaminawa que vive em diferentes locais, enquanto a
Associação teria um caráter mais “regional”, vinculado aos Jaminawa que vivem no rio Caeté. Existe ainda
uma versão que conta que a criação da Associação estaria vinculada à mudança na gestão que levou à cisão.
Ademais, como José Correia me informou, “apenas a Associação funciona e está regularizada, a OCAEJ
está parada”.
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A segunda reunião ocorreu duas semanas depois, na sede administrativa da
FPEE, em Rio Branco. Estavam presentes servidores da Funai, representantes da
Associação Jaminawa, José Correia e alguns dos Jaminawa que vinham atuando como
intérpretes e moravam na capital. Novamente, acompanhei a reunião enquanto servidora
da Funai, e tomei algumas notas. O encontro durou o dia inteiro. No período da manhã os
servidores da FPEE fizeram uma longa exposição, que iniciou com o histórico da atuação
da Funai junto a povos indígenas isolados e de recente contato e, na sequência, uma
retrospectiva e esclarecimentos sobre os últimos anos de atuação da FPEE, culminando
com o contato no alto rio Envira, em junho de 2014. O então Chefe de Serviço da Bape
Xinane, que no momento do contato estava a frente da Coordenação da FPEE, falou sobre
os primeiros encontros com os índios do Xinane, o trabalho que vinha sendo realizado na
base e explicou que existia um Termo de Conduta e Convivência que deveria ser adotado
por todas as pessoas que estivessem em campo. 41 Após sua fala, José Correia levantouse e apresentou a seguinte reflexão:
É muito importante todas essas regras e metas que a Frente de Proteção tem
para trabalhar com os parentes isolados, mas a nossa vinda aqui é para tratar
da nossa participação nessa frente de trabalho. Como vai ser esse trabalho, essa
contribuição do povo jaminawa. Nós indígenas temos nossas normas também,
que não são escritas, mas existem. E cada povo tem as suas. Nós, Jaminawa,
somos um povo diferente e temos nossas normas. Somos do tronco linguístico
Pano, mas as normas deles são diferentes das nossas. Nossa preocupação,
então, é com a nossa contribuição, que não pode ser de qualquer jeito. Quando
eu e os mais velhos entramos, a gente se preocupava com essa questão.
Estamos lidando com um outro povo, que por mais que tenha uma língua
idêntica, é um povo diferente, tem uma administração diferente. Como eu falei
ontem, nós não somos objetos para ninguém ser dono de ninguém, somos do
universo. Cada povo sabe de onde surgiu. E quem sabe se no passado esse povo
teve conflito com nosso povo, porque teve muito conflito interno. Por isso, não
pode pegar qualquer um que fala a língua e levar pra lá de qualquer jeito,
porque se dá tudo certo fica bem, mas se dá algum problema vai ser culpa do
povo jaminawa. Nós tivemos nossos cursos, e eles devem ter seus cursos do
lado de lá também. Se não tem esse conhecimento, a pessoa não vai entender
essas coisas. Então, a gente vai ouvir as normas, as metas e o que a gente faz
nisso, e se a gente achar importante a gente participa. Então, qual é a segurança
desse profissional nosso? Vimos muito bem como o governo brasileiro
trabalha nas Frentes de Proteção, e isso é importante, porque são as regras
O Termo de Conduta e Convivência na Bape Xinane diz respeito a normas e regras que devem ser
seguidas por todos as pessoas que estiverem na base, não indígenas e indígenas. Os termos estabelecidos,
contudo, não se aplicavam aos índios do Xinane, mas sim à relação das demais pessoas com estes. O Termo
apresenta dez tópicos: i) legislação e acordos gerais; ii) controle de saúde e controle epidemiológico; iii)
alimentação, controle sanitário e resíduos sólidos; iv) registro, uso e publicação audiovisual; v) horários na
Bape Xinane; vi) comunicação via rádio; vii) uso de motores-geradores estacionários; viii) dormitórios; e
x) imprevistos. Na prática, não sei como essas regras operaram ao longo dos anos e na convivência cotidiana
no contexto da base. Porém, nas conversas e entrevistas que eu fiz, seja com os servidores da FPEE ou com
os intérpretes indígenas, não obtive informação que me permita discorrer com mais detalhes sobre a
operacionalização (ou não) deste Termo no cotidiano da base e ao longo dos anos.
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desse trabalho. Mas queremos saber como vai ser a nossa participação. Se
quiserem pegar qualquer um e levar lá podem levar, mas então é um problema
da Funai. Em nenhum momento estamos tirando o mérito dessas regras de
vocês, mas queremos ver como a gente vai ter as nossas regras também, como
vamos ter essa relação de chegar e dizer pra eles como nós somos, e saber deles
também. Nós não somos técnicos, nós somos intérpretes, pra facilitar essa
mediação com o mundo de vocês. Tem coisas que eles não vão dizer e que a
gente também não vai perguntar, cada povo tem os seus segredos (José Correia,
em reunião no dia 14/04/2015, caderno de campo).

Esta fala de José Correia, feita após a longa apresentação dos funcionários da
Funai, revela muito do que esteve em jogo ao longo do período de relação entre a FPEE
e os Jaminawa. Dito de outro modo, havia diferentes perspectivas, ou expectativas, quanto
à participação dos Jaminawa neste processo e, sobretudo, no desenvolvimento da relação
com os índios do Xinane. Por um lado, os servidores da Funai reconheciam a importância
do trabalho desempenhado pelos intérpretes e se mostraram abertos para discutir com os
Jaminawa aspectos relacionados às regras de convivência na base, mas ressaltaram que
algumas não poderiam ser alteradas por dizer respeito à legislação ou procedimentos de
saúde, por exemplo. Os Jaminawa, por sua vez, desejavam conhecer aquelas pessoas,
estabelecer relações e trocar conhecimento – “dizer pra eles como nós somos, e saber
deles também”, como disse José Correia no trecho citado acima.
A reunião se estendeu até o final do dia. Ao término, o então Coordenador da
FPEE sugeriu que a Associação Jaminawa encaminhasse uma lista indicando as pessoas
que poderiam atuar como intérpretes e se comprometeu a tentar alterar o valor pago. De
fato, após algum tempo e uma série de negociações internas à Funai, a FPEE conseguiu
enquadrar o trabalho dos intérpretes como um serviço especializado, passando a pagá-los
como colaboradores eventuais e não como auxiliares indígenas, o que permitiu a
equivalência com o valor que vinha sendo pago aos mateiros e cozinheiras.
Após esses esforços de aproximação, a relação entre a Coordenação da FPEE
e a Associação Jaminawa esfriou e, conforme o próprio José Correia me contou
posteriormente, o movimento jaminawa se afastou desse “monitoramento” e deixou a
Funai fazer “do seu jeito”. Por outro lado, tanto os Jaminawa como os servidores da FPEE
comentaram que não era fácil encontrar pessoas com perfil e disponibilidade para
desempenhar o papel de intérprete e permanecer por escalas de dois meses na Bape.
Assim, se tornou comum que os novos intérpretes fossem indicados pelos que já estavam
trabalhando. Além de Lula e Francisco, que participaram desde o início do contato, foram
inseridas quatro pessoas novas em 2015 e três pessoas em 2016. Uma destas foi Josedir
Jaminawa, na época casado com Mônica, filha de Mariquinha, que ingressou em uma
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escala bastante intensa, em abril/maio de 2016. Transcrevo abaixo um trecho da entrevista
feita com ele, na qual ele descreve sua primeira escala como intérprete na Bape.
Na minha primeira viagem passamos seis dias subindo o rio, estava cheio,
muito sol. Foi a primeira vez que fiz uma viagem longa assim. Chegamos lá
três horas da tarde. Nessa época já tinha internet, whatsapp. Quando eu cheguei
eles foram para a base. Toda vez que chega uma pessoa nova eles vão lá
conhecer. Foram falar comigo. Eu falei que tinha ido conhecer eles, que estava
curioso. Eles falaram, tá bom, tranquilo. No mesmo dia um deles me chamou
pra caçar, eu não conhecia ninguém ainda. Falei com o Jefferson e ele disse
que se eu quisesse podia ir. Foi um bocado de parente. Fui me acostumando
com eles, trocando ideia. Falei que eu era do povo jaminawa, povo xixinawa.
E perguntava sobre eles também. Uns diziam que eram povo txitonawa, outros
falaram que eram tsapanawa. Fui me acostumando com eles. A primeira
viagem era pra ser sessenta dias, mas fiquei setenta. Mataram o Këyo, na
primeira vez que eu fui lá (Josedir Jaminawa, entrevista em 03/10/2017).

Em maio de 2016, um conflito com o grupo de índios isolados conhecidos
como Mashco Piro resultou na morte de um índio do Xinane. Josedir me contou que assim
que a notícia se espalhou entre o grupo “foi uma bagunça, começaram a falar que iam se
vingar pois tinham matado o pataro deles, foram se preparar. 42 De manhã apareceram
pintados de jenipapo, com flechas, mascando folha de tabaco”. Ele contou que ficou
assustado com a reação deles e que, dois dias, com a chegada de Francisco e Mariquinha,
a situação se acalmou. De acordo com o servidor da FPEE, que estava presente nessa
escala, a mediação de Francisco nesse episódio foi determinante, “com seu jeito contador
de histórias conseguiu acalmá-los e fazê-los desistir de ir atrás dos Mashco”, me disse.
Alguns meses depois, em outubro de 2016, ocorreu a primeira remoção de
índios do Xinane para um hospital na cidade, em decorrência de uma complicação no
trabalho de parto. Tratava-se de um parto gemelar que não havia sido identificado
previamente pela equipe de saúde. Um dos bebês nasceu na base, mas o outro permaneceu
na barriga da mãe e, diante da situação, um helicóptero do Exército foi acionado para
buscá-las e levá-las até a maternidade em Cruzeiro do Sul. Assim, Huneia viajou
acompanhada de seu esposo e de Lula Jaminawa, deixando o servidor da FPEE sem
intérprete na base, conforme ele me relatou:

A palavra pataro é recorrente tanto nas conversas com os servidores da FPEE como com os intérpretes,
geralmente utilizada para se referir aos funcionários da Funai. Entretanto, como vimos na seção anterior,
esta palavra já fazia parte do vocabulário dos índios do Xinane antes de iniciarem um convívio com os
servidores da Funai. De acordo com os Jaminawa e com os servidores da Funai, a única pessoa que ouviram
ser chamado de pataro entre os próprios índios do Xinane foi Keyo, o rapaz que foi morto pelos Mashco
Piro.
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Foi a primeira remoção, chamamos os indígenas e conversamos com eles.
Dissemos que ela ia ter que sair da base e que não poderia levar os filhos. Como
eles têm muitos filhos, precisaria de alguém para cuidar. Perguntei quem ia
ficar responsável pelos filhos dela e um casal que estava fazendo o parto pegou
as criancinhas. Eles são novos, mas ficaram responsáveis pelos seis meninos
dela. A minha preocupação no momento, eu estava na base, era caso
acontecesse alguma coisa com ela, como a gente ia explicar para eles. Fui bem
claro, pedi ao intérprete para traduzir, ‘olha, explica para eles que ela pode sair
daqui e não voltar’; não usei a palavra morrer, mas tentei mostrar para eles que
poderia acontecer alguma coisa mais séria. Conversamos com eles e eu fiquei
sem intérprete, porque só tinha o Lula no momento e decidimos que ele iria
acompanhá-los. A equipe estava subindo de Feijó, no barco, e em poucos dias
chegariam dona Mariquinha e Francisco. Ficamos lá e deu tudo certo (Marcus
Boni, entrevista em 16/05/2017).

De acordo com este servidor, a escala seguiu tranquila, os índios do Xinane
acompanharam a situação, entenderam que Lula precisou sair e restringiram as demandas
na base. Ademais, Txirimako assumiu temporariamente o papel de intérprete e, segundo
o servidor da FPEE, ele “se saiu muito bem”. Por outro lado, a incerteza quanto aos
desdobramentos da saúde de Huneia gerou expectativa e tensão. Ao chegar na
maternidade, em Cruzeiro do Sul, ela passou por uma cirurgia cesariana e o bebê que
estava na barriga foi retirado sem vida. A outra criança, que havia nascido na base, estava
muito fraquinha, de modo que mãe e bebê permaneceram por um tempo hospitalizadas.
Kuronawa, marido de Huneia, permaneceu o tempo todo com ela. A equipe da FPEE, por
sua vez, organizou-se para acompanhá-los e levou a intérprete Jacira para apoiar com a
tradução durante toda a estadia na maternidade. Transcrevo abaixo um relato que ela fez
sobre como foi esse período.
Quando eu cheguei lá perguntei o que ela estava sentindo, já tinha feito a
cirurgia. Perguntei da bebê. Eu cuidei dela, ficava diretamente com ela.
Quando ela queria ir no banheiro eu ia com ela. Eu mostrei para ela que
também tive cirurgia quando nasceu minha filha, porque minha placenta ficou
colada. Eu falei para ela que eu também sou do mesmo jeito, como cortaram
ela, me cortaram também. Eu falei que eu estou boa, estou viva, e assim vai
ser com ela. Eu disse que dói mesmo. Que não é só nela que fazem isso não,
essas mulheres que moram na cidade também fazem isso. O marido dela ficava
o tempo todo falando que ia morrer, que as tripas dela iam sair para fora. (…)
Ela estava assustada, dizia que ia morrer. Tem vezes que ela chorava. Eu falava
que ela não ia morrer não, que ia voltar para o Xinane, que ia morar com os
filhos dela. Os meninos [servidores da FPEE] compravam peixe e eu falava
que o pataro ia pescar para ela comer. O marido dela queria pescar com os
meninos, mas eu falava para ele não ir não, que eles iam muito longe e o sol
era quente. Eles [índios do Xinane] não gostam de sol, eles se escondem
debaixo da palha. Ele me perguntava, ‘que horas eles vão chegar?’. Eu falava,
‘tal hora eles vão chegar’. Ele perguntava, ‘txata [vô/vó] porque eles trazem
essas coisas aqui, porque não fazem igual a gente? E porque eles chegam todos
limpinhos?’. Eu falava que eles passam no kupixawa [casa] deles e trocam de
roupa antes de vir pra cá. ‘Ah, tá bom’. Eles perguntavam tudo. ‘Nós queremos
comer batata doce’. Eu dizia que os meninos iam no roçado pegar. ‘Porque eles
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chegam com a mão limpinha?’. ‘Ah, porque eles lavam a mão e fica limpinha’.
Ele queria conhecer a cidade né. William e Lucas falaram, então bora andar de
carro. Não deu dez minutos os meninos voltaram. Maninha, onde eles andavam
era aquele monte de gente atrás deles. Aquele cabelinho dele cortado. Tinha
um quarto isolado para eles lá. (…) A bichinha passou mais de vinte dias lá e
eu fiquei esse tempo todo em Cruzeiro. De vez em quando ela perguntava da
bebê. Eu falava, está ali no outro quarto. Eu ficava lá 24 horas né. Até que
Huneia pegou alta, mas a menina não. O marido dela queria ir embora de todo
jeito, queria até deixar a menina lá. Chamaram a assistente social, o Ministério
Público, foi uma confusão. Eles ficaram mais cinco dias para esperar a menina
ganhar peso. Toda hora me perguntava se a gente estava indo. Quando o
médico liberou eu disse, ‘txata, agora tu vai’. Ele saiu correndo e foi lá pro
quarto. Depois levamos eles de carro para o aeroporto. A mulher sentava virada
no banco. Eu fiquei com a menina. Ele pediu para ir bem devagarzinho para as
tripas dela não cair fora. Chegamos no aeroporto e estava chovendo, mas
embarcamos eles direitinho (Jacira Jaminawa, entrevista em 10/07/2017)

Segundo o servidor que estava na Bape nesse período, a maior demanda dos
índios do Xinane era para saber notícias de Huneia. A comunicação foi facilitada por
conta da internet e do envio de áudios via Whatsapp. Os áudios gravados pelos índios,
seja em Cruzeiro do Sul ou na Bape Xinane, passavam por uma triagem feita pelos
servidores da FPEE, ou seja, antes de mostrar os áudios, Jacira escutava e contava o que
estava sendo dito para o pessoal da Funai, que por sua vez avaliava se autorizava que
fosse mostrado ao destinatário. Segundo o servidor, as mensagens trocadas poderiam
acarretar em confusão e brigas entre os próprios índios e, por conta disso, passaram a ter
o cuidado de analisar o que estava sendo dito. 43 A remoção de Huneia para Cruzeiro do
Sul foi a primeira vez que índios do Xinane estiveram em uma cidade, desde o contato
oficial em 2014. Nesta ocasião, conforme apreendi nos relatos, havia um misto de
curiosidade e medo, mas havia também confiança em se deixar conduzir por aquelas
pessoas que conheciam há tão pouco tempo.
No início do ano de 2017, um acontecimento envolvendo Jacira gerou
insatisfação entre lideranças do movimento jaminawa, que pressionaram a Funai para
retirá-la do trabalho como intérprete na base. 44 Esse episódio reascendeu a tensão entre a
Cabe destacar o importante papel do Whatsapp para viabilizar as traduções feitas a distância e, além disso,
para viabilizar a comunicação e a troca de informações de forma extremamente rápida. Tanto os servidores
da Funai quanto os Jaminawa fazem uso intenso dessa ferramenta, seja para assuntos do trabalho ou
questões pessoais. Em um dos primeiros encontros que tive com os intérpretes, para falar sobre minha
pesquisa, eles contaram que estavam sempre por dentro do que estava ocorrendo no Xinane, pois aqueles
que estavam em campo os mantinham atualizados mandando notícias sobre a situação de saúde e contando
como estavam as coisas na base.
44
Essa foi a última ida de Jacira à Bape Xinane, porém seu trabalho de colaboração com a FPEE permanece
até os dias atuais. Jacira é muito estimada entre todos os servidores da FPEE, sendo que todos foram
unânimes ao elogiar seu trabalho e sua postura. Assim, evitando romper a relação com ela, decidiram incluíla como cozinheira nas escalas de campo na Bape Douro – a outra Bape mantida pela Funai no estado do
Acre, localizada no alto rio Tarauacá, próxima ao município de Jordão. Caso os índios do Xinane
decidissem aparecer ali, como já haviam feito, ela daria cobertura como intérprete. Em 2018, Jacira
43
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FPEE e o movimento indígena jaminawa. Por parte da coordenação da FPEE havia uma
insatisfação crescente com os Jaminawa, com reclamações que iam da conduta junto aos
índios do Xinane às brigas que ocorriam entre os próprios intérpretes. Em função do
desgaste na relação e das restrições orçamentárias, a FPEE decidiu alterar a escala de
trabalho dos intérpretes, propondo a ida de apenas uma pessoa por vez, ao invés de
duplas. 45 A decisão desagradou aos Jaminawa e o Coordenador da Associação Jaminawa
novamente interveio, criticando a decisão e insistindo que era muito trabalho para uma
pessoa sozinha.
Pouco tempo após a comunicação desta decisão, haveria uma troca de escala
na qual o casal Francisco e Mariquinha seriam substituídos por Edson. Na véspera de sair
de Rio Branco, Edson informou que não iria, mas algumas horas depois mudou de ideia
e foi para Feijó. Contudo, no dia da viagem, pouco antes da embarcação sair do porto,
quando toda a logística já estava preparada, Edson desistiu de ir e voltou para Rio Branco.
O servidor da FPEE partiu sozinho. Diante da situação, o então Coordenador da FPEE
viu uma oportunidade para implementar uma nova estratégia, que já vinha pensando há
algum tempo: levar pessoas de outros povos indígenas falantes de línguas pano para
desempenhar a função de intérprete.
Alguns dias depois da desistência de Edson, uma equipe da FPEE realizou
uma reunião com a comunidade shanenawa, na aldeia Morada Nova, na Terra Indígena
Katukina/Kaxinawa, em Feijó. Os Shanenawa falam uma língua que faz parte do
complexo dialetal yaminawa e que possui fortes semelhanças com as línguas jaminawa e
“xinane” (ver capítulo 02). Uma servidora da FPEE que participou da reunião me contou
que apresentaram áudios e vídeos dos índios do Xinane para ver se havia, entre os
Shanenawa, alguém que compreendesse a língua falada por eles. Segundo ela, parecia
haver uma compreensão da língua, porém, diferentemente dos Jaminawa, que têm o
costume de falar entre si apenas na língua indígena, os Shanenawa falam entre si
engravidou e parou de viajar para a Bape. Entretanto, em diversas ocasiões posteriores, mesmo com filho
pequeno, ela foi convidada pela Funai e/ou pela Sesai para trabalhar como intérprete, especialmente em
situações de remoção de índios do Xinane para tratamento de saúde em hospitais de média/alta
complexidade em diferentes centros urbanos.
45
É importante destacar que a FPEE, e a Funai como um todo, enfrenta uma situação de progressiva
diminuição de orçamento e um quadro de servidores insuficiente para atender todas as demandas. Encontrar
formas de “enxugar” os gastos é uma necessidade e um desafio permanente da FPEE. Cerca de um ano
após o contato, por exemplo, reduziram a equipe de servidores por escala (eram dois e passou a ser um).
Desta forma, a FPEE sugeriu aos Jaminawa a seguinte escala: nos primeiros 30 dias o intérprete
permaneceria sozinho na Bape, na sequência, chegaria um novo intérprete e durante 30 dias ficariam em
dupla; após esse período, o primeiro retornaria para a cidade e o intérprete que foi depois ficaria mais 30
dias (sozinho) até a chegada do próximo. Contudo, esta experiência não chegou a se concretizar.
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majoritariamente em português e, de modo geral, apenas as pessoas mais velhas do grupo
têm domínio pleno da língua. Nessa reunião, foi indicado o nome de um casal, Francisco
e Mariléia, e a FPEE rapidamente organizou a logística para levá-los até a Bape Xinane.
Segundo Mariléia Shanenawa, na reunião convocada pela Funai, perguntaram quem tinha
coragem de enfrentar os índios brabos e ir lá falar com eles. Inicialmente ela diz ter ficado
com medo, mas quando seu esposo aceitou acompanhá-la, ela topou.
De acordo com o servidor da FPEE que compartilhou a escala com o casal
shanenawa, estes tiveram mais dificuldade para entender o que os índios do Xinane
falavam, em comparação com os Jaminawa. Além da questão linguística, a intensidade
da interação com os índios do Xinane apareceu como um fator que diferenciou a atuação
dos Shanenawa e dos Jaminawa. Segundo o mesmo servidor, os Shanenawa interagiam
menos e eram menos comunicativos; na rotina de trabalho na base, acompanhavam os
técnicos nas visitas de saúde, faziam as traduções e depois retornavam para a Bape. Já os
Jaminawa, muitas vezes interagiam “em excesso” e acabavam interferindo no trabalho
realizado pela Funai e pela Sesai e repassando para os índios do Xinane coisas que não
era pra falar. As “coisas” que não deveriam ser passadas diziam respeito sobretudo ao
acesso a bens e conhecimentos relacionados ao mundo dos brancos – de celulares a relatos
sobre a vida na cidade. Retomarei este assunto no último capítulo.
O movimento de “abrir” o trabalho de intérpretes para outros atores (e outro
povo indígena) foi comunicado aos Jaminawa em reunião que ocorreu na sede da FPEE,
em Rio Branco, em maio de 2017. O Coordenador da FPEE informou que havia enviado
um casal shanenawa para a Bape, que não deixaria de trabalhar com os Jaminawa, mas
que a partir de então as escalas seriam compartilhadas com os Shanenawa. A decisão não
agradou aos Jaminawa, mas na ocasião me pareceram resignados. Cabe destacar que foi
nesta reunião que eu me apresentei como pesquisadora que desejava conhecê-los e escutar
sobre o trabalho que realizavam junto aos índios do Xinane. Neste dia, agendamos uma
reunião na casa de Francisco e Mariquinha para que eu pudesse apresentar minha proposta
de pesquisa e verificar se eles concordavam em participar. Apesar de ter tido encontros
anteriores com alguns deles, foi a partir desta ocasião que iniciei uma convivência e
interlocução mais regular, tanto com os Jaminawa quanto com os servidores da FPEE.
No dia 17 de maio de 2017, fui à Cidade do Povo, um bairro periférico na
cidade de Rio Branco, conversar com um grupo jaminawa reunido na casa de Mariquinha.
Estavam presentes oito pessoas que tinham trabalhado como intérpretes e seus familiares
– esposas, filhos e filhas, sobrinhos e sobrinhas, netos e netas. Nos reunimos em uma
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construção de madeira feita na frente da casa de Mariquinha e Francisco, local onde se
reúnem para fazer as refeições, passar o tempo e conversar – além de criar um ambiente
que lembra a aldeia, é bem mais fresco do que dentro da casa; 46 Eu me apresentei e falei
sobre a proposta de pesquisa. Eles me contaram sobre o trabalho como intérpretes, a
relação com os índios do Xinane e como foram os primeiros encontros com eles. Aqueles
que tinham mais tempo de trabalho como intérpretes comentaram que a relação estava
“mais tranquila”, que os índios do Xinane já não faziam ameaças como costumavam fazer
nos primeiros anos, e que eles “já estão aprendendo a fazer as coisas”.
No decorrer do encontro, os Jaminawa comentaram sobre a ida do casal de
intérpretes shanenawa e demonstraram preocupação, alegando que eles não conseguiriam
se comunicar plenamente e não entenderiam o que os índios do Xinane falam. Segundo
os Jaminawa, apesar de serem línguas semelhantes, eles tinham dificuldade em entender
a língua shanenawa, portanto, presumiam que os índios do Xinane também teriam.
Ademais, disseram que a troca de intérpretes acarretaria em uma dispersão, afirmando
que os índios do Xinane passariam a viajar para outras aldeias ao longo do rio Envira com
mais frequência. Um deles comentou que os Jaminawa ajudavam a “segurar” eles no alto
Envira, mas com a ida de outros intérpretes eles iriam “se espalhar pra todo canto”. Além
da preocupação com a interlocução entre os Shanenawa e os índios do Xinane, havia um
descontentamento com a diminuição na frequência de escalas devido ao ingresso de novas
pessoas e, neste sentido, alternar as escalas com os Shanenawa representava uma perda
de espaço significativa.
Cerca de dois meses após a ida do casal shanenawa para a Bape, em agosto
de 2017, um grupo de cinco índios do Xinane viajou por conta própria até Feijó.
Conforme as narrativas que escutei, muitos deles já realizavam viagens rio abaixo há
muito tempo, frequentavam aldeias ashaninka, especialmente a aldeia Simpatia, e
gradativamente foram descendo o rio Envira, até que chegaram em Feijó. No capítulo 4
falarei em detalhes sobre essa viagem, e outras, dos índios do Xinane para a cidade. Por
agora, interessa destacar que estas contribuíram para tensionar ainda mais a relação entre
a equipe da FPEE e os Jaminawa, sendo que os primeiros a atribuíram a estes uma parcela
de responsabilidade pelos deslocamentos dos índios do Xinane para a cidade. Ao longo
do segundo semestre de 2017, uma série de acontecimentos culminou na suspensão em
definitivo do trabalho dos intérpretes indígenas na Bape Xinane. Retomarei este assunto.
Trata-se de uma construção com piso feito de tábuas de madeira, elevado a cerca de um metro do chão,
com cobertura de telha de amianto e sem paredes (ver fotos no capítulo 3).
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Antes, contudo, façamos um sobrevoo para entender o contato da perspectiva do órgão
indigenista e conhecer a história da criação e atuação da FPEE na região, cuja área de
abrangência pode ser visualizada no mapa abaixo.

Mapa 2. Territórios com referências de índios isolados no Acre.
Elaboração: Carolina Bocatto, 2020.

1.5 Da pacificação à política do não contato
Existe uma extensa bibliografia a respeito do Serviço de Proteção ao Índio –
SPI (sua história, atuação, documentos, dentre outros) e não é objetivo desta tese
aprofundar esta questão. Contudo, convêm lembrar alguns fatos históricos relevantes,
bem como alguns dos conceitos e ideias que nortearam o desenvolvimento da política
indigenista do Estado brasileiro em relação aos povos indígenas ao longo do último século
e, especialmente, das últimas décadas. As técnicas para estabelecer contato com os
chamados “índios arredios”, que vigoraram ao longo da existência do SPI, começaram a
ser desenvolvidas ainda na passagem do século XIX para o XX, com a criação das
Comissões de Linhas Telegráficas em Mato Grosso, liderada pelo então Tenente Cândido
Mariano da Silva Rondon (FREIRE e GURAN, 2010; BIGIO, 2003).
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Em 1910, foi criado o Serviço de Proteção aos Índios e Localização de
Trabalhadores Nacionais – SPILTN – que a partir de 1918 se tornou apenas SPI, com um
duplo objetivo. Por um lado, viabilizar a penetração e a ocupação do território nacional
por meio da atração e pacificação de “índios arredios” e, por outro, “promover a
civilização” por meio da assimilação e da incorporação dos índios à sociedade nacional
(LIMA, 1995; RIBEIRO, 1970). Ao longo de quase seis décadas de atuação, o SPI
empreendeu inúmeras expedições para atrair e pacificar grupos de índios isolados,
desenvolveu métodos e procedimentos para promover o contato e adotou normas e
diretrizes para prestar assistência aos índios, uma vez estabelecido o contato
permanente. 47
Segundo Ribeiro (1970), as técnicas de pacificação adotadas pelo Marechal
Rondon e incorporadas à atuação do SPI abrangiam orientações diversas quanto à
composição da equipe, à realização das expedições e as condutas a serem adotadas em
cada uma das “fases do contato”. No percurso da atração, eram construídos os famosos
“tapiris de brinde”, abrigos provisórios dentro do território indígena onde eram dispostos
objetos como facas, machados, foices, tesouras, terçados, miçangas, panelas, dentre
outros (RIBEIRO, 1970, p. 173). Ao relatar a pacificação dos Parintintin, empreendida
em 1922 por Curt Nimuendajú, Ribeiro (1970, p. 188) destaca três medidas utilizadas
pela equipe de atração para mostrar aos “índios arredios” suas boas intenções: a exposição
de brindes, a proibição de disparar tiros e a abstenção de entrar na mata, a não ser para
colocar presentes. Com frequência, estes reagiam de forma hostil à penetração dos
invasores em seus territórios, mas com o tempo (variável conforme as circunstâncias)
acabavam aceitando os objetos que lhes eram oferecidos e se aproximando. Essa fase de
contato incipiente era denominada “namoro”, em função do jogo de sedução por meio do
qual se dava o processo de atração; um momento delicado pois qualquer abuso de
confiança, ou gesto mal interpretado, poderia levar a novos ataques ou até mesmo ao
abandono do empreendimento (RIBEIRO, 1970; LIMA, 1995).
De acordo com Lima (1995), as técnicas de pacificação e de atração adotadas
pelo SPI visavam expandir o controle governamental sobre o território e sobre as
populações nele dispersas. Segundo o autor, por meio de estratégias de uma “guerra de

Existe uma extensa bibliografia na antropologia praticada no Brasil que se dedicada a pensar o
indigenismo de Estado, indo da trajetória do SPI à ação indigenista da Funai (BAINES, 1991; CARDOSO
DE OLIVEIRA, 1978; LIMA, 1995; OLIVEIRA, 1988; SILVA, 2010; FREIRE, 2005, 2011; BIGIO, 2003,
2007; VALENTE, 2017).
47

69

conquista”, o povo conquistador (no caso, a administração estatal) invadiu os territórios
de povos indígenas, minou o terreno com brindes e sedentarizou as populações no entorno
de um posto do SPI. Ou, em suas palavras, “presentes (nos diversos sentidos do termo)
em todos os quadrantes, os pacificadores docilizam a violência do embate” (LIMA, 1995,
p. 171). Figuras ambíguas, os agentes de pacificação eram ao mesmo tempo invasores do
território e doadores de bens.
Além dos brindes, outra estratégia de pacificação adotada pelo SPI era ter em
suas equipes índios que servissem de guias e intérpretes. A presença destes nas equipes
de atração contribuía para transmitir uma atitude pacífica e amigável, demonstrando
serem interlocutores de confiança. Neste sentido, chamo a atenção para o papel
desempenhado pela índia Vanuire no contato com os Kaingang, em 1912, “que – como
intérprete, na primeira fase, falando e cantando na língua kaingáng e, ao final, indo ao
encontro deles para confraternizar – contribuiu decisivamente para a pacificação”
(RIBEIRO, 1970, p. 177). Sua atuação foi tão marcante que o posto de atração instalado
na região recebeu seu nome e, posteriormente, transformou-se em Posto Indígena
Vanuire. Em 1991 foi homologada a demarcação da Terra Indígena Vanuíre e, desde
1966, funciona na cidade de Tupã (SP) um museu em sua homenagem, em cujo website
consta a seguinte descrição:
A índia Vanuíre faz parte do imaginário da população da região, sendo
considerada uma heroína. De acordo com a lenda, Vanuíre subia em um
jequitibá de 10 metros de altura, onde permanecia do nascer do dia ao cair da
tarde entoando cânticos de paz. De fato, Vanuíre foi uma Kaingang trazida do
Paraná pelo SPI, como estratégia de atração dos Kaingang da região para que
fossem aldeados. Ela atuou como intérprete, como outros. Ela simboliza o fim
dos conflitos, em 1912, que resultou no aldeamento dos Kaingang em duas
áreas restritas, hoje as Terras Indígenas Vanuíre e Icatu (Museu Histórico e
Pedagógico Índia Vanuire). 48

A passagem acima retrata um “imaginário da população” a respeito do
processo de pacificação dos Kaingang na região, no qual a atuação de Vanuire é
reconhecida como fundamental para o estabelecimento de relações pacíficas com os
brancos. Enquanto se enalteça a ação diplomática de Vanuíre como promotora da
pacificação, o conflito e a violência decorrentes do encontro permanecem nas entrelinhas,
ao mencionar que os Kaingang foram “aldeados em duas áreas restritas”. Como dito, ao
SPI também cabia a tarefa de integrar os índios à sociedade nacional. Uma vez

48

Disponível em: https://www.museuindiavanuire.org.br/india-vanuire.
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“amansados” e sedentarizados, o SPI tinha a missão de transformá-los em trabalhadores
nacionais por meio da “assistência”, ou, conforme caracterizado por Lima (1995), da
“ação civilizatória”.
A ação civilizatória recobria o conjunto de dispositivos e técnicas que visavam
transformar os povos nativos ‘capturados’ pela malha administrativa em
produtores rurais para sua auto-subsistência, para manutenção da presença do
Serviço e para a comercialização da produção agrícola excedente (LIMA,
1995, p. 183).

A “assistência” dava-se por meio de práticas pedagógicas e de intervenção
que buscava, por exemplo, introduzir às populações indígenas a educação escolar formal,
ao trabalho assalariado, ao aprendizado de ofícios como costura, mecânica, sapataria,
dentre outros. Segundo Lima (1995), as práticas de atração, pacificação e assistência
constituíram-se como táticas de exercício do poder tutelar exercido pelo SPI sobre os
povos indígenas. Entretanto, sertanistas e indigenistas divergiam quanto aos modos mais
apropriados de conduzir o processo de adaptação dos índios à sociedade não indígena.
Havia quem defendia um processo de integração mais rápido, enquanto outros
enfatizavam a adoção de medidas protetivas e uma adaptação lenta, evitando substituições
ou abandono de práticas culturais. Essas visões, por sua vez, influenciaram no
desenvolvimento das técnicas de atração e pacificação que caracterizaram os diferentes
“estilos sertanistas” (FREIRE, 2005). 49 Francisco Meirelles, por exemplo, tinha uma
visão da ação indigenista como integracionista e assistencialista, enquanto Cláudio e
Orlando Villas-Bôas defendiam uma orientação mais protecionista, pautada pelo
isolamento dos índios em relação à “sociedade nacional” e por um processo de
aculturação lenta (FREIRE, 2005, p. 307). Seja como for, as ações de caráter
“civilizatório” tiveram um forte impacto nas comunidades indígenas, especialmente no

Segundo Freire, a análise dos diferentes “estilos sertanistas” possibilita compreender a liderança
carismática exercida por alguns agentes do campo indigenista, evidenciando distinções internas à própria
categoria (2005, p. 298-296). De forma esquemática, o autor apresenta um quadro comparativo com
algumas das ideias que nortearam a ação indigenista de quatro sertanistas – Rondon, os irmãos Villas Bôas,
Francisco Meirelles e Sydney Possuelo. No que diz respeito às “estratégias, táticas e técnicas de contato”,
é interessante notar que os quatro defendiam o namoro como técnica de atração, que, como vimos, consistia
na oferta indireta de objetos por meio dos “tapiris de brinde”, mas divergiam quanto aos modos de
aproximação (FREIRE, 2005, p. 307). Quanto a estes últimos, tem um em particular que me chama atenção:
“o uso de música nos processos de atração”. Segundo o autor, essa técnica era usada desde a criação do SPI
e foi incorporada aos “estilos sertanistas” de Francisco Meirelles e Sydney Possuelo (FREIRE, 2005). A
índia Vanuíre, como vimos, ajudou a “pacificar” os Kaingang “com o uso de cantos de paz associados à
música de gramofone” (LIMA, 1995, p. 60).
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que diz respeito à desestruturação da organização social, ao enfraquecimento do uso da
língua materna e ao abandono de costumes e tradições.
Contudo, o impacto mais evidente do contato fazia-se sentir imediatamente,
tendo em vista que seus promotores não conseguiam combater de forma efetiva a
disseminação de doenças. Nas memórias de sertanistas que participaram de expedições
de atração, as tragédias epidemiológicas costumam aparecer como lembranças marcantes,
conforme demonstram os relatos reunidos por Milanez (2015). O sertanista Afonso Alves
da Cruz, por exemplo, conta que presenciou muitas mortes em decorrência de epidemias
de doenças como malária, gripe e sarampo, recorrentes nas expedições de contato
(MILANEZ, 2015, p. 113-138). 50
Em 1967, com a extinção do SPI, a atração e a pacificação de índios isolados
tornou-se responsabilidade da Fundação Nacional do Índio (Funai), instituída logo em
seguida. Em continuidade ao trabalho do SPI, a Funai manteve a orientação indigenista
de integrar os povos indígenas à sociedade brasileira e as frentes de atração continuaram
sendo criadas conforme as necessidades de expansão econômica e a estratégia de
ocupação do território nacional. 51 Apesar de mudanças políticas e administrativas que
ocorreram ao longo dos anos, a estratégia de atrair e amansar os povos indígenas isolados,
incorporando-os à sociedade nacional, vigorou como orientação indigenista do Estado até
o final da década de 1980.
Ao lado de outros processos de atração empreendidos pelo Estado, a
experiência da Frente de Contato (FC) Arara, no Pará, contribuiu para uma mudança de
orientação da Funai em relação ao trabalho com os índios isolados. A FC Arara foi criada
no início da década de 1970, em função da abertura da rodovia Transamazônica (BR 230).

Afonso Alves da Cruz, mais conhecido como Afonsinho, trabalhou por mais de cinquenta anos para o
órgão indigenista, inicialmente para o SPI e depois para a Funai. Participou de diversas expedições de
atração, dentre as quais três junto aos Kayapó (Menkragnoti em 1958, Xikrin do Bacajá em 1959, e Kararaô,
em 1965). Afonsinho desempenhou um cargo de “intérprete auxiliar” nessas expedições de atração dos
Kayapó, tendo em vista que dominava um pouco da língua. Devido a sua experiência, foi alçado ao cargo
de sertanista, criado no âmbito da Funai, já que durante o SPI, as tarefas atribuídas ao sertanista, como a
atração e a pacificação de índios isolados, eram responsabilidade de “inspetores” e “auxiliares de sertão”
(FREIRE, 2005, p. 29). Em 1987, Afonsinho participou do contato com os Arara da TI Cachoeira Seca,
com os quais trabalhou continuamente até o ano de 2010, quando foi demitido da Funai (MILANEZ, 2015,
p. 113-138). Ele faleceu em 2017, em Altamira, no Pará.
51
O documentário intitulado Guerra de Pacificação na Amazônia, produzido por Yves Billon, em 1977,
exibe cenas de primeiros encontros entre diferentes grupos indígenas e agentes indigenistas, retratando o
avanço das frentes de expansão econômica sobre territórios indígenas na Amazônia durante a década de 70,
como a abertura da Transamazônica e a exploração de minérios. O filme mostra imagens de sertanistas da
Funai como Apoena Meirelles, Francisco Meirelles e João Carvalho em situações de primeiros encontros
com povos indígenas como Suruí, Cinta-Larga e Parakanã, respectivamente. O endereço eletrônico para
assistir ao documentário encontra-se nas referências bibliográficas.
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O trecho entre as cidades de Altamira e Itaituba atravessava o território habitado pelos
Arara e, durante anos, a FC Arara tentou, sem sucesso, atrair e pacificar os índios para
que a estrada pudesse passar. O desenvolvimento e a ocupação da região aumentaram a
pressão sobre o território dos Arara, que reagiram à invasão de suas terras atacando os
brancos que estivessem no caminho. Ao longo da década de 1970, foram vários os
episódios nos quais os índios isolados atacaram invasores de seu território, incluindo os
trabalhadores da FC Arara.
No início da década de 1980, a FC Arara adotou uma nova estratégia e deixou
de perseguir os índios para fazer contato, concentrando seu trabalho na retirada de
posseiros e na proteção do território. A mudança de orientação nos trabalhos de atração
foi capitaneada pelo sertanista Sydney Possuelo, conforme relato do próprio: “meu plano
foi o seguinte: o trabalho da frente vai ser liberar a área; os Arara estão sendo pressionados
por posseiros; vamos botar os posseiros para fora, limpar a área; vamos dar tranquilidade
aos índios depois que limparmos a área” (MILANEZ, 2015, p. 227). Inicialmente, a FC
Arara montou duas estruturas de vigilância e monitoramento na área, o Posto de
Vigilância I (PV-I) e a Frente Penetecal, conforme a divisão imposta pelo traçado da
estrada. Em 1981, após um ataque proferido à equipe do PV-I, um dos grupos Arara
isolados iniciou uma aproximação com a equipe da FC Arara, conforme recorda o
sertanista Wellington Figueiredo:
Após o ataque dos índios à base, a frente não sofreu um processo de
descontinuidade, como acontecia até então. A frente do PV-I continuou com
suas atividades: vigilância da área e permanência no posto. E sem ostentar
hostilidade. Os índios perceberam essa ‘novidade’ em suas vidas. Apesar do
ataque, continuaram os brindes. Continuaram as ofertas de facão, espelho,
miçangas, machado, linhas coloridas, panelas e alimentação; banana, farinha,
macaxeira, batata. E por que a alimentação, além das ferramentas? Pensamos
que, se os índios moram longe do PV-I, o que era certo, então era bom deixar
comida. Foi então que os índios passaram também a nos presentear. Ou seja,
também começaram a nos ‘amansar’. Eles nos deixavam jabutis, recipientes de
taboca contendo mel com água, ingá. Nunca deixaram flechas! Talvez, se o
fizessem, pensariam que pudesse ser um sinal de hostilidade (MILANEZ,
2015, p. 274).

Ao não retaliar os ataques, e manter a oferta de brindes, a FC Arara foi
ganhando a confiança dos índios, que decidiram estabelecer contato pacífico com aqueles
brancos e, progressivamente, passaram a visitar o PV-I. 52 A partir de então, Welington
Conforme registrado por Teixeira-Pinto (1997), essa nova tática recebeu uma “resposta” positiva dos
índios que “passaram não somente a deixar presentes para os brancos - caça, artefatos de palha, enfeites de
penas - mas ‘negociavam’ mesmo o que os brancos deveriam oferecer, através de modelos de utensílios
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Figueiredo conta que não conseguiram “segurar” os índios e evitar que tivessem contato
com os brancos que transitavam pela região. “Era uma doideira, a gente correndo atrás
dos índios, até na Transamazônica. Por diversas vezes, tendo que ir atrás deles, tentando
impedir que tivessem aproximação com colonos, motoristas da estrada. E eles irritados
com nossos gestos. Era uma loucura mesmo”, conta Wellington Figueiredo (MILANEZ,
2015, p. 277). O sertanista conta que certa vez precisou retirar um grupo Arara que havia
entrado em um ônibus que ia para Altamira. Um ano após o contato oficial, a Funai cedeu
à curiosidade dos Arara e os levou para conhecer a cidade de Altamira. Na sequência, os
índios foram acometidos por epidemias de gripe e outras doenças, muitos adoeceram e
vieram a falecer no decorrer dos primeiros anos após o contato oficial. De acordo com
Wellington Figueiredo,
A sensação era de desespero. Na hora, não dava para pensar, só agir: trazer
índio nas costas, identificar grupo que estava lá e não podia trazer, medicar.
Era constante, 24 horas por dia. A gripe foi mortal. Como em qualquer grupo,
é assim. Tiramos grandes lições dessa tragédia que, depois, vieram a refletir
no contato com os Parakanã, que eram 119 índios no contato e morreu apenas
um índio, de picada de cobra. Porque já tínhamos aprendido como conduzir a
situação. Aprendemos nos Arara (MILANEZ, 2015, p. 278).

No ano seguinte, em 1982, a equipe da FC Arara investiu na atração de outro
grupo, que morava no rio Penetecal, contando com a participação de índios Arara que
haviam recém-saído no PV-I. Essa região sofria uma forte pressão de grileiros e a Funai,
sem estrutura para conter as invasões, decidiu transferi-los para o rio Iriri, onde
construíram a base do Laranjal. Ao longo dos anos seguintes, a FC Arara continuou com
o trabalho de atração de índios isolados no rio Iriri, mas o recurso foi ficando cada vez
mais escasso. No início de 1987, um novo grupo Arara estabeleceu contato pacífico com
a FC Arara, na figura do sertanista Afonsinho, que trabalhava em um posto de vigilância
no rio Iriri. Segue um trecho das memórias de Afonso Alves Cruz sobre esse evento:
Na época do contato, eles eram 31 índios. Hoje, eles estão em torno de noventa.
Esse contato com os Arara, na Cachoeira Seca, foi o único grupo que não
morreu nenhum depois do contato. Consegui isolar a área. Teve um índio que
veio para a cidade, mas só dois anos depois, e ainda porque uma enfermeira
disse que não podia tratá-lo lá. E a primeira gripe que pegaram foi só três anos
depois. Sarampo, essas coisas, eles nunca tiveram, e foram vacinados. Foi uma
situação muito diferente do primeiro grupo de Arara contatado na
Transamazônica, no Penetecal. Eles acabaram indo para a cidade muito no

metálicos que os Arara faziam em madeira e deixavam junto a seus pertences para que os brancos
soubessem o que dar em troca” (1997, p. 230).
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início e pegaram gripe. Por isso, decidimos deixar esse grupo da Cachoeira
Seca isolado ali dentro, protegido (MILANEZ, 2015, p. 278).

Poucos meses depois do primeiro encontro com os Arara da Cachoeira Seca,
em junho de 1987, ocorreu em Brasília o I Encontro de Sertanistas, com presença de
profissionais que possuíam experiência na atração e pacificação de índios isolados. 53 Do
relatório do encontro, destaco os seguintes trechos.
Embora tenhamos consciência do heroísmo e do sacrifício de inúmeros
companheiros, nunca poderemos nos esquecer de que, quando estamos em
processo de atração, estamos na verdade sendo pontas de lança de uma
sociedade complexa, fria e determinada, que não perdoa adversários com
tecnologia inferior. Estamos invadindo terras por eles habitadas, sem seu
convite, sua anuência. Estamos incutindo-lhes necessidades que jamais
tiveram. Estamos desordenando organizações sociais extremamente ricas.
Estamos tirando-lhes o sossego. Estamos lançando-os num mundo diferente
cruel e duro. Estamos, muitas vezes, levando-os à morte (VAZ, 2011, p. 12).

Dentre as conclusões a que chegaram no encontro estava o reconhecimento
de que o contato era prejudicial aos índios e, portanto, o conceito de proteção deveria ser
reformulado.
Se o contato for inevitável, apesar de todas as dificuldades, este ato em si
ocorrerá naturalmente. Os efeitos posteriores, ensinam a história e nossa
experiência, são sempre frustrantes para estes índios: adoecem das moléstias
para nós mais simples e, por não terem anticorpos, morrem facilmente (…)
Havendo o contato, nosso trabalho deverá ser essencialmente educativo no
sentido de tornar aquele índio desde o princípio do contato autosuficiente e
independente de um paternalismo que, se introduzido sem critérios, pode leválos à decadência, à degradação e à completa desestruturação (VAZ, 2011, p.
13).

O Encontro dos Sertanistas em 1987 ficou conhecido como um marco na
mudança de paradigma da ação indigenista do Estado brasileiro frente a povos indígenas
isolados (cf. FREIRE, 2005; VAZ, 2011). Ao invés de forçar a atração, a orientação
indigenista do Estado passou a ser a proteção, ou seja, a garantia da integridade física e
territorial desses povos sem a necessidade de estabelecer o contato. Para executar essa
“nova” política, um mês após o encontro dos sertanistas, a Funai criou a Coordenadoria
de Índios Isolados em sua estrutura administrativa, e estabeleceu que as atividades
relacionadas à localização, à proteção e ao contato com os índios isolados fossem

Uma descrição detalhada do I Encontro dos Sertanistas, em 1987, bem como uma análise sobre o trabalho
dos sertanistas pode ser encontrada na tese “Sagas Sertanistas: práticas e representações do campo
indigenista no Século XX” (FREIRE, 2005).
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efetuadas por meio do Sistema de Proteção ao Índio Isolado (SPII). 54 De acordo com o
sertanista Sydney Possuelo, o departamento foi criado a partir de uma dicotomia
intrínseca ao processo: se faz o contato, morre parte da população em decorrência das
doenças; se não faz contato e não protege o território, os índios correm o risco de serem
exterminados pelo avanço das frentes de expansão. Nas palavras do sertanista:
Para mim era óbvia a conclusão: não devemos promover o contato. Essa é a
primeira coisa, pois resolve uma parte da equação. Mas tem a outra parte: se
não fizer o contato, e não fizer nada, eles vão desaparecer pelas frentes
pioneiras. Estabelecemos que com os índios isolados não se faz contato, mas
demarca-se a sua terra (MILANEZ, 2015, p. 229).

Desta forma, conceitos e práticas relacionados à atração e à pacificação foram
substituídos por termos e condutas vinculados à proteção e à autonomia, um conceito que
passou a vigorar como orientador da ação indigenista a partir da promulgação da
Constituição Federal de 1988. 55 Com a criação da Coordenadoria de Índios Isolados (CII),
a “política do não contato” passou a orientar as ações da instituição. Por sua vez, a
mudança na política, da atração para o não contato, implicou na elaboração de novas
metodologias de trabalho para as equipes das Frentes de Contato, que posteriormente
vieram a ser chamadas de Frente de Proteção Etnoambiental, alicerçadas no tripé
localização, monitoramento e proteção territorial.
Por outro lado, alguns povos indígenas que haviam estabelecido contato com
os brancos ao longo da década de 1980 também passaram a ser atendidos pela CII, por
meio das Frentes de Contato. Este foi o caso dos Arara da Cachoeira Seca, que
permaneceram recebendo assistência da FC Arara – enquanto os Arara contatados cerca
de cinco anos antes eram atendidos diretamente pela Administração da Funai em
Altamira.

Trata-se da Portaria nº 1900/87 que estabelece as diretrizes para a Coordenadoria de Índios Isolados, e da
Portaria nº 1901/87 que determina que as atividades relacionadas à localização, à proteção e ao contato com
os índios isolados seja efetuada por meio do Sistema de Proteção ao Índio Isolado (SPII). Embora a estrutura
administrativa da Funai tenha passado por uma série de mudanças desde então, o SPII continua sendo o
documento orientador do trabalho realizado pela instituição no que diz respeito aos povos indígenas
isolados.
55
É interessante perceber que o encontro dos sertanistas ocorreu em um período de intensa agitação na vida
política do país. Após duas décadas de regime militar, vivia-se o processo de retomada democrática e a
elaboração de uma nova Constituição. No que tange aos direitos dos povos indígenas, a Constituição
Federal de 1988 (CF/88) representa um marco ao romper com o paradigma assimilacionista antes vigente
e enfatizar a autonomia desses povos, com respeito a seus modos de vida, costumes, tradições e mediante
o reconhecimento das terras que tradicionalmente ocupam (CARNEIRO DA CUNHA, BARBOSA, 2018).
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Este também foi o caso dos Zo’é. Desde a década de 1970, com o plano de
construção da rodovia Perimetral Norte (BR 210), a Funai sabia da existência de índios
isolados entre os rios Cuminapanema e Erepecuru, no norte do Pará. Em 1987, a Funai
interditou uma área indígena nesta região, mas não investiu na criação de uma Frente de
Contato, acreditando que os índios estavam protegidos em um território de acesso difícil
aos brancos. Contudo, em 1989, a Funai ficou sabendo que missionários evangélicos da
Missão Novas Tribos do Brasil – MNTB (New Tribes Mission) haviam feito contato com
um grupo de índios isolados nesta região e que a situação de saúde deles era
preocupante. 56 De fato, desde 1982 os missionários da MNTB realizavam expedições às
aldeias zo’é, levando brindes e roupas, sendo que em 1987 ocorreu o contato “oficial” na
Base Esperança, estrutura de apoio dos missionários. Segundo Gallois “entre 1987 e
1991, esta missão evangélica controlou sozinha o processo de acomodação dos Zo’é a
esta nova situação, até a FUNAI assumir a área” (GALLOIS, 1998, p. 13). Em 1991, a
Funai retirou os missionários da TI Zo’é e criou um Posto Indígena, vinculado à CII, para
atender exclusivamente às demandas dos Zo’é. 57
Convêm mencionar que, após a estruturação da política do não contato, foram
poucas as situações que a Funai teve que lidar com um “novo contato”, em comparação
com as décadas anteriores. Dentre estas, podemos pensar, por exemplo, no longo processo
de aproximação dos indigenistas da Funai em relação aos Akuntsu e Kanoê, que culminou
com o contato oficial em 1995, a partir do qual os mesmos passaram a ser atendidos pela
FPE Guaporé (CARELLI, 2009; REEL, 2010; TAVARES, 2020). 58 Os Akuntsu e Kanoê
são sobreviventes, assim como outros povos indígenas isolados, de uma “história de
genocídio” que levou à dizimação de quase todos seus parentes. Em uma etnografia

Segundo Gallois (1998), os relatos dos Zo’é indicam que a baixa demográfica mais drástica, em
decorrência de mortes por doenças antes desconhecidas, ocorreu nos primeiros anos após o contato com os
missionários.
57
A história dos encontros dos Zo’é com os brancos é certamente mais complexa. Ao leitor interessado,
remeto a etnografia de Ribeiro (2020), a respeito dos encontros recentes dos Zo’é com outros povos
indígenas – Tirió, Wajãpi, Waiwai – e com os brancos (kirahi).
58
O processo de contato com os índios Akuntsu e Kanoê, entre os anos de 1985 e 1995, no estado de
Rondônia, encontra-se documentado no filme Corumbiara (2009), produzido pelo cinegrafista e indigenista
Vincent Carelli. O filme aborda ainda as tentativas de aproximação com um índio que evitava a todo custo
permitir o contato com a equipe da Funai. Em uma cena marcante, o cinegrafista tenta se aproximar do
índio que se encontra sozinho e acuado dentro de uma maloca; a resistência apresentada pelo índio, que
aponta sua flecha para a câmera por entre as fissuras da parede de palha, ilustra um dilema que, em
diferentes medidas, permeia o trabalho de proteção dos índios isolados: para garantir-lhes a proteção e a
demarcação de um território de usufruto exclusivo, é preciso comprovar que eles existem, o que muitas
vezes acarreta em medidas que lhes são invasivas. Atualmente, a Funai mantém uma restrição de uso,
correspondente à Terra Indígena Tanaru, e, por meio da Frente de Proteção Etnoambiental Guaporé, busca
proteger o território habitado por este que ficou conhecido como “o índio do buraco”.
56
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recente, Tavares (2020) analisa como se desenrolaram as relações entre esses dois grupos
e, deles com a Funai, após terem o contato. Podemos mencionar também as situações nas
quais grupos de índios isolados estabeleceram relações pacíficas com os brancos ou com
outros povos indígenas já contatados, como os diferentes encontros entre grupos AwaGuajá, ao longo das décadas de 1980, 1990 e 2000 (GARCIA, 2010). Ou, ainda, a situação
bastante particular dos dois índios Piripkura que, embora vivam “isolados” dentro da
mata, desde fins da década de 1980, eventualmente aparecem na base mantida pela Frente
de Proteção Etnoambiental Madeirinha-Juruena, vinculada à CGIIRC/Funai (MILANEZ,
2015). Cabe mencionar também o contato da Funai com os Korubo, em 1996, e em anos
mais recentes – 2014, 2015, 2019 (ARISI, 2007; AMORIM, 2017; SILVA, 2017;
PEREIRA, 2018).
A menção a estes casos, de forma tão pontual e breve, cumpre um objetivo
estratégico ao argumento que me interessa aqui chamar a atenção. Após 1987, houve
muitos avanços no sentido de elaborar diretrizes, procedimentos e metodologias para
estruturar a política pública de proteção aos índios isolados, ancorada sobretudo na
orientação da proteção territorial. Por sua vez, a ocorrência de novos contatos, seja por
iniciativa dos índios isolados ou dos brancos, demandou da Funai o desenvolvimento de
estratégias específicas de atuação. A experiência acumulada nestas situações (e outras)
contribuiu para que, em 2009, a situação de “recente contato” passasse a ser formalmente
reconhecida e estruturada junto ao trabalho de índios isolados, por meio da criação de
uma Coordenação específica no âmbito da Coordenação Geral de Índios Isolados e de
Recente Contato (CGIRC).
Ainda assim, apesar do histórico de atuação em processos de atração e
pacificação, quando os índios do Xinane apareceram na aldeia Simpatia, em junho de
2014, a Funai como um todo não estava preparada para lidar com a complexidade da
situação. Por mais que houvesse um conhecimento acumulado a partir da experiência de
sertanistas e indigenistas, não existiam normativas ou orientações institucionais bem
estabelecidas sobre como proceder nessa situação – a Portaria conjunta entre a Funai e a
Sesai, por exemplo, só veio a ser publicada quatro anos depois. Para agravar o quadro,
dificuldades orçamentárias e administrativas dificultaram a execução de serviços e
aquisição de materiais com a agilidade necessária – não foram poucos os servidores que
contaram ter realizado compras com recursos próprios para atender situações

78

emergenciais. Vejamos a seguir um breve histórico da criação e atuação da Frente de
Proteção Etnoambiental Envira (FPEE) no estado do Acre. 59

1.6 A Frente de Proteção Etnoambiental Envira
No mesmo ano do encontro dos sertanistas, em 1987, foi criada a Frente de
Atração Rio Jordão (FARJ), posteriormente denominada Frente de Atração Rio Envira
(FAE) e, atualmente, chamada de Frente de Proteção Etnoambiental Envira (FPEE). Para
contar a história sobre como foi criada, tomarei como ponto de partida a dissertação de
Ioris (1996), que trata da atuação da Funai para mediar conflitos entre os Ashaninka no
alto rio Envira e os índios isolados, ou brabos, como são conhecidos localmente. 60 A
partir da década de 1980, os Ashaninka no rio Envira passaram a relatar a ocorrência de
conflitos com “índios arredios”, envolvendo saques e ataques com armas de fogo (IORIS,
1996; FUNAI, 1985). Por conta desta situação, algumas famílias Ashaninka, que
moravam na foz do igarapé Xinane, desceram o rio e instalaram-se próximos à Fazenda
Califórnia, um grande empreendimento agropecuário localizado no alto rio Envira, que
começou suas atividades no final da década de 1970 e vigorou até o final da década de
1990. 61
Em 1984, um servidor da Funai viajou até a moradia dos Ashaninka,
identificada como aldeia Chinane e, após conversa com os mesmos, sugeriu que fosse
montada uma “equipe de atração no rio Envira” (IORIS, 1996, p. 111). Um ano depois,
um novo ataque sofrido pelos Ashaninka motivou o então delegado da Funai na região a
solicitar para a Superintendência Geral a instalação de um posto de atração no rio Envira
(FUNAI, 1985). Ao detalhar a proposta, Pereira Neto sugere a criação de um posto que

Cabe mencionar que após o contato com os índios do Xinane ocorreram outras situações de contato com
grupos isolados, como com grupos Korubo nos anos 2014 e 2015, na TI Vale do Javari, nos quais houve
participação de índios Kanamari e Matis, respectivamente (AMORIM, 2017), ou a situação de duas
mulheres e um homem Awa Guajá que, em dezembro de 2014, saíram da mata em uma aldeia de índios
Awa Guajá já contatados, na TI Caru (GARCIA, 2019).
60
Embora Ioris (1996) utilize o etnônimo Campa, ao longo do texto, com exceção das citações diretas da
autora, utilizarei a denominação Ashaninka, pois é como são mais conhecidos, atualmente, no Brasil.
61
Desde a abertura da pista de pouso, a Fazenda Califórnia contou com mão de obra indígena para seu
funcionamento, especialmente Kulina e Ashaninka. Dedicada a projetos agropecuários, consta em um
relatório da Funai que a fazenda possuía milhares de cabeças de gado e uma infraestrutura com avião, luz
elétrica, água encanada, serraria, tratores, toyotas etc (FUNAI, 1987, p. 14). Esta informação surpreende se
considerarmos a dificuldade de acesso ao local. Propriedade do grupo Atalla, de São Paulo, o
empreendimento foi desativado no decorrer da década de 1990. Embora a área permaneça sendo usada
pelos Kulina e pelos Ashaninka, acabou excluída do mosaico de terras indígenas demarcadas no alto rio
Envira.
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seja “um local de vigilância e apoio, para que, quando estes índios arredios entenderem,
eles próprios buscarem o contato” (FUNAI, 1986, p. 01). 62 A proposta de criar uma base
da Funai que não tivesse o caráter de atrair ou fazer contato se deu em paralelo à mudança,
em nível nacional, na condução da política indigenista em relação aos índios isolados.
Diferentemente de muitas frentes de atração, que foram criadas em contextos
nos quais os brancos avançavam sobre os territórios indígenas, a Frente de Atração Envira
foi motivada por conflitos entre os próprios povos indígenas. Quando instituída, José
Carlos dos Reis Meirelles Junior foi designado para chefiá-la e, no relatório de sua
primeira viagem à região, assinalou a hipótese de existirem quatro grupos de índios
isolados na região. 63 Em 1987, Meirelles sugeriu a criação do “Sistema de Proteção Rios
Jordão e Envira” (SPRJE), que tinha como objetivos garantir a proteção territorial da área
ocupada pelos índios isolados e evitar o confronto destes com os demais índios da região
– Ashaninka, Kaxinawa e Kulina (FUNAI, 2012a). Não havia, portanto, a intenção de
atrair os índios para estabelecer o contato. Este foi, segundo Ioris (1996), um dos
principais motivos de conflito entre os Ashaninka e a Frente de Atração, já que os
primeiros tinham a expectativa que o pessoal da Funai fosse “amansar” os índios
“brabos”.
Para além disto, como Ioris (1996) demonstra, do ponto de vista dos
Ashaninka, a presença da Frente de Atração representou uma restrição aos seus modos de
vida: tiveram que sair do local que habitavam, o espaço de circulação foi reduzido e a
mobilidade tradicional foi afetada, como as expedições de caça ou pesca realizadas rio
acima (IORIS, 1996, p. 123). De fato, ao determinar a proteção de uma área exclusiva
para os índios isolados, a base da Funai estabeleceu limites de trânsito rio acima e acabou
“obrigando as famílias Ashaninka, que moravam a montante da foz daquele igarapé, a
descerem o rio Envira” (FUNAI, 2012a, p. 59). Assim, a história da criação da FPEE é
marcada por conflitos com os Ashaninka, decorrentes da diferença de interesses quanto à
ocupação da terra, ao uso dos recursos naturais e à própria concepção de como lidar com
a situação de isolamento de povos indígenas.

Interessante notar que na proposta de criação da Frente de Atração Rio Jordão consta, no planejamento e
na planilha de custos, a participação permanente de dois intérpretes (um kulina e um ashaninka) e um
pesquisador, para documentar os processos em curso (FUNAI, 1986).
63
Em 1970, José Meirelles ingressou como técnico indigenista no quadro funcional da Funai, tendo
trabalhado inicialmente com os índios Awa-Guaja e Urubu Kaapor, no Maranhão. Em 1976, mudou-se para
o Acre e foi chefe do Posto Indígena Mamoadate, trabalhando com índios Jaminawa e Manchineri no alto
rio Iaco. Em 1988, iniciou o trabalho de abertura da Frente de Atração Envira e foi recategorizado em
termos funcionais como sertanista, profissão pela qual se aposentou em 2010 (MILANEZ, 2015).
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Apesar dessa relação conflituosa, por um longo período, a FPEE parece ter
cumprido seu objetivo de evitar confrontos (e encontros) com os índios isolados. Um
levantamento da Funai sobre a presença de índios isolados na Bape Xinane indica que, ao
longo de vinte anos (1988-2008), a equipe da FPEE foi alvo de pouco mais de dez ataques
promovidos por grupos de índios isolados. Por outro lado, apenas no ano de 2010, entre
os meses de junho e agosto, foram registrados oito episódios de saques ou vestígios que
indicavam a presença de índios isolados próximos à Bape Xinane (FUNAI, 2012a, p. 7176).
A partir do ano de 2004, lideranças indígenas e indigenistas no Acre passaram
a articularem-se para combater e dar visibilidade aos impactos que vinham sendo
percebidos nas terras indígenas em função da exploração de madeira, da prospecção de
gás e petróleo realizados em território peruano. Devido à forte presença na faixa de
fronteira, a pauta dos índios isolados foi ganhando destaque no contexto regional. Em
2008, ocorreu em Rio Branco um Seminário intitulado “Índios isolados e dinâmicas
fronteiriças no estado do Acre: políticas oficiais e agendas futuras para sua proteção”.
Promovido pela Comissão Pró-Índio do Acre (CPI-AC), o encontro teve a participação
de lideranças e representantes de organizações indígenas acreanas, muitas das quais
compartilhavam suas terras com povos indígenas isolados (FUNAI, 2012a). Essa
iniciativa se desdobrou em uma série de “oficinas de informação e sensibilização sobre
índios isolados”, realizadas entre os anos 2009 e 2010, em comunidades (indígenas e não
indígenas) localizadas nos altos cursos dos rios Envira, Jordão, Tarauacá e Humaitá
(FUNAI, 2012a). 64 Dentre vários assuntos tratados nas oficinas, foram colhidos relatos e
mapeados os casos de saques, avistamentos, vestígios e confrontos armados envolvendo
índios isolados nas últimas décadas. Estas oficinas, por sua vez, contribuíram para
disseminar a discussão a respeito do trabalho de proteção aos índios isolados realizado
pela Funai, ao mesmo tempo em que escutaram e levantaram as demandas indígenas
relacionadas ao tema.
Foi neste contexto, no ano de 2010, que após mais de duas décadas como
Chefe da FPEE (com exceção de um curto período no qual trabalhou na CGIIRC),

As “oficinas dos brabos”, como ficaram conhecidas localmente, foram realizadas em aldeias das TIs
Kaxinawá do Rio Humaitá, Kaxinawá do Seringal Independência, Kaxinawá do Rio Jordão, Alto Tarauacá,
Kampa e Isolados do Rio Envira, Jaminauá-Envira, Riozinho do Alto Envira e Kulina do Rio Envira, bem
como em comunidades ribeirinhas e nas bases da FPEE no Acre, Xinane e D’ouro (FUNAI, 2012a). O
relatório apresenta uma descrição detalhada de cada oficina, com transcrição de falas e entrevistas, bem
como as principais discussões e documentos produzidos nos encontros.
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Meirelles aposentou-se da Funai. No mesmo ano, por meio de um concurso público, a
FPEE recebeu novos servidores aprovados no cargo de auxiliar de indigenismo. 65 A
chegada dos novos indigenistas foi conflituosa e envolveu uma reformulação no modo
como a FPEE vinha trabalhando até então, com mão de obra baseada sobretudo no
trabalho dos “mateiros” – como são conhecidos aqueles que têm experiência e
conhecimento sobre como andar no mato, além de habilidades consideradas essenciais
para a sobrevivência em regiões de acesso remoto (caçar, pescar, dirigir embarcação,
realizar pequenos consertos, construir edificações simples, dentre outros). 66 O concurso
público não logrou efetivar, no quadro técnico da Funai, profissionais com o perfil de
“mateiro” desejado, criando um abismo entre a expectativa dos gestores da Funai, o perfil
dos servidores empossados e as exigências do trabalho de campo, tanto em termos
logísticos como pessoais. 67 Passaram-se meses de negociação até que os novos servidores
começassem a ir para campo. 68
Poucos meses depois, enquanto ainda estavam familiarizando-se com o
trabalho, em março de 2011, um homem foi apreendido passando pela Bape Xinane e foi
entregue às autoridades policiais brasileiras, que informaram se tratar de Joaquim Antônio
Custódio Fadista, um narcotraficante português procurado pela Polícia Nacional Peruana
e pela Interpol. Como não tinham provas contundentes de que ele estaria cometendo
algum ato ilícito, acabou sendo liberado. Em julho de 2011, a equipe da FPEE identificou
novamente a presença de pessoas estranhas nos arredores da base e, no mês seguinte, o
“português” foi preso pela segunda vez e novamente entregue aos cuidados da Polícia
Federal (FUNAI, 2012a). Nos meses seguintes, a tensão e a pressão na base aumentou,
com vários relatos e vestígios que indicavam a presença de não índios transitando pela
Com o passar dos anos, e por motivos diversos, muitos servidores foram removidos para outras funções
e/ou outras unidades da Funai.
66
Os mateiros estão presentes no trabalho realizado pela FPEE desde sua origem. Contudo, em virtude de
entraves e dificuldades administrativas, orçamentárias e jurídicas, o trabalho desempenhado por essas
pessoas foi com frequência efetivado por meio de contratações precárias e com uma remuneração muito
inferior ao que seria justo. A primeira proposta de criação da FPEE apresenta uma demanda de doze
pessoas: 01 sertanista, 01 auxiliar de sertanista, 05 trabalhadores braçais, 01 atendente de enfermagem, 01
motorista fluvial, 01 intérprete kulina, 01 intérprete ashaninka e 01 pesquisador (FUNAI, 1985).
Idealmente, as pessoas deveriam pertencer ao quadro de servidores do órgão indigenista. Na prática, a
equipe foi montada conforme as condições que a Funai tinha à época, situação descrita pelo sertanista
Sidney Possuelo como resumindo-se aos esforços do servidor José Carlos dos Reis Meirelles e mais quatro
ou cinco índios (IORIS, 1996). De uma equipe de seis pessoas, apenas dois pertenciam ao quadro funcional
da instituição e “os demais eram índios ou brancos da região, contratados por serviços prestados” (IORIS,
1996, p. 126).
67
Uma das principais dificuldades enfrentadas pelos servidores no trabalho da FPEE são as escalas
prolongadas no campo, causando um forte desgaste pessoal, tanto físico quanto emocional.
68
De fato, a formação de um quadro técnico indigenista é tema de discussão antiga na instituição, conforme
demonstram os trabalhos de Freire (2005) e Saldanha (1996).
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região (FUNAI, 2012a). Em março de 2012, um ano após a primeira apreensão do
“português”, a base foi atacada por não índios armados e os servidores evacuaram,
refugiando-se na aldeia Simpatia. Esse ataque interrompeu a presença continuada dos
servidores da FPEE na Bape Xinane, que foi abandonada a partir de então. Em uma
Informação Técnica de abril de 2014, o então coordenador da FPEE registrou que:
De 2012 até o presente momento foram vários os avisos e alertas dos
Ashaninka da aldeia Simpatia, última aldeia do rio Envira no lado brasileiro,
em relação à presença de invasores (não identificados) na T.I. Kampa e
Isolados do Envira, compartilhada entre indígenas da etnia Ashaninka e
Isolados, sendo que, por dificuldades logísticas, estruturais, burocráticas e de
recursos humanos a FPEEnv até o momento não conseguiu solucionar, nem ao
menos entender de fato o problema. A FPEEnv durante este período passou
por diversas trocas de coordenação e tentativas de reestruturação, fazendo com
que ocorresse um grande enfraquecimento nas ações de proteção (FUNAI,
2014b, p. 18).

No final de 2013, as invasões intensificaram-se, conforme relatos dos
Ashaninka para os servidores da FPEE. Em novembro, os Ashaninka informaram à FPEE
que viram um grupo de aproximadamente vinte pessoas próximas à aldeia Simpatia,
sendo que entre eles havia indígenas e não indígenas, e que todos vestiam camisa branca,
bota, chapéu e estavam armados (FUNAI, 2014b). Poucos dias depois, uma equipe
composta pelo coordenador da FPEE, vinte homens do Exército, dois agentes da PF e um
mateiro conhecido como Chicão deslocou-se para a aldeia Simpatia em helicóptero. Parte
da equipe realizou uma expedição de busca por terra enquanto outra parte permaneceu na
aldeia para conversar com os Ashaninka. Segundo relatório da Funai (2014b), nessa
ocasião não encontraram ninguém, mas confirmaram a presença de invasores na região.
Os servidores da FPEE alertaram mais uma vez para a necessidade de retomar as
atividades da Bape Xinane e garantir uma presença continuada da Funai na região do alto
rio Envira. De fato, como vimos, pouco tempo depois, em julho de 2014, a base foi
reativada, em caráter emergencial, para prestar atendimento aos índios do Xinane.
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CAPÍTULO 2
UMA GALÁXIA DE SOTAQUES
2.1 Complexo dialetal yaminawa
Nas próximas páginas buscarei delinear uma “galáxia de sotaques” que
engloba um conjunto de povos pano que falam variações linguísticas mutuamente
inteligíveis e que ocupam um extenso corredor territorial na faixa de fronteira entre Brasil
e Peru, com uma pequena incursão na Bolívia. 69 Estes povos habitam majoritariamente
em regiões de cabeceiras e interflúvios, entre os rios Madre de Dios e Purus com extensão
para os rios Juruá e Ucayali, conforme pode ser visualizado no mapa ao final do capítulo.
Nesta vasta região, convivem com povos indígenas de outros agrupamentos linguísticos,
majoritariamente Arawak, como os Ashaninka, Piro/Yine e Manchineri (FLECK, 2013;
ERIKSON, 1998); e também com povos indígenas isolados (HUERTAS, 2015). Para
referir-me a este recorte específico dentro da “nebulosa pano”, utilizarei a expressão
“complexo dialetal yaminawa”, conforme proposta de Fleck (2013). Vejamos.
A literatura especializada sobre as línguas da família pano é extensa. Seu
primeiro registro data de 1888, por Raoul de la Grasserie, em um trabalho apresentado no
VII Congresso Internacional dos Americanistas, em Berlim (AMARANTE RIBEIRO,
2006). Desde fins do século XIX, e de forma mais intensa ao longo do século XX,
linguistas, missionários, naturalistas e etnólogos desenvolveram diferentes propostas de
classificação interna para a família pano – tanto em termos linguísticos como
etnográficos. Fleck (2013) estima que de um universo de trinta e duas línguas pano
registradas desde então, apenas dezoito são faladas atualmente. 70 Até o início do século
XX, a maior parte do material publicado, como lista de itens lexicais e dados gramaticais
preliminares, havia sido coletado por missionários e viajantes (cf. FLECK, 2013).
Em 1973, D’Ans (1973) apresentou uma proposta de divisão das línguas pano
em três grupos, sendo um deles os Pano das cabeceiras, que engloba o subgrupo Pano
do Purus e abarca seis línguas. Décadas depois, a classificação proposta por Loos (1999)
sugeriu incluir mais quatro línguas ao que ele chamou de subgrupo Yaminawa,
Agradeço à Luiza Elvira Belaunde a sugestão, durante a banca de qualificação, da expressão “galáxia de
sotaques” para designar a diversidade dialetal interna a este complexo linguístico-cultural.
70
Para uma visão mais ampla sobre as línguas e a história da linguística Pano, um panorama da fonologia
e gramática dessas línguas e uma descrição de suas características etnolinguísticas, ver Panoan Languages
and Linguistics, elaborado por Fleck (2013).
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totalizando dez línguas. Por sua vez, uma classificação mais recente, proposta por Fleck
(2013), apresenta uma estrutura da família linguística mais elaborada, composta por dois
ramos e cinco grupos. Um destes é o grupo nawa, que abarca o subgrupo das cabeceiras,
ao qual está vinculado o complexo dialetal yaminawa, com uma listagem que indica doze
(ou mais) dialetos – muitos deles com altos níveis de semelhança entre si. Segundo Fleck
(2013, p. 10), trata-se de uma classificação por semelhança relativa e não pelo método
histórico comparativo, de modo que não deve ser tomada como base para estabelecer
vínculos genéticos de classificação, por exemplo. 71 As Tabelas que seguem apresentam
uma visão comparativa das classificações para as línguas pano, conforme estes três
autores, com destaque para as línguas que compõem o conjunto equivalente ao complexo
yaminawa (D’ANS, 1973; LOOS, 1999; FLECK, 2013).

D’Ans (1973)

Loos (1999)

i. Pano Ucayalino

i. Subgrupo Yaminawa

ii. Pano Preandino

ii. Subgrupo Chacobo

iii. Pano de las Cabeceras

iii. Subgrupo Capanawa

Isconahuano
Amahuacano
Cashinauano
Pano-Purus
iv. Pano Beniano
v. Pano del Norte

iv. Línguas não agrupadas

Fleck (2013)
i. Ramo Mayoruna
Subgrupo Matses
Subgrupo Matis
ii. Ramo Principal
Kasharari
Kashibo
Grupo Nawa, com os
subgrupos:
Boliviano
Madre de Dios
Remo do rio Blanco
Kashinawa do rio Tarauacá
Marubo
Poyanawa
Chama
Das Cabeceiras

Tabela 3. Quadro comparativo com diferentes classificações para as línguas pano.

Dentre as pesquisas sobre línguas pano que utilizam o método comparativo, cabe destacar o trabalho
pioneiro de Shell (1975), que em 1965 defendeu uma tese de doutorado intitulada Pano reconstruction, na
qual realiza uma comparação sistemática de dados linguísticos referentes a sete línguas pano. Em uma
perspectiva mais recente, temos a tese de doutorado de Lanes (2005), que aborda aspectos da mudança
linguística por meio de uma análise comparativa entre onze línguas pano faladas no Brasil; e um artigo de
Amarante Ribeiro (2006), que propõe uma classificação a partir de dados disponíveis referentes a 34 línguas
pano. Estes dois últimos trabalhos utilizam uma lista lexical para identificar cognatos de forma a estabelecer
gradientes de proximidade e distância entre as línguas, chegando a resultados bastante próximos das
classificações expostas na Tabela 2.
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

D’Ans (1973)

Loos (1999)

Fleck (2013)

Subgrupo Pano-Purus

Subgrupo Yaminawa

Subgrupo das cabeceiras
Complexo dialetal Yaminawa

yaminahua
sharanahua
marinahua
chaninahua
mastanahua
yahuanahua

a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.

yaminawa
amawaca
cashinawa/honikoin
sharanawa/
shanindawa/chandinawa
inonawa/marinawa
yawanawa
chitonawa
yoranawa/nawa/
parquenawa
moronawa
mastanawa

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

yaminawa do Brasil
(dois ou mais dialetos)
yaminawa do Peru
chaninawa
chitonawa
mastanawa
parkenawa
shanenawa
sharanawa-marinawa
shawandawa (arara)
yawanawa
yaminawa-arara
nehanawa (†)

Tabela 4. Quadro comparativo das línguas pano do complexo dialetal yaminawa.

A diversidade linguística interna ao complexo dialetal yaminawa (expressa
na tabela acima), aliada ao longo histórico de interação entre esses povos e ao
entendimento mútuo entre os falantes, suscita uma reflexão sobre o uso de termos como
língua e dialeto. De acordo com Fleck (2013, p. 19), os principais critérios adotados pelos
linguistas para identificar uma relação dialetal são a inteligibilidade mútua e a existência
de um amplo vocabulário compartilhado (em mais de 80%). O tema é complexo e passível
de discussão entre os próprios linguistas. Cândido (2004), por exemplo, afirma que a
língua shanenawa não é uma variedade dialetal de outras línguas pano, como katukina,
yawanawa ou kaxinawa. Já da perspectiva da linguística comparada, Lanes (2005, p. 4865) sugere que a alta porcentagem de cognatos entre as línguas shanenawa e yawanawa
indica serem dialetos de uma mesma língua. 72
Ainda, conforme sugere Fleck (2013), a diferença entre língua e dialeto tem
efeitos sobre como se pensam as línguas pano, influenciando, por exemplo, na quantidade
de línguas que compõem a família linguística, ou no peso atribuído a uma determinada
72
Lanes define cognatos como “um conjunto de duas ou mais palavras que, localizadas em línguas tidas
como distintas, possuem estrutura segmental suficientemente semelhante para que seja possível a
postulação de uma origem comum. Isso além de possuírem conteúdos semânticos semelhantes” (2005, p.
54). Em sua pesquisa ele utiliza uma lista de 164 palavras e seus correspondentes em diferentes línguas
pano. Como resultado, identificou que a língua shanenawa teria maior percentual de cognatos com as
línguas jaminawa (118), shawandawa (124) e yawanawa (146), tendo com esta última um índice de 89%
de cognatos compartilhados (LANES, 2005, p. 64-65).
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variedade no trabalho de reconstrução linguística. Ou ainda, se uma variação linguística
com poucos falantes vivos (como Kapanawa do rio Tapiche) for considerada dialeto de
uma língua com uma população maior de falantes (como Shipibo-Konibo), pode-se
subdimensionar as ameaças de extinção enfrentadas pela primeira variação.
Assim, destacar a existência de dialetos tem um sentido de visibilizar a
diversidade linguística entre os falantes de uma (ou mais) língua(s). Ademais, se
considerarmos que estes se manifestam no plano da relação – um dialeto existe em função
de outro –, um olhar para a variação dialetal pode auxiliar na compreensão de vínculos
históricos entre os falantes, bem como lançar luz sobre como operam sistemas regionais
multilíngues. Franchetto (2020) nos lembra que as línguas indígenas “são quase sempre
apresentadas como ‘objetos’ homogêneos, compactos, sem fissuras, sendo que uma
gramática escrita de uma delas deveria ser introduzida como uma gramática de uma de
suas variedades, a que o pesquisador encontrou no seu caminho” (2020, p. 24).
Por outro lado, é importante lembrar que dialeto, assim como gíria, foi uma
categoria utilizada historicamente para se referir, de modo pejorativo, à fala dos índios de
modo geral. Portanto, para além dos critérios linguísticos, há que se considerar uma
dimensão política no uso destes termos. Ter a “fala” reconhecida como “língua” frente ao
Estado é um caminho para reivindicar a formulação de políticas públicas específicas que
fortaleçam a diversidade linguística no país, por exemplo. A título de exemplo, conforme
nos mostra Franchetto (2020), os dados sobre línguas indígenas obtidos pelo Censo de
2010 (274 línguas indígenas) apresentaram uma diferença alarmante em relação às
estimativas dos linguistas (150 a 170 línguas indígenas). 73 Estes dados podem (e devem)
ser interpretados, contudo o propósito aqui é mostrar que a controvérsia dos números
expõe um cenário bastante complexo no que diz respeito aos diferentes entendimentos
sobre “língua”, especialmente se considerarmos as dificuldades de tradução desta
palavra/conceito para as línguas indígenas (FRANCHETTO, 2020). Para os Jaminawa,
assim como para outros povos pano do complexo dialetal jaminawa, a tradução que talvez
mais se aproxime ao conceito de “língua” seja a expressão nuku tsai, também traduzida
como “nossa fala” (JAMINAWA, 2013; NEELY, 2019; SOUZA, 2013).
No caso da língua falada pelos índios do Xinane, a inteligibilidade mútua com
a língua jaminawa e o trabalho de documentação linguística conduzido pela pesquisadora
Buscando avaliar quantitativamente e qualitativamente a existência e vitalidade das línguas indígenas no
Brasil, o Censo de 2010 inseriu um campo sobre “língua”, quando a pessoa se autodeclarava “indígena”
(FRANCHETTO, 2020).
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Lívia Camargo Souza confirmam que pertence ao complexo dialetal yaminawa (SOUZA,
2018, 2019). Seria, portanto, uma nova variedade dialetal? O que sabemos até o momento
é que, neste conjunto, existem algumas línguas com as quais a língua dos índios do Xinane
mantém maior inteligibilidade, como jaminawa, mastanahua ou chitonawa (SOUZA,
2019). A ausência de dados linguísticos publicados sobre estas línguas, e de um estudo
comparativo específico, não nos permite ir muito além nestas afirmações. Sabemos que
esses povos indígenas se entendem mutuamente, com maior ou menor grau de
dificuldade, mas não sabemos, por exemplo, como as diferenças fonológicas, lexicais e
gramaticais se manifestam. Vejamos como o entendimento a respeito das diferenças e
semelhanças entre as línguas faladas pelos Jaminawa e pelos índios do Xinane se
manifestaram.
Entre os Jaminawa com os quais conversei, todos sempre disseram ter
facilidade para entender a língua falada pelos índios do Xinane, apesar do uso de palavras
distintas: “é como se fosse a mesma língua, só que diferente um pouco”, disse-se um
intérprete. Diversas vezes os escutei utilizarem o termo “fala profunda” para se referirem
ao modo como os índios do Xinane falam. Segundo um dos intérpretes, “eles falam como
nossos antigos, falam mais profundo. Veja a palavra água, nós chamamos de upash, mas
os antigos chamavam de ede, igual o pessoal lá no Xinane. Roupa nós chamamos de rupa,
e eles chamam txuka, igual nossos antigos”. 74 Outro intérprete disse-me certa vez que
“eles falam algumas palavras um pouquinho diferente, assim, profundo, como os antigos.
Mas eu entendo tudo”. Nestas afirmações, vemos que a diferença linguística é expressa
tanto no plano lexical, pois utilizam palavras diferentes, como em relação a própria

O mesmo exemplo, relativo às diferentes traduções da palavra água para a língua indígena, foi apontado
por alguns servidores da FPEE como um indicativo de influência negativa exercida pelos intérpretes
jaminawa. Conforme disse-me um deles, “os Jaminawa colocaram muitas palavras que hoje os índios de
recente contato usam, mas que antes não usavam. Por exemplo, água. Eles não falavam upash, usavam
outra palavra, mas os Jaminawa ensinaram que upash é água e agora eles usam essa palavra porque acham
que é o jeito correto” (Edelson Nunes, entrevista em 14/07/2017). Os empréstimos linguísticos e a
incorporação de um novo léxico no vocabulário, o que envolve palavras indígenas, portuguesas ou
espanholas, se mostrou um assunto bastante fértil ao longo da pesquisa, embora não tenha sido possível me
aprofundar. Para ilustrar, cito uma situação vivenciada e narrada pela linguista Livia Camargo Souza, no
decorrer da pesquisa de documentação da língua dos índios do Xinane. Durante o trabalho de campo,
realizado na Bape Xinane, Livia coletou diversos dados linguísticos e, dentre estes, registrou o uso da
palavra rete com o significado de “matar”. Rete é a palavra usada pelos Jaminawa e outras línguas do
complexo dialetal yaminawa para dizer “matar”. Quando retornou para Rio Branco, Livia ministrou uma
oficina para apresentar a experiência de documentação que havia feito e, nesta, contou com a participação
inusitada de dois índios do Xinane que estavam fazendo um “intercâmbio” em Rio Branco (ver capítulo 4).
No momento em que explicava sobre morfologia, utilizou o exemplo de rete, com significado de “matar”,
ao que um deles (Kama) se levantou e disse: yura tsai ba, “essa não é a nossa fala”, e informou que a
palavra usada por eles é riski (FRANCHETTO E SOUZA, no prelo).
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história, ao associar uma fala profunda àqueles que se referem como “os antigos”. 75 Nesse
contexto, estes são geralmente referenciados como antepassados de primeira ou segunda
geração ascendente (ex. meu pai, minha avó), sendo que alguns já faleceram, enquanto
outros continuam vivos. Segundo Jacira:
tem umas coisas que eles falam que é igualzinho ao jeito que a gente fala. Meu
pai conta que o meu bisavô era da mata mesmo, quando ele morreu o meu avô
saiu e foi trabalhar junto com os brancos. Meu avô tem a venta furada igual o
povo do Xinane. Minha mãe, minha avó, minha tia também é venta furada
(Jacira Jaminawa, entrevista em 10/07/2017). 76

Cabe notar que a palavra utilizada pelos Jaminawa para se referir à qualidade
de “antigo” é shedi, que pode aparecer acompanhada de diferentes sufixos, como nuku
shediwo, para dizer “os nossos antigos, os nossos mais velhos”, ou shedipawo, que
costuma ser traduzido como “história dos antigos”. 77 A polissemia do termo shédípàwù,
que pode dizer respeito tanto aos próprios antepassados quanto às histórias sobre a vida
“antigamente”, também ocorre entre os Yaminahua no Peru (NEELY, 2019, p. 52).
Segundo Calavia, os Jaminawa “referem-se, com alguma frequência, aos seus shedipawó
como fontes de informação sobre a vida dos velhos tempos, o que implica uma certa
distância em relação aos documentos e à realidade de que eles nos falam” (2006, p. 315).
Assim, os shedipawo costumam falar de episódios que aconteceram em um tempo
distante e que envolvem um universo mítico de transformação e interação entre humanos
e animais (CALAVIA, 2005, 2006).
De modo semelhante, a “fala profunda” associa-se a um modo de vida
vinculado ao passado, aos mais velhos, aos antigos, em suma, remete a uma dimensão
temporal da história jaminawa e reforça os laços de identificação com os índios do
Xinane. “Eles são Jaminawa. Não sei como é quando vocês topam com alguém da família,
mas para mim eles fazem parte da minha família Jaminawa. É a mesma coisa de você
trabalhar em Manaus e chegar nos Estados Unidos e encontrar um parente lá, não tem

Igualmente, Heredia Flores (2018, p. 95) conta que os Yaminahua de Sepahua distinguem a sua história
em dois “tempos”: o tempo dos antigos e o tempo atual, sendo que o “tempo dos antigos” faz referência à
época anterior a “saírem da mata”, e “os antigos” diz respeito às pessoas que eram jovens nesse período.
76
A expressão “venta furada” diz respeito ao uso de um adorno no nariz, um tipo de pingente conectando
as duas narinas, que os Jaminawa utilizavam antigamente. O uso do resho, como este adorno é chamado
pelos índios do Xinane, é (ou foi) comum entre outros povos pano do complexo dialetal yaminawa, como
os Nahua, os Yaminahua, os Txitonawa, dentre outros.
77
Shedipawo também possui muitas variações ortográficas, como xinipafo, entre os Nahua, mencionado no
capítulo anterior.
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diferença nenhuma”, declarou José Correia, em uma entrevista publicada pela agência de
notícias Amazônia Real, logo após ele retornar de sua primeira viagem à Bape Xinane. 78
Na entrevista que eu fiz com José Correia, ele contou que, ao aceitar o convite para viajar
até a aldeia Simpatia, escolheu duas pessoas mais velhas para acompanhá-lo, pois sabia
que eles falavam diferentes “sotaques” e pertenciam a “troncos” distintos dentro do
“tronco” pano:
Um dia recebi uma ligação da Coordenadora Regional da Funai perguntando
se eu topava ir lá na aldeia dos Ashaninka, porque tinha aparecido um bocado
de parente sem contato e pessoal estava achando que falavam uma língua igual
a minha. Eu aceitei, mas minha família ficou apavorada, não queriam que eu
fosse. Pensei, não posso ir sozinho, tenho que levar um soldado bom. Escolhi
três pessoas: Almiro, que é Chaninawa; José Kampu, que é Mastanawa; e eu,
que sou Xixinawa. Na verdade, eu sou misturado, sou feito de três misturas:
Xixinawa, Kaxinawa e Tsapanawa. 79 E como eu estudei no domínio interno,
aprendi um pouco de cada um dos outros troncos também. Eu sabia que se
tivesse um sotaque que eu pudesse não compreender, os outros davam suporte.
E onde eles não conseguissem, se tivesse um sotaque Kaxi, ou um sotaque
Xixinawa, ou um sotaque Tsapanawa, eu dava subsídio a eles. Então fomos os
três, porque, se era do tronco pano, esses eram os três troncos maiores que
temos na nossa região. Sharanawa e Marinawa é quase igual Jaminawa
também (José Correia, entrevista em 19/09/2017).

A fala de José Correia demonstra a importância do conhecimento linguístico
nas escolhas que foram feitas. Foi por falar uma língua semelhante e por saber que
existem “várias linhas de comunicação” dentro do seu povo que ele escolheu seus
acompanhantes: duas pessoas que pertenciam à “turma dos antigos”. Sua fala introduz
ainda a ideia de “mistura” que, como veremos adiante, caracteriza os Jaminawa enquanto
um grupo unificado. Nota-se, por exemplo, que ter sotaques diferentes não impediu que
Almiro, José Kampu e José Correia tenham sido todos “intérpretes jaminawa” aos olhos
dos brancos e do estado brasileiro. De acordo com José Correia, os diferentes “grupos”,
ou “turmas”, que compõem o povo Jaminawa são chamados de shuku itsawu, e possuem
formas próprias (sotaques) para se referir a coisas específicas, como os vocativos
utilizados na terminologia de parentesco ou o nome de animais. Em um artigo publicado
em um jornal acreano, na coluna Papo de Índio, José Correia apresenta a seguinte
reflexão:

O endereço eletrônico para acessar a entrevista intitulada “Eles fazem parte da minha família Jaminawa”
se encontra nas referências bibliográficas.
79
Note-se que o nome Kaxinawa, aqui, refere-se a um subgrupo entre os Jaminawa e não ao povo
Kaxinawa, ou Huni Kuin. Estes são chamados, na língua jaminawa, de Sainawa.
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Dependendo do shuku itsawu, os parentes falam com um sotaque um
pouquinho diferente. Muitas vezes até nome de peixe e de algum animal
diferente. Comparação, o piranambu, que é um peixe, a turma dos Sapadawa
chama kabi, já a turma dos Shawãdawa falam kukati. Muitas vezes, os cariús
não percebem isso. Só conversando, a gente percebe. Quando chego numa
aldeia, percebo logo se eles são do meu shuku itsawu só na forma deles se
expressarem, de falar o nome dos animais, na maneira como tratam suas noras
e suas crianças. Ao chegar numa comunidade, sei se eles fazem parte da minha
linha de sangue, ou não. Agora é complicado, porque algumas pessoas, muitas
vezes, não conseguem falar a originalidade nossa, porque às vezes fazem parte
de outro shuku itsawu, que é menor e ficam com vergonha, ou então, falam de
uma maneira que acham que é da tradição deles. Isso atrapalha um pouco. Nós
temos essa dificuldade até entre os professores bilíngues Jaminawa pra fazer
um livro na nossa língua. Por isso que a nossa organização, que é a OCAEJ, tá
trabalhando num dicionário da nossa língua. Cariú não percebe essas
diferenças (CORREIA, 2006, p. 22).

É interessante notar que, quando entrevistei José Correia, em setembro de
2017, ele acionou os mesmos exemplos – nome de peixes e termos utilizados para se
referir ao filho ou à filha –, para me explicar que cada grupo (sheke itsawu) tem um modo
de se expressar, “por isso que a questão jaminawa é complicada, porque cada grupo que
tu vai lá, ele vai se expressar do seu jeito sobre as coisas deles, e cada pessoa que você
for entrevistar vai colocar a história de origem do seu povo, o currículo do seu povo”. 80
É interessante, ainda, notar que na fala dos Jaminawa, de modo geral, e muito evidente
na fala de José Correia, palavras como grupo, subgrupo, família, tronco, clã, facção e
povo são utilizadas contextualmente e, aparentemente, de forma indiscriminada, para se
referir às divisões classificatórias internas à organização social jaminawa.
Para encerrar esta seção, cito um trecho extraído do Etnomapeamento da
Terra Indígena Mamoadate, na qual vivem Jaminawa e Manchineri, além de índios
isolados conhecidos como Mashco Piro (JAMINAWA ET AL, 2016). 81 O depoimento é
de Geraldo Jaminawa, que teve uma breve participação como intérprete nos primeiros
meses após o contato.

Em determinado momento da entrevista que fiz com José Correia ele comentou que muitas palavras
usadas pelos índios do Xinane eram iguais a que eles usavam, mas outras eram completamente diferentes.
Então, perguntei a ele como conseguia entender o que diziam, e ele me respondeu da seguinte maneira: “aí
que estou dizendo, porque o tronco linguístico serve pra todos. Por exemplo, a água tem vários caminhos,
upash waka, tem que sondar em que linhagem ele tá. Por exemplo, paca, nós chamamos ado, mas na
conversa eu sei, mesmo se falou outra coisa, que está falando disso. São essas coisas que tem que
acompanhar, e você só vai saber diferenciar no momento que está conversando” (José Correia, entrevista
em 19/09/2017).
81
No capítulo 3 discutirei questões relacionadas à territorialidade jaminawa, retomando o contexto da TI
Mamoadate e o histórico de relações entre Jaminawa e Manchineri. Quanto aos índios isolados que fazem
uso do mesmo território, nos últimos anos os Manchineri os têm chamado de Yine Hosha Hajene, que
significa “povo que vive na mata”, ou “povo desconfiado”, como sugere Lucas Manchineri
(MANCHINERI, 2019, p. 170-173).
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Os parentes que tão aparecendo agora nas cabeceiras do Envira, tanto na aldeia
Simpatia dos Ashaninka, como na base Xinane da Frente Envira da Funai, são
do nosso povo, porque também somos Tsapanawa. Eles falam a nossa língua e
estamos nos entendendo na comunicação. Eu perguntei pra eles que história
tinham pra nos contar e um deles veio contar a mesma história que minha avó
contava, sem nenhuma diferença. Como que não é o mesmo povo, se é a
mesma história e a mesma língua? Eles dizem que saíram agora para ver se
encontravam outro grupo, outras pessoas que entendiam e falavam a sua
língua. O tempo todo procurava a gente, mas saía no outro grupo... O outro
grupo matava os parentes deles e eles matavam os outros também... A língua
do povo Jaminawa mudou um pouco depois desses anos todos de contato,
porque já misturou com muitas palavras do português falado pelos dawa. E a
deles não. É de origem mesmo! Tem um sotaque diferente por conta disso
(JAMINAWA ET AL, 2016, p. 21)

Como vimos, esta dinâmica entre diferença e semelhança, distanciamento e
proximidade, abre margem para uma série de confusões e incertezas. Nesta galáxia de
“sotaques” categorias como nomes, línguas, dialetos, etnônimos e etnia se confundem, de
modo que dificilmente um(a) pesquisador(a) entra nesse emaranhado sem ser, de alguma
maneira, afetado, como veremos na próxima seção.

2.2 Etnônimos Yaminawa
A diversidade de etnônimos é uma característica recorrente na etnologia dos
povos indígenas da família linguística pano e especialmente presente entre aqueles que
fazem parte do complexo dialetal yaminawa. A abundância de nomes que aparecem na
bibliografia é fruto de equívocos etnográficos diversos, como a atribuição de diferentes
nomes para um mesmo coletivo (ex. Nahua/Yora/Parquenahua), ou a designação de um
nome a partir de grupos indígenas vizinhos, o que não necessariamente corresponde a
como estes povos chamariam a si mesmos. Não raras vezes, estes nomes potencializam
estereótipos e características pejorativas, sendo com frequência distintos do que seria uma
autodenominação (ERIKSON, 1998; GOW, 2013). 82 Os equívocos aumentam com as
diferenças na grafia e com uma confusão classificatória que não distingue claramente
categorias como língua, etnia, povo, grupo, subgrupo, clãs, dentre outros. Erikson nos
lembra que “a questão dos etnônimos, na área pano, é na verdade insolúvel, e tanto mais

82
O nome Kaxinawa, por exemplo, é considerado fruto de um equívoco: quando um homem branco
perguntou ao índio que brincava com um morcego como era seu nome, ele respondeu kaxi e, por isso,
ficaram conhecidos como Kaxinawa, “povo morcego” (LAGROU, 2007, p. 182). Nos últimos anos, os
Kaxinawa passaram a reivindicar uma mudança no etnônimo pois consideram que o nome adequado é huni
kuin, que traduzem como “gente verdadeira” (WEBER, 2006, p. 52-53). Cabe ainda lembrar que a ideia de
autodenominação é característica de um modelo ocidental de política da representação que vincula a
existência de uma identidade (seja individual ou coletiva) a um nome que possa representá-la (GOW, 2013).
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instrutiva justamente por isso” (1998, p. 243). Sobre a proliferação de etnônimos entre os
Jaminawa, Calavia menciona que
Os grupos indígenas são pequenos e numerosos, mudam de lugar e de nome
com frequência; inseridos num quadro étnico e linguístico variegado (pelo lado
indígena e pelo lado branco, já que as fronteiras Brasil/Peru/Bolívia cruzam a
região), recebem nomes diferentes de vizinhos diferentes; a grafia multiplica
essas variações, e muitas vezes as suas inovações acabam passando ao uso oral;
cada grupo guarda a memória de nomes anteriores, às vezes propostos como
mais autênticos, e, enfim, adota vez por outra o nome de outro, aceitando o
equívoco criado pelos estrangeiros, ou provocando-o eles mesmos
(CALAVIA, 2002, p. 38).

É frequente escutar dos Jaminawa comentários de que “o povo Jaminawa não
existe”, ou que foi a Funai quem atribuiu o nome ao grupo. De fato, assim como ocorreu
com outros povos indígenas, agentes colonizadores (como missionários, antropólogos,
linguistas e representantes do Estado) desempenharam um forte papel na consolidação de
etnônimos no âmbito de uma grade étnica oficial. Por outro lado, encontramos o nome
Jaminawa, em suas múltiplas grafias, na literatura etnohistórica pelo menos desde o início
do século XX (TASTEVIN, 1925 [2009]; FLECK, 2013). Assim, ainda que se trate de
uma “criação”, não é um nome que surgiu aleatoriamente. Conforme nos lembra Calavia,
o nome yaminawa foi “durante muito tempo, apenas o nome reservado para o último
grupo Pano a sair da floresta” (2016, p. 158). Vejamos como essa questão aparece no
relato de José Correia, que transcrevo abaixo:
O povo Jaminawa não existe, nunca existiu, o único Jaminawa que nós
conhecíamos era uma pessoa chamada Yabidawa. Era uma pessoa, não o nome
de um povo. De 1974 pra cá, quando o Meirelles 83 começou a andar no nosso
meio, ele descobriu que um padre do Summer Institute of Linguistics tinha
escrito, lá no Peru, sobre os Yaminawa. Mas também não tem Yaminawa no
Peru. O que tem no Peru é Baridawa, Sharadawa, Chanindawa, Bastadawa,
Kaxidawa. Esse pessoal tem. Não sei onde esse padre arrumou isso, mas foi
bom pra eles lá e pra nós aqui, porque foi uma coisa que unificou todos. Nós
somos misturados. Não sei como vocês chamam isso em português, se é
facção, se é grupo. No nosso meio tem muitos troncos, mas o maior de todos,
o que dirige é o Tsapanawa. Nós somos Tsapanawa. Agora, por que começou
essa divisão? Tinha uma família Tsapanawa que se separou. Quando encontrou
de novo, um grupo estava comendo fruto do manite, então os outros disseram,
‘isso não é Tsapanawa não rapaz, isso é Deandawa, igual jacamin, que fica
comendo fruta.’ Então pegou esse outro nome. Outra família que é maioria se
chama Xixinawa. É o subgrupo dentro dos Tsapanawa que é o mais valente.
Mexeu com o ninho deles é o mesmo que dizer que morreu, eles iam atrás
mesmo, matavam outros índios pra pegar mulher. Na formação dos jovens,
Trata-se do sertanista José Carlos dos Reis Meirelles, mencionado no capítulo 1, que trabalhou como
chefe do Posto Indígena na região da TI Mamoadate, tendo convivido durante longos períodos com os
Manchineri e os Jaminawa, dentre os quais o próprio José Correia.
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quando tinha 15, 16 anos, tinha que matar alguém. Se não encontrava ninguém
eles iam atrás dos Mashco (José Correia, entrevista em 19/09/2017).

A fala de José Correia evidencia características já mencionadas, como a
composição de um coletivo, os Jaminawa, a partir de uma multiplicidade de etnônimos,
ou os equívocos etnográficos, como a confusão com os nomes (Yabidawa vs Jaminawa)
ou mesmo em relação à ideia de “povo”. Apesar de reconhecer que existe um efeito
positivo em unificar diferentes grupos, José Correia afirma que “o povo jaminawa não
existe”. 84 O que existe, segundo ele, são diferentes “grupos”, também chamados de
“facção”, “tronco”, “família” ou “subgrupo”. Estes termos são utilizados em português
de forma aparentemente indistinta e equivalente entre si para designar uma diferenciação
interna ao que os brancos conhecem como uma totalidade unificada: o povo Jaminawa.
Esse reconhecimento, por sua vez, não impede que em outros contextos José Correia fale
com orgulho que pertence ao povo Jaminawa; um pertencimento que por sua vez precede
à identidade nacional, como brasileiro ou peruano, os quais, por sua vez, não são
mutuamente excludentes. Vejamos como esse emaranhado se compõe em uma narrativa
organizada, como o trecho extraído do relatório produzido após a primeira viagem de José
Correia como intérprete:
Quando eu retornei para Sena Madureira, conversei com as lideranças do povo
Jaminawa e estamos dispostos a ajudar e contribuir, mas ninguém vai se mudar
para ficar morando na Base. Os que se interessaram mais em contribuir são os
velhos, pessoas mais maduras que vem da região de parentes do mesmo grupo,
quem sabe da mesma família. Alguns deles são: José Kampu – Mastanawa c/
Xitonawa (Estirão); Ricardo Pereira Jaminawa – Kaxinawa c/ Baridawa
(Kaiapuka); Manelito – Mastanawa c/ Chanindawa (Noaia, na Bolívia); Almiro
Jaminawa – Mastanawa c/ Tsapanawa-Xixinawa (Estirão); Geromio –
Mastanawa c/ Chanindawa (Estirão); José Correia – Kaxinawa c/ Xixinawa.
Aí tem uma questão delicada que precisa ser pensada em como resolver, porque
muitos desses Jaminawa tem documento peruano e não regularizaram a
situação de documentação brasileira. Essa é uma questão importante que
precisa ser trabalhada, porque os Jaminawa mais importantes para esse
trabalho vêm da região do Chambuiaco/Estirão, alto rio Purus, e tiraram
documentos no Peru. Mas para Jaminawa as coisas não funcionam assim.
Quando um Jaminawa encontra outro Jaminawa ele não pergunta se ele é
peruano ou boliviano ou brasileiro, porque ele é Jaminawa. Primeiro eu sou
Jaminawa, me sinto cidadão do mundo Jaminawa, qualquer lugar do mundo

De modo semelhante, refletindo sobre o uso da palavra “marubo”, Varῖ-Mema (Nelly Barbosa Duarte
Dollis) comenta em sua dissertação que “os Marubo não existem para os Marubo”, e que ser ‘marubo’
consiste em “uma ficção interna e uma necessidade externa” (DOLLIS, 2017, p. 39-41). Marubo, assim
como tantos outros etnônimos, é um nome que foi dado pelos não índios e, como tal, acabou sendo
apropriado e reproduzido pelos próprios índios. Entretanto, como Varῖ-Mema chama atenção, internamente
as pessoas identificam-se pelos nomes dos clãs, subgrupos ou famílias – a ivo nawa-rasῖ (DOLLIS, 2017).
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onde eu chegar eu vou ser Jaminawa. O Peru não é dono de Jaminawa, nem a
Bolívia e nem o Brasil, Jaminawa é Jaminawa (CORREIA, 2014). 85

Conforme mencionado no final da seção anterior, dois desses “mais velhos”
trabalharam como intérpretes: Almiro e José Kampu, identificados por José Correia como
sendo uma “mistura” de Mastanawa com outros “grupos”. Ambos residiam, à época, no
local chamado Estirão, um afluente esquerdo do rio Purus, próximo ao município de Santa
Rosa do Purus e à fronteira com o Peru. Eu não tive a oportunidade de conversar com
eles, mas encontrei o seguinte relato na tese de Betancourt (2018), sobre os Mastanawa:
Um ano após os eventos que ocorreram na aldeia Simpatia, eu visitei Osho
Rodo em sua casa, no lado brasileiro da fronteira. Durante essa visita, ele me
contou que aproximadamente um ano antes, servidores da FUNAI, incluindo
um homem Yaminawá chamado Zé Correia, veio procurando por ele e seu
primo Baya, porque alguns parentes saíram da mata lá nas cabeceiras do rio
Envira e eles queriam levá-los para conhecer e conversar com eles. Osho Rodo
e Baya, ambos nasceram “antes do contato” dos Mastanawa (BETANCOURT,
2018, p. 162).

Pelo mapeamento dos intérpretes que atuaram na Bape Xinane, presumo que
Almiro e José Kampu sejam Osho Rodo e Baya – apesar de não saber especificar
exatamente quem é quem. No trabalho de Betancourt ambos figuram como Mastanawa e
para o Estado brasileiro, no caso para a Funai, eles atuaram como representantes dos
Jaminawa. Cabe ainda considerar que, no plano da relação com os brancos e com o
Estado, o uso do nome Jaminawa tem um forte efeito de unificação de um coletivo de
pessoas para garantia de direitos, especialmente no que diz respeito à demarcação de
terras e atendimento de serviços básicos, como saúde e educação. A união propiciada pelo
nome Jaminawa fortalece demandas e posicionamento político, além da possibilidade de
se diferenciar de outros grupos indígenas e dos não índios. Sob essa ótica, deixa de ser
contraditório que uma pessoa afirme que “Jaminawa não existe” e, pouco depois,
reivindique com orgulho ser “parte do povo Jaminawa”, conforme escutei diversas vezes.
Antes (ou além) de serem Jaminawa, essas pessoas eram (e ainda são) Xixinawa,
Yawanawa, Tsapanawa, Mastanawa, dentre outros.
Como ocorre com outros povos pano, a composição dos etnônimos x-nawa
dá-se pela junção de uma palavra-raiz: um substantivo, com frequência nome de um

Os nomes entre parênteses constam no original e indicam o local (aldeia ou rio) onde a pessoa residia na
época.
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animal, com o sufixo -nawa, por vezes grafado como -nahua. 86 Neste contexto de
formação de etnônimo, -nawa costuma ser traduzido como “gente” ou “povo”. 87 Os
Yaminawa, por exemplo, são conhecidos como o “povo do machado”, sendo jami (yami)
ora associado ao machado de pedra, ora ao machado de metal (CARID, 2016, p. 126;
CALAVIA, 2006, p. 266-274). 88 Entretanto, como vimos, Jaminawa é apenas uma
possibilidade diante de uma diversidade de outros etnônimo. A lista de nomes citados na
bibliografia é extensa: Kaxinawa, “povo morcego”; Yawanawa, “povo queixada”;
Iskudawa, “povo japó”; Bastadawa, “povo macaco prego”; Dixidawa, “povo cipó”;
Xixinawa, “povo coatí”; Marinawa, “povo cotia”; Ushunawa, “povo lua”; Inonawa,
“povo onça”; Shaonawa, “povo osso”; etc. (cf. CALAVIA, 2002, 2016; CARID, 2007,
2016; CORREIA, 2014; TOWNSLEY, 1994). De acordo com Townsley, os Yaminahua
com os quais trabalhou, na região de Sepahua e do alto Juruá, no Peru, identificavam-se
também como Dishinahua, Bashonahua, Chandinahua, Deenahua, Shaonahua e
Chitonahua (1988, p. 15). Segundo o autor:
Uma das primeiras coisas que ficou evidente no transcurso do meu trabalho de
campo entre os Yaminahua foi que resultava muito difícil estabelecer
exatamente quem eles eram e o que os distinguia de grupos muito parecidos,
como os Sharanahua ou os Mastanahua. Também ficou claro que nomes como
Yaminahua ou Sharanahua constituíam uma invenção recente e que foram
aceitos como etiquetas étnicas por parte das pessoas não indígenas que foram
viver próximo a eles. Todos os Yaminahua respondiam também por outros
nomes nahua, como Bashonahua ou Chitonahua, os quais pareciam ser de
origem mais antiga (TOWNSLEY, 1994, p. 247).

Do mesmo modo, os Yaminahua no rio Mapuya acionam uma pluralidade de
nomes para se definirem e se diferenciarem entre si – sendo os mais comuns Baxunahua,
Nixinahua, Amahuaca, Txitonahua, Kununahua, Saonahua (CARID, 2007, 2016).
Segundo Carid, esses nomes designam vínculos com uma memória genealógica e são
É importante destacar que além de sufixo formador de etnônimos, o termo nawa tem sido analisado como
um conceito chave para entender as relações de identidade e alteridade entre muitos povos pano, além de
ser a palavra por excelência utilizada para se referir aos “brancos” (cf. KEIFENHEIM, 1992; CALAVIA,
2002, 2006; LAGROU, 2006).
87
O uso de um sufixo cujo significado costuma ser traduzido como “gente” ou “povo” ocorre entre outros
povos indígenas, como -djapá, entre os Kanamari, -madiha entre os Kulina, -ineri entre os Piro, -masá entre
os Tukano, -iana ou -koto entre os Karib, dentre outros (CALAVIA, 2002, 2016). Entre os povos pano,
convêm notar ainda o uso do sufixo coletivizador -bo na formação de etnônimos, como kashibo, marubo,
konibo, shipibo, dentre outros. De acordo com Welper (2009, p. 43), os Marubo se dividem internamente
em “seções exogâmicas” que “são nomeadas da mesma forma que os etnônimos pano: através da sufixação
do termo nawa-vo (‘povo’- coletivizador) ao nome de uma espécie animal ou vegetal”, sendo que em alguns
casos o termo nawa acaba sendo suprimido.
88
É oportuno observar que Jaminawa queira dizer “povo do machado”, enquanto as outras denominações
são quase todas referências a animais ou plantas.
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acionados de forma contextual, sendo comum variações no conjunto de nomes associados
a uma pessoa ou a um coletivo. Dito de outro modo, não existe uma lista pré-definida de
etnônimos que uma pessoa ou um grupo possa, ou deva, reunir. Em um artigo dedicado a
este assunto, Carid argumenta que os nomes se ligam à noção de pessoa yaminahua na
medida em que tem um caráter relacional, “conduzem vínculos, traçam histórias, pessoais
e coletivas, e se mostram como vetores de uma diversidade, encarnada nas pessoas, que
favorece a fertilidade do coletivo” (2016, p. 143). Neste raciocínio, o coletivo Jaminawa
define-se pela pluralidade e, conforme sugere o autor, “melhor do que compreendê-los
como identidades fixas objetivadas excludentes entre si, como etnônimos ou como
instituições sociológicas, partes de um todo, é observar sua função operatória, marcada
pelo contraste, acumulação, intensidade e diferença” (CARID, 2016, p. 144). Assim, os
etnônimos marcam relações de aliança e de conflito que, por sua vez, desencadeiam
episódios de fissão e de fusão que configuram uma dinâmica de deslocamento territorial
e organização social destes grupos.
Tudo indica que entre os índios do Xinane ocorre uma dinâmica semelhante
no que diz respeito ao uso dos etnônimos. A questão do nome do grupo de índios isolados,
que saiu na aldeia Simpatia em junho de 2014, mostrou-se relevante tanto para os índios
como para os não índios, desde os primeiros encontros. Antropólogos e jornalistas
especularam sobre a questão e, em matérias veiculadas na internet, atribuíram aos índios
recém contatados o nome Xatanawa ou Sapanahua. 89 Ademais, como vimos no primeiro
capítulo, saber com quem estavam falando foi uma questão importante, tanto para os
Jaminawa como para os índios do Xinane. Entretanto, as motivações de índios e brancos
para conhecer o outro, assim como as formas de conhecê-lo, parecem divergir. Enquanto
os brancos associam a existência de um nome à noção de uma identidade coletiva – um
conjunto composto por indivíduos com características unificadoras, uma espécie de
essência “verdadeira” –, os índios, sejam os Jaminawa ou os índios do Xinane, estavam
preocupados em identificar a qual família ou subgrupo pertencia o outro. Como vimos,
na medida em que pode atualizar uma memória genealógica marcada por alianças e
conflitos, esse conhecimento influencia nas possibilidades de relação a ser estabelecida.
Evitando a prática histórica de atribuir um nome ao grupo indígena, a Funai
tem optado por se referir a eles como “povo indígena de recente contato do Xinane”, ou
Os endereços eletrônicos para acessar as matérias intituladas "Contato dos Xatanawa põe fim à resistência
centenária" e "Entrevista com Francisco Jaminawa, o intérprete dos Sapanahua", encontram-se nas
referências bibliográficas.
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em uma versão abreviada, “povo do Xinane”, até que eles reivindiquem uma autodenominação. 90 É provável que, com o aumento na interação com outros povos indígenas
e com o mundo dos brancos, a questão da auto-denominação assuma uma importância
maior para os índios do Xinane e o grupo passe a reivindicar um determinado nome.
Assumir uma identidade frente aos brancos é uma estratégia para expandir as
possibilidades de relações e de trânsito nesse novo mundo no qual estão inseridos.
Ao longo dos anos, escutei diferentes nomes cogitados como sendo “a
verdadeira identidade” do grupo, tanto pelos brancos como pelos Jaminawa. Os nomes
mais recorrentes foram Tsapanawa/Sapanawa, Txitonawa/Chitonawa e Mastanawa.
Contudo, a expectativa de que um nome verdadeiro venha a ser “revelado” parece ser
exclusiva aos brancos e confronta com a forma como os nomes compõem as pessoas e os
grupos que fazem parte do complexo yaminawa. Como vimos, uma pessoa possui
conexões com mais de um subgrupo e pode escolher entre ocultar ou informar sobre os
“elementos que compõe essa mistura” conforme o contexto e os atores envolvidos. É
possível, inclusive, que se crie um novo nome, como a proposta Xinane Yora, que parece
ter surgido em tempos mais recentes; ou que venham a reivindicar um nome que “já
existe”, como Jaminawa. 91
Em uma fala transcrita no início desta seção, José Correia conta como um
grupo Tsapanawa “pegou” o nome de Deandawa, “povo jacamim”, em função de serem
vistos comendo fruto do manite, alimento deste pássaro. 92 Apesar de uma aparente
trivialidade na forma pela qual os nomes são atribuídos, eles indicam que questões
relacionadas aos hábitos e comportamentos podem ser acionadas para uma diferenciação
interna.
Se no plano do cotidiano os nomes nem sempre têm alguma correspondência
com características perceptíveis do povo que designam, em mãos dos eruditos
eles se apresentam carregados de informação, e são um suporte considerável
de etnohistória: assim, os Ushunawa receberam esse nome porque andavam
sempre de noite ou porque eram muito brancos; os Marinawa porque roubavam
mandioca das roças alheias; e os Yaminawa pelo seu apaixonado interesse
pelos objetos de metal dos brancos (CALAVIA, 2002, p. 39).
Essa informação consta, dentre outros documentos, na matéria intitulada “Povo indígena de recente
contato visita Brasília”, publicada pela Funai, cujo endereço eletrônico se encontra nas referências
bibliográficas.
91
O uso da expressão Xinane Yora para se referir aos índios do Xinane foi sugerido por Laura Pérez Gil, a
partir de um trabalho de consultoria realizado no ano de 2018, no âmbito do projeto “Proteção
Etnoambiental de Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato na Amazônia”, executado pelo Centro de
Trabalho Indigenista (CTI) em cooperação técnica com a Funai. A terminologia foi incorporada ao
vocabulário do projeto de documentação linguística, citado previamente, mas não sei o quanto chegou a se
difundir e/ou ser utilizado entre os servidores da FPEE ou os próprios índios do Xinane.
92
Manite é um tipo de fruta nativa encontrada na região.
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Em determinado momento do trabalho de campo, escutei uma mesma história
de diferentes pessoas: os índios do Xinane haviam contado que Tsapanawa são “pessoas
que comem no prato” e Txitonawa são “aqueles que andam sem roupa”. Uma das pessoas
que me contou essa história foi Lula Jaminawa: “os parentes falaram que nós somos os
Tsapanawa e eles são os Txitonawa. Aí eu prestei atenção e vi que é verdade mesmo,
porque desde pequeno nós comemos com prato. Esse meu menino come com prato. Eu
acho que é verdade mesmo”. Filho de pai Xixinawa com mãe Bapudawa, até então Lula
não se considerava Tsapanawa, mas ao invés de estranhar a designação que lhe foi
atribuída, refletiu e concordou com a afirmação. É interessante notar que, neste caso, o
hábito de “comer no prato” é colocado em contraponto a “andar nu”. Sobre este último,
uma servidora da FPEE relatou a seguinte situação: certo dia, ela estava na base quando
chegaram alguns índios que estavam caçando na mata, um deles tirou o short e ficou só
de camiseta. A situação causou alvoroço nos demais que gritaram “txitonawa, txitonawa”.
Envergonhado, o rapaz saiu correndo, pegou uma roupa que estava pendurada na cerca e
vestiu-a rapidamente.
Como veremos na seção seguinte, Txitonawa é como passou a ser chamado
um grupo de índios pano que saiu da mata em 1995. 93 O nome lhes foi atribuído pelos
Yaminahua e quer dizer “povo do cinturão” (em referência ao uso de cinto peniano) ou,
como se tornou mais difundido, “povo sem roupa”, aqueles que andam pelados
(HUERTAS, 2014). Conforme consta no relatório de atualização da Reserva Territorial
(RT) Murunahua, existe uma confusão entre os nomes Txitonahua e Murunahua, sendo
que este último era a denominação utilizada pela população local quando foram realizados
os primeiros estudos para constituição da reserva, em 1995 (HUERTAS, 2014, p. 2022). 94 Possivelmente influenciados pela “saída” dos Txitonawa, povos indígenas vizinhos
como Yaminahua, Ashaninka e Amahuaca passaram a chamar por este nome aqueles em
isolamento voluntário na região de cabeceiras dos rios Inuya, Mapuya, Envira e Yurúa.
Segundo Pérez Gil (2019), existem indícios de que os índios do Xinane possuem vínculos

Embora a grafia oficial no Peru seja Chitonahua, irei adotar, ao longo do texto, a escrita Txitonawa, em
conformidade com as convenções ortográficas propostas para a língua dos índios do Xinane (SOUZA,
2018, 2019).
94
Reserva Territorial (RT) é o nome adotado pelo governo do Peru para os territórios reconhecidos e
delimitados onde vivem povos indígenas em situação de isolamento e contato inicial – PIACI, conforme a
terminologia adotada neste país. A RT Murunahua foi criada no ano de 1997 e, em 2014, foi publicado um
informe com atualização de informações históricas e etnográficas sobre a presença de PIACI nesta área
protegida, bem como sobre os povos indígenas no entorno (HUERTAS, 2014).
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de parentesco bastante próximo com as famílias Txitonahua que saíram no Mapuya em
1995.
Entretanto, ainda que em algum momento os índios do Xinane tenham dito
que são Txitonawa, isso não quer dizer que seja um “nome verdadeiro” do grupo. Menos
do que uma “essência”, Txitonawa parece indicar um modo de vida vinculado à mata,
caracterizado pela ausência de roupas, por não saber falar a língua dos brancos, em suma,
por ser como “índio brabo”, conforme veremos no próximo capítulo. De modo
semelhante, Tsapanawa, caracterizado como “aqueles que comem no prato”, indica a
importância das maneiras à mesa como elemento distintivo de um grupo e aponta para
um comportamento mais “civilizado”, ou seja, de quem está mais habituado a conviver
com os brancos, suas técnicas e tecnologias.

2.3 Sair da mata
Os registros etnohistóricos apontam que, no Peru, pelo menos desde o início
do século XX, os Yaminahua viveram momentos de aproximação e afastamento em
relação aos brancos. Segundo Townsley (1994), no início do século XX, diversos grupos
pano viviam na região dos rios Envira e Tarauacá e, por conta de desavenças internas,
dividiram-se: uma parte seguiu em direção às cabeceiras do Purus e seus afluentes,
enquanto outra foi para a região do Mapuya-Juruá. De acordo com Pérez Gil (2006) e
Carid (2007), os Yaminawa no rio Mapuya que nasceram antes do contato com os
peruanos contam que viveram sua infância no rio Envira: “A julgar tanto pelas
informações dos Yaminawa quanto pelas fontes etno-históricas, o Envira e seus afluentes
eram um fervedouro de diferentes grupos pano interfluviais”, comenta Pérez Gil (2006,
p. 232). Já os Mastanawa relatam que antes de saírem da mata viviam em uma região de
terra firme, localizada entre as cabeceiras do rio Envira e do rio Curanja, afluente do Purus
(BETANCOURT, 2018).
Certa vez, conversando com os Jaminawa sobre suas andanças, um deles
comentou que “tem uma terra que pega Envira, Xinane, Purus, Iaco, Curanja, é igual uma
bola, de lá sai pra todo canto, passa de lá pra cá, índio sai em todo canto, anda muito”.
Esse local comum, a partir do qual irradiaram diferentes grupos do complexo dialetal
yaminawa, é chamado de Pixia pelos Yaminahua e pelos Nahua, sendo que, para os
primeiros, este seria correspondente ao rio Envira e, para os segundos, seria o rio Purus
(PÉREZ GIL, 2006; CARID, 2007; FEATHER, 2010). Igualmente, os índios do Xinane
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também chamam o rio Envira de Pixia, tendo sido esta uma descoberta importante para
José Correia, que conhecia o nome a partir de histórias contadas pelos mais velhos, mas
não sabia de que rio se tratava.
Antigamente, o povo Jaminawa só vivia em cabeceiras. Vieram para cá
empurrado por madeireiros. Até hoje no Amazonas tem Jaminawa. Jaminawa
é muito andarilho, mas a maioria gosta das cabeceiras. Os velhos diziam
muitos nomes quando eu perguntava onde eles nasceram. Uns diziam:
Tahuamanu weroke, que quer dizer nas cabeceiras do rio Tahuamanu; ou
então, Amuna, que é como nós chamamos o Iaco, rio de muita capivara; ou
Purus weroke; Pixia weroke. Eles falavam tudo isso, mas eu não sabia onde
ficavam esses lugares. Todos esses rios do Juruá, é onde meu povo vivia. Vivia
todo mundo ali, mas depois espalhamos: cabeceiras do Juruá, do Ucayali, do
Madeira, é tudo pertinho. E em todos esses afluentes vivia pessoal do tronco
Pano. Um dia perguntei para minha mãe onde ela nasceu e ela disse Pixia, mas
eu não sabia onde ficava esse rio. Quando cheguei lá [na Bape Xinane],
conversando com os parentes, perguntei: ‘Como você chama esse rio?’ Ele
disse, Pixia. Para mim foi mais um ganho, porque descobri que é o rio que
minha mãe nasceu, é de onde ela veio. Isso para mim foi tipo um sonho (José
Correia, entrevista em 20/09/2017).

É possível que o mesmo nome (Pixia) não corresponda ao mesmo rio,
conforme sugere Feather (2010, p. 50); mas isto não torna a homonímia menos
significativa. Considerando os relatos sob uma ótica temporal, Pixia é identificado como
um lugar em referência ao passado, um centro irradiador de uma “grande dispersão” de
grupos do complexo dialetal yaminawa, conforme caracterizado por Townsley (1994, p.
263). Para os Jaminawa, este local é hoje o rio Envira, habitado pelos índios do Xinane,
cujo modo de falar “mais profundo” remete às gerações dos antigos, como vimos
anteriormente.
Nesta seção, mostrarei como, do ponto de vista dos Jaminawa e de outros
povos pano do complexo dialetal yaminawa, o processo de aproximação ao mundo dos
brancos é marcado pelo movimento de “sair da mata”. Este, por sua vez, implica em
mudanças profundas, tanto em um plano espacial – transferência das moradias das
cabeceiras dos igarapés para a margem dos rios – como social – novas relações, novos
hábitos, novos modos de vida. Trata-se de um deslocamento que envolve reposicionar-se
em termos geopolíticos em uma rede de relações que vai de parentes a inimigos diversos.
Ademais, ao utilizar a expressão “sair da mata”, a ênfase recai naqueles que
fizeram o movimento de “sair”, ou seja, que tiveram a iniciativa de se aproximar e de
interagir com os brancos. De forma semelhante, Betancourt assinala que “o uso da frase
‘to come out’ assinala um processo pelo qual os Mastanawa decidiram tornarem-se
visíveis aos peruanos” (2018, p. 49). Segundo Feather (2010), a expressão fall out of the
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forest permite contar a história do contato, pelo ponto de vista dos Nahua, como um
processo de mudança social e espacial. Assim, a expressão, em suas diversas traduções,
aparece em etnografias que narram os processos de “sair da mata” vivenciado pelos
Yaminahua, Txitonawa, Mastanawa e Nahua (BETANCOURT, 2018; CARID, 2007;
FEATHER, 2010; HEREDIA FLORES, 2018; PÉREZ GIL, 2006). Vejamos a seguir
alguns destes processos.
Os Nahua saem da mata
Em 1984, os Nahua saíram ao encontro dos brancos no rio Mishagua, no
Parque Nacional do Manu, no Peru. Durante vários anos foram chamados por diferentes
nomes, tais como Yora, Parque-Nahua, X-Nahua ou Shara, sendo atualmente mais
conhecidos como Nahua, e considerados pelo Estado peruano como em situação de
contato inicial. 95 Mesmo antes de saírem da mata, os Nahua eram conhecidos na região
em função de ataques feitos contra madeireiros e trabalhadores de companhias petroleiras
que adentravam seu território. Além destes, haviam as expedições de missionários que
buscavam contato com os índios isolados no alto Mishagua (cf. ZARZAR, 1987;
FEATHER, 2007, 2010; ÁLVAREZ LOBO, 2004, 2012; DAGGET, 1991; SHEPARD,
2003; HEREDIA FLORES, 2018). A história contada pelos brancos registra que os Nahua
foram capturados por madeireiros, enquanto os relatos dos Nahua contam que a escolha
de sair da mata foi deles. Nos parágrafos seguintes, apresento o resumo desta história, do
ponto de vista dos Nahua, conforme apresentada por Feather (2010, p. 43-48).
Certo dia, quatro jovens Nahua (Tomas, Isonafa, Jorge e Walter) saíram do
rio Cashpajali rumo ao alto Mishagua em busca de mercadoria. Eles sabiam da existência
dos mestizos (nafa) e tinham medo, pois no passado houve conflitos e seus parentes foram
mortos por eles. Na jornada, encontraram um acampamento de madeireiros que estava
desocupado e coletaram vários objetos, como terçado, machados, facas, panelas e
mosquiteiros. Quando retornavam para a praia onde acamparam, encontraram dois
madeireiros e atiraram flechas, porém não os acertaram. Acreditando que eles não
voltariam tão cedo, decidiram passar a noite ali mesmo. Contudo, no dia seguinte bem

No Peru, a proteção aos povos indígenas em situação de isolamento, ou contato inicial, é regulamentada
pela Lei nº 28.736/2006. Dentre as categorias definidas na lei, duas dizem respeito à situação de um povo
indígena em relação à sociedade nacional: isolados e contato inicial. Com o objetivo de destacar diferentes
graus de vulnerabilidade, Huertas (2015) sugere inserir duas outras categorias nesse intervalo: contato
recente e contato esporádico.
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cedo, os madeireiros apareceram, atiraram nos índios que dormiam na praia e os quatro
escaparam para dentro da floresta. Enquanto os jovens avaliavam o que fazer, um deles
tomou a iniciativa de sair, descer até a praia e chamar pelos nafas. O jovem Nahua
precisava deixar claro que não se tratava de um ataque, então apareceu sem as flechas. Os
demais o seguiram. Os madeireiros vinham armados e acompanhados de dois índios
Ashaninka e um rapaz chamado Miguel, que era descendente de uma “mistura”
Yaminahua e Amahuaca.
Segundo Tomas, um dos jovens Nahua que fazia parte do grupo, “Miguel
falou algo na nossa língua e escutamos atentamente o que ele tinha a nos dizer. ‘Eu não
sou nafa, sou yora, de onde vocês vieram?’ ele nos perguntou” (FEATHER, 2010, p. 45).
Na sequência, Miguel deu a roupa que vestia e os demais nafa deram suas camisetas. Os
madeireiros então levaram os quatro jovens para a cidade de Sepahua e, lá, os deixaram
com um Yaminahua chamado José Chorro. Segundo Tomas, este perguntou o nome deles
e ofereceu-lhes várias mercadorias, como roupas, terçados, machados, camisetas,
miçangas, colares. Com ele, os Nahua experimentaram açúcar e sal pela primeira vez.
Após uma estadia de cinco dias na cidade, retornaram ao encontro dos parentes que
tinham ficado dentro da mata. A respeito desse retorno, o chefe nahua, conhecido como
Curaca, relatou que:
Quando eu cheguei, eles me falaram que tinham estado entre os nafa e outros
yora (se referindo aos Yaminahua). Me lembrei que meu pai e outros velhos
costumavam dizer que pessoas como nós existiam. Eu perguntei, ‘quem são
essas pessoas, a que grupo pertencem e como é o nome do chefe deles?’. ‘O
nome dele é Comaroa’, Tomas explicou (em referência ao verdadeiro nome de
José Chorro). ‘Keerrrrr, esse é o mesmo nome do meu pai’, eu exclamei
(FEATHER, 2010, p. 46).

De acordo com Feather (2010), os encontros dos Nahua com os Yaminahua
foram facilitados pelo sistema de nominação em gerações alternadas, característico do
parentesco yaminahua. A identificação de nomes em comum funcionou como um
mecanismo de acomodação da alteridade ao sistema de parentesco, permitindo situar o
interlocutor em uma memória histórica das relações. Contudo, conforme alerta o
antropólogo, a possibilidade de os nomes atualizarem relações do passado pode operar
tanto em direção ao estabelecimento de vínculos de amizade e parentesco quanto em
direção ao confronto.
Desse modo, quando José Chorro se identificou como Comaroa, foi logo
inserido em uma rede relacional que permitiu que viesse a ocupar um papel de liderança
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entre os Nahua. Enquanto nos artigos de Zarzar (1987) e Dagget (1991) ele aparece de
forma anônima, mencionado apenas como el jefe Yaminahua, nos trabalhos de Feather
(2010) e Heredia Flores (2018), José Chorro adquire nome, história de vida e perspectiva
própria, conforme sintetizado por mim no parágrafo que segue. 96
José Chorro nasceu por volta de 1940, nas cabeceiras do rio Piedras, no Peru.
Em seus relatos, menciona que assim como os Nahua, viveu na mata, não conhecia
trabalho nem dinheiro, tampouco sabia falar espanhol (HEREDIA FLORES, 2018, p. 79).
Quando tinha por volta de quinze anos, mudou-se com a família para o rio Purus e,
posteriormente, foram todos viver na zona rural da cidade de Pucallpa. Ali, conheceu um
explorador de madeira que o levou para trabalhar em Sepahua e lhe deu uma casa. Algum
tempo depois, José Chorro buscou seus parentes e, atualmente, uma parte significativa
dos Yaminahua que residem em Sepahua são descendentes dele, de seus irmãos e de suas
irmãs (HEREDIA FLORES, 2018, p. 38-39). Ao longo de sua vida, José Chorro trabalhou
como madeireiro, comerciante de pele de animais e intérprete; trabalhou para empresa
petroleira, missionários e antropólogos; casou-se com duas irmãs Nahua e viveu durante
mais de uma década na comunidade nativa Santa Rosa de Serjali (FEATHER, 2010, p.
19). 97 Durante alguns anos, ele ocupou a posição de chefe em Serjali, sendo substituído
por Curaca, em 1998. Em 2008, mudou-se para Sepahua, onde faleceu, em 2017, com
cerca de 80 anos de idade.
Conforme descrito por Heredia Flores (2018), José Chorro mantinha uma
relação afetuosa com os Nahua e se reconhecia como um importante protagonista no
processo de contato destes, tendo atuado como pai e como chefe. Sua memória enfatiza
“a relação paternal que tinha com os nahua, os quais lhe chamavam de ‘papai’, pois ele
os tratava como filhos. Os levava para conhecer novos lugares, lhes ensinava a ‘ser
civilizados’ e fornecia roupas e ferramentas enviadas pela missão dominicana”
(HEREDIA FLORES, 2018, p. 77). Além de objetos e conhecimentos provenientes de
sua vivência no mundo dos brancos, José Chorro também introduziu o uso da ayahuasca
entre os Nahua, chegando a ser reconhecido por eles como um importante curandeiro. 98

Estes trabalhos o identificam com ao menos quatro nomes diferentes: José Chorro, ou Comaroa, na tese
de Feather (2010), e José Ramírez, ou Kuma Rua, na dissertação de Heredia Flores (2018).
97
A comunidade nativa Santa Rosa de Serjali fica localizada no rio Mishagua, distrito de Sepahua, Província
de Atalaya, região de Ucayali, no Peru. Segundo Feather (2010, p. 12), os Nahua vivem nesse local desde
1995, ainda que seu reconhecimento oficial tenha se dado apenas no ano 2005. Santa Rosa de Serjali fica
localizada dentro da Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nati y otros (RTKNN).
98
O filme etnográfico “The shaman and his apprentice”, produzido por Reid e Townsley, em 1989, registra
a iniciação xamânica de homens nahua conduzida por José Chorro.
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Por sua vez, Zarzar (1987) e Dagget (1991) relatam que el jefe yaminawa
passou a ocupar uma posição ambígua em relação aos Nahua, constituindo-se ao mesmo
tempo como um patrão e um pai protetor, generoso mas também interessado em obter
benefícios próprios. 99 Na perspectiva destes autores, a influência de José Chorro e dos
demais Yaminahua no sentido de “civilizar” os Nahua era considerada nociva e acelerava
o processo de perda cultural, como demonstra o trecho a seguir:
O chefe Yaminahua de Sepahua demonstrou ser um mediador cultural eficaz e
adquiriu uma maneira própria e independente de se relacionar com os Nahua.
Finalmente, ganhou total confiança e é considerado pelos Nahua como um
poderoso curandeiro, bom caçador e como alguém que conhece o mundo de
fora (ZARZAR, 1987, p. 97).

Porém, o autor arrisca uma interpretação ousada e sugere que a atitude do
chefe yaminahua em relação aos Nahua representou um tipo de “etnocídio particular” na
medida em que buscou transformá-los em Yaminahuas civilizados, “vinculados ao
mercado, sedentários, vestindo roupas, tomando cerveja, trabalhando na madeira,
consumindo bens manufaturados e sem embargo, seguir sendo Yaminahuas” (ZARZAR,
1987, p. 106). Entretanto, da perspectiva indígena, esse processo apresenta outras
nuances. Feather menciona que, tão logo saíram da mata, os Nahua já estavam vestindo
roupas, comendo açúcar e tentando falar espanhol, em uma espécie de “aculturação
instantânea” (2010, p. 30). Ao invés de enxergar um cenário de perda cultural, o autor
sugere olhar para um processo contínuo de transformação: “não se trata de sugerir que os
Nahua não estão mudando. De fato, eles olham para si próprios como vivendo de uma
maneira distinta do passado. A diferença é que eles não olham para essas mudanças como
inconsistentes com sua identidade ou como um processo exclusivo a este momento da
vida” (FEATHER, 2010, p. 31). Segundo o autor, esse processo é marcado por um caráter
de reversibilidade, ou elasticidade, no qual as transformações ocorrem em diferentes
direções e não implicam em uma ruptura ou abandono de uma forma original (FEATHER,
2010, p. 167).
Para os Nahua, o ‘contato’ foi uma mudança social e espacial ao invés de
temporal. História é o deslocamento no espaço e nas relações sociais, não no
tempo. Eles não olham para a vida antes de 1984 com nostalgia, e tampouco
A dissociação entre as figuras do patrão e do pai protetor tem sido desconstruída por muitos autores que,
por meio de estudos etnográficos, demonstram que os índios com frequência enxergam uma continuidade
entre os dois papéis (cf. BONILLA, 2005; COSTA, 2016a; FAUSTO, 2008). Retomarei esse assunto no
capítulo 4.
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enxergam a vida após como sendo apenas exploração e discriminação. Para os
Nahua, os eventos de 1984 foram ao mesmo tempo hilários e trágicos,
produtivos e destrutivos, compreensíveis e desconcertantes. Eles não
consideram esses eventos, nem nenhuma das mudanças que se seguiram, como
impostos a eles por pessoas de fora, mas como escolhas motivadas pelos seus
desejos. As consequências do contato não representavam nenhuma surpresa
para eles, e as respostas que eles davam, na forma como se vestiam, falavam e
se comportavam, estavam vinculadas à própria visão de mundo e cosmologia
ao invés de ser uma reação à sociedade nacional (FEATHER, 2010, p. 41).

Por sua vez, os Yaminahua também consideram que tiveram um papel
importante em ensinar aos Nahua como “ser civilizado”, o que envolve o aprendizado de
novos hábitos e comportamentos relacionados ao mundo dos brancos (HEREDIA
FLORES, 2018). Para os Yaminahua de Sepahua, o processo de civilização envolve
deixar de viver como “índio bravo” – que mora dentro da mata, anda pelado e vive
fugindo – e aprender a relacionar-se com novas pessoas e comportar-se em um novo
contexto (usar roupa, comer outros alimentos, adotar novos hábitos de higiene). Todas
essas mudanças são vistas como parte de um processo de “se acostumar”, sendo
importante ressaltar que “uma pessoa não apenas se acostuma, como também, e
sobretudo, pode acostumar ou ser acostumado por outros” (HEREDIA FLORES, 2018,
p. 125). Nas narrativas recolhidas por Heredia Flores (2018, p. 139), a respeito desse
processo de acostumbramiento, existe uma ênfase na agência tanto dos Nahua, afinal
foram eles quem saíram da mata, como dos Yaminahua, responsáveis por “civilizar” os
primeiros. Já os agentes não indígenas, apesar de terem tido uma atuação reconhecida e
valorizada, não figuram como os protagonistas principais.
Encontros Yaminahua e Txitonawa, no Peru
Nos primeiros anos da década de 1960, os Yaminahua que viviam na região
do alto Juruá (Yurua) passaram a estabelecer relações permanentes com os brancos, nas
cabeceiras dos rios Mapuya e Inuya, no Peru. Por um lado, havia o movimento de
madeireiros e missionários que buscavam contatar grupos de índios arredios e, por outro,
os próprios Yaminahua estavam em busca de mercadorias e, não raras vezes, assaltavam
acampamentos de brancos para obter os itens desejados. O padre Ricardo Álvarez Lobo,
por exemplo, contou em uma entrevista ter realizado nove expedições de contato, cinco
em busca dos Amahuaca e quatro atrás dos Yaminahua (ÁLVAREZ LOBO, 1965, p.

106

12). 100 Entretanto, do ponto de vista destes últimos, foram eles que tomaram a decisão de
se aproximar dos brancos. A seguir, apresento uma versão resumida sobre como foi esse
processo, do ponto de vista dos Yaminahua, narrada a partir do trabalho de Pérez Gil
(2006, 2011).
Por volta de 1960, após a morte do chefe do grupo, os Yaminahua que viviam
nos afluentes do alto rio Juruá decidiram se mudar e procurar outro lugar para fazer
roçado. Saíram em busca de ferramentas e objetos de metal e, no caminho, encontraram
com um grupo ashaninka e decidiram aproximar-se. Após um susto inicial, os Ashaninka
ofereceram caiçuma e, pouco depois, ambas as partes já interagiam amigavelmente.
Porém, os Ashaninka não tinham os bens desejados pelos Yaminahua, de modo que estes
seguiram viagem até o rio Mapuya, onde se encontraram com os Amahuaca que, por sua
vez, atuaram como intermediários para o estabelecimento de relações pacíficas com os
brancos. 101
A narrativa destes encontros nos mostra que a utilização de grupos indígenas
como intermediários em processos de contato foi uma técnica utilizada, por índios e
brancos, no encontro com um “outro desconhecido”. Assim como na relação estabelecida
entre os Yaminawa e os Nahua, descritas anteriormente, o papel dos Ashaninka e dos
Amahuaca não se encerrou com a função de intermediários para acessar o mundo não
indígena. Estabelecido o contato definitivo, os Yaminahua experimentaram uma série de
mudanças em sua forma de vida e adotaram elementos vindos de fora, como o uso de
plantas piri-piri ou o consumo de caiçuma, dois hábitos aprendidos com os Ashaninka
que acabaram incorporados à vida nas aldeias yaminahua no rio Mapuya (PÉREZ GIL,
2011). Assim, como a autora nos mostra, da perspectiva dos Yaminahua, estas
transformações fazem parte de um processo de “se tornar civilizado”, que diz respeito ao
acesso e consumo de bens manufaturados, mas também à adoção de práticas e hábitos de
outros povos indígenas, como o cultivo da mandioca, o consumo de caiçuma ou o uso de
esteiras para dormir.

O padre Ricardo Álvarez Lobo é um missionário dominicano que desde o final dos anos 1950 atua na
Missão de Rosário, estabelecida no rio Sepahua, no Peru. Segundo a terminologia missionária da época,
haviam dois tipos de viagem: de exploração, destinada ao reconhecimento do território; e expedição,
viagens realizadas para a conquista espiritual de tribos indígenas a fim de “criar vínculos de amizade e
iniciar o processo de evangelização” (ÁLVAREZ LOBO, 1965).
101
Uma análise sobre o papel dos Ashaninka no processo de contato dos Yaminahua do rio Mapuya pode
ser encontrada em Pérez Gil (2011); e sobre o consumo de masato (caiçuma) como parte de um processo
de se “civilizar” em Pérez Gil e Carid (2013).
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De acordo com Pérez Gil e Carid (2013), os Yaminahua traduzem civilizar
por usĩ, que significa “misturar-se” e, neste contexto, se refere a uma mistura específica,
associada à ideia de se casar com um determinado tipo de outro – geralmente Ashaninka
ou mestizo (2013, p. 278). 102 Segundo os autores, tanto os casamentos como as
masateadas são entendidos, e experimentados, como mecanismos para civilizar-se e
fazem parte de um projeto yaminahua de “virar mestiço”. 103 Embora a ideia de civilização
mantenha um contraste entre a forma de vida atual e a que levavam antes do contato,
cumpre notar que o mundo dos brancos não é o único referencial das mudanças
desencadeadas com o contato, pois como vimos, outros grupos indígenas acabaram
assumindo um papel tanto ou mais importante quanto os não indígenas. “Se,
efetivamente, como sugere esse conceito, o contato implica um processo de alteração não
apenas inevitável quanto também desejado, o certo é que acontece e se desenvolve, em
grande medida, num marco e com conteúdos indígenas” (PÉREZ GIL, 2011, p. 93).
Assim, uma vez estabelecidos no Mapuya, os Yaminahua passaram a
trabalhar na extração de madeira em troca de mercadorias. Após alguns anos, algumas
famílias que não queriam continuar trabalhando para os madeireiros retornaram para a
região do alto Juruá, onde posteriormente passaram a receber assistência de missionários
do Instituto Linguístico de Verano – ILV (PÉREZ GIL, 2006). Apesar da separação, os
grupos do Mapuya e do Juruá mantiveram relações entre si, bem como uma circulação
intensa entre suas aldeias, sendo frequente visitarem-se e casarem-se entre si (PÉREZ
GIL, 2006; CARID, 2007).
Décadas se passaram quando, no ano de 1995, um grupo de índios isolados
que vivia na mata entrou em conflito com madeireiros no alto rio Mapuya, durante um
saque em um acampamento (PÉREZ GIL, 2006; HUERTAS, 2014). Os Yaminahua foram
chamados pelos madeireiros para atuarem como intérpretes e mediadores e, ao encontrálos, os reconheceram como parentes e os identificaram como sendo Txitonawa. Segundo
Pérez Gil (2006), os Yaminahua contam que conviveram com os Txitonawa na época em
que viviam nas cabeceiras do Envira, junto com Amahuaca e Kununawa, com os quais
mantiveram relações de aliança, contraíram matrimônios e realizaram festas comuns.
102
Na Amazônia peruana, a categoria de mestiço (mestizo) ocupa um espaço intermediário entre as
categorias de branco e de indígena.
103
As masateadas são festas realizadas pelos Yaminahua, nas quais se consome muito masato (caiçuma),
que é uma bebida fermentada de mandioca. Nestas ocasiões as pessoas se reúnem para se divertir, escutar
música, dançar e namorar. Porém, o estado de embriaguez pode acender ou rememorar conflitos. Ao leitor
interessado, remeto ao artigo de Pérez Gil e Carid (2013), no qual os autores descrevem e analisam as
masateadas como um modelo sociológico reduzido da dinâmica social yaminahua.
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Nesta época, em decorrência de uma epidemia, Yaminahua e Txitonawa decidiram sair
do rio Envira e seguiram em direção às cabeceiras do Juruá. No caminho, os dois grupos
travaram um conflito entre si, que resultou em mortes em ambos os lados. Segundo Pérez
Gil (2006), os Yaminahua atribuíram as mortes dos seus às agressões xamânicas dos
Txitonawa e, por conta disso, revidaram. O ataque de vingança resultou na morte de
vários Txitonawa e aqueles que sobreviveram fugiram, efetivando a separação dos dois
grupos. A autora estima que o conflito ocorreu por volta de 1950, pouco antes do contato
definitivo dos Yaminahua com a sociedade peruana. Assim, quando cerca de meio século
depois,
os Txitonawa decidiram abandonar sua vida nômade e iniciar um contato mais
estável com os mestiços em 1995, não apenas vieram à tona as relações de
parentesco existentes entre eles, mas também os acontecimentos violentos. O
sentimento entre os Yaminawa para com os Txitonawa é ambíguo e varia entre
as pessoas do grupo em função das relações de parentesco existentes e do papel
que os Txitonawa possuem nos projetos políticos de cada um (PÉREZ GIL,
2006, p. 240).

Em um primeiro momento, após saírem da floresta, os Txitonawa foram
morar com os Yaminawa na comunidade de Raya, no rio Mapuya, porém, logo contraíram
doenças e muitas pessoas morreram. Em pouco tempo o conflito entre os dois grupos
aguçou-se e passaram a trocar acusações de feitiçaria. A maior parte das famílias
txitonawa migrou para a região do alto Juruá, onde passaram a residir junto a
comunidades yaminahua. Apenas uma família txitonawa permaneceu com os Yaminahua,
no rio Mapuya, e acabaram tendo um destino trágico. 104 Nos dias de hoje, os Txitonawa
que saíram da mata em 1995 vivem na RT Murunahua, no Peru, conforme mencionado
na seção anterior. Existem ainda relatos de que existem Txitonawa em situação de
isolamento, e a hipótese de que possam existir vínculos de parentesco entre os índios do
Xinane e o grupo que saiu em 1995, como vimos. No já citado informe de atualização da
RT Murunahua, encontrei a transcrição de uma fala bastante interessante de um homem
Chitonahua, chamado José Pérez Gómez, que reproduzo abaixo:
Eu sou Chitonahua, meu pai é Chitonahua, mas eu me civilizei. Chitonahua é
nosso grupo étnico. Chitonahua significa “sem roupa”, “calato”, por isso
somos Chitonahua, porque não tínhamos nada... Meu grupo é Chitonahua, não
sabe castellano, não sabe nada (HUERTAS, 2014, p. 21)

No ano 2001, um conflito com os Yaminawa resultou na morte desta família txitonawa, justamente
quando empreendiam uma viagem de mudança para morar com o restante do grupo, no rio Juruá. (PÉREZ
GIL, 2006; CARID, 2007).
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Esta fala retoma um ponto que vimos ao final da última seção, no qual o nome
Txitonawa aparece em oposição a “civilizado”. Embora pouco se saiba do ponto de vista
dos Txitonawa sobre o processo que vivenciaram ao sair da mata, é inegável que os
Yaminahua tiveram uma participação importante. Os relatos apresentados nessa seção,
sobre como diferentes grupos pano do complexo dialetal yaminawa saíram da mata, nos
mostram que esses processos guardam muitas semelhanças entre si, dentre as quais
destaco a presença de intermediários indígenas no estabelecimento de relações pacíficas
com os brancos. Na maior parte dos registros históricos, estes intermediários permanecem
no anonimato, ou “apagados” em uma coletividade genérica. Neste sentido, busquei
mostrar, por exemplo, alguns aspectos relacionados à participação de José Chorro na vida
dos Nahua quando estes decidiram sair da mata.
No capítulo seguinte veremos, em linhas gerais, como foi o processo de sair
da mata dos Jaminawa que habitam hoje no Brasil, e como estabeleceram e
desenvolveram suas relações com os brancos, mas também com outros povos indígenas.
Veremos, ainda, como essa história foi sendo construída no percurso de uma intensa
mobilidade, que abrange diferentes calhas de rios, aldeias e cidades. Por fim,
conheceremos um pouco mais a fundo a história de vida de algumas personagens desta
tese, e faremos um sobrevoo por outros contextos etnográficos para nos ajudar a refletir
sobre o papel de diferentes personagens indígenas que atuaram como intermediários,
intérpretes e tradutores na relação entre índios e brancos.
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Mapa 3. Complexo dialetal yaminawa (Brasil/Peru).
Elaboração: Carolina Bocatto, 2020.
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CAPITULO 3
ENTRE RIOS, ALDEIAS E CIDADES
3.1 Sair da mata e trabalhar para os patrões

Como vimos no capítulo anterior, as fontes etno-históricas registram que
no final do século XIX e início do XX diferentes grupos pano viviam na região de
cabeceiras dos rios Envira e Tarauacá (TOWNSLEY, 1994; TASTEVIN, 1926 [2009]).
Segundo Townsley (1994), estes grupos viveram diferentes momentos de aproximação e
afastamento em relação aos brancos. Embora não tenham mantido contatos diretos, estes
grupos sentiram os efeitos da frente de exploração caucheira nos altos rios Purus e Juruá
(de 1890 a 1912), especialmente a baixa demográfica, em decorrência das epidemias que
se espalharam pela região. Alguns grupos chegaram a trabalhar por um tempo como mão
de obra para os patrões do caucho e, por diferentes razões, decidiram voltar para dentro
da mata. Outros parecem ter se adaptado melhor, e serviram como guias e intermediários
na pacificação, ou erradicação, de outros que viviam na mata. 105 Esse movimento em
direção ao mundo não indígena, por sua vez, é caracterizado por uma ambivalência. Ao
mesmo tempo em que rejeitavam estabelecer relações pacíficas com os invasores e se
refugiavam nas cabeceiras dos igarapés, esses grupos estavam interessados nas
ferramentas e outros objetos e, para obtê-los, realizavam saques aos acampamentos de
brancos. O contato com o mundo não indígena, estabelecido inicialmente de forma
indireta, por meio da circulação de objetos, aumentou conforme a frente de exploração
avançava sobre os territórios indígenas.
Nessa seção, contarei uma história, dentre outras possíveis, sobre como os
Jaminawa saíram da mata e passaram a estabelecer relações pacíficas e continuadas com
os brancos. As datas são imprecisas, mas estima-se que ao longo das décadas de 1940 e
1950, após os primeiros contatos com os caucheiros no Peru, diferentes grupos pano que
viviam no alto Purus, e seus afluentes, migraram em direção aos rios Chandless, Acre e
Iaco, no Brasil. Esses diferentes “grupos”, ou, sheke itsawu, como vimos no capítulo

Trata-se das “correrias”, como eram chamadas as expedições organizadas por patrões do caucho para
expulsar ou exterminar os “índios bravos” de uma determinada área.
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anterior, vieram a constituir o que hoje é o povo Jaminawa (JAMINAWA, 2013;
CORREIA, 2012; JAMINAWA et. al., 2016; CALAVIA, 2006). 106
Conforme José Correia explicou, os Jaminawa “não vieram tudo de uma vez
não, vieram todos separados, eram várias turmas, assim como é hoje”. É interessante notar
que, ao me contar sobre o contato com os brancos, José Correia tenha utilizado a palavra
“turma” e enfatizado o nome da pessoa que “liderava”, como as “turmas” do “velho
Clementino, finado Napoleão, finado Zé Antônio, finado Sebastião, compadre Batista,
velho Maxico, finado Juarez, velha Chica, velho Alfredo”. A ênfase no nome das pessoas
nos mostra que cada processo de sair da mata contou com uma liderança interna, que
“conduzia a turma”. Como veremos adiante, os conflitos que desencadeiam movimentos
de separação e influenciam na dinâmica de deslocamento territorial são orientados por
“famílias”, levando-me a considerar que este termo talvez seja mais apropriado para
descrever como os Jaminawa entendem esses “grupos”. Reproduzo abaixo um relato de
José Correia, publicado no Etnozoneamento da Terra Indígena Mamoadate (ACRE,
2006), sobre o contato do seu bisavô, Napoleão, com um patrão no Peru:
Esse Estevão Meireles trabalhava com uns índios que também falavam a
mesma língua nossa, que já tinham contato primeiro com esse pessoal, os
peruanos, que eram os Sharanawa e os Marinawa. Trabalhando junto viram os
rastros e tudo, e foram atrás e pegaram um coitado que parece que andava até
pescando. Eles pegaram na marra e foi um rolo danado, o finado Napoleão e
os outros se alvoroçaram pra matar branco e aquela história toda. Aí o finado
Napoleão disse: “olha, vocês não matem mais brancos, porque de hoje em
diante eu não quero mais viver na mata. Eu vou me embora, trabalhar com os
brancos agora. E aí vieram amansar os brancos. Aí vieram trabalhar com esse
Estevão Meireles, que é um peruano (Silva, José Correia. In: ACRE, 2006, p.
31).

Conforme muitos autores vêm chamando a atenção nas últimas décadas, a
“história do contato”, narrada da perspectiva indígena, frequentemente indica que foi uma
iniciativa própria, na qual estes ocupam a posição de agentes pacificadores que
“amansam”, ou “domesticam”, os brancos (CARNEIRO DA CUNHA, 1992;
FRANCHETTO, 1992; ALBERT e RAMOS, 2000). Se, por um lado, o trecho acima
reitera essa abordagem, por outro também explicita a ambiguidade dessa relação, pois ao
mesmo tempo em que Napoleão decidiu sair da mata, “amansar os brancos” e trabalhar
para eles, o patrão tinha enviado índios “pacificados” para buscá-los, à força, na mata.
Em uma das conversas que tive com José Correia, ele me disse que foram os peruanos
Cabe lembrar, como dito no capítulo anterior, que Yawanawa e Kaxinawa são etnônimos que fazem
parte da “composição” do povo Jaminawa e, nesse sentido, não devem ser confundidos com os povos
indígenas Kaxinawá (Huni Kuin) ou Yawanawá, também pertencentes ao tronco linguístico pano.
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que “amansaram” os Jaminawa e os ensinaram a trabalhar. Em troca, os Jaminawa tinham
acesso às mercadorias e objetos que tanto desejavam.
Assim, as primeiras décadas de convivência dos Jaminawa com os brancos
deu-se no contexto do trabalho para os patrões não indígenas, inicialmente os caucheiros
peruanos e, posteriormente, seringalistas e fazendeiros no Brasil. Após a migração para o
território brasileiro, entre as décadas de 1950 e 1970, os Jaminawa trabalharam para
diferentes patrões nos rios Acre e Iaco, mantendo um fluxo de deslocamentos entre um
local e outro. As primeiras décadas de vida de José Correia nos permite exemplificar um
pouco dessa dinâmica. Ele nasceu em 1954, no rio Iaco, na colocação Maloca, do patrão
Otávio Correia, de onde advém seu sobrenome. 107 Pouco depois, sua família foi trabalhar
com o patrão Cariolano, no rio Acre e em 1968 retornaram para o rio Iaco, dessa feita
para trabalhar no seringal Petrópolis, do patrão Canísio Brasil. O mapa apresentado ao
término dessa seção mostra a região do alto rio Purus, e seus afluentes, permitindo
visualizar como as cabeceiras dos mesmos se encontram nessa região transfronteiriça
entre Brasil e Peru.
De acordo com Calavia (2006), as mudanças de patrão que ocorreram nesse
período parecem ser resultado de uma dinâmica interna aos Jaminawa, na qual brigas e
conflitos desencadeavam processos de cisão e alimentavam um movimento de dispersão
territorial. Ademais, a vida nos seringais, ou “a época dos patrões”, aparece nas narrativas
jaminawa como um período de “cativeiro”, no qual eram proibidos de manter roçados e
realizar outras atividades de subsistência. Em 1968, o grupo do qual fazia parte José
Correia mudou-se do rio Acre para o Iaco, a fim de trabalhar para Canísio Brasil, no
seringal Petrópolis, junto com famílias manchineri. As memórias desse período falam em
escravidão e diversos tipos de violências e abusos (CALAVIA, 2006). Poucos anos
depois, no início da década de 1970, missionários da Missão Novas Tribos do Brasil
instalaram-se no rio Iaco, próximo ao seringal Petrópolis. Estes, por sua vez, mantinham
visitas esporádicas aos índios e terminaram aproximando-se mais dos Manchineri do que
dos Jaminawa (CALAVIA, 2006).
Em 1975, a Funai “chegou” na região com objetivo de demarcar o território
indígena e “libertar” os Jaminawa e Manchineri do confinamento que viviam nos
seringais. Os Jaminawa contam que quando José Carlos Meirelles chegou ao rio Iaco para
Conforme o próprio José Correia ressaltou, muitos Jaminawa que trabalharam nos seringais adotaram o
sobrenome dos patrões, uma prática comum no sistema de aviamento na Amazônia e que, no Acre, foi
adotada entre outros povos indígenas, como os Kaxinawa e os Manchineri.
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chefiar o recém-criado Posto Indígena Mamoadate trouxe muita mercadoria e distribuiu
para os índios, portando-se como um patrão generoso. Assim como os patrões de seringal,
o chefe de posto da Funai contava com a mão de obra indígena para caçar, abrir roçado,
pista de pouso, entre outros serviços. Porém, diferente daqueles, os funcionários da Funai
não reivindicavam propriedade sobre a terra e justificavam sua presença enquanto
responsáveis por prover assistência e proteção aos índios.
A construção do posto indígena na aldeia Extrema, localizada a montante no
rio Iaco, contou com a participação de Jaminawa e Manchineri, que passaram a morar no
local. A convivência entre os dois povos, na mesma aldeia, durou aproximadamente dez
anos. Seja em razão de conflitos com os Manchineri, ou em busca de melhor acesso às
mercadorias, ao longo dos anos as famílias jaminawa foram migrando progressivamente
para outros locais e constituindo novas aldeias. A Funai, por sua vez, não conseguia se
manter como um bom patrão, pois “não fornecia bens de consumo brancos nem prestava
assistência com a suficiente intensidade. A descida até Sena Madureira levava 12 dias, e
a volta, rio acima, um mês. Com muita caça, mas sem sal, a vida no Alto Iaco, lembra um
dos informantes, era como de índio brabo” (CALAVIA, 2006, p. 184).
É interessante notar que, nesta citação, a vida de “índio brabo” não se
caracteriza por manter ou não relação pacífica com os brancos, como vimos acima, mas
sim às condições de vida e de acesso às mercadorias e alimentos dos brancos. Em um
artigo publicado em um jornal local, em 1988, José Correia comenta que “a filosofia da
Funai era ‘amansar o índio’, só que nós nunca fomos brabos, não tínhamos apenas o
conhecimento do outro mundo, do mundo dos brancos, assim como estes não nos
conheciam” (AQUINO, 2012, p. 114). 108 Vimos, no capítulo 2, que os Jaminawa
elaboram sua história a partir de uma divisão entre o “tempo dos antigos”, identificado
com uma “fala profunda”, a vida na mata e a condição de “índio brabo”, e o “tempo atual”,
que diz respeito à vida após saírem da mata e “acostumar” a viver com os brancos. 109
Como nos mostra Balestra (2013), a oposição entre índios “brabos” e
“mansos” foi intensamente articulada pelos brancos no processo de ocupação territorial

108
O artigo mencionado é intitulado “Jaminauas: um grito de amor à mata” e foi publicado no Jornal Página
20, na coluna Papo de Índio (AQUINO, 2012).
109
Como veremos no próximo capítulo, no que diz respeito ao processo de contato dos índios do Xinane,
essas noções se complementam com a ideia de “acostumar-se” a um novo modo de vida, o que envolve
transformações corporais, mudanças no local de moradia, aprendizado de novas palavras, dentre outros;
mas também implica em se inserir em novos contextos relacionais e deixar de se comportar como “índio
brabo”.
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das bacias dos rios Juruá e Purus. 110 No contexto da empresa seringalista, nas primeiras
décadas do século XX, “brabo” foi uma categoria amplamente utilizada para referir-se
aos índios, mas também aos nordestinos que migravam para a região, para trabalhar na
extração da seringa. Segundo a autora, do ponto de vista dos brancos, “brabos” eram
aqueles “que não se prestavam a um trabalho pacífico e respeitador da lógica ocidental
de produtividade”, em oposição aos “mansos”, que eram pessoas “civilizadas”, “que
sabiam trabalhar para os brancos e se vestirem; eram agricultores e pacíficos”
(BALESTRA, 2013, p. 54). Por sua vez, a passagem de um “estado” a outro era
caracterizada como um processo de “amansamento”.
Por outro lado, conforme a autora, essas mesmas categorias foram e ainda são
utilizadas por muitos povos indígenas na região para narrar sua história, dentre os quais,
os Kulina, que falam uma língua da família arawá e vivem no alto rio Purus e em afluentes
do rio Juruá. Assim, Balestra (2013) observa que os Kulina fazem uso das categorias
“brabos” e “mansos” para falar sobre si, sobre a história e sobre os diferentes modos de
socialidade associados aos espaços onde vivem. Essa oposição, por sua vez, se vincula a
uma concepção dual da própria história, dividida em dois “tempos”: o “tempo dos
antigos”, que se refere a quando viviam na mata e eram “brabos”, e o “tempo atual”, que
diz respeito a viver na beira do rio e ser “manso” (BALESTRA, 2013, p. 186). Semelhante
à ideia de “sair da mata”, que vimos no capítulo 2, os Kulina concebem sua passagem de
“brabo” a “manso” como uma mudança temporal e espacial.
Os termos “brabos” e “mansos” também são usados por muitos povos
indígenas para descrever suas relações com os “outros”. De acordo com Gil (2020), os
Kanamari utilizam esses termos para falar sobre suas relações com os Tyonwük-dyapa,
sobretudo no contexto dos primeiros encontros, quando estes ainda eram “brabos”, ou
seja, “não utilizavam sal em sua alimentação, não usavam roupas, não tinham roças e

De acordo com Aquino (1977), na década de 1970, os Kaxinawá que trabalhavam para a empresa
seringalista eram chamados de “caboclos”, por parte dos “cariú” (brancos). Dentre as diferentes conotações
atribuídas ao termo, o autor menciona a característica de “desconfiado”, expressa, por exemplo, nesta frase:
“caboclo é bicho desconfiado, caboclo nunca amansa, acostuma (colonheiro de Feijó)” (AQUINO, 1977,
p. 75). Segundo o autor, a “identidade de caboclo” é marcada, por um lado, pelos estereótipos que ressaltam
uma “falta de engajamento” para o trabalho na empresa seringalista e, por outro, por imagens que remetem
a uma natureza ambígua “selvagem”, como na fala “eu nunca vi um caboclo se perder no meio do mato.
Caboclo é meio brabo e meio manso’ (regatão do rio Envira)” (AQUINO, 1977, p. 76). Nos dias de hoje, o
termo parece ter caído em desuso na medida em que estes passaram a ser reconhecidos pelo Estado
brasileiro como “povos indígenas”. Ainda assim, embora estes não se reconheçam mais como “caboclos”,
suspeito que continua sendo utilizada, especialmente em contextos de interação local, envolvendo índios e
brancos que vivem no entorno dos territórios indígenas.
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‘andavam para todo o canto’” (2020, p. 89). 111 Nos dias atuais, os Tyonwük-dyapa já
estão “mansos”, adquiriram novos hábitos e objetos, vivem em casas e fazem roça. A
passagem de “brabo” a “manso” contou com a participação dos Kanamari, que dizem que
os “amansaram”, já que eles “não sabiam nada” e “não tinham nada” (GIL, 2020, p. 89).
Como veremos no próximo capítulo, o processo de “amansamento” exercido
pelos Kanamari em relação aos Tyonwük-dyapa é marcado pela posição de “chefe” ou
“patrão” que os primeiros assumiram frente aos segundos. Uma posição que, por sua vez,
aponta para uma relação assimétrica que envolve práticas de cuidado e proteção, na
medida em que o patrão se caracteriza pela sua capacidade de fornecer mercadorias e
prover os itens de necessidade para aqueles que precisam. Embora exista sempre algum
tipo de troca envolvida, como pequenos serviços ou produtos da floresta, a ênfase não
recai na exploração da mão de obra, tão característica à relação com os patrões brancos.
Ademais, Gil (2020) ressalta que os Kanamari fazem uso dos mesmos termos em relação
a si mesmos, ao considerarem que seus antepassados eram “brabos”, pois “não tinham
nada”, não sabiam falar a língua dos brancos, nem estabelecer relações de troca com estes
(2020, p. 91). Assim como entre os Kulina, os termos “brabos” e “mansos” parecem ser
empregados pelos Kanamari “para pensar sobre si mesmos e sobre os outros, definindo
espacialidades, temporalidades e, principalmente, socialidades específicas” (GIL, 2020,
p. 92).
No que diz respeito ao contato com os índios do Xinane, vimos no capítulo 1
que as cenas dos “primeiros encontros” são marcadas por ações direcionadas para
“amansar o outro”: 112 os índios do Xinane buscaram “amansar” os brancos por meio de
gestos e sopros; os Jaminawa passaram no corpo um preparo de ervas (sako) cuja essência
tem o poder de “frear” ou “dominar” o outro (ver fala de Zé Correia sobre sako); os
Ashaninka tentaram “amansar” os índios do Xinane oferecendo comida, como macaxeira
e banana. Os servidores da Funai, por sua vez, não queriam “amansar” ninguém, queriam
que os índios isolados voltassem para a mata e repreendiam as iniciativas de aproximação
e as trocas realizadas pelos Ashaninka. No vídeo que registra as cenas do encontro na
aldeia Simpatia, os brancos falam diversas vezes katawe, “vai embora meu amigo”, “aqui
é ruim, volta pra casa”. Esse pensamento manifesta um imaginário no qual a vida na mata,
Os Kanamari e os Tyonwük-dyapa são povos falantes de uma língua da família katukina e vivem no alto
rio Itaquaí, na TI Vale do Javari, no estado do Amazonas.
112
A referência a “primeiros encontros” envolve a sequência de acontecimentos na aldeia Simpatia, descrito
no capítulo 1, mas também considera que cada pessoa nova que foi inserida no contexto relacional da Bape
vivenciou um “primeiro encontro”.
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como “índio isolado”, é vista como “melhor”, ao passo em que o contato com “a
sociedade envolvente” é visto na ótica do contágio, seja pelo adoecimento dos corpos ou
pela “perda cultural” decorrente da transformação nos modos de vida. Voltarei a esse
assunto no próximo capítulo.
Para encerrar essa seção, sugiro olhar para o movimento de “amansar”, ou
“pacificar”, feito pelos índios em direção aos brancos. As representações dos brancos nas
cosmologias indígenas é um tema bastante explorado na antropologia, sendo diversos os
registros destes como seres sobrenaturais, espíritos, canibais, feiticeiros, donos de doença,
dentre outros (ALBERT, 1992, 2000; ALBERT e RAMOS, 2000; KOPENAWA e
ALBERT, 2015). Essas imagens demonstram que a ação de “pacificar” se direciona a
seres que são vistos como perigosos e violentos, dotados de uma agência predatória que
precisa ser neutralizada. Conforme nos conta Krenak (1999), “as narrativas antigas” de
muitos povos indígenas falam de “profecias” sobre a chegada dos brancos. De um modo
geral, nessas “narrativas” os brancos costumam ser concebidos como um “irmão” que se
afastou, foi viver longe e não mandou mais notícias (KRENAK, 1999). Ao ir embora,
esse “irmão” “se retirou também no sentido de humanidade que estávamos construindo”
e aprendeu muitas coisas novas, outras tecnologias, linguagens e formas de se organizar
(KRENAK, 1999, p. 27). Vê-se, assim, que nas “narrativas antigas” o “retorno dos
brancos” é um acontecimento ao mesmo tempo esperado e temido. Não deixa de ser
curioso notar que neste artigo intitulado “O eterno retorno do encontro”, Krenak (1999,
p. 25) utiliza como exemplo da existência contemporânea de povos indígenas “que
ninguém conhece”, justamente, “os Jaminawa”, em referência aos índios isolados que
vivem no estado do Acre, na fronteira entre Brasil e Peru.
3.2 Expandindo o espaço de circulação
No final dos anos 1980 e início dos 1990, o movimento migratório dos
Jaminawa se expandiu para outras localidades no estado do Acre. 113 As razões dessas
novas mudanças variam, mas com frequência a ocorrência de conflitos e brigas internas
é apontada como motivo das separações. Um desses “movimentos migratórios” ocorreu
ao longo da década de 1990, com a mudança de famílias jaminawa que viviam no rio
Acre para a cidade de Rio Branco. Nessa seção, utilizarei o termo “família” no mesmo
Esse movimento coincide com um período de intensificação da frente de expansão não-indígena na
região do vale do rio Acre, com a abertura de pastos para a pecuária e a conclusão da pavimentação da
rodovia BR 317, que conecta Assis Brasil e Rio Branco, e da BR 364, que liga Rio Branco a Sena Madureira.
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sentido das “turmas” mencionadas por José Correia, ou seja, como uma “família extensa”,
entendida como um conjunto de pessoas vinculadas por relações de parentesco, lideradas,
geralmente, por um homem. 114 Registros dos jornais da época indicam que as condições
de vida desses migrantes jaminawa no ambiente urbano eram precárias: moradias
improvisadas, insegurança alimentar e exposição a doenças. Para manterem-se na cidade,
era comum que pedissem dinheiro nas ruas. Aos olhos dos brancos, essa situação passou
a se configurar como um “problema”, gerando incômodo nos agentes governamentais e
ganhando visibilidade na mídia e entre a população de Rio Branco.

Figura 1. Jornal A Gazeta, Rio Branco,
30 nov. 1991.

Figura 2. Jornal A Gazeta, Rio Branco,
14 mar. 1992.

É interessante notar que dentre as famílias que se mudaram para Rio Branco estava a de Antônio Coruma,
pai da intérprete Jacira Jaminawa (ver capítulo 1). Jacira, que nasceu no rio Acre, em 1987, mudou-se ainda
criança para a cidade e permaneceu vivendo no contexto urbano por alguns anos, até que seu pai liderasse
a mudança para o rio Caeté, sobre a qual falarei adiante. Considerando esse trânsito no mundo dos brancos
desde tão jovem, não é de surpreender que a atuação de Jacira como intérprete tenha agradado tanto aos
servidores da FPEE.
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Figura 3. Jornal A Gazeta, Rio Branco, 18 jul. 1992.

Além das condições precárias nas quais viviam, havia uma percepção, por
parte dos agentes públicos, de que a cidade não era um lugar para indígenas viverem e,
portanto, eles deveriam retornar para onde estavam antes. Contudo, as tentativas feitas à
época, por funcionários da Funai e do governo do Acre, para que as famílias que estavam
em Rio Branco voltassem para a região de onde tinham vindo não surtiram efeito. Ao
menos uma parte dos Jaminawa que estavam na capital haviam saído da TI Cabeceiras
do Rio Acre em função de um grave conflito interno, que resultara em morte e instaurara
um ciclo de vingança para o qual não queriam retornar.
Diferentes instituições governamentais (estaduais e federais) foram, então,
acionadas para solucionar o “problema Jaminawa”. Como nos mostra a pesquisa de
Ferreira (2014), este problema era resultado de um cenário de políticas públicas
desenvolvidas no âmbito estadual, no qual o modelo de organização indígena esperado
não condizia com a situação destas famílias em área urbana. 115 Havia, portanto, uma
tensão entre duas orientações políticas distintas: de um lado a política pública que
estabelecia que lugar de índio era na aldeia; de outro, “a política de mobilidade dos
Jaminawa: extensas viagens que, não necessariamente, precisam de um motivo para ser
realizadas e que, enquanto estão nos espaços urbanos, não tendo como manter-se, pedem
dinheiro nas ruas” (FERREIRA, 2014, p. 26).

Segundo Ferreira (2014), esse modelo de organização indígena seria inspirado em outros povos
indígenas no Acre (como os Kaxinawa, Yawanawa ou Ashaninka) e inclui ideias de vida harmoniosa em
comunidade, cultura material saliente, uso de pintura corporal, artesanato, rituais de forte apelo visual e
efeito estético.
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Orientados pela ideia de que esses índios deveriam ter uma terra para voltar
a “viver em aldeia”, indigenistas da Funai passaram a procurar um local para onde
pudessem ir. Foi assim que, em 1997, a Funai apoiou a transferência de algumas famílias,
lideradas por Antônio Coruma, que estavam em Rio Branco para um seringal no rio Caeté,
no município de Sena Madureira (FUNAI, 1999). No ano seguinte, uma família jaminawa
que estava vivendo “na beira do barranco”, em Sena Madureira, mudou-se para o rio
Purus, na área de um antigo seringal, onde abriram a aldeia Kaiapuka – que dá o nome à
terra indígena (FUNAI, 2005b). Essa “família” era liderada por Carlito Jaminawa, cuja
história de vida veremos mais adiante, ainda neste capítulo. Por ora, cabe mencionar que
o “grupo de Carlito” também saiu do rio Iaco em função de conflitos internos, na década
de 1980. Porém, diferente daqueles que seguiram em direção a Rio Branco, este seguiu
uma trajetória em direção ao rio Chandless e, posteriormente, ao rio Purus.
Apesar desses movimentos de constituição de novas aldeias, o chamado
“problema jaminawa” não foi solucionado e em 1999 o Ministério Público Federal (MPF)
do Acre instaurou um procedimento administrativo para investigar a “situação de
mendicância” das famílias jaminawa vivendo em Rio Branco (FERREIRA, 2014;
FUNAI, 1999; MPF, 1999; SOUZA, 1999). Dentre as propostas que surgiram estava a
elaboração de um “projeto de resgate”, que envolvia uma “reorganização do povo
jaminawa, que estava se espalhando” e estimulava a fixação em aldeias ao invés dos
centros urbanos (FERREIRA, 2014, p. 40). Conforme consta no relatório do MPF/AC,
na prática, o projeto de resgate consistiu em uma pequena ajuda com doação de alimentos,
combustível e equipamentos para apoiar a abertura e estruturação da aldeia jaminawa no
rio Caeté (MPF, 1999). 116 O grupo de trabalho constituído à época indicou José Correia
para liderar esse “processo de reorganização” do povo jaminawa e, desta forma, a Funai
o convidou e arcou com sua mudança, junto com sua família, para Sena Madureira – na
época ele morava em Tarauacá, pois havia se casado com uma mulher yawanawa. Em um
artigo publicado em um jornal local, em 2006, José Correia conta sobre a história de
ocupação dos Jaminawa no rio Caeté e menciona que, na época, foi “intimado” pelo então
administrador para “ajudar o seu povo” (CORREIA, 2006, p. 23). Pouco tempo depois,

A título de exemplo, no relatório do MPF/AC consta que a Funai conseguiu adquirir e entregar aos
Jaminawa do Caeté os seguintes itens: “50 kg de pregos, 30 pares de botas de borracha, 30 panelas de
alumínio médias, 30 isqueiros, 30 redes, 30 cobertores, 20 fardos de sal, 20 fardos de açúcar, 05 caixas de
leite em pó, 08 caixas de óleo comestível, 15 caixas de sabão em barra, 150 metros de tecido para roupa,
150 metros de tecido para mosqueteiro” (MPF, 1999).
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no ano 2000, José Correia começou a trabalhar na Funai, onde permanece até os dias
atuais. 117
O mapa a seguir permite visualizar a ocupação territorial atual dos Jaminawa
no Brasil, que abrange diferentes calhas de rios no estado do Acre e no sul do Amazonas.
Na fronteira com o Peru existe a TI Mamoadate (rio Iaco) e a TI Cabeceiras do Rio Acre
(rio Acre), ambas compartilhadas com os Manchineri. 118 As áreas que ainda se encontram
em processo de identificação e delimitação são: Jaminawa da Colocação Guajará (rio
Iaco); Jaminawa do Rio Caeté (rio Caeté); Jaminawa da Colocação São Paulino, Kaiapuka
e Chambuiaco/Estirão (rio Purus). 119 Ademais, os Jaminawa têm também uma presença
expressiva em várias cidades no Acre, como Assis Brasil, Brasiléia, Rio Branco, Sena
Madureira e Santa Rosa do Purus.

Mapa 4. Ocupação territorial dos Jaminawa no Brasil.
Elaboração: Carolina Bocatto, 2020.
José Correia trabalhou inicialmente como Chefe do Posto Indígena Manoel Urbano e, a partir de 2009,
com a reformulação da estrutura Funai tornou-se Chefe da Coordenação Técnica Local (CTL) de Sena
Madureira. Na próxima seção, veremos com mais detalhes aspectos de sua trajetória e de sua atuação como
liderança jaminawa, entre os seus e com os brancos.
118
A TI Mamoadate foi identificada em 1977, demarcada em 1986 e homologada em 1991; por sua vez, a
TI Cabeceiras do Rio Acre foi identificada em 1992 e homologada em 1998.
119
As áreas São Paulino e Kaiapuka estão localizadas geograficamente no estado do Amazonas, no
município de Boca do Acre, mas o acesso mais usual dá-se por Sena Madureira, no Acre. Já a localidade
conhecida como Estirão encontra-se no alto rio Purus, acima do município de Santa Rosa do Purus, na
fronteira com o Peru. São escassas as informações sobre as famílias que residem nessa última área.
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Estado
(UF)

Quantidade
de aldeias

População
estimada

Situação
fundiária

07

364

Regularizada

Mamoadate

04

233

Regularizada

Guajará

02

57

Em estudo

Sena Madureira

Rio Caeté

03

105

Em estudo

Santa Rosa do
Purus

Estirão

03

104

Em estudo

Colocação São
Paulino

01

81

Em estudo

Kaiapuka

03

193

Em estudo

Município

Cabeceiras do Rio
Acre
Assis Brasil

Acre

Amazonas

Terra Indígena

Boca do Acre

População total (estimada)

1.137

Tabela 5. Situação fundiária das terras indígenas habitadas pelos Jaminawa. 120

3.3 Trajetória de um líder jaminawa
Como visto até aqui, a história dos Jaminawa no Acre, especialmente a partir
da década de 1980, é marcada pela presença e liderança exercidas por José Correia da
Silva, mais conhecido como Zé Correia. Boa parte dos documentos administrativos e
acadêmicos produzidos a respeito dos Jaminawa contaram com sua interlocução, sendo
frequente encontrar citações de trechos de suas falas. Conforme escutei do próprio Zé
Correia, gravar uma pequena informação de sua vida “é gravar um pedaço de informação
do povo jaminawa”. Nos dias de hoje, ele é reconhecido, por índios e por brancos, como
um importante líder jaminawa. Ademais, sua história de vida evoca um fenômeno
observado entre outros povos indígenas, em diferentes lugares e tempos, que diz respeito
à constituição de uma chefia indígena a partir da aquisição de habilidades e
conhecimentos junto aos brancos.
Calavia conta que, quando realizou sua pesquisa de campo entre 1991 e 1992,
Zé Correia já era um chefe prestigiado, “com excelente trânsito entre autoridades locais
e estaduais”, além de “um informante criativo e consciente de seus saberes” (2006, p.
204-205). Em uma das ocasiões em que me encontrei com Zé Correia, antes que eu
Dados obtidos em fevereiro de 2020 junto à Coordenação Regional Alto Purus, unidade descentralizada
da Funai que atende a população jaminawa no estado do Acre.
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pudesse explicar os objetivos e o contexto da pesquisa, ele fez um longo relato que se
iniciou com o contato dos Jaminawa com os caucheiros peruanos e a migração para o
Brasil, passou por sua formação junto aos missionários e seu ingresso no movimento
indígena, e culminou na complexa composição do povo jaminawa. Zé Correia discorre
sobre sua vida com naturalidade, como se já o tivesse feito centenas de vezes – ainda que,
a cada vez, detalhes possam ser destacados ou deixados de lado. A resposta que ele me
deu quando lhe perguntei “Quem é o Zé Correia?” – pergunta que, cabe dizer, não me
ocorreu fazer a mais ninguém – narra sua trajetória e formação enquanto chefe jaminawa:
Tenho sessenta e três anos, meu nome é José Correia da Silva. Na língua, sou
Tunumã. Para nós, do povo jaminawa, nome nunca se acaba. Eu herdei esse
nome do meu avô. Meu avô herdou do avô dele. Nome para nós é infinito. Meu
nome Tunumã, já tem pessoas com esse nome que são meus netos. E os netos
deles vão ter esse mesmo nome, sucessivamente, cada um. Os nomes vêm dos
pais e das mães, sempre temos dois nomes, um dado pelo pai e outro pela mãe.
Minha mãe, botou o nome do tio dela, Parinawa, e o nome dado pelo meu pai
é Tunumã. Hoje estou na Funai, preocupado. Eu entrei no movimento para
liderar o meu povo, com dezesseis anos de idade. Poucas pessoas têm essa,
como dizer, uma sorte dessas de liderar seu povo sendo tão jovem. Dezesseis
anos para a sociedade branca é considerado de menor, mas eu não vejo de
menor. Nós, povo jaminawa, temos essa coisa de aprender alguma coisa
quando passa para liderança. Para a sociedade não-indígena, liderança é aquela
pessoa que sabe ler, que sabe fazer alguma coisa, tem mercadoria, ou sabe fazer
algo para chamar a atenção dos outros e liderar. Por exemplo, o Presidente da
República. Ele não se formou para isso. Mas para nós é diferente, a gente se
forma para liderar o povo, porque assim você tem o carinho pelo seu povo,
quando você representa não é o dinheiro. Então eu fui privilegiado. Dentro do
meu povo, acho que fui o único que assumiu com essa idade. Me sinto
privilegiado. Mas para dirigir eu tinha que fazer algo, tinha que fazer um curso
interno. O que é um curso interno? É passar por uma fase que muitos de nós
passamos, por exemplo, tem que chupar língua de cobra, pegar ferrada de caba,
ter uma dieta com pessoas que estão passando cargo para você. Esse curso
interno é para saber lidar com todo mundo. Tem uma dinâmica, como se fosse
uma formação na sociedade ocidental, um doutorado em antropologia, em
medicina. Só que a nossa forma é para conhecer o outro. Para a sociedade
ocidental, a gente dava mais certo como antropólogo, que estuda essa questão
do ser humano, como lidar com as pessoas. Então, quem vai liderar tem essa
formação. Antigamente pelo menos nós tínhamos. É isso que queremos, que
isso fique registrado no papel, que nós temos essa formação de como guerrear,
como defender, como ter o respeito com os clãs diferentes, que nós chamamos
de familiares, né? Porque o povo jaminawa é uma família composta por vários
povos. 121 É o kaxinawa, que não é esse kaxinawa, é yawanawa, mastanawa,
cununawa, shawãdawa, bashodawa, tsapadawa, xixinawa. São esses povos que
fazem o povo jaminawa. Então, para liderar todo esse povo, você precisa ter
um conhecimento diferente, saber tratar, saber respeitar. Graças a Deus, eu tive
esse treinamento. Foi um privilégio que eu tive na vida. Meus professores já
morreram. Um era meu avô, Clementino, outro era meu bisavô, finado
Napoleão. Eu tive o privilégio de trabalhar essa questão. Eu comecei como
liderança, depois fui trabalhar no movimento, em uma entidade civil, a UNI.
Trabalhei tanto na UNI como no Núcleo de Cultura Indígena e várias
121 Conforme mencionado anteriormente, em sua fala, José Correia parece usar termos classificatórios,
como “família”, “povo”, “clãs”, de maneira aparentemente indistinta.
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organizações não-indígenas. Também trabalhei em organização de branco e no
sindicato rural em Tarauacá. Hoje eu estou na Funai e estou cansado de dizer
que eu trabalho num órgão para fazer algo com meu pessoal, daquilo que eu
posso fazer, mas eu não sou Funai. Sou um servidor para fazer um trabalho,
mas sou um Jaminawa, tenho maior orgulho da minha vida em ser Jaminawa,
pois foi assim que Deus me fez. Eu tenho que valorizar quem eu sou. Para
valorizar os outros você tem que se valorizar primeiro. Eu sou isso, sou o Zé
Correia, sou o Tunumã (José Correia, entrevista em 20/09/2017).

Dentre tantas informações fornecidas nesse relato, destaco a descrição de sua
trajetória enquanto liderança de seu povo, que passou por um processo de formação no
que ele chama de “curso interno”. 122 Tanto nesta conversa, como em outras ocasiões nas
quais tive oportunidade de escutá-lo, Zé Correia enfatiza ter cumprido as “provas” para
adquirir conhecimento e capacidade de liderança, como chupar língua de cobra, ser
picado por abelhas e fazer dietas. Cabe ressaltar que, na bibliografia, essas “provas”
aparecem como características do aprendizado xamânico entre os Jaminawa (PÉREZ
GIL, 2006, p. 104, JAMINAWA et. al., 2018, p. 10; TOWNSLEY e REID, 1989).
Entretanto, até onde eu saiba, Zé Correia não tem o status de pajé, mas é invariavelmente
mencionado como um líder importante e profundo conhecedor da cultura e da história
jaminawa.
No livro “O nome e o tempo dos Yaminawa”, Calavia (2006) apresenta uma
extensa discussão a respeito da chefia jaminawa, sendo justamente a “carreira política”
de José Correia um dos exemplos utilizados para descrever o que ele chama de um “chefe
atual”, dotado de uma boa oratória, extenso conhecimento da “tradição” e agilidade para
se movimentar no mundo dos brancos (o que implica possuir um bom domínio do
português e ser capaz de acessar e distribuir mercadorias para seus liderados). Segundo o
autor, o “chefe atual” tem a função de fornecer uma coerência política e manter o grupo
unido. Dito de outro modo, o chefe seria aquele que, ao absorver saberes e conceitos dos
brancos, se distancia do próprio grupo e encarna uma exterioridade que, paradoxalmente,
é o que permite conferir unidade ao grupo, no caso, ao povo Jaminawa (CALAVIA, 2006,
p. 136-148). Nessa ótica, embora formado “na tradição”, a trajetória de Zé Correia junto
aos brancos o alçou a um lugar de exterioridade frente ao grupo e o constituiu como um
líder jaminawa contemporâneo.
José Meirelles conta que quando chegou no rio Iaco, em 1976, José Correia
tinha vinte e dois anos e era um líder consolidado – “ele era bem novinho, mas já era um
cabra falador e de grande liderança entre seu povo Jaminawa”, relatou o sertanista da
122

Em outra ocasião, José Correia mencionou que estudou no “domínio interno” (ver capítulo 2).
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Funai (AQUINO e IGLESIAS, 2008, p. 18). Por outro lado, sua experiência junto aos
missionários, patrões e funcionários da Funai contribuiu para formá-lo também como um
líder jaminawa para os brancos.
Sou filho único. Nós éramos cinco irmãos, e morreu todo mundo, morreu meu
pai e minha mãe. Aí me deram um presente, comecei a estudar no seringal e
quando chegaram os gringos no nosso meio, nós, eu e outras pessoas, tínhamos
que ser missionário, ou estudar pra ser pastor. Então mandaram a gente para
La Paz, na Bolívia, fazer curso bíblico. Foi onde comecei esse negócio. Além
da atitude, a língua, a comida, estranhamos tudo. Não deu certo e trouxeram a
gente de volta (José Correia, entrevista em 19/09/2017).

Embora tenha rejeitado a aliança com os missionários após um período de
convivência, o discurso de Zé Correia é marcado pelo cristianismo, sendo frequente a
menção a Deus em sua fala. Como vimos na seção anterior, no início dos anos 1970,
missionários norte-americanos da Missão Novas Tribos do Brasil (MNTB) iniciaram uma
atuação junto aos Jaminawa e Manchineri, no rio Iaco. Em um relatório da Missão consta
que, não tendo alcançado os “resultados desejados” com os primeiros, optaram por
concentrar o trabalho missionário junto aos segundos (MNTB, 2010, p. 05). Não
encontrei na literatura, ou nos arquivos documentais, nenhum registro dessa viagem de
Zé Correia para a Bolívia. No entanto, a narrativa desse episódio de sua vida me chama a
atenção em função da semelhança que apresenta com um trecho do “relato de contato”
narrado por Oscar Jaminawa e analisado por Calavia (2006). Neste relato Oscar conta
que, inicialmente, quando os Jaminawa “conheceram os peruanos”, a relação era
conflituosa, com ataques de ambos os lados e que foi um índio jaminawa, “levado para
estudar” na Bolívia, que conduziu ao estabelecimento de relações de troca pacíficas.
No meio dessas violências, um índio Yaminawa foi ‘levado para estudar’ na
Bolívia: ele (ou um filho dele), de volta aos índios, mudou o modo de vida
destes: aprenderam a língua dos brancos, começaram a trocar com eles os
produtos que desejavam – seringa e castanha, entre outros. Tratavam com
peruanos e brasileiros. O ‘menino’ mediador – convertido já em ‘chefe’ –
mantinha a paz, mas nem sempre os parentes o obedeciam (CALAVIA, 2006,
p. 202-203).

No caso desse relato, Oscar Jaminawa não está se referindo a José Correia –
os chefes mencionados por ele chamam-se Wutxu Keruidia e Kuyu Wêda. Segundo
Calavia (2006), a narrativa de Oscar é revestida de um caráter mítico e permite pensar
nesse episódio como origem da relação de troca positiva com os brancos e também como
a institucionalização da figura mediadora do menino transformado em chefe. A esse
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trecho segue-se outro, no qual Oscar Jaminawa conta que “antigamente os índios não
eram como agora, moravam na maloca, não sabiam nada: não sabiam português, não
sabiam trabalhar” e viviam em conflito com os brancos (CALAVIA, 2006, p. 201). Certa
vez, continua o relato, os brancos pegaram uma criança e a levaram para criar. O menino
cresceu com eles, aprendeu português e, posteriormente, atuou como intermediário no
contato, seguindo na frente dos brancos e informando na língua indígena que vinham em
paz – “então os índios ficaram animados; os brancos iam para as cabeceiras do Purus,
davam presentes aos índios, os índios não matavam mais os brancos” (CALAVIA, 2006,
p. 201).
Histórias semelhantes são recorrentes na literatura: meninos indígenas
raptados pelos brancos que aprenderam suas habilidades, especialmente falar a língua, e
posteriormente atuaram como pacificadores e mediadores na relação entre uns e outros.
Esta é, por exemplo, a história de Ioho e Dyaho, indígenas Kanamari que, quando criança,
foram levados por um não indígena e acabaram sendo criados por ele e sua esposa
(COSTA, 2007, p. 100). Os dois frequentaram a escola, aprenderam português e
matemática, e após alguns anos decidiram voltar para sua família. A história foi narrada
ao autor por Poroya, filho de Dyaho, que parece ter herdado essa função de mediação.
Reproduzo a seguir um pequeno trecho de seu relato:
Neste encontro foi decidido que o conhecimento que Ioho e Dyaho adquiriram
seria posto em prática e que eles [Kanamari] começariam a trabalhar para os
brancos. O narrador dessa história, Poroya, reiterou que foram os jovens Ioho
e Dyaho que falaram a eles desta possibilidade e que eles não haviam
trabalhado para os brancos antes porque não sabiam suprir os brancos com os
bens que eles necessitavam, nem tinham a capacidade linguística de se
comunicar com eles. (...) Kadoxi, o chefe Mutum-dyapa, pensou que isso
poderia ser uma boa idéia, já que ele e a maioria dos outros Kanamari não
conheciam nem a língua dos brancos, nem o comércio, e foi decidido que Ioho
e Dyaho os ensinariam. Eles passaram a ser chamados de tukuna bu hu yan,
'aqueles que fazem as pessoas fazerem [coisas]'. Deste modo, não foram os
brancos que procuraram pelo trabalho Kanamari, mas eles mesmos que se
aproximaram dos brancos, uma vez que tinham adquirido o conhecimento que
precisavam, buscando fazer deles seus patrões (COSTA, 2007, p. 101).

Com o conhecimento adquirido, Ioho e Dyaho influenciaram o movimento
dos Kanamari em direção aos brancos e atuaram como mediadores nessa relação. Ao
mesmo tempo, ensinaram a seus parentes como trabalhar sem serem enganados,
mantendo um fluxo de mercadorias que, por sua vez, os alçou à posição de chefes entre
os seus. Como veremos na próxima seção, outro elemento recorrente nessas histórias é a
situação de orfandade desses meninos-mediadores – após perder os pais, o “órfão” é
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adotado temporariamente por não índios e, nesse período, é “criado” por eles, aprende
novos conhecimentos, hábitos, tecnologias e linguagens. Em algumas situações, essas
crianças foram “levadas”, ou “raptadas” pelos brancos, mas em outras tantas, a iniciativa
partiu dos próprios índios. Na seção seguinte analisaremos algumas trajetórias de
lideranças indígenas que, a partir da experiência de trânsito e interação com os brancos,
se constituíram como mediadores “entre mundos”, indígena e não-indígena.
3.4 Intérpretes e intermediários
No final da década de 1970, algumas comunidades xavante passaram a enviar
meninos para estudar e residir com famílias de warazu (brancos) na cidade de Ribeirão
Preto, estado de São Paulo. O documentário intitulado Estratégia Xavante (FRANCA,
2008) apresenta a história de alguns desses meninos e suas respectivas famílias de
warazu, mostrando que aprender a se relacionar com o mundo dos brancos foi uma
estratégia adotada pelos chefes indígenas para a manutenção e fortalecimento da cultura
e do território xavante. 123 De acordo com Graham (2014), os Xavante enviavam esses
meninos para aprender a língua e os costumes dos warazu, com a expectativa de que, ao
retornarem, se tornassem lideranças capazes de lidar com os desafios e as transformações
decorrentes da intensificação das relações com os brancos. Segundo a autora, as crianças
que foram viver na cidade foram escolhidas para se tornarem “diferentes” de seus pares,
na medida em que eram preparadas para mediar e conduzir as relações entre os Xavante
e a “sociedade brasileira” (GRAHAM, 2014, p. 236). Por outro lado, mesmo morando na
cidade por muitos anos, como foi o caso de alguns deles, esses garotos mantinham o
vínculo com suas famílias e passavam pelos rituais de iniciação e formação do homem
xavante.
De acordo com Graham (2014), as narrativas autobiográficas dos homens
xavante, que quando jovens viveram com os warazu na cidade, permitem vislumbrar
aspectos da experiência subjetiva desses “líderes indígenas transculturais”. Nesse sentido,
a autora analisa a fala de um líder xavante a respeito da sua história de vida, marcada por
dilemas e desafios decorrentes do trânsito entre a cidade e a aldeia. Segundo a autora, ao
longo de sua trajetória, Hiparidi atravessou diferentes “crises subjetivas” decorrentes da
Um desses meninos foi Paulo Supretaprã, que se tornou um interlocutor fundamental entre os Xavante
e os brancos, tendo trabalhado como intérprete do chefe Ahöpöwê que, segundo ele, foi quem falou para
os Xavante “não mais atacar os warazu, que era hora de fazer a paz, de pacificar os brancos” (MILANEZ,
2015, p. 107).
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experiência “entre mundos”, as quais o levaram a desenvolver uma reflexão crítica a
respeito das condições de vida dos seus parentes na aldeia, especialmente na relação com
os missionários Salesianos, na aldeia Sangradouro, e também sobre a inserção dos
Xavante em arenas sociais, econômicas e políticas mais amplas (GRAHAM, 2014, p.
240). Nos próximos parágrafos, descrevo alguns aspectos da trajetória de vida de
Hiparidi, conforme registrado por Graham (2014, p. 245-263).
Hiparidi nasceu em 1970, na aldeia Sangradouro, e frequentou a escola da
missão salesiana, que na época havia se apropriado da educação e formação dos jovens
xavante. Segundo Hiparidi, ao chegar na adolescência passou a ter um olhar crítico a
respeito da atuação dos missionários entre seu povo. Como a escola da missão oferecia
apenas até a quinta série, líderes xavantes mais velhos decidiram enviar alguns garotos,
dentre os quais estava Hiparidi, para estudar na cidade mais próxima, Barra do Garças,
no estado do Mato Grosso. A experiência durou apenas um ano e, segundo ele, foi
traumática, pois se sentia deslocado e estigmatizado na cidade, pelo fato de ser indígena.
Pouco tempo após retornar para a aldeia, no ano de 1989, surgiu uma
oportunidade para Hiparidi estudar em uma escola no interior de São Paulo (Associação
Palas Atenas). A escola era um internato para crianças órfãs, à espera de serem adotadas,
e se apresentou como um espaço mais acolhedor para Hiparidi, onde pôde estudar e
refletir a respeito da situação dos Xavante em Sangradouro. 124 Quando concluiu o ensino
médio, Hiparidi retornou para junto de sua família, mas, diante da pressão exercida por
seu pai para que assumisse responsabilidades na aldeia, foi novamente viver na cidade.
Dessa vez, ele foi para São Paulo onde passou a trabalhar como modelo e, como ele
mesmo conta, tornou-se símbolo de uma “sexualidade indígena idealizada”, marcada por
uma beleza “exótica”, com longos cabelos. Hiparidi conta que, por um período, se deixou
seduzir pela fama (a mídia, as mulheres, o dinheiro) e desejou investir em uma trajetória
individualizada. Essa perspectiva, por sua vez, entrava em conflito com a ênfase na
coletividade que caracterizava os valores e a ação dos líderes xavante. Sentindo
distanciar-se do seu povo, Hiparidi decidiu retornar para viver junto com a sua família e
junto com seus irmãos organizou a abertura de uma nova aldeia, em 1996. Segundo ele,
o objetivo da nova aldeia era escapar do controle dos Salesianos e poder organizar-se de

Nota-se aqui, novamente, a presença da orfandade, porém em um contexto diferente daquele mencionado
anteriormente. Hiparidi não era órfão, mas foi em uma escola para crianças “sem pai nem mãe” que ele
encontrou um ambiente adequado para refletir sobre a situação dos Xavante em Sangradouro (GRAHAM,
2014, p. 250-251).
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maneira independente – retomando práticas abandonadas por conta da influência
missionária.
A partir de então, o líder xavante passou a reposicionar-se frente a seu povo,
assumindo o papel de liderança, voltado para projetos e atividades coletivas. Essa
transição foi marcada por “conflitos internos” que o levaram a questionar suas escolhas,
seus valores, o fascínio pela fama e o vínculo com a sua comunidade. De acordo com
Graham (2014, p. 260), esse foi um momento decisivo na vida de Hiparidi, e é expresso
em sua narrativa na qual ele deixa de falar sobre si próprio e passa a enfatizar ações e
decisões tomadas coletivamente.
Segundo Calavia (2007), esse campo de tensão entre o individual e o coletivo
é a base sobre a qual se constroem as narrativas biográficas e autobiográficas de
lideranças indígenas no Brasil: “o chefe conta a sua vida, porque é em virtude dela que o
grupo como tal chegou a existir” (CALAVIA, 2007, p. 17). Segundo o autor, para além
de uma trajetória pessoal, estas falas nos permitem conhecer elementos do pensamento
indígena. A partir das narrativas autobiográficas de quatro líderes indígenas, Calavia
(2007) analisa a construção de um discurso centrado na primeira pessoa do singular que,
em diferentes medidas, passa a falar em nome de um coletivo. Dentre os exemplos
escolhidos pelo autor está um líder jaminawa, o qual ele preferiu omitir o nome, mas cuja
trajetória coincide com a de José Correia, e um líder yanomami (no caso, Davi
Kopenawa).
De fato, as trajetórias de José Correia e Davi Kopenawa convergem em
muitos aspectos: ambos ficaram órfãos quando pequenos, foram inicialmente criados por
missionários e posteriormente “recrutados" para trabalhar na Funai, protagonizaram lutas
no movimento indígena, lideraram campanhas e ações pela demarcação de terras, e
tornaram-se líderes reconhecidos, entre os brancos e entre os seus. Para o argumento dessa
tese, é interessante mencionar que, na década de 70, Davi Kopenawa foi contratado como
intérprete pelo órgão indigenista – cargo que, cabe dizer, ocupa até os dias de hoje – e,
durante um período de sua vida, acompanhou funcionários da Funai em viagens e
expedições por diferentes regiões do território yanomami. Segundo ele:
Como intérprete, eu pensava em ajudar mais aos meus do que aos brancos.
Dizia para mim mesmo: “os habitantes da floresta que eu visito em minhas
viagens são Yanomami como eu. Devo ficar ao lado deles, ajudando, porque
não falam nenhuma outra língua a não ser a nossa. Eles não sabem o que fazer
quando brancos chegam às suas casas. Além disso, os médicos não podem
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tratá-los sem entender o que dizem. De modo que devo continuar esse trabalho!
(KOPENAWA e ALBERT, 2015, p. 319).

Da década de 80 em diante, Davi Kopenawa transitou intensamente entre os
dois mundos – dos yanomami e dos brancos – e constituiu-se como um porta-voz em
defesa do território yanomami e da preservação da floresta. 125 Como menciona Calavia
(2007), a constituição de um sujeito autobiográfico, capaz de articular uma narrativa sobre
sua própria vida, é uma característica de lideranças indígenas contemporâneas, e pode nos
dizer muito sobre os diversos modos de relação com a alteridade que definem o valor e o
papel do mediador.
Por outro lado, conforme Basques (2019, p. 334) chama a atenção, “a
associação, quase espontânea, entre o gênero biográfico e a noção ocidental de indivíduo”
apresenta desafios particulares para a construção de autobiografias indígenas. A base do
gênero autobiográfico no Ocidente envolve uma noção de pessoa calcada em uma
subjetividade individual capaz de narrar uma história de vida linear, no tempo e no
espaço. A produção antropológica nos mostra, por outro lado, que existem artes verbais
e formas narrativas indígenas que se aproximam de um gênero autobiográfico, como os
cantos yama yama entre os Yaminawa, que narrados em primeira pessoa evocam
sentimentos e memórias de eventos e/ou pessoas distantes no tempo e no espaço
(DÉLÉAGE, 2007), ou os cantos xamânicos marubo, onde o narrador se confunde com
outras vozes, criando o efeito de uma pessoa múltipla (CESARINO, 2014).
É preciso, portanto, estar alerta para o fato de que as narrativas
autobiográficas indígenas articulam diferentes regimes de memória, nos quais a oposição
entre mito e história, cosmologia e biografia, não se faz tão nítida (BASQUES, 2019).
Como ressalta Basques (2019, p. 335), “o desenvolvimento de abordagens biográficas,
ancoradas em fontes documentais e em uma relação dialógica com os povos indígenas” é
um campo ainda pouco explorado na antropologia brasileira. Não obstante, em anos
recentes, o interesse nas biografias indígenas vem crescendo, sendo muitas vezes
Davi Kopenawa é ainda reconhecido como importante xamã yanomami e um líder político com
visibilidade internacional. No livro A Queda do Céu, escrito em parceria com o antropólogo Bruce Albert,
Davi Kopenawa apresenta uma narrativa autobiográfica rica em detalhes e imagens do pensamento
yanomami. A obra relata sua trajetória de vida, da inserção no mundo dos brancos à formação como xamã,
articulando a cosmologia e o sistema xamânico yanomami às epidemias e violências fruto do avanço
predatório das frentes de expansão sobre o seu território. Seu discurso fala da criação do mundo e da intensa
relação entre todos os seres, humanos e não humanos, apresentando o que Albert definiu como “uma crítica
xamânica à economia política da natureza”. O livro é ao mesmo tempo um relato de vida e um manifesto
cosmopolítico, que convida o leitor a uma viagem pela história e pelo pensamento de um xamã yanomami
(KOPENAWA e ALBERT, 2015, p. 43).
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utilizadas como recurso metodológico para a pesquisa etnográfica (COURSE e
OAKDALE, 2014; GONÇALVES et al, 2012; KOFES e MANICA, 2015). 126 Nesse
sentido, nos parágrafos que seguem, apresentarei a história de Peri Xirixana Yanomami,
a partir do trabalho de Pellegrini (2008).
Peri Xirixana Yanomami apresenta-se como intérprete e é reconhecido pelos
seus pares como tal. Em uma entrevista realizada por Pellegrini (2008), em 2006, Peri
falou das suas experiências junto aos brancos, do aprendizado do português, do trabalho
como intérprete para os profissionais de saúde, do papel como mediador entre “grupos
locais” yanomami, que mantinham relações conflituosas entre si, e como conselheiro de
saúde. Para facilitar sua apresentação e análise, o autor dividiu a entrevista em quatro
seções (PELLEGRINI, 2008, p. 111-154), que reproduzo de forma resumida.
A conversa inicia-se com o aprendizado do português. Peri conta que quando
jovem foi morar com os brancos e trabalhar em uma fazenda para aprender a falar
português. Nessa época, ele conta que queria “virar branco”, queria casar com mulher
branca e viver na cidade. Porém, sua mãe foi contrária a esse plano e arranjou uma mulher
yanomami para ele se casar. Ele, então, voltou a morar na aldeia, mas continuou viajando,
seja para trabalhar para os brancos (como os garimpeiros) seja para participar de reuniões
e eventos do movimento indígena. Ao longo dessa série de viagens, Peri aprendeu sobre
os brancos e como se relacionar com eles, mostrando uma crescente habilidade de
interação (PELLEGRINI, 2008, p. 125). O autor nota, ainda, que sua narrativa explicita
o “desenvolvimento de uma competência comunicativa: do medo de falar até uma longa
argumentação em defesa dos próprios direitos” (PELLEGRINI, 2008, p. 126).
A segunda seção fala do trabalho de Peri como intérprete. Vejamos. No início
dos anos 1990, Peri foi internado na Casa do Índio de Boa Vista para tratamento de
tuberculose e, em função do seu conhecimento de português, passou a ajudar na

As narrativas autobiográficas podem, por exemplo, fornecer novos olhares para compreender processos
históricos caracterizados como “contato” e “aculturação”. Nesse sentido, Oakdale (2008) analisa a trajetória
de vida de dois índios kayabi que ficaram órfãos quando criança, cresceram entre os brancos e tiveram
papel importante na “pacificação” de seu povo e de outros povos indígenas no Alto Xingu. As histórias
contadas por Sabino e Prepori conferem uma centralidade ao corpo e às transformações corporais,
mostrando a importância da comida (o que se come) e da comensalidade (com quem se come) ao longo de
uma variedade de interações interpessoais e interétnicas (OAKDALE, 2008). Ambos viveram nos postos
de atração durante a infância, trabalharam para os brancos na juventude e, dentre outras habilidades e
conhecimentos adquiridos, tornaram-se fluentes em português. Apesar da familiaridade com os modos de
narrar a história dos brancos, Sabino e Prepori também conheciam as instituições e os modos de narrar o
passado, próprio aos Kayabi. Prepori era ainda considerado um grande xamã e teve importante papel como
guia e intérprete para os irmãos Villas-Boas no processo de criação do Parque Indígena do Xingu
(OAKDALE, 2008).
126

132

comunicação entre os Yanomami que estavam internados e os profissionais de saúde. 127
De acordo com o autor, “ao mesmo tempo que era considerado um ‘criador de caso’ por
alguns funcionários da Casa do Índio, para outros tornou-se importante aliado tanto na
resolução de problemas pontuais quanto na mobilização pela melhoria da qualidade do
serviço” (PELLEGRINI, 2008, p. 127). A partir de então, ele começou a trabalhar como
intérprete para as equipes da Funasa e da Funai, o que o levou a viajar para comunidades
yanomami que ele não conhecia e que tinham pouco contato com o mundo dos brancos.
Segundo Peri, seu trabalho como intérprete envolvia viajar de maloca em maloca, reunirse com os parentes e conversar. Ele conta que, em uma viagem que fez à região do
Parafuri, foi recebido pelos chefes yanomami com desconfiança, muitos questionavam se
ele era mesmo Yanomami. 128 Segundo ele, os chefes “aprenderam a ouvir” e passaram a
“acreditar na sua voz”, mas, ainda assim, tinham dúvidas se não era um inimigo. Peri
conta também que as pessoas acharam que ele era branco, pois vestia roupa limpa, bonita,
acompanhava os brancos e traduzia o que estes falavam – “esse é branco que aprendeu a
falar da voz de nós Yanomami”, diziam (PELLEGRINI, 2008, p. 136).
Como nota Pellegrini (2008), o trabalho junto aos brancos permitiu que Peri
transitasse entre diferentes grupos yanomami e viesse a assumir um papel de
intermediário entre eles. Segundo o autor, “a questão dos conflitos intercomunitários,
além de ser principal motivo da conversa entre os brancos e os índios, se torna também o
principal problema prático encontrado por Peri no seu relacionamento com os Yanomami
até então desconhecidos para ele” (PELLEGRINI, 2008, p. 138). Dessa forma, na terceira
seção da entrevista, conforme a divisão feita pelo autor, Peri fala de sua atuação para
contribuir com o término das agressões e emboscadas entre diferentes grupos yanomami.
Na época, o território yanomami vinha sofrendo forte pressão com a invasão de
garimpeiros, sendo comum que as mortes decorrentes das epidemias fossem
interpretadas, pelos Yanomami, como agressões xamânicas de grupos inimigos.
Segundo o autor, o envolvimento de Peri ia além de um “interesse genérico
na promoção da paz”, já que ele próprio passou a ser alvo de ameaças. Diante da suspeita
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Pellegrini (2008) nota que, além de falar português, Peri “destacava-se dos demais pelo conhecimento
que tinha da situação de saúde de outros pacientes e por relatar seu ‘sofrimento’ enquanto permaneciam
internados na Casa do Índio” (2008, p. 127). O autor conta ainda que, nessa época, ele se referia aos
pacientes como “paciência”, o que levantava dúvida se era uma dificuldade em falar português ou um
trocadilho proposital.
128
Nesse trecho ele cita um caso interessante. Segundo ele, um Yanomami conhecido como Maranhão –
um apelido que chama atenção, dado o contexto – chegou a ameaçar flechá-lo, pois achava que ele estava
falando para os brancos não darem linha nem anzol para eles.
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quanto às mensagens que Peri poderia levar entre grupos inimigos, ele passou a usar um
gravador, com o qual registrava suas próprias falas e levava mensagens de uma
comunidade a outra. O envio da fita gravada funcionava, assim, como uma demonstração
de amizade, tanto porque nela o narrador apresenta sua versão dos fatos, mas também
porque “a gravação da voz demonstra claramente que o falante não está guardando o
silêncio ritual do matador (unokai) além de confirmar sua intenção de trocar palavras e
não agressões” (PELLEGRINI, 2008, p. 144). Assim, conclui, o papel de mediador
assumido por Peri é decorrente das relações estabelecidas com os brancos, que tanto
criaram os novos contextos de interação como forneceram as novas tecnologias e mesmo
os argumentos que contribuíram para a interação (PELLEGRINI, 2008, p. 144).
Por fim, na última seção da entrevista, Peri fala a partir de sua experiência
como conselheiro, representando as aldeias de sua região no Conselho Distrital de Saúde,
do DSEI Yanomami. Como conselheiro de saúde, Peri demonstrou uma preocupação com
“o uso correto das palavras” e com “o modo correto de falar” com os brancos, o que
inclui, por exemplo, aprender a “sentar pra conversar”, não desviar o assunto nas reuniões
e saber se comportar na hora de comer. Assim, o autor nota que, ao narrar sua trajetória,
Peri descreve, a cada situação, como falava e o que fazia. Logo no início da entrevista,
quando o autor lhe perguntou como aprendeu português, Peri respondeu: “eu comecei a
aprender comendo na mesa; a mulher do fazendeiro me sentou e foi falando: prato, colher,
farinha, arroz... começou assim” (PELLEGRINI, 2008, p. 153). Vemos, portanto, que
aprender a falar a língua dos brancos envolve comer a mesma comida e adotar os mesmos
“modos à mesa”, ou seja, comer como os brancos comem.
A narrativa autobiográfica de Peri, analisada por Pellegrini (2008), indica a
construção de uma agência política por meio do “uso correto das palavras”, ou seja, em
consonância com as regras discursivas e o uso da linguagem entre os Yanomami, sendo
por meio desta que ele se constrói como um intermediário na solução de conflitos
intergrupais, na mediação com os brancos e ao assumir o papel de conselheiro. Assim,
enquanto intérprete, “seu trabalho não é apenas produzir uma tradução literal, mas
explicar, convencer, fazer com que ‘acreditem na sua voz’, e isso vale tanto para os
brancos como para os Yanomami (PELLEGRINI, 2008, p. 172). Como afirma o próprio
Peri, o intérprete não deve apenas repetir o que foi dito, sua tarefa é “explicar” ao outro,
“desenrolar a língua enrolada dos brancos para os Yanomami ou cortar as voltas dos
Yanomami que teimam em mudar de assunto” (PELLEGRINI, 2008, P. 175).
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A análise de Pellegrini (2008), sobre a atuação de Peri como intérprete, nos
permite traçar paralelos com a participação dos Jaminawa no processo de contato dos
índios do Xinane. Dentre esses, destaco a desconfiança no encontro inicial – quem é esse
“outro” que fala a mesma língua que eu? é branco? – e o papel de intermediário que
assume na relação entre índios e brancos, e que, nesses contextos, parece se confundir
com a função de intérprete. Vimos, no primeiro capítulo, a importância dos intérpretes
indígenas no contato do Xinane para ajudar a estabelecer confiança na relação com os
brancos e apaziguar conflitos (com os outros e entre eles). No próximo capítulo, irei
explorar como essa participação também se deu em uma dimensão de aprendizado, troca
de conhecimento e transmissão de novos hábitos e comportamentos.
Diplomatas e habilidosos negociadores interétnicos, as histórias de vida dos
líderes indígenas que vimos até aqui falam sobre atravessar fronteiras e transitar entre
mundos, experiências que contribuem para a formação de personalidades capazes de
reunir, comparar e traduzir conhecimentos diferentes, exercendo a função de mediadores
entre contextos e lógicas socioculturais diversas. Na próxima seção, usaremos uma
abordagem centrada nas histórias de vida para nos aproximarmos de alguns dos
protagonistas desta tese.
3.5 Trajetórias biográficas
Na seção anterior, vimos como as experiências de vida, os vínculos
familiares, a mobilidade espacial, a inserção no mundo dos brancos e outros aspectos de
uma trajetória individual evidenciam como cada pessoa adquiriu habilidades diplomáticas
e linguísticas para transitar e estabelecer a conexão entre mundos distintos. No caso dos
Jaminawa, é também por meio das histórias de vida que podemos perceber como a
trajetória coletiva de migração, descrita no início do capítulo, se deu a partir de diferentes
grupos familiares e da rede de relações tecidas no território. Os relatos que escutei falam
dos deslocamentos por cabeceiras de rios, aldeias e cidades que abrangem uma vasta
região na fronteira entre o Brasil e o Peru. Muitos dos Jaminawa que atuaram como
intérpretes no contato do povo do Xinane pertencem à segunda geração pós contato, ou
seja, são filhas e filhos de pessoas que viveram a transição de sair da mata e viver com os
brancos. Apresentarei, a seguir, as trajetórias de dois núcleos familiares que conectam,
no plano da memória e do discurso, a história dos Jaminawa que atuaram como intérpretes
e a história dos índios do Xinane.
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Trata-se da história de vida do pai de Francisco e da mãe de Mariquinha.
Conforme apresentado no primeiro capítulo, o casal teve um papel de protagonismo no
período em que trabalharam como intérpretes junto aos índios do Xinane: Francisco
cumpriu nove escalas, entre os anos de 2014 e 2017, e Mariquinha seis, entre 2015 e 2017.
Francisco esteve presente desde os primeiros encontros, em julho de 2014, e constitui-se
como uma importante referência para os índios do Xinane, como veremos no capítulo
seguinte. Casado com Mariquinha há mais de vinte anos, Francisco é bem mais novo do
que ela. Juntos não tiveram filhas, nem filhos. Mariquinha, por sua vez, possui uma
família extensa, composta por filhas e filhos de casamentos anteriores. Vejamos essas
histórias, e seus entrelaçamentos, com mais detalhes.

Foto 7. Mariquinha e Francisco viajando de canoa pelo rio Envira.
Foto: Leonardo Lenin (2015).

Francisco é filho de Carlito e Iracema. Possui quatro irmãs e dois irmãos,
sendo que a maior parte reside, atualmente, na Terra Indígena Kaiapuka, no rio Purus.
Como dito no início deste capítulo, a aldeia Kaiapuka foi aberta por Carlito, no final da
década de 1990. Um censo demográfico realizado pelo servidor da Funai, Antônio Pereira
Neto, registrou que em 2005 residiam ali 89 pessoas, dentre as quais Francisco e
Mariquinha, que na época já eram casados (FUNAI, 2005b). Analisando a lista de nomes
é possível identificar que, dentre os quinze jaminawa que trabalharam como intérpretes
na Bape Xinane, sete moravam na aldeia Kaiapuka no ano de 2005.
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Em um dos meus primeiros encontros com os Jaminawa, me contaram que
Carlito era um pajé forte, que curava muita gente – “até branco se tratava com ele”, me
disseram. Não o conheci pessoalmente, mas ouvi muitas histórias a seu respeito. Por mais
de uma vez escutei Francisco falar sobre as semelhanças entre a história de vida de seu
pai e dos índios do Xinane. Certa vez, quando eu pedi que me contasse com mais detalhes
a trajetória de Carlito, Francisco narrou a história que reproduzo a seguir.
A família do meu pai vivia na cabeceira do rio Xinane, meu pai veio de lá. Em
português ele se chama Carlito, na língua indígena é Maneiwo. 129 Ele era
isolado mesmo. Meu pai e o finado meu tio, que chamam de Pascoal, vararam
para o rumo do Purus. Eles eram pequenos, fizeram contato lá na cabeceira do
Purus mesmo. Papai diz que saíram lá no Purus e pegaram o pai dele. Os
brancos o criaram. 130 Um dia ele ficou doente, pegou sarampo, levaram para o
Peru e ficou internado, sendo tratado. Depois sarou, tomou vacina, ficou
vivendo com os peruanos. Por lá tinha regatão que passava e descia para o
Brasil. Teve um dia que chegaram uns parentes por lá e papai foi conhecer; era
Sharanawa. Papai achou as moças bonitas, ficou animado. Ele começou a
querer sair do meio dos peruanos, mas o patrão não deixava. Um dia ele fugiu
e foi para a aldeia dos parentes, ficou morando por lá. Passou um tempo,
chegou o regatão de novo, precisava de alguém para trabalhar e o pai foi,
desceu com ele até Lábrea. Pai diz que davam muita comida para ele. Ficou
morando com os brancos mesmo. Mas pensou, será que para cá tem parente
também? Foi com o regatão até Sena Madureira e encontrou o tio dele, aquele
que saiu junto com ele lá no Purus, finado tio Pascoal. Fazia muitos anos que
eles não se encontravam. Choraram muito. Finado tio Pascoal estava casado,
tinha mulher, e falou que não ia deixar ele ir embora. Papai ficou morando no
São Paulino com finado tio Pascoal, nem lembrou mais do Peru. Não tinha
filho lá, só mulher. Ficou morando no São Paulino, Pascoal era novo nessa
época. Um dia, diz que meu finado avô, pai da minha mãe, chegou lá na aldeia
e viu o meu pai, perguntou de onde ele vinha. Gostou dele e chamou para ir
com ele para o rio Iaco. Ele foi. Finado avô falou que lá era bom, tinha muita
gente. Viajaram dois meses de varejão, de Sena Madureira para a Extrema
[aldeia no rio Iaco]. Quando chegou lá tinha muita gente, mamãe era moça,
moça mesmo. Lá tinha muita mulher e papai ficou com um bocado (Francisco
Jaminawa, entrevista em 12/12/2017).

Como vemos, a trajetória de Carlito, narrada por Francisco, é uma longa
jornada repleta de deslocamentos, separações e (re)encontros. Sua história de vida
sintetiza diferentes momentos, ou acontecimentos, que fazem parte do processo de sair
da mata vivenciado pelos Jaminawa, conforme descrito em trechos anteriores desta tese
– a vida dentro da mata na região do rio Envira, os primeiros contatos com os peruanos
no rio Purus, a relação com outros povos indígenas, o trabalho para os patrões e a
mudança para o Brasil.

É curioso notar que, na descrição acima, José Correia, ao se apresentar, também cita primeiro seu nome
em português e, em seguida, na língua indígena.
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Nota-se, aqui, novamente a situação na qual um órfão indígena é “criado” pelos brancos, ou para ser
mais precisa, no caso, é “levado” para viver com um patrão para quem passa a trabalhar.
129

137

No decorrer da pesquisa documental, deparei-me com a transcrição de uma
entrevista realizada com Carlito, conduzida por Antônio Pereira Neto, em um relatório de
viagem à aldeia Caiapucá, realizada em abril de 2005 (FUNAI, 2005b). Nesse relatório,
Pereira Neto estrutura uma narrativa cronológica e topográfica ao contar a história de vida
de Carlito, buscando dados precisos no que diz respeito a datas e lugares pelos quais ele
passou. Com pequenas diferenças, as informações do relatório coincidem com a narrativa
de Francisco. Na entrevista, Carlito conta que nasceu no rio Envira, em território peruano,
onde um conflito com outro grupo indígena culminou na morte de sua mãe e outros
parentes. Aqueles que sobreviveram migraram para o alto rio Purus e seus afluentes, como
o Curanja e o Chambuyaco. Segundo a reconstituição feita por Pereira Neto, esses
conflitos e deslocamentos teriam ocorrido ao longo da década de 1930, a mudança para o
Brasil na década seguinte e o encontro com sua esposa, Iracema, no início da década de
1950, no rio Iaco (FUNAI, 2005b). Até constituir família, a trajetória de Carlito aparece
como um encadeamento de viagens individuais que foram surgindo conforme os
encontros ao longo do caminho. Dito de outro modo, sua trajetória aparece, até então, de
forma bastante individualizada, desvinculada de um grupo familiar extenso. Vejamos o
que se passou quando ele chegou ao rio Iaco, conforme me narrou seu filho Francisco:
Um dia, quando papai estava lá na [aldeia] Extrema, fizeram contato no rio
Iaco mesmo, um bocado de gente saiu, meu finado avô Martin, finado Luis
Bravo. Fizeram contato, saíram na cabeceira do rio Iaco. Os parentes da aldeia
queriam matar eles, mas papai estava junto e reconheceu eles, não deixou
matarem. Eles falaram os nomes da família do papai tudinho. Finado avô
Martin disse que papai era pequeno e perguntou onde estava o pai dele.
Peruano matou, ele disse, foi aí que se misturou com os brancos. De primeiro
o pessoal do Luis Bravo ficou morando na Extrema, depois que foram
descendo, fundaram Betel e outras aldeias. Foi finado avô Martin que ensinou
papai na pajelança; ele era muito forte, feiticeiro. Papai aprendeu com ele.
Nessa época mamãe ainda era moça e finado avô Martin ficou com ela. Ela se
separou dele e ficou com finado Luis e, depois, com papai. Tiveram um bocado
de filhos e estão juntos até hoje. Papai conta que naquela época não tinha Funai.
Os primeiros brancos foram os crentes [missionários] e os patrões. Meirelles
foi o primeiro da Funai que chegou lá, começou a dar mercadoria, panela,
motor, terçado. Tiraram o missionário de lá, depois o finado Canísio Brasil.
Era ele quem levava mercadoria para os parentes, pessoal trabalhava pra
comprar as coisas. Depois que Funai entrou tirou esse pessoal e deu muita
mercadoria. Zé Correia era cacique lá na Extrema, mas se mudou pra Rio
Branco. Aí foi bagunçando, Jaminawa foi brigando e espalharam tudo por aí.
Mataram finado Chico, finado Antonio, muita gente. Diz que depois que saiu
os americanos [missionários], depois que saiu o patrão, a Funai entrou e foi dai
que espalhou tudo. 131 Papai estava morando no [aldeia] Betel, onde eu nasci e
A observação de Francisco, de que a presença da Funai causou uma dispersão entre os Jaminawa, é digna
de nota. Como vimos no primeiro capítulo, uma das orientações do órgão indigenista vigente na época em
que chegou ao rio Iaco, em 1975, era justamente promover a sedentarização de “povos nômades” e o
“aldeamento” próximo aos postos da Funai. Dentre outros, a demarcação do território tinha como objetivos
131
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meus irmãos também. Mas ficou ameaçado, então mudamos para a cabeceira
do [rio] Purus, abaixo de Santa Rosa. Lá ele abriu a aldeia Paumari, foi onde
nos criamos (Francisco Jaminawa, entrevista em 12/12/2017).

Segundo o relatório de Pereira Neto, no início dos anos 1980, dois irmãos de
Iracema, esposa de Carlito, teriam sido mortos na aldeia Betel, acusados de feitiçaria
(FUNAI, 2005b). Carlito sentiu-se ameaçado e mudou-se com sua família (esposa, filhas
e filhos, genros e noras, netas e netos) para o rio Purus, onde abriram a aldeia Paumari. 132
Moraram nesse local por mais de uma década, mas devido a conflitos com os Kulina, que
eram seus vizinhos, abandonaram a aldeia e foram para a cidade de Manoel Urbano, onde
permaneceram por um breve período. Segundo os cálculos de Pereira Neto, o “grupo de
Carlito” chegou em Sena Madureira por volta do ano de 1997, onde permaneceram
morando em suas embarcações, atracadas no barranco do rio Iaco. Carlito tentou morar
com os Jaminawa que haviam chegado recentemente ao rio Caeté, e com seu tio Pascoal,
na aldeia São Paulino; porém nenhuma das experiências deu certo. Em 1998, Carlito
recebeu o convite de um senhor chamado Davino Santos da Silva que, sensibilizado com
a precariedade das condições de vida dos índios na cidade, os convidou para morar em
sua colocação no rio Purus (FUNAI, 2005b). 133 Foi quando fundaram a aldeia Kaiapuka.
Um dos aspectos interessantes na trajetória de Carlito são os reencontros com
parentes dos quais teria se separado décadas antes, como o “tio Pascoal” ou o “avô
Martim”, e a importância da identificação dos “nomes da família” no estabelecimento de
uma relação pacífica. Como vimos em outras passagens dessa tese, tanto para os índios
do Xinane como para outros povos pano do complexo dialetal yaminawa, os nomes
tiveram um papel importante nos primeiros encontros, logo após saírem da mata. Cabe
informar que se tratam aqui de nomes próprios, que, ao serem transmitidos em gerações
alternadas, permitem identificar e inserir a pessoa em uma rede de relações prévias.
Conforme mencionado por Zé Correia, em sua “apresentação” transcrita acima, para os
Jaminawa, os nomes nunca se acabam, são “infinitos”. Similarmente, vimos como na
“libertar” os índios do domínio dos patrões e estabelecer limites para a ocupação territorial indígena. No
que diz respeito aos Jaminawa, me parece que a extrema mobilidade os leva a estarem sempre “escapando”
da lógica de territorialização do Estado, conforme vimos nas seções anteriores. Noto, ainda, o uso do verbo
“entrar”, na fala de Francisco, permitindo uma equação interessante: primeiro os Jaminawa “saíram da
mata” e, depois, a Funai “entrou” na vida deles.
132
Não confundir a aldeia de nome Paumari, localizada na TI Alto Rio Purus, no Acre, com os Paumari,
povo indígena falante de uma língua arawá que reside no médio rio Purus, próximo ao município de Lábrea,
no Amazonas.
133
Em seu relatório, Pereira Neto também transcreve uma entrevista com o Sr. Davino, na qual ele confirma
que convidou o grupo de Carlito para morar em sua colocação, onde hoje é a aldeia Kaiapuka (FUNAI,
2005b). Eu escutei a mesma história do Sr. Davino, quando, por ocasião de um trabalho que fazia para a
Funai, em Boca do Acre, tive oportunidade de conhecê-lo.

139

história do encontro dos Nahua com os Yaminahua a identificação do nome Comaroa foi
um elemento importante no estabelecimento da relação com José Chorro (ver capítulo 2).
Ademais, foi com um desses parentes que “saiu do mato” que Carlito adquiriu
seu conhecimento sobre “pajelança” e “feitiçaria”. Diferente de Zé Correia, que foi
“formado no curso interno”, Carlito recebeu seu treinamento “xamânico” após uma longa
trajetória de trânsito no mundo dos brancos. Em minhas conversas com Francisco, ele
gostava de falar sobre xamanismo e as habilidades de seu pai como curador, conhecedor
de ervas, cantos e rezas. Segundo ele, Carlito sabia botar feitiço e curar, mas conforme
foi envelhecendo passou a trabalhar apenas com a cura. Quando Carlito ainda estava vivo
(ele faleceu em abril de 2018), escutei vários Jaminawa comentarem que ele era um dos
poucos que tinha conhecimento da “pajelança”. É interessante notar que diferente da
trajetória de José Correia, o qual ainda jovem se formou nos “cursos internos” para se
tornar líder de seu povo, Carlito recebeu seu treinamento xamânico após uma longa
jornada de viagens e trabalho junto aos brancos; uma situação semelhante àquela
vivenciada por Davi Kopenawa.
O intenso deslocamento e mobilidade também caracterizam a trajetória de
vida de Mariquinha Pereira Jaminawa. A primeira entrevista que fiz com Mariquinha foi
em julho de 2015, logo após ela retornar de sua primeira viagem como intérprete. Nessa
ocasião ela me contou que sua mãe “era como os parentes do Xinane”: nasceu no mato,
não aprendeu a falar português nem comer com sal. Assim como Francisco em relação ao
seu pai, Mariquinha com frequência recordava a história de sua mãe ao falar sobre os
índios do Xinane. Em um de nossos encontros, ela me fez o seguinte relato:
Diz que minha mãe morava lá no Envira. Quando eu estou no Xinane, tem dia
que eu sento lá fora e fico olhando para cima, pensando que minha mãe morava
lá, chamava esse lugar de Pixia. Quando morava lá, mataram os parentes dela
e queriam matar ela também. Ela contou que correu e se escondeu no mato,
mas o pessoal queria matar mesmo, mandaram pegar cachorro, mas minha mãe
caiu no igapó. Ficou escondida. Quando eles foram embora ela saiu e ficou
andando pelo mato, quando achava alguma coisa comia, e dormia trepada no
cipó. Nessa época ela estava sozinha, não comia nada. Mas tinha mais um
bocado de parente no mato, e meu tio a encontrou. Diz que choraram quando
encontraram ela. Foi por lá que meu pai achou minha mãe. Depois eles
mudaram, não foi fácil, andaram muito. Você sabe, índio do mato gosta de
andar muito, né. Até que acharam branco e saíram no meio deles. Eu nasci no
meio dos brancos, por isso que eu entendo o que eles falam. Eu nasci em Assis
Brasil. Quando eu estava lá no Xinane a mulherada me perguntava porque eu
falava como branco, e eu dizia pra elas que a fala delas a gente entendia
também. Eu contei que minha mãe e meu pai eram do mato, e que se minha
mãe não tivesse saído no meio dos brancos, se tivesse ficado na mata, hoje eu
seria como elas. Os brancos levam a gente lá [Bape Xinane] porque eles não
entendem o que o pessoal sente, se tem dor, o que falam (Mariquinha
Jaminawa, entrevista em 23/05/2017).
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Em seu registro civil, consta que Mariquinha nasceu no ano de 1948. Como
vimos no início deste capítulo, nas décadas de 1940 e 1950 houve um movimento
migratório de “famílias” jaminawa para o território brasileiro, sendo que muitas destas já
haviam tido contato com os brancos, no Peru. Presumo que a mãe e o pai de Mariquinha
acompanharam esse fluxo. A história da mãe de Mariquinha, por sua vez, evoca a situação
da orfandade, comum a muitos dos personagens desta tese, como vimos na seção anterior.
Como vimos também, desde essa época os Jaminawa já trabalhavam para os “patrões”,
de modo que quando Mariquinha fala que “nasceu no meio dos brancos”, imagino que se
tratasse de um contexto de seringal. Ainda assim, é notável que ela não mencione nenhum
patrão, conforme costuma aparecer nas narrativas sobre esse período. Ao contrário, ela
diz que nasceu em Assis Brasil, sendo que, segundo informação do IBGE, foi apenas em
1958 que o Seringal Paraguçu passou a ser denominado como Vila de Assis Brasil.
Vejamos como segue o seu relato:
Minha mãe e meu pai tiveram um bocado de filho. Primeiro meu irmão Abel,
que mora lá na aldeia, no rio Acre, em Assis Brasil. Depois morreram vários
filhos e então eu nasci. Depois veio o Adimilson, que devia ter uns dois anos
quando nossa mãe morreu. Eu que cuidava dele. Minha mãe morreu com
sarampo na aldeia Betel, na Terra Indígena Mamoadate. Meu pai permaneceu
vivo muito tempo, morreu faz pouco. Minha mãe não comia sal, não usava
sandália, nem vestido como o do Kampa, frouxo [em referência ao kushma,
roupa usada pelos Ashaninka]. Ela não gostava de comida com óleo, comia só
cozido mesmo. Ela comia igual aos parentes do Xinane, cozinhava tudo inteiro.
Aprendi com os outros a cozinhar né, aprendi. Mas nunca nos esquecemos da
nossa língua, nossa fala. Do jeito que minha mãe me contava, eu estou vendo
que nesse trabalho com pessoal lá, é a mesma coisa. Eles não comem sal, eles
não tomam banho, eles não lavam roupa, não ajeitam as coisas, não areiam
panela. Isso tudo, minha mãe não fazia também. Mesma coisa. Todos os dois,
minha mãe e meu pai, vieram do mato. Meu pai morreu e não entendia quase
nada. Minha mãe era pior, não entendia nada. Nada, nada, nada. A palavra de
vocês [brancos] minha mãe não entendia, ela não conversava com vocês
(Mariquinha Jaminawa, entrevista em 23/05/2017).

Em muitos aspectos, a narrativa de Mariquinha sobre sua mãe é semelhante à
história de Carlito. Ambos nasceram na região do rio Envira e são sobreviventes de
conflitos que resultaram na morte de muitos de seus parentes. O relato de Mariquinha
evoca elementos frequentes às histórias das correrias: o uso de cachorros para captura, a
fuga sozinha pelo mato, a sobrevivência a partir de recursos da mata, o reencontro com
parentes que também sobreviveram. Novamente, a ideia do “contato” aparece associada
ao movimento de sair – seja “sair do mato”, seja “sair no meio dos brancos”. Além da
“coincidência geográfica” (Pixia) e de possuir “a mesma fala”, a associação feita por
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Mariquinha entre sua mãe e os índios do Xinane baseia-se nos hábitos alimentares e no
comportamento característicos dos índios da mata, que não estão acostumados a viver
com os brancos.
Depois que minha mãe morreu, meu pai trouxe a gente e ficamos em Assis
Brasil, na cidade mesmo. Meu pai trabalhava com os brancos. Eu tinha já dois
meninos. Só que não tinha menina ainda. Depois que eu morei em Assis Brasil
fiquei com outro homem; morei muito tempo ali no São Lourenço [aldeia no
rio Acre]. Mas aquele casamento não deu certo para mim e eu fiquei com outro
dali mesmo, meu pai ficou com outra mulher e eu fiquei com o filho dela.
Passamos muitos anos lá. Depois ele foi comigo pra Assis Brasil. Um dia ele
me deixou em casa, apareceu o pai do Lula e eu gostei dele né. O nome era
Samuel Lampião Jaminawa. Larguei o outro e pensei assim, ‘não vou levar
minha filha para ele não ir atrás de mim’. Aí deixei pros parentes dele e fui
com o pai do Lula até a Bolívia. Moramos com branco mesmo, e eu tive o Lula.
Depois nasceu a Leila, mulher do Edson. Então com esses dois nós fomos para
Brasiléia, passamos muito tempo. Depois fomos para a aldeia de novo. Ele
começou a beber muito, queria me bater, falava besteira, já estava perto de
morrer. Então eu o deixei e fui pra Sena Madureira. Pouco depois que eu
cheguei escutei que ele morreu, o pai do Lula. Minha filha caçula, Mônica, era
pequenininha, tinha um ano quando eu fiquei com Francisco. Eu não queria ele
não, disse assim: “Você não trabalha para mim rapaz, se eu ficar contigo, o que
vai fazer para mim? E você é novinho, eu sou velha!” Depois fiquei com ele e
estou até hoje. Já fazem vinte e dois anos. Nessa época nós morávamos na
aldeia [Kaiapuka, no rio Purus]. Passamos quatro anos na aldeia e não deu certo
para mim. Nós plantávamos muita coisa na praia, melancia, macaxeira, mas o
branco vinha e arrancava tudinho. Até a polícia foi bater lá. Aí eu pensei, “ah,
eu vou sair daqui”. Se tivesse terra demarcada eu ficava. Mas comprei terreno
em Sena Madureira e moramos quase cinco anos lá. Depois compramos terreno
no bairro do Preventório, em Rio Branco, e mudamos para cá. Lá passamos
mais de doze anos. O pessoal da Funai tentou me tirar de lá, me levar de volta
para aldeia. Eu falei para eles que eu já fui da aldeia, deixei meu roçado, chorei
quando sai de lá. Não vou voltar para trás não. Quando ficar aqui não vou pedir
para ninguém, vou comer com meu dinheiro mesmo. Nesse tempo, Lula estava
na aldeia. Chamei ele, falei que comprei um terreno e pedi para ele vir, para a
gente morar junto. Um dia passaram no Preventório dizendo que era área de
risco e deram essa casa aqui na Cidade do Povo. Até hoje estamos todos juntos
aqui. Depois que viemos para cá ninguém nunca mexeu com a gente
(Mariquinha Jaminawa, entrevista em 23/05/2017)

Como vemos no relato de Mariquinha, as mudanças de moradia foram
acompanhadas de mudanças conjugais – com inúmeros casamentos e separações. Antes
de casar-se com Francisco, ela teve pelo menos três outros casamentos, dos quais
nasceram quatro filhas e dois filhos, sendo que apenas os de seu último relacionamento
moravam próximos a ela, na época da pesquisa. Mariquinha é proprietária de uma casa
em um conjunto habitacional localizado na periferia de Rio Branco, chamado Cidade do
Povo. Sua casa é um importante ponto de encontro e, quando ela está na cidade, costuma
ficar cheia de parentes, muitas mulheres e crianças, familiares que moram próximo e
outros que vivem na aldeia e estão de passagem. O fato de ser aposentada e, portanto, ter
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uma renda fixa, também a torna uma pessoa importante para prover a família com itens
básicos de alimentação, gás e conta de luz. Foi em sua casa que realizei a maior parte das
conversas com os Jaminawa. Na próxima seção, faremos um sobrevoo para conhecer a
Cidade do Povo e a vida dos Jaminawa na cidade.

Foto 8. Mariquinha e seus dois irmãos: Abel à esquerda e Adimilson à direita. Cidade do Povo.
Fonte: Acervo pessoal (2017).

Antes de continuar, gostaria de retomar um ponto mencionado no primeiro
capítulo. Como foi dito, a maior parte dos Jaminawa que trabalharam como intérpretes
estão conectados entre si por algum vínculo de parentesco, seja de consanguinidade ou
de afinidade. Dos quinze Jaminawa que trabalharam como intérpretes, onze possuem uma
ou mais conexão que os vincula entre si. No diagrama apresentado abaixo, podemos ver
como se configuram essas relações. Como mencionado, Francisco e Mariquinha
ocuparam uma posição de protagonistas nessa história e todos os demais intérpretes
estavam, de algum modo, relacionados com eles.
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Diagrama 1. Mapa genealógico das relações entre onze dos quinze intérpretes jaminawa que trabalharam para a Funai entre 2014 e 2017.
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3.6 A Cidade do Povo e a vida na cidade
Como dito em outras passagens desta tese, a maior parte dos Jaminawa que
atuaram como intérpretes residem, ou residiram em algum momento, na Cidade do Povo.
Trata-se de um conjunto habitacional localizado na periferia de Rio Branco, inaugurado
em 2014 como parte do programa federal “Minha Casa Minha Vida”, executado em
parceria com o governo estadual, tendo a finalidade de fornecer moradia para pessoas que
viviam em áreas alagadiças no centro da cidade. Muitos Jaminawa que receberam casa
na Cidade do Povo moravam antes em um bairro chamado Preventório, que foi
identificado pela defesa civil como sendo uma área de risco. 134 Além de Mariquinha,
foram contemplados com casas próprias sua filha Monica, seus dois filhos, Saide e Lula,
seu irmão, Admilson, e sua nora, Edineuda, casada com Lula. Além destas cinco casas,
fui informada da existência de outras dez que pertencem a famílias jaminawa na Cidade
do Povo. Nas visitas que fiz, não cheguei a conhecer as demais famílias jaminawa, já que
as relações de intimidade e convivência cotidiana, como as visitas entre as casas e o
compartilhamento de refeições coletivas, se davam entre as pessoas que transitavam por
estas cinco casas. É interessante notar que, enquanto uma parte dos intérpretes já vivia
em Rio Branco (como Francisco, Mariquinha, Lula e Edimilson), outros se mudaram
quando começaram a trabalhar como intérpretes para a Funai (como Edson, Jacira e
Edimar).
O conjunto habitacional fica localizado a cerca de 30 quilômetros do centro
da cidade, no quilômetro 05 da BR 364, sentido Porto Velho. Sua construção foi iniciada
em 2012 e as casas começaram a ser entregues, por fases, a partir de 2014, totalizando
mais de dez mil moradias. A Cidade do Povo foi idealizada para ser “um bairro dentro de
Rio Branco com dimensões de uma cidade” e, para tanto, oferece diferentes serviços e
infraestrutura à população, como escolas de ensino médio e fundamental, ensino
profissionalizante, creches, uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), um terminal de
transporte coletivo, um mercado público municipal, praças esportivas, uma Unidade
Básica de Saúde (UBS), posto policial, dentre outros. 135 Apesar do investimento em
Além do Preventório, também foram atendidas famílias dos bairros Baixada da Colina (São Francisco),
Airton Sena, Cadeia Velha II, Baixada da Habitasa, 6 de Agosto, Triangulo Novo, Cidade Nova, Base,
Capitão Ciríaco, Adalberto Aragão e Taquari.
135
O trecho citado foi extraído da reportagem Cidade do Povo: governo inicia obras do maior projeto
habitacional da história do Acre, de 26/06/2012. Disponível em: https://agencia.ac.gov.br/cidade-do-povogoverno-inicia-obras-do-maior-projeto-habitacional-da-historia-do-acre/. Acesso em: 02 fev. 2021. Outras
informações podem ser encontradas em: https://agencia.ac.gov.br/mais-509-familias-recebem-casas-da-cidade134
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equipamentos públicos, os serviços ofertados são insuficientes e existem muitos
problemas relacionados à segurança pública. 136 Segundo Pimentel (2017), embora tenha
cumprido com seu objetivo de fornecer moradia à população que vivia em situação de
risco, a localização do conjunto habitacional terminou criando uma situação de
segregação espacial e territorial.
De fato, essa separação se evidencia na paisagem percorrida entre o centro de
Rio Branco e a Cidade do Povo, que foi construída em uma área com extensão de cerca
de 700 hectares, em uma antiga fazenda que se encontrava completamente desmatada. O
entorno permanece pouco urbanizado e, ao mesmo tempo, com pouca cobertura vegetal,
como se pode observar nas imagens de satélite abaixo. A estrada de acesso principal tem
cerca de dois quilômetros que corta uma paisagem árida de pasto, ao longo da qual se
encontra apenas uma construção, um pequeno terminal de ônibus urbano.

Mapa 5. Trajeto entre o terminal urbano, no centro de Rio Branco, e a Cidade do Povo.
Fonte: GoogleEarth, em 12/02/21.

povo/
https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2019/12/27/cidade-do-povo-em-rio-branco-tem-predios-publicosabandonados-e-tomados-pelo-lixo.ghtml http://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2013/03/governo-do-acre-comecaconstruir-casas-da-cidade-do-povo.html https://agencia.ac.gov.br/cidade-do-povo-chega-a-15-mil-moradorescom-entrega-de-novas-casas/
136
Disponível em: https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2019/12/27/cidade-do-povo-em-rio-branco-tempredios-publicos-abandonados-e-tomados-pelo-lixo.ghtml Acesso em: 02 fev. 2021.
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Mapa 6. Cidade do Povo e seu entorno.
Fonte: GoogleMaps, em 12/02/2021.

O cenário homogêneo das casas padronizadas que foram entregues pelo poder
público se transformou conforme estas passaram a ser habitadas. Embora existam regras
e restrições para o estabelecimento de comércio e igreja, por exemplo, é possível ver entre
as casas pequenos empreendimentos que fornecem bens ou serviços, como vendas,
mercearias, oficina mecânica ou salão de beleza; além de pequenas igrejas, ou espaços de
culto e oração. Uma situação semelhante foi descrita por Costa Oliveira e Fausto (no
prelo), a respeito dos reassentamentos urbanos coletivos em Altamira, criados para
“compensar” o impacto da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. 137 Através
de um ensaio fotográfico, os autores mostram como o cenário das casas padronizadas vai
se modificando na medida em que os moradores se apropriam e ressignificam esses
espaço.
No período entre 2015 e 2019, os intérpretes jaminawa que viviam na Cidade
do Povo iniciaram diferentes “negócios”, porém nenhuma das iniciativas durou muito
tempo: Leila e Edson montaram uma estrutura em frente à casa para revender roupas
usadas; Francisco comprou um carrinho para vender cigarros e balas, embora só atendesse
quem fosse até sua casa; Lula ergueu uma pequena sapataria em seu lote, além de uma
casa anexa para seu sobrinho; Edimar construiu uma pequena barbearia em frente a sua
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A construção da UHE Belo Monte levou à inundação de uma vasta extensão do rio Xingu, forçando a
remoção da população que vivia nesses locais para áreas periféricas, desestruturando redes de socialidade
que caracterizavam a vida no ambiente ribeirinho. Costa Oliveira e Fausto (no prelo) apresentam uma
proposta de “etnografia visual” ao documentar esse processo por meio de um ensaio fotográfico.
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casa. Além desses pequenos empreendimentos, também realizavam outras atividades para
ganhar dinheiro, tais como vender picolé na rua, trabalhar como ajudante na construção
civil, realizar serviços como atendente em loja etc. Porém, todos com quem conversei me
disseram que consideravam a vida na cidade difícil, pois precisavam de dinheiro para
comprar tudo, e manifestavam um desejo de “voltar a morar na aldeia”.
Lula, por exemplo, contou que quando foi convidado para viajar para a Bape
Xinane pela primeira vez, em julho de 2014, ele trabalhava há cerca de dois anos para
uma empresa de construção, com carteira assinada, mas “abriu mão” assim que surgiu a
oportunidade de trabalhar com a Funai e os “parentes” que haviam acabado de sair da
mata. Lula, assim como outros Jaminawa, contou que gostava desse trabalho e, dentre as
razões alegadas estavam normalmente os prazeres associados à vida na mata, como a
abundância de caça, as pescarias, o roçado, as viagens de rio, dentre outras atividades
desempenhadas no contexto da Bape, que remetem a uma “vida de aldeia”.
Nesse sentido, trabalhar como intérprete para a Funai representava, para
muitos deles, uma oportunidade de viver “como na aldeia”, ou seja, na mata e com os
parentes, além de uma remuneração bastante atrativa – embora a maior parte dos relatos
que escutei contam que o dinheiro acabava rapidamente. Conforme mencionado no
primeiro capítulo, o valor da diária recebida foi ajustado a partir de demanda dos
Jaminawa, de modo que se tornasse equivalente ao que recebiam os colaboradores
eventuais não indígenas, como os mateiros e as cozinheiras. Neste cenário, por uma escala
de sessenta dias os Jaminawa recebiam R$ 5.310,00. Certa vez, encontrei-me com um
dos intérpretes que havia acabado de retornar de campo e ele me contou que, deste valor,
havia gasto dois mil em roupas novas (para ele, a esposa, um filho e duas filhas), comprou
material escolar para as crianças, pagou a dívida no mercadinho perto de casa e adquiriu
um pacote em uma auto escola, para tirar carteira de habilitação (o que, até onde sei, não
chegou a concluir). Mariquinha e Francisco, por sua vez, investiram em melhorias na casa
onde moravam, na Cidade do Povo: construíram uma estrutura de madeira na parte da
frente da casa, ergueram um muro, colocaram grades, compraram uma televisão e um ar
condicionado.
Todos aqueles com quem conversei pareciam compartilhar a ideia de que na
aldeia se vivia melhor do que na cidade, pois lá não precisam de dinheiro para comer,
beber, morar, enfim, viver. Não se tratava, porém, de uma visão romantizada, pois todos
já tinham, em algum momento, vivido na aldeia e conheciam as dificuldades enfrentadas.
Dentre os intérpretes que moravam na Cidade do Povo, Edimar era o que havia chegado
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ali a menos tempo. No ano de 2016, ele mudou-se com sua família (esposa, duas filhas e
um filho) da aldeia Guajará (rio Iaco) para Rio Branco. Sua irmã, Edineuda, já estava
morando no bairro, pois era casada com Lula. Conforme Edimar e sua esposa me
contaram, o motivo de terem se mudado para a cidade foi a educação das crianças, já que
na escola da aldeia não tinha aula direito e eles queriam que suas filhas aprendessem a
falar e escrever em português. Segundo Edimar, seu desejo é que as filhas completem os
estudos e arrumem um trabalho que permita voltar para a aldeia, “mas para trabalhar na
sombra” – em referência à possibilidade de trabalhar como professor, agente de saúde,
dentre outras atividades remuneradas, em oposição ao trabalho na roça. Como veremos
no capítulo seguinte, após o término do trabalho como intérprete para a Funai, algumas
pessoas chegaram a se mudar para a aldeia enquanto outras permaneceram no fluxo entre
a cidade e a aldeia, em um constante ir e vir entre um e outro.
Como vimos no primeiro capítulo, o fato de os intérpretes jaminawa morarem
na cidade foi muitas vezes motivo de crítica por parte dos servidores da Funai. De modo
geral, o argumento era que, pelo fato de serem “índios da cidade”, estariam repassando
conhecimento e instigando a curiosidade sobre a vida urbana, o uso do dinheiro, além de
influenciar nos hábitos de vida e de higiene dos índios do Xinane. Quando o primeiro
grupo de índios do Xinane viajou para Feijó, em agosto de 2017, muitos servidores da
Funai consideraram que eles agiram por influência dos intérpretes. Posteriormente, alguns
jovens do Xinane fizeram viagens mais distantes, chegando até Sena Madureira e Rio
Branco, onde se hospedaram na casa dos Jaminawa, na Cidade do Povo. Veremos essas
viagens em detalhes, no próximo capítulo.
Interessa-me chamar atenção aqui para o constante movimento entre aldeia e
cidade, que vimos ser recorrente nas trajetórias de vida dos Jaminawa, embaralhando a
oposição que normalmente se atribui a esses dois lugares. Dito de outra forma, existe, no
imaginário popular, uma associação recorrente que vincula os índios à floresta e à
natureza e os não índios à cidade e à civilização. O corolário desse pensamento é a ideia
de inadequação dos índios ao ambiente urbano e uma visão dos mesmos como
“corrompida” ou “decadente” (NUNES, 2010). “Índio da cidade” e “índio aculturado”
são dois rótulos que, como vimos, foram atribuídos aos Jaminawa ao longo das últimas
décadas de interação com os brancos e contribuíram para consolidar uma visão sobre eles
como sendo “problemáticos” e “complicados”. Entretanto, quando os “índios isolados”
apareceram na aldeia Simpatia, foram justamente esses “índios da cidade” que possuíam
coragem, conhecimento e habilidades necessárias para mediar a relação com os seus
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“parentes brabos”. Essa aparente contradição não é novidade para os Jaminawa que, não
raras vezes, foram associados a dois estereótipos opostos: por um lado, o "índio
aculturado", em vias de virar branco, e por outro, “o índio selvagem”, habitante das
cabeceiras de rios em regiões remotas e isoladas da civilização (CARID, 2007).
Por sua vez, a questão sobre os “índios da cidade” não apareceu somente no
discurso dos servidores da Funai. Na entrevista com José Correia, ele criticou o fato de
que os Jaminawa que atuaram ao longo dos anos como intérpretes eram pessoas que
moravam na cidade. Curiosa, perguntei a ele se havia uma diferença entre “índio da
aldeia” e “índio da cidade”, ao que ele me respondeu:
Olha, pra mim não tem índio da cidade e não tem índio da mata. Acho que o
branco que cruzou no meio do trânsito deles, eu vejo assim. O defeito é que o
índio que mora na cidade, junto com os brancos, pega outro tipo de hábito, é
uma coisa que eu sou contra. Não é que ele está deixando de ser índio. Muitas
vezes os brancos falam que os índios estão invadindo a cidade. Não, os índios
não estão invadindo a cidade, toda vida eles andaram. Foi a cidade que invadiu.
O problema é que o costume, a forma de viver na cidade, é diferente. É
completamente diferente. E isso não é legal. O respeito, a forma de se expressar
com os velhos é diferente, todas essas questões eles vão eliminando. A própria
cultura interna. Única coisa importante é que nós somos muito fortes na língua
(…) nós somos Jaminawa, em qualquer lugar. Eu já morei em São Paulo
durante um ano e nunca deixei de ser Jaminawa (José Correia da Silva,
entrevista em 19/09/2017).

Vemos, em sua fala, que a oposição pertinente não é entre “mata” e “cidade”,
mas sim entre velhos e jovens, onde os primeiros se associam à tradição e à antiguidade
(“os antigos”) e os segundos à modernidade e aos novos hábitos. O problema, como ele
coloca, é que “a forma de viver na cidade é diferente”, e isso tem um efeito na transmissão
de conhecimentos e nas relações intergeracionais. Por sua vez, a preocupação com o perfil
da pessoa escolhida para desempenhar o trabalho de intérprete está presente no discurso
de Zé Correia, desde sua primeira ida ao alto Envira. Em um relatório produzido em
agosto de 2014, logo no início do contato, Zé Correia menciona que a Funai “não pode
mandar qualquer pessoa [para ser intérprete]; precisa ser alguém preparado”. E pouco
adiante diz que as pessoas mais adequadas para atuarem como intérpretes são os velhos,
pessoas com mais experiência, que conhecem a “cultura interna” e podem atuar como
representantes do povo Jaminawa. Essa recomendação foi reafirmada na nossa conversa,
em setembro de 2017. Quando o questionei sobre o perfil adequado dos intérpretes, sua
resposta foi: “primeiro tem que ter a recomendação dos velhos. Porque não pode levar

150

esses hábitos ruins pros futuros jovens que vierem. Eles têm que ir preparado e dizer como
é que a gente era”. E um pouco adiante, complementou:
Jovem não tem toda essa experiência, é a mesma coisa na sociedade branca, se
não estuda não vai aprender. Só aprende besteira. Com o nosso povo é do
mesmo jeito. E não é só falar a língua. Uma coisa é saber, outra é entender
quem é você. Mas nem todos os rapazes estão preparados. Essa é nossa
preocupação (José Correia, entrevista em 19/09/2017).

Sua fala expressa que, para ele, o problema foi a ausência de participação e
envolvimento dos “mais velhos” e o fato de que os intérpretes que trabalharam eram
jovens e, portanto, pessoas que não conhecem a “cultura interna” e não estão preparadas
para “representar o povo Jaminawa”. 138 Dentre esses, Francisco e Mariquinha apareceram
como exceção, já que, segundo Zé Correia, “por respeito à idade e à velhice”, seriam os
únicos a “aparecer na história”. 139 De fato, como vimos, eles tiveram um papel de
destaque dentre o grupo de intérpretes, mas não me parece que o elemento que os
distingue seja a idade. Conforme mencionado na seção passada, entre os dois existe uma
diferença em mais de vinte anos, sendo que, por outro lado, a contar pela data de
nascimento, Francisco está mais próximo dos intérpretes “mais jovens”. 140 Fato é que,
apesar de reconhecer o protagonismo do casal, Zé Correia não os considerava como parte
do grupo “dos velhos”. Alguns dos nomes mencionados por ele como sendo dos “mais
velhos” incluíram Almiro, que participou da primeira viagem à aldeia Simpatia, Carlito e
Ricardo, pais dos intérpretes Francisco e Edson, respectivamente, e ele próprio, em alguns
momentos.
Em alguma medida, a preocupação expressa por Zé Correia aproxima-se
daquela manifesta pelos servidores da FPEE, no sentido de um olhar crítico para a
introdução de “novidades” do mundo dos brancos. Entretanto, diferentemente dos
brancos, que temiam que comportamentos e influências da cidade modificassem um “jeito
de ser tradicional” dos índios do Xinane, Zé Correia expressou uma preocupação com as

É interessante notar que a ideia de um grupo unificado, “o povo Jaminawa” é recorrente nas falas de
José Correia e, como vimos anteriormente, condiz com seu papel enquanto chefe que atua há décadas como
intermediário entre seus parentes e os brancos.
139
Em sua fala, Zé Correia sempre se referiu à Francisco como Enea. Eu estranhei esse nome, que até então
não tinha escutado falar e, posteriormente, quando tentei conversar sobre o assunto com Francisco, ele não
deu muita atenção e apenas disse que era “assim mesmo, Jaminawa têm muito apelido”. Eu não consegui
reunir informações suficientes, mas cabe notar que uma pessoa possui muitos nomes pelo qual se apresenta
e é conhecida entre os demais: um nome na língua, um nome português “de registro”, e muitos apelidos.
140
Para se ter uma ideia: Francisco nasceu no ano de 1979, Edson em 1982, Lula em 1984 e Jacira em 1985.
Mariquinha, por sua vez, consta em seu registro de nascimento que nasceu em 1948, e seu irmão, Adimilson
(também intérprete), em 1958. Josedir foi o mais novo, tendo nascido em 1992.
138
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formas adequadas de se comunicar e de estabelecer relação. Nesse caso, os “mais velhos”
eram aqueles que tinham experiência e conhecimento sobre a história e o jeito de falar
dos diferentes grupos que fazem parte do povo Jaminawa. Não se trata de ser menos índio
por morar na cidade, o problema é não saber se relacionar, por não conhecer nem a fala
nem os modos de vida dos “antigos” – os quais, como vimos no capítulo 2, se assemelham
aos índios do Xinane. Assim, em outra ocasião, Zé Correia me contou que:
A nossa ideia era colocar pessoas que tivessem uma compreensão dessa
questão, como eles chamam de avô, velho Almiro, essa turma. Eu ia trabalhar
com a turma diferente, não com a criançada. Por que? Eu tenho maior respeito
pelos jovens, mas eles hoje estão no mundo moderno. Não adianta eu chegar
lá e dizer que estou entrando na internet e vendo mulher pelada na Rússia, eles
não vão entender. Os mais antigos têm um pensamento e uma forma
diferente para lidar e se relacionar com os parentes lá do Xinane. São eles
que conhecem mais sobre os troncos antigos (José Correia, entrevista em
05/07/2018, grifo meu).

Minha impressão é que, mesmo se os intérpretes fossem as pessoas que
moram na aldeia, como os velhos mencionados por Zé Correia, os pontos centrais da
crítica dos servidores da Funai não seriam resolvidos. Talvez fosse ainda mais difícil, por
exemplo, explicar para essas pessoas mais velhas, algumas que mal falam português e
não conhecem o funcionamento das instituições dos brancos, porque não deveriam
distribuir objetos, alimentos e mercadorias aos índios do Xinane. A troca de
conhecimento e o aprendizado sobre novos modos de vida não ocorreu pelo fato de os
intérpretes morarem na cidade. Afinal, sair da mata e aproximar-se dos brancos foi uma
escolha dos índios do Xinane, que tem implicações no seu modo de viver. Nesse sentido,
cabia a eles, intérpretes jaminawa, ensinar aos parentes da mata, que falam a mesma
língua que eles, como se comportar nesse mundo, o que envolvia inevitavelmente o
repasse de conhecimentos e hábitos que, embora característicos aos brancos, fazem parte
da vida cotidiana dos Jaminawa. Voltarei ao tema, com mais detalhes, no próximo
capítulo.
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Foto 9. Frente da casa de Mariquinha e Francisco, Cidade do Povo, Rio Branco, AC.
Fonte: Acervo pessoal (2017).

Foto 10. Família de Mariquinha reunida em sua casa, Cidade do Povo, Rio Branco, AC.
Fonte: Acervo pessoal (2017).
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Foto 11. Casa onde mora Edimar, Cidade do Povo, Rio Branco, AC.
Fonte: Acervo pessoal (2017).

Foto 12. Barbearia, em frente à casa de Edimar, Cidade do Povo, Rio Branco, AC.
Fonte: Acervo pessoal (2019).
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Foto 13. Cidade do Povo, Rio Branco, AC.
Fonte: Acervo pessoal (2017).
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CAPITULO 4
ACOSTUMANDO A VIVER COM OS BRANCOS
4.1 A primeira vez na cidade
Pouco tempo após o contato oficial, os índios do Xinane passaram a andar
por locais onde não andavam antes, ao menos não de forma tão exposta, como as aldeias
ashaninka ao longo do rio Envira ou a Bape Douro, no rio Tarauacá. 141 Nesse aspecto,
alguns membros do grupo parecem ter tido uma maior disposição e curiosidade para
realizar viagens e conhecer lugares novos. Tanto os Jaminawa como os servidores da
FPEE consideram que a iniciativa de interagir com outros indígenas e com os brancos
sempre foi dos mais jovens, tal como aconteceu com o grupo que apareceu na aldeia
Simpatia, em 2014, cujos membros tiveram a idade estimada, na época, entre treze e vinte
anos (RODRIGUES, 2014a, p. 11). Seja como for, as visitas às outras aldeias causaram
preocupação à Funai, especialmente por conta da vulnerabilidade epidemiológica dos
índios de recente contato. Escutei ao menos duas situações que ocorreram em 2015 nas
quais índios do Xinane desceram o rio Envira e a FPEE precisou buscá-los por
apresentarem problemas de saúde.
Apesar desses episódios, eles foram gradualmente aumentando o ritmo e os
espaços de circulação e, como veremos, foram acostumando-se com os novos ambientes
e as novas relações. De forma rápida, pelo menos aos olhos dos brancos, eles ganharam
confiança para realizar deslocamentos maiores, tanto em tempo como em distância. Ao
longo do ano de 2016, membros do grupo empreenderam viagens para a Bape Douro,
aldeias ashaninka e kulina rio abaixo, e colocações não indígenas às margens do rio
Envira. É interessante notar que nesses encontros não existia a figura do intérprete.
Mesmo havendo uma diferença linguística significativa, parece que a comunicação não
foi um entrave para as relações e alguns índios do Xinane chegaram a passar meses
hospedados em construções temporárias na aldeia Simpatia, por exemplo.
Aproximadamente três anos após terem saído da mata, um grupo de índios do
Xinane decidiu descer o rio Envira até Feijó. Inicialmente composto por quatro pessoas,
eles viajaram em uma canoa de alumínio, sem motor, levando cerca de uma semana para

Existem duas Bases de Proteção Etnoambiental vinculadas à FPEE: Xinane e Douro. A primeira fica
localizada na TI Kampa e Isolados do Rio Envira, em Feijó, e a segunda na TI Alto Tarauacá, no município
de Jordão.
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chegar à cidade. A equipe da FPEE sabia, desde o início do contato, que os índios do
Xinane tinham curiosidade e desejo em conhecer onde os brancos viviam, mas ainda
assim, a iniciativa os pegou de surpresa. Por meio de rádio e orelhão, que havia em aldeias
no caminho, passaram a monitorar o ritmo de descida do grupo e, desta forma, ficaram
sabendo quando passaram pela colocação Samaúma, onde pararam para buscar
Txirimako, que se encontrava no local há cerca de dois meses. 142 A partir de então, a
canoa seguiu rio abaixo com cinco pessoas – Purus, Rainu, Hainuno, Kada, Txirimako –
sendo que três deles faziam parte do grupo que apareceu na aldeia Simpatia, em junho de
2014. Quando perceberam que a viagem rio abaixo seguia irrefreável, a FPEE enviou uma
equipe ao encontro deles. As informações que seguem foram obtidas com dois servidores
da Funai e com o intérprete Francisco Jaminawa, que acompanharam o grupo na estadia
em Feijó. Além de narrativas ricas em detalhes, tive acesso ao registro fotográfico e aos
áudios de situações registradas naquela cidade. Posteriormente, com a ajuda de Jacira e
Josedir, traduzimos os trechos em língua indígena. A narrativa que segue é uma versão
construída por mim, a partir destes diferentes relatos e fontes.
Em uma sexta-feira, 11 de agosto de 2017, uma equipe da Funai subiu o rio
Envira com o objetivo de encontrar os índios do Xinane, que vinham baixando, ainda no
caminho. 143 Viajaram poucas horas e avistaram a canoa descendo, rebocada por um barco
a motor pilotado por um índio shanenawa. Os barcos pararam em uma praia, todos
desceram e se abraçaram. Segundo os servidores da FPEE, os índios do Xinane ficaram
felizes com o encontro, contaram que estavam indo conhecer onde moram os brancos e
queriam conseguir um motor. Inicialmente, os servidores tentaram dissuadi-los da ideia
de chegar até a cidade, mas eles estavam determinados a seguir viagem. De acordo com
Francisco Jaminawa, Txirimako enfatizou que estavam viajando por conta própria, que a
equipe da Funai poderia os acompanhar, mas não iria mandar neles. Por fim, aceitaram a
proposta de acampar em uma praia para passar a noite, antes de chegar em Feijó.
A parada foi estratégica e os servidores da FPEE aproveitaram para conversar
sobre o que eles poderiam encontrar na cidade. Segundo relataram, mostraram fotos, pelo
computador, que haviam selecionado previamente para ilustrar situações associadas à
vida na cidade, sendo estas majoritariamente sobre problemas urbanos e degradação
A colocação Samaúma é um local de moradia não indígena, localizado no médio curso do rio Envira,
onde mora o colaborador eventual da FPEE conhecido como “Jabuti”, em cuja casa Txirimako se
encontrava hospedado.
143
A equipe era composta por dois servidores da FPEE, Marcus e Jefferson, um intérprete, Francisco
Jaminawa, e o colaborador da FPEE, conhecido como “Bucho Baixo”.
142
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ambiental – imagens de lixo, pobreza, poluição, desmatamento. A conversa envolveu
temas complexos, como dinheiro, trabalho, noções de quantidade, de números, de valor,
dentre outras. Ao serem apresentados às notas do Real, os índios do Xinane passaram a
chamá-lo de pei, que significa “folha de árvore”. 144
Falamos do dinheiro, que na cidade não tem mais floresta, que os rios estão
poluídos, não tem mais caça nem pesca, e por isso nosso povo teve que inventar
uma coisa que é o dinheiro; explicamos que na cidade as coisas são obtidas por
meio de trocas mediadas pelo dinheiro, que para ganhar dinheiro a pessoa
precisa trabalhar o dia todo, que cada pessoa ganha uma quantidade de dinheiro
diferente (FUNAI, 2017a, p. 05).

Como mencionado em passagens anteriores, a transmissão de conhecimento
sobre o mundo dos brancos e a vida na cidade foi um dos pontos de tensão entre os
servidores não-indígenas da Funai e os intérpretes Jaminawa. Diversas vezes escutei, em
tom de crítica, que foram os Jaminawa que influenciaram os índios do Xinane a ir para a
cidade. A ideia subjacente e amplamente difundida entre a equipe da Funai era de que,
apesar das recomendações de evitar falar sobre o mundo dos brancos, o fato de eles
conversarem sobre esses assuntos, contarem sobre onde moram, teria instigado a
curiosidade dos índios do Xinane em conhecer a cidade. Vemos assim que não era apenas
o mundo dos brancos em seu sentido material (mercadorias, dinheiro, cidade) que deveria
ser evitado, mas o próprio imaginário indígena deveria ser preservado dessa influência.
Enquanto os servidores da FPEE tinham uma expectativa de que a atuação
dos Jaminawa como tradutores se restringisse a repassar mensagens entre eles e os índios
do Xinane, para os indígenas estava em jogo uma situação de interação muito mais
complexa – tratava-se de compartilhar conhecimentos, aprender novas técnicas, adquirir
novos objetos e estabelecer novas relações. É interessante observar que nessa conversa
tida na praia, antes de chegarem à cidade, os servidores da FPEE contaram com a tradução
de Francisco e recursos tecnológicos (como computador) para tentar, em um curto
período, repassar uma gama de conhecimentos que, até então, haviam evitado que os
Os Jaminawa no Brasil denominam o dinheiro por uma adaptação do termo a sua fonologia: teneru. Já
pei é o mesmo nome utilizado pelos Nahua para referirem-se ao dinheiro. Segundo Feather, isso não apenas
pela semelhança física das notas com as “folhas”, mas porque assim como essas, parecem “crescer em
árvores” (2010, p. 130). A análise do autor demonstra que os Nahua incorporaram o dinheiro como mais
um recurso em um universo de infinitude e abundância. A atribuição de uma palavra na língua indígena
utilizada para designar “folha” como tradução de “dinheiro” também ocorre entre os Xikrîn (Mebêngôkre),
que criaram o neologismo piôkaprin para designar o dinheiro e que, em uma tradução mais literária, Gordon
chamou de “folhas pálidas” (2003). Segundo Fausto, antigamente os Kuikuro chamavam dinheiro de tagü,
que também quer dizer folha (com. p.).
144
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índios de recente contato tivessem acesso. Na véspera de chegarem pela primeira vez à
cidade, era preciso falar sobre o mundo dos brancos.
No dia seguinte, acordaram cedo e partiram para Feijó. Um pouco antes de
chegarem à cidade, os índios do Xinane quiseram parar em uma praia para se arrumarem,
tomarem banho e trocarem de roupa. Cada um deles tinha pelo menos uma peça de roupa
da cor vermelha, aparentemente reservada para usar nessa ocasião. 145 Para finalizar,
passaram um perfume que, segundo ouvi dizer, conseguiram com índios kulina no
caminho.

Foto 14. Parada para tomar banho e se arrumar, antes de chegar em Feijó.
Fonte: Acervo FPEE (2017).

A descrição desta cena evoca uma discussão sobre a centralidade do corpo
nos encontros interétnicos e, mais especificamente, sobre as “roupas” como um idioma
privilegiado para falar sobre transformação e metamorfose entre os povos indígenas. A
relação entre “roupas” e “corpos” é central, por exemplo, para o desenvolvimento da
“teoria do perspectivismo ameríndio” (VIVEIROS DE CASTRO, 1996). De forma
bastante resumida e direcionada ao ponto que nos interessa, o perspectivismo parte da
ideia de que, para muitos povos indígenas, os seres humanos e não humanos que habitam
o mundo possuem uma forma interna humana comum que, por sua vez, se manifesta em
envoltórios específicos. Estes são como “roupas”, ou seja, não são um atributo fixo dos
A preferência pela cor vermelha, em especial nas roupas, é uma característica observada entre os índios
do Xinane, pelos servidores da Funai, desde o início do contato.
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corpos, podendo ser trocadas ou descartadas. As “roupas animais” que os xamãs utilizam
na relação com seres não humanos, por exemplo, funcionam como equipamentos
distintivos “dotados das afecções e capacidades que definem cada animal”, ou dito de
outro modo, nesse contexto interessa mais o que as roupas fazem do que o que escondem
(VIVEIROS DE CASTRO, 1996, p.133).
Seguindo esta abordagem, Vilaça (2000) sugere que os Wari’ pensam o
contato com os brancos sob a ótica do xamanismo. Grosso modo, seu argumento é que,
assim como os xamãs se caracterizam por terem dois corpos simultâneos, um corpo
humano e um animal, os Wari’ experimentam a relação com os brancos como uma
possibilidade de experimentar uma dupla identidade: “ser branco” sem deixar de “ser
Wari” (VILAÇA, 2000). Segundo a autora, tanto as “roupas animais” como as “roupas
dos brancos” funcionam como “recursos de diferenciação e de transformação do corpo,
que não podem ser isolados de recursos análogos tais como as práticas alimentares e a
troca de substâncias através da proximidade física” (VILAÇA, 2000, p. 60). Voltarei a
essas questões ao final do capítulo.
Retomando a cena de onde paramos, e com essas concepções no horizonte, é
possível olhar para esse momento de preparação para a chegada na cidade como indo
muito além de uma preocupação estética. Entendidas como instrumentos que operam
transformações, o uso das “roupas dos brancos” tornar-se-ia necessária para que
pudessem transitar e interagir nesses novos ambientes. Interpretação semelhante pode ser
feita para o uso do perfume. Como vimos no início da tese, nos primeiros encontros,
muitos intérpretes jaminawa utilizavam um preparo tradicional de ervas antes de se
aproximarem dos índios do Xinane. Escutei mais de um relato em que os Jaminawa
afirmavam utilizar essa essência a fim de amansar os recém-contatados (ver capítulo 1,
sobre sako). Em relação aos Nahua, Feather sugere que objetos como roupas e cremes
perfumados tem o potencial de mexer com o olfato e a visão e, desta forma, influenciar
na relação com diferentes tipos de “outros” – sejam animais de caça, espíritos da floresta,
amantes ou mestizos (2010, p. 130-181). De modo semelhante, dentre as diversas
mercadorias que se tornaram importantes na vida contemporânea dos índios do Xinane,
as roupas e os produtos com cheiro (como perfume, sabonete, shampoo, desodorante,
cremes, óleos) parecem ter um destaque especial. Retomarei esse assunto adiante.
A chegada dos índios do Xinane a Feijó ocorreu em um sábado pela manhã e
coincidiu com a realização do tradicional Festival do Açaí da cidade, evento que ocorre
uma vez ao ano e atrai muita gente da região, com festa, shows musicais, barracas de
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bebida e comida. Segundo o relato dos servidores da Funai, para fugir da aglomeração do
Festival, hospedaram-se junto com os índios na casa de um colaborador eventual da
Funai, localizada em região mais afastada. No primeiro dia na cidade, fizeram algumas
compras e andaram de carro, mas evitaram passar pelo centro que estava muito
movimentado em função do Festival. Um aspecto enfatizado por eles foi a preocupação
em mostrar como se fazem as trocas na cidade e que, para obter mercadorias, é preciso
ter dinheiro. Neste sentido, buscaram transformar a menor transação em ocasião de
aprendizagem e oportunidade para explicar o funcionamento do mundo dos brancos.
Assim o fizeram no posto de gasolina, na farmácia, na feira e, inclusive, no banco, onde
foram “pegar” o dinheiro que se recebe em troca de “trabalho”. As fotos a seguir ilustram
alguns desses momentos.

Foto 15. Francisco Jaminawa (roupa azul) e os índios do Xinane, passeando em Feijó.
Fonte: Francisco Jaminawa (2017)
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Foto 16. Francisco Jaminawa explica para o grupo de índios do Xinane como funciona a bomba de
abastecimento de combustível.
Fonte: Acervo FPEE (2017).

Segundo os servidores da FPEE, era preciso mostrar aos índios do Xinane “os
dois lados da cidade, os aspectos positivos e os negativos”. Entretanto, os exemplos que
me foram relatados enfatizavam aspectos negativos como poluição, doenças, fome, crime,
regras, miséria, desigualdade social, entre outros. Pouco depois da viagem a Feijó
conversei com Francisco Jaminawa sobre como tinha sido a experiência. Ao escutá-lo,
pareceu-me que ele descrevia uma situação muito mais tranquila do que aquela narrada
pelos brancos que participaram da visita. Francisco destacou a curiosidade dos viajantes
em conhecer as coisas (carro, bicicleta, ferramentas, lojas) e passear pela cidade. Segundo
ele, os índios do Xinane acharam tudo “muito bonito” (xara kui) e ficaram
impressionados com a quantidade de gente – “nunca viram tanta gente junta assim”. No
segundo dia em Feijó, foram comprar peixe no mercado municipal e Francisco guiou o
“passeio”, explicando aos índios do Xinane como funcionavam as trocas entre os brancos.
Sua explicação foi gravada e, posteriormente, traduzida por Josedir Jaminawa, a meu
pedido. Segue um trecho de sua fala:
Olhem aqui, vocês estão vendo essas coisas?
Olhem essas coisas aqui, ninguém pega de graça.
Vocês só pegam isso aqui com dinheiro.
É assim que se faz.
Olhem, o branco pegando. Olhem muito bem o que ele está segurando na mão.
Olhem, olhem, olhem pra ali.
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Olhem o branco segurando.
Olhem, essas coisas aqui vocês não conseguem de graça, vocês conseguem só
com dinheiro.
Olhem, olhem muito bem. É assim que se faz, é assim que nós falávamos pra
vocês.
Fazendo roçado de vocês que conseguem o dinheiro.
É assim, é assim, vão olhando.
Vão olhando essas coisas aqui, essa daqui são as gomas de farinha.
Venham pra cá, venham pra cá.
Olhem, essas gomas de macaxeira.
Então, é assim que as pessoas fazem goma de farinha. Olhem essa farinha
também.
Olhem, essas aqui que vocês estão vendo, ninguém come de graça.
(…)
Olhem, olhem, aqui vocês não pegam nada de graça. Então, pergunte pra um
deles aqui se ele vai te dar de graça. Ele não vai dar. Ele vai pedir dinheiro.
Vocês sabem e vocês estão vendo. É assim que vocês têm que fazer, fazendo
muita farinha e plantando muito para vocês venderem e terem dinheiro para
serem assim como os brancos.
Fazendo e plantando muitas coisas que vocês conseguem o que vocês querem.
Vocês sabem e vocês estão vendo esse aqui comprando.
Olha, olha, olha muito bem que ele vai tirar o dinheiro. É assim que eles
comem. Vocês pensam que aqui as pessoas comem tudo de graça, mas não.
Comem de graça, conseguem de graça, isso que vocês pensavam, mas não.
Qual é daqui que vocês querem?
Olhem, olhem, aquele branco pegando.
Olhem, olhem muito bem, que é assim que eles fazem.
(Francisco Jaminawa, em 13/08/2017)

Tanto Francisco Jaminawa como os servidores da FPEE contaram que nos
dois primeiros dias os índios do Xinane passearam pela cidade sem chamar atenção – o
uso de roupa e chapéu fazia com que ninguém percebesse que se tratavam dos “isolados”
do alto Envira. Entretanto, essa invisibilidade foi rompida após a veiculação de notícias
na internet informando sobre a visita dos índios de recente contato à cidade. Na segundafeira, uma equipe do Governo do Acre veiculou na internet uma matéria intitulada “Índios
de recente contato visitam a cidade pela primeira vez”. 146 A equipe da reportagem
acompanhou a visita que o grupo fez às lojas no comércio de Feijó, ocasião na qual
tiraram fotos e filmaram os índios, atraindo a atenção da população local. “Na manhã
desta segunda-feira, 14, os índios, acompanhados dos servidores da Funai, do intérprete
e do sertanista José Carlos Meirelles, conheceram o Mercado Municipal, lojas e,
finalmente, tiveram contato com a fonte de seu maior interesse: a loja de ferramentas e
motores para barcos”, dizia a reportagem. De fato, tanto os Jaminawa como os servidores
da FPEE mencionaram que uma das maiores demandas e um dos principais motivos para
os índios do Xinane terem ido para a cidade era conseguir um motor – o que não ocorreu
O endereço eletrônico para acessar a matéria intitulada “Índios de recente contato visitam a cidade pela
primeira vez” encontra-se nas referências bibliográficas.
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nessa ocasião. No mesmo dia, a Funai publicou em sua página uma notícia informando
sobre a viagem dos índios de recente contato a Feijó e as providências adotadas pela
instituição, sobretudo para minimizar os riscos epidemiológicos. 147
A viagem para a cidade foi também uma oportunidade para os índios do
Xinane interagirem com outros povos indígenas, tanto com aqueles que haviam
encontrado ao longo do caminho (Ashaninka, Kulina e Kaxinawa), quanto com os
Shanenawa, que residem em aldeias bem próximas ao município. Visitaram a aldeia Nova
Vida e a aldeia Morada Nova, onde se reuniram com lideranças shanenawa e com o casal
que, poucos meses antes, havia trabalhado como intérprete na Bape Xinane. Segundo
relatou o servidor que os acompanhava, em uma das aldeias a presença dos índios de
recente contato chamou a atenção das pessoas, que seguiam em fila atrás deles, querendo
tirar fotos; uma situação que terminou causando certo desconforto aos visitantes.
Após uma longa viagem de descida e uma estadia de apenas cinco dias na
cidade, os índios do Xinane voltaram para o alto Envira. Entretanto, segundo relatos,
havia pelo menos um dentre eles que aceitou a carona de volta contra a sua vontade e
partiu dizendo que logo iria retornar. 148 A logística de retorno foi providenciada pela
Funai, que enviou Josedir Jaminawa para os acompanhar até a Bape. Algum tempo
depois, encontrei-me com Josedir e conversamos sobre como tinha sido a repercussão da
viagem entre os demais índios do Xinane. Reproduzo abaixo um trecho da entrevista:
L(uana): E como foi esse movimento quando eles chegaram lá? Eles falaram
que iam voltar de novo? Os outros ficaram curiosos?
J(osedir): Eles falaram muita coisa ó. Que andaram de carro.
L: Como eles falam carro?
J: É carro mesmo. Falaram que andaram de carro, que era bom. A primeira vez
ficaram com medo. Quem mais queria saber o que era carro eram os curumins.
Aí eu e o Lula fizemos o carro de madeira pra eles. Eles contaram que na cidade
só funciona com dinheiro. Eles falaram que onde eles moram é só pegar as
coisas, pescar, caçar. Na cidade não, tem que trabalhar pra conseguir dinheiro
e depois comprar as coisas pra comer.
L: E os outros ficaram curiosos pra ir também?
No dia seguinte à chegada em Feijó, diante da reclamação de dores no corpo por parte de alguns deles,
receberam atendimento médico preventivo do Pólo Base de Feijó, vinculado à Sesai. Os servidores da FPEE
suspeitam que as longas horas de exposição ao sol e o cansaço da viagem contribuíram para baixar a
imunidade. É importante mencionar que, no começo do contato, os índios do Xinane demonstravam uma
sensibilidade muito grande ao sol e evitavam se expor a ele. Segundo relataram, viajaram vários trechos no
período da noite, graças à lanterna que carregavam e à visão apurada para enxergar no escuro. O endereço
eletrônico para acessar a matéria intitulada “Indígenas de recente contato do rio Xinane visitam a cidade de
Feijó/AC pela primeira vez” encontra-se nas referências bibliográficas.
148
Trata-se de Txirimako, participante e protagonista de diversas situações e histórias narradas nessa tese.
Desses relatos, destacam-se as viagens realizadas – fez parte do grupo que “saiu” na aldeia Simpatia, foi
um dos primeiros a circular por outras aldeias e passar longa temporada vivendo junto com não índios e,
por um período, foi um grande mobilizador das idas para a cidade.
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J: Ficaram.
L: E eles falaram alguma coisa, que iam lá conhecer?
J: Falaram que também iam conhecer a cidade. Nós acompanhamos eles pra
conhecer loja de motor, de roupas.
L: E você ouviu o Txirimako falar que ia descer de novo?
J: Não, ele ficou lá tranquilo, uma semana. Teve um dia que eles queriam
pescar, queriam levar o motor e o William não deixou. O Txirimako falou: ‘viu,
por isso eu não vou ficar aqui, pessoal fica sovinando as coisas, vocês vão ficar
aqui’, falou pros outros, ‘eu não vou ficar aqui não. Eu não tenho mulher, não
tenho nada, só tenho minha mãe aqui, não vou ficar não, vou pra Feijó de
novo’.
L: E depois disso ele foi?
J: Isso. Falou que ia descer de novo. Perguntei por que. ‘Porque tu viu como
os nawa são, ficam sovinando as coisas. Eu quero aprender as novidades com
vocês lá’. Falou que queria conhecer a nossa casa em Rio Branco, e que quando
quer alguma coisa ninguém impede, ninguém segura, quando ele quer, ele quer
mesmo. Só ele que falou isso, o resto ficou calado. O William falou, pode ir,
ninguém vai ligar mais não. Me perguntou o que ele falou, eu disse que podia
ir que eles não iam ligar mais não. Aí ele foi.
(Josedir Jaminawa, entrevista em 03/10/2017)

É interessante notar que, segundo Josedir, os argumentos usados por
Txirimako para viajar novamente foram: o acesso às mercadorias, “pessoal fica sovinando
as coisas”, e o fato de “não ter mulher”. Quanto à “falta de mulher”, podemos pensar que,
por um lado, reflete a situação crítica de um jovem que não tem com quem casar dentro
do grupo e, por outro, indica que não tem ninguém para cuidar (caçar, pescar, fazer
roçado), deixando-o livre para circular à vontade. Cabe mencionar que, de acordo com
Pérez Gil (2019), a situação vivenciada pelo grupo nos últimos anos os levou a estabelecer
casamentos entre pessoas que “pertencem a categorias de parentesco que, segundo as
regras de casamento tradicional, não poderiam casar entre si” (2009, p. 169). Esses fatos
apontam para uma dificuldade em manter o equilíbrio sociológico e a reprodução do
grupo sem a “abertura” para casamentos com “outros”, fora do grupo. De fato, no decorrer
das viagens que Txirimako fez posteriormente, sobre as quais falaremos a seguir, era
frequente que os Jaminawa contassem casos envolvendo suas “namoradas”. 149 Segue,
abaixo, a foto do “carro de madeira” que Lula e Josedir construíram, na base, para
“mostrar” aos índios do Xinane “o que era” um carro, veículo no qual tinham andado na
cidade.

149
Dentre essas, uma me chamou atenção. Tratava-se de Rita, avó de Edineuda, esposa de Lula. Rita vive
entre Sena Madureira e Cobija (na Bolívia); ela tem casa e parentes em ambas as cidades e passa um tempo
em cada canto. Não sei a idade de Rita, mas a julgar pelas informações de Edineuda e pela foto que me
mostrou, tem mais de cinquenta anos. Embora não tenha como me aprofundar, não poderia deixar de
mencionar que, poucos meses após saírem da mata, Txirimako se envolveu com uma mulher ashaninka,
que chegou a morar um tempo com ele, na base. A relação não se prolongou, e alguns meses depois a jovem
descobriu estar grávida. Parece-me que existe uma controvérsia quanto à paternidade da criança, mas
escutei servidores da FPEE dizendo que acreditam ser filho de Txirimako, por ser parecido com ele.
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Foto 17. Protótipo de um carro, feito em madeira, Bape Xinane, rio Envira, Acre.
Fonte: Lula Jaminawa (2017).

É interessante observar que o protótipo construído é muito mais do que “um
carro”; é uma caminhonete da Funai com os dizeres “fiscalização federal”. Igualmente,
as camisetas dos servidores da Funai, normalmente com os mesmos dizeres, eram
valorizadas, tanto entre os Jaminawa como entre os índios do Xinane, como veremos
adiante. Certamente, o uso de camisetas dos servidores da Funai é um sinal de status,
associado à posição de autoridade e de poder exercida por estes. No entanto, parece que
existe também um certo fascínio pelo uso de “fardas”, de um modo geral. Voltarei a esse
assunto adiante. 150
Por fim, cerca de um mês depois da primeira viagem, dois índios do Xinane,
Txirimako e Hainuno, resolveram ir novamente para Feijó. Desta vez, ficaram
hospedados na aldeia Morada Nova, na casa de Mariléia e Francisco, o casal shanenawa
que trabalhara como intérprete na base. Nessa época, Josedir Jaminawa também se
encontrava na aldeia, pois havia se casado com uma moça shanenawa. Como veremos na
próxima seção, a viagem para Feijó trouxe muitos desdobramentos, tanto para a dinâmica
de deslocamento territorial dos índios do Xinane, que tiveram seu espaço de circulação
ampliado, quanto para o trabalho que vinha sendo feito pela FPEE, que passou a ter que
lidar com novas demandas.
A partir da minha experiência como servidora da Funai, penso que a atração pelas camisetas da Funai é
algo comum entre muitos índios, e por mais de uma vez me pediram que doasse as minhas, sendo bastante
comum se referirem a elas como “farda”, em referência a uniformes de modo geral.
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4.2 Viajando pelo mundo dos brancos
Segundo o Censo do IBGE de 2020, Feijó é o município com maior área no
estado do Acre (27.975 km2) e o quinto mais populoso, com 34.884 habitantes. A cidade
fica localizada na margem direita do rio Envira, a uma distância de aproximadamente 340
quilômetros da capital, Rio Branco, pela BR 364. O centro comercial situa-se próximo ao
porto. Trata-se, antes, de uma extensa área de “praia”, onde os barcos atracam para
abastecer e desabastecer carga e passageiros, e que conta com uma pequena balsa de
combustível para abastecimento. De acordo com o levantamento do censo indígena,
realizado pelo IBGE em 2010, Feijó é o município acreano que possui a maior população
indígena em números absolutos, somando 2.615 pessoas, sendo que a maior parte vive
nas Terras Indígenas, ao longo do rio Envira, ou em “área rural”.
Ainda assim, a presença indígena pelas ruas da cidade é expressiva, seja nos
estabelecimentos comerciais, na feira, nos órgãos públicos ou no movimento do porto. Os
Shanenawa e Kaxinawá, que vivem na margem oposta do rio, costumam circular pela
cidade cotidianamente; já os Kaxinawá, Kulina e Ashaninka, que residem em TIs ao longo
do rio Envira, costumam aportar seus barcos e batelões no porto e construir
acampamentos provisórios nas praias às margens do rio, nos quais podem chegar a
permanecer por longas temporadas. 151 O mapa abaixo permite visualizar a área de
abrangência do município de Feijó e as terras indígenas sob sua jurisdição.

Esses acampamentos são construídos especialmente durante o verão amazônico, período de seca, quando
o nível de água dos rios diminui e formam-se áreas de praia. Esse período corresponde aproximadamente
aos meses de junho a novembro.
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Mapa 7. Área de abrangência do município de Feijó.
Elaboração: Carolina Boccato, 2020.

A Terra Indígena Katukina/Kaxinawá, como se vê, fica localizada na margem
esquerda do rio Envira. Trata-se de um território demarcado e compartilhado pelos povos
indígenas Shanenawa e Kaxinawá, que somam uma população de mais de 1.200 pessoas,
divididos em treze aldeias, sendo nove shanenawa e quatro kaxinawá. 152 De acordo com
o plano de gestão territorial e ambiental (PGTA) da TI Katukina/Kaxinawa, a aldeia
Morada Nova é a principal e mais antiga aldeia shanenawa, com uma população de cerca
de 400 pessoas (JACINTO et al, 2014). Como se vê no mapa abaixo, a aldeia fica
localizada do lado oposto de Feijó, de modo que para chegar à cidade basta um barco para
cruzar as margens do Envira.

Os dados demográficos foram extraídos do Censo IBGE de 2010. Conforme consta no PGTA da TI
Katukina/Kaxinawá, a população é extremamente dinâmica e pode variar em função de diversos fatores,
tais como mortalidade, natalidade, migrações para trabalho ou estudo, visita a familiares em outras terras,
dentre outras (JACINTO et al, 2014, p. 14-16). O mesmo ocorre com o número de aldeias. Em 2014, por
exemplo, existiam quatro aldeias shanenawa e quatro anos depois já eram nove, segundo informou o
professor Eudo Shanenawa. A configuração de treze aldeias corresponde aos dados levantados por mim no
ano de 2018.
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Mapa 8. Imagem de satélite da cidade de Feijó e seu entorno: o alfinete vermelho indica a aldeia Morada
Nova. Percebe-se, também, o traçado da BR 364 e as voltas do rio Envira.
Fonte: GoogleMaps, em 12/02/2021.

Como vimos na seção anterior, em sua segunda viagem, Txirimako e Hainuno
ficaram hospedados na casa dos intérpretes shanenawa, na aldeia Morada Nova. Menos
de um mês depois, tive oportunidade de entrevistar Francisco Shanenawa e perguntei a
ele como tinha sido essa estadia. Transcrevo abaixo um trecho da nossa conversa:
Francisco Shanenawa (FS): Então, ali na travessia do rio os Kampa
[Ashaninka] os pegaram e rebocaram. Eles disseram, nós falamos que vinha,
chegamos até aqui.
Luana (L): Eles foram direto para a casa do senhor?
FS: Foi, direto em casa. Recebi eles, falei pra eles, vocês são meus parentes,
vocês não estão perdidos, vocês são um povo, eu posso receber quem eu não
conheço e aquele que eu conheço. Se eu não fizer isso, não estou respeitando
meus parentes. Aí ficaram lá. Eu disse toma um banho. O que vocês já
comeram? Estamos com cinco dias que nós não comemos nada. Cinco dias.
Toma um banho e vem tomar um café. Tomaram banho, café.
L: Café com açúcar?
FS: Eles gostam, café com açúcar. Comeram bolacha. Comeram pão. É
gostoso, esse aqui [pão] chama beiju do cariu. É mesmo? Rapaz, é bom. Eles
acharam graça. Só não tem manteiga, manteiga não dou pra eles não, só o pão,
café, está aqui, leite, é pra se alimentar. Esse aqui não é nosso, esse aqui é do
branco. Nosso é caiçuma de banana, caiçuma de milho, caiçuma de macaxeira.
Isso aqui nós usamos dos brancos. Mas nunca fez mal a nós. Dá saúde. Não é
um veneno pra nós comer. Mas se comer demais adoece, se comer na média
nunca adoece.
(Entrevista com Francisco Shanenawa, em 04/10/2017).

A fala de Francisco Shanenawa indica a alimentação como uma das questões
centrais nesse encontro com os índios do Xinane, fora da Bape. Segundo ele, enquanto
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intérprete, trabalhando para a Funai, não deu nada aos índios do Xinane, embora lhe
pedissem bastante.
Eles pediam comida, aí Funai disse assim: vocês não dão açúcar, não dão
feijão, não dão farinha e não dão nada pra eles. Tá bom, tá ok, eu vou obedecer.
Porque é lei, se falarem pra mim eu vou obedecer. Aí eles falavam pra nós, na
hora da refeição, do café da manhã, eles já estavam tudo lá, eles chegavam:
rouba bolacha pra mim, rouba bolo pra mim. Não, eu não posso. Eu tenho
ordem, eu não posso roubar nada pra vocês, eu não vim pra roubar comida pra
vocês, eu vim pra traduzir com vocês, pra explicar, pra vocês me explicarem o
que significa as coisas, e do mesmo jeito eu vou contar pra vocês, o que
significa um objeto que vocês não conhecem; o que eu não conheço, eu quero
que vocês me expliquem como é que é. Aí nós vamos se entender um o outro
(Francisco Shanenawa, 04/10/2017).

Entretanto, agora que estavam em sua casa, eles podiam comer da mesma
comida. “Já que eles saíram, é pra conhecer”, disse Francisco. Em outro trecho da
entrevista, falou assim:
FS: Dona Luana, eles já saíram, eles querem que nem nós, conhecer, aprender,
falar português e comer as comidas que nós comemos.
L: Eles não comem sal e açúcar?
FS: Não comem porque não têm. Eles dizem que quando moravam na floresta,
eles roubavam, levavam e comiam.
L: Roubavam de quem?
FS: Dos brancos. Aí eles deixavam lá, eles falaram tudo isso pra mim.
(Francisco Shanenawa, 04/10/2017).

Além da comida, os dois visitantes xinane demonstraram interesse em
aprender português. Francisco contou, por exemplo, que assistiram algumas aulas na
escola da aldeia e que sua nora, que é professora, ensinou algumas coisas, “deu dois
caderninhos para eles fazerem o nome deles”. 153 Ademais, convêm mencionar que
Francisco Shanenawa é evangélico e, em nossa conversa, falamos bastante sobre Deus,
sobre como a igreja o tinha ajudado a se curar (de uma hérnia) e também tinha
influenciado suas mudanças de hábitos (como parar de beber e de fumar). Sua conversão,
que se deu no “momento que aceitou Jesus”, ocorreu há muitos anos, quando adoeceu e
foi enviado para tratamento de saúde em Rio Branco. Desde então, Francisco frequenta a
Igreja Nova Aliança. Na época em que nos encontramos, sua casa costumava sediar, duas
vezes na semana, um culto dessa Igreja, no qual recebiam a visita de um pastor branco,
que vive em Feijó. 154 De acordo com Francisco, Txirimako participou de três cultos e
Infelizmente, não sei qual foi a grafia utilizada na ocasião.
A título de curiosidade, Francisco e Mariléia têm cinco filhos e quatro filhas. Destes, seis trabalham
como professores ou professoras, um é pastor e outro está estudando para se tornar pastor.
153
154
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“recebeu uma oração” do pastor para se livrar de uma dor de estômago que estava
sentindo.

Foto 18. O casal de intérpretes shanenawa, Francisco e Mariléia, em sua casa, aldeia Morada Nova, Feijó.
Fonte: Acervo pessoal (2018).

Fato é que, nessa segunda viagem, Txirimako e Hainuno puderam
experimentar e explorar as novidades do mundo dos brancos e do relacionamento com
outros povos indígenas com maior distanciamento dos servidores da Funai. Um servidor
da FPEE foi designado para permanecer em Feijó e prestar apoio aos dois índios, o que
incluía acompanhar a situação de saúde e, eventualmente, suprir alguma necessidade de
alimentação ou transporte. O Coordenador da FPEE à época também se comunicava com
frequência com Mariléia Shanenawa. 155 Desta forma, embora não estivessem juntos o
tempo todo, os servidores da FPEE mantiveram um monitoramento da estadia dos índios
do Xinane na aldeia Morada Nova. Entretanto, eles não foram os únicos. Por meio de
ligações telefônicas e áudios de WhatsApp, os Jaminawa mantiveram comunicação
constante com os dois índios do Xinane. Como vimos, nessa época, Josedir Jaminawa
residia na aldeia Morada Nova, o que facilitava a comunicação com os Jaminawa. Tanto
Josedir como Francisco contam que desde que chegaram na aldeia, Txirimako e Hainuno
expressavam o desejo de viajar para Rio Branco e conhecer onde moravam os intérpretes

É interessante notar que a FPEE estabeleceu um vínculo mais estreito com Mariléia do que com
Francisco, provavelmente em função da proximidade linguística entre as variações faladas por ela e pelos
índios do Xinane.
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jaminawa. Josedir contou, ainda, que gostava quando os dois estavam na aldeia, pois
assim ele tinha com quem conversar na sua língua. “Eu fiquei animado quando eles
chegaram, não falo com ninguém lá, na minha língua, eu tenho saudades de falar na minha
língua, eu gosto de falar, não tenho vergonha não”, disse-me Josedir.
Assim, quase vinte dias depois de terem chegado a Feijó, em um sábado,
Txirimako e Hainuno partiram para Sena Madureira, hospedando-se na casa de José
Correia. Permaneceram por lá apenas uma noite e no dia seguinte foram para Rio Branco,
onde ficaram na casa de Francisco e Mariquinha. A participação dos Jaminawa no trânsito
entre as cidades gerou um novo momento de tensão na relação com a Funai. No âmbito
da FPEE, consolidou-se uma narrativa, em tom acusatório, que culpava os Jaminawa,
especialmente Francisco, por terem levado os índios do Xinane para Rio Branco – seja
por ter-lhes instigado a curiosidade e o desejo de viajar, seja por terem proporcionado as
condições materiais para o deslocamento. Dentre os servidores da FPEE com os quais
conversei, apenas um manifestou opinião contrária, discordando da acusação feita a
Francisco e chamando atenção para outros fatores que deviam ser considerados – como o
desejo dos índios do Xinane em conhecer a cidade e o mundo dos brancos, manifesto
desde os primeiros meses da relação. 156
Nessa época, eu estava em Rio Branco e combinei com Francisco de ir até
sua casa para conhecer Txirimako e Hainuno. No dia combinado, dirigi-me até a Cidade
do Povo apreensiva e insegura sobre como eles reagiriam à minha presença. Várias
pessoas da família de Mariquinha estavam reunidas na casa e, após um momento inicial
de descontração, conversando com os Jaminawa em português, pedi para Francisco me
apresentar aos dois, dizer que eu queria conhecê-los e perguntar se poderiam conversar
comigo. Francisco transmitiu a mensagem e, na sequência, Txirimako fez uma fala
acompanhada de intensa performance corporal, muitos gestos e movimentos com as
mãos, que batiam ora na perna ora no peito. Segundo traduziram para mim, ele disse que
não poderia conversar comigo, pois não falamos a mesma língua, mas que ainda assim
iria me contar algumas coisas. Nessa ocasião, ele estava muito bravo com os funcionários
da Funai e reclamou que estes não davam as coisas que precisavam, como bota, terçado,
machado e motor. Para conseguir essas mercadorias, ele decidiu viajar até a cidade: “já
Em relatório técnico produzido por um servidor da Funai, em 2014, já constava a observação de que os
índios do Xinane “demonstram um aparente grande interesse em objetos e práticas não indígenas, tais como
a escrita, motores fluviais, ferramentas, tecnologia de pesca, entre outros (…) Os mais jovens mostram
bastante interesse em visitar e conhecer os parentes Jaminawa e nossas moradias (cidades?)” (FUNAI,
2015, p. 30).
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pedimos para a Funai trazer a gente para a cidade, mas eles nunca trazem, só enganam,
falaram que se a gente viesse para a cidade íamos morrer, mas a gente veio e não morreu”,
traduziu Francisco. 157
A conversa com eles foi breve. Eles não pareceram muito interessados na
minha presença. Hainuno permaneceu a maior parte do tempo quieto, observando. Após
sua fala, Txirimako entrou na casa, deitou-se na rede e ficou cantando. Segundo os
Jaminawa, ele passava muito tempo assim. Quando eu perguntei o que falava em seu
canto, algumas pessoas disseram não conseguir entender, enquanto outros falaram que
estava com saudades, lembrando dos parentes no alto Envira.
Como era a primeira vez que muitos familiares dos intérpretes se
encontravam com os índios do Xinane, aproveitei para conversar sobre o que achavam
dessa visita. Os comentários variaram em torno de dois assuntos principais: a mobilidade
e as mercadorias. Para eles, além da presença dos índios do Xinane na cidade não ser um
problema, era condizente com a dinâmica das relações sociais e territoriais comum aos
Jaminawa. Foi o que eu apreendi de comentários como: “eles já sabem que a gente mora
aqui, não adianta querer prender eles lá”; “não tem paradeiro não, nosso tronco era do
mesmo jeito”; “eles também são gente e querem passear, querem conhecer as coisas”;
“eles tem que passear, tem que visitar parente”; “Jaminawa é assim, não para em canto
nenhum, se ficar parado morre cedo”. Havia entre eles o rumor de que a FPEE não levaria
mais Francisco e Mariquinha para a base e argumentavam que, caso isso ocorresse com
os demais intérpretes, os índios do Xinane iriam “começar a sair de lá”, pois a presença
dos Jaminawa ajudava a “segurá-los” na base.
Outra questão que mobilizou parte da conversa foi a atitude “sovina” dos
funcionários da Funai que, quando davam alguma mercadoria, era em pouca quantidade.
“No tempo que Meirelles teve contato com nosso tronco do jaminawa antigo ele dava
tudo, caixa de sabão, rede, cartucho, espingarda nova, terçado, bota, munição”, comentou
um deles, comparando com o período no qual a Funai começou a trabalhar no alto Iaco e
os Jaminawa ainda tinham pouco contato com o mundo dos brancos. Já entre os índios
do Xinane, além de não ser um doador generoso, a Funai ainda proibia os Jaminawa de
doarem coisas, especialmente roupas. Apesar de todas as reclamações, quando perguntei
o que achavam sobre a Funai sair da Bape a resposta foi unânime: “de jeito nenhum”.
Não havia questionamento quanto à presença da Funai, a discordância dizia respeito à
De fato, escutei muitas falas de servidores da FPEE a respeito da dificuldade em alertar sobre riscos e
perigos das coisas do mundo dos brancos.
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conduta; era preciso deixar de ser sovina e fornecer, em abundância, as mercadorias que
os índios do Xinane precisavam. Como vimos, para os Jaminawa, a relação com um
patrão não é um problema, o importante é que seja um bom patrão e cumpra sua função
de fornecedor de mercadorias.
Segundo me contaram, nos dias que se seguiram, os índios do Xinane
passaram a maior parte do tempo na Cidade do Povo, visitando as casas de famílias
Jaminawa que na época moravam no bairro. Também gostavam de alternar as casas nas
quais dormiam e fizeram algumas viagens de ônibus até o centro da cidade. Uma semana
após eles terem chegado em Rio Branco, o Coordenador da FPEE os convidou para um
passeio e, nesse encontro, chegaram a um acordo para que eles retornassem para o alto
rio Envira: a FPEE daria a eles uma espingarda e Mariquinha os acompanharia até a base
para cumprir uma escala como intérprete.
Estive na Cidade do Povo na véspera de eles partirem para Feijó. Justo quando
eu me aproximava da casa, avistei Txirimako vindo na direção oposta, sentado na garupa
de uma moto, carregando dois enormes sacos de roupas que havia ganho de uma vizinha
jaminawa. No tempo que ali permaneci, conversei majoritariamente com os Jaminawa,
especialmente Mariquinha, que me contou do encontro com o Coordenador da FPEE, das
demandas feitas pelos índios do Xinane e da insatisfação deles com a falta de acesso às
mercadorias. Enquanto conversávamos na frente da casa, Txirimako e Hainuno foram
para a sala ver as roupas que haviam ganhado. Tiraram as roupas do saco e olharam uma
por uma. Neste mesmo dia, fiquei sabendo que um casal de índios do Xinane, Kada e
Toshku, havia chegado na aldeia Morada Nova. No dia seguinte, o carro da Funai partiu
de Rio Branco com os dois índios do Xinane e Mariquinha. Em Feijó, juntou-se à
embarcação o casal de índios que havia recém-chegado e, em poucos dias, todos estavam
de volta no alto Envira.
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Foto 19. Mariquinha, falando ao celular, e índios do Xinane, com camisetas vermelhas, no porto de Feijó,
prontos para subir o rio Envira.
Fonte: Acervo FPEE (2017).

Foto 20. Barco da FPEE deixa o porto de Feijó em direção à Bape Xinane.
Fonte: Acervo FPEE (2017).

Mariquinha havia partido com previsão de permanecer na Base por sessenta
dias. Contudo, sua escala foi encerrada antes do tempo previsto. O servidor da FPEE que
estava em campo nesse período solicitou a retirada de Mariquinha e Mariléia Shanenawa
por considerar que ambas estavam criando situações delicadas, além de influenciar e
estimular os índios do Xinane a irem para a cidade. Segundo ele, Mariquinha interferia
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no trabalho da Sesai e da Funai, dava roupa e comida de forma escondida. Quando um
helicóptero com a equipe dos “Expedicionários da Saúde” pousou na aldeia para prestar
atendimento médico, o servidor aproveitou para retirar as duas intérpretes de campo. 158
Dentre os intérpretes, permaneceu na base apenas Edimar Jaminawa.
No final de novembro ocorreu uma troca de escala e o Coordenador da FPEE
convidou um novo intérprete, Maurício Jaminawa, casado com uma mulher ashaninka e
residente no próprio rio Envira. Sobre ele, a única coisa que sei é que não possui vínculo
de parentesco com os Jaminawa que lá trabalharam antes como intérpretes, e que o
convite surgiu meio por acaso, como uma última tentativa diante da crise instaurada na
relação entre a FPEE e os Jaminawa. Entretanto, Mauricio também foi dispensado antes
do tempo previsto. O servidor da FPEE que estava na Bape neste período me contou que
tinha boas expectativas quanto ao seu trabalho e imaginava que, por morar na aldeia, ele
não levaria tanta influência da cidade. Assim ele me disse: “a principio, eu gostei da
postura dele, por ser um indígena que vive só na aldeia, raramente vai para a cidade. Não
usa celular, nada disso. Não fica passando as informações de qualquer modo né”
(Jefferson Lima, entrevista em 01/02/2018). Entretanto, essa falta de conhecimento se
refletiu em uma falta de entendimento e de habilidade para se relacionar no contexto da
Bape. Maurício tinha pouco entendimento do português, o que, na prática, atrapalhava o
trabalho de tradução que precisava realizar. Além disso, havia rumores de que ele estava
se envolvendo com as mulheres do Xinane. Maurício foi embora em dezembro de 2017,
tendo sido o último Jaminawa que trabalhou como intérprete na Bape Xinane. 159
Para encerrar essa seção, convêm retomar uma discussão do final do terceiro
capítulo. Como vimos, uma das críticas aos Jaminawa que atuaram como intérpretes era
o fato de que viviam na cidade e influenciavam os índios do Xinane com hábitos “dos
brancos”. Por outro lado, a experiência com um “índio de aldeia” indicou a existência de

A Associação Expedicionários da Saúde (EDS) é uma organização humanitária que tem como missão
levar atendimento médico especializado, principalmente cirúrgico, até populações indígenas que vivem
geograficamente isoladas na região da Amazônia Legal brasileira. Entre os dias 25 de outubro e 04 de
novembro de 2017, a equipe dos EDS realizou sua 39ª Expedição, na qual prestou atendimento clínico,
cirúrgico e odontológico na aldeia Morada Nova, em Feijó. Conforme consta no relatório da expedição,
neste período, uma equipe multidisciplinar deslocou-se até a Bape Xinane e lá permaneceu um odontólogo
por três dias, cuidando da saúde bucal da população. O link para acesso ao relatório encontra-se nas
referências bibliográficas.
159
A necessidade de intérpretes para auxiliar na comunicação com os índios do Xinane se fez presente em
algumas situações pontuais relacionadas a tratamento de saúde e remoção de indígenas, da Bape para
centros urbanos como Rio Branco, Cruzeiro do Sul ou até mesmo São Paulo. A única pessoa que
permaneceu desempenhando essa função junto à FPEE foi Jacira Jaminawa, cuja boa relação com os
servidores da Funai sobressaiu aos conflitos mais generalizados com os Jaminawa.
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outras dificuldades, como a falta de domínio da língua portuguesa, o pouco conhecimento
sobre o funcionamento das instituições dos brancos e um comportamento destoante dos
demais em relação às mulheres. É interessante notar, por exemplo, que não escutei
nenhuma crítica desse teor com relação aos demais intérpretes jaminawa.
4.3 Intercâmbios
Como vimos, o mês de dezembro de 2017 foi o último no qual a Funai levou
outros índios para trabalharem como intérpretes na Bape Xinane. Nesse mesmo mês, um
grupo composto por cinco índios do Xinane viajou novamente para Feijó, onde ficaram
hospedados na aldeia Morada Nova. Logo que chegaram, eles manifestaram o desejo de
ir para Rio Branco e de visitar Francisco Jaminawa, mas a FPEE não aprovou a ideia e
tentou convencê-los a voltar para o alto Envira. Enquanto não viabilizavam uma forma
de chegar até Rio Branco, os índios do Xinane permaneceram na aldeia com os
Shanenawa. Nesse ínterim, foram convidados para participar da 1ª Conferência das
Organizações Regionais Indígenas do Vale do Juruá, que ocorreria na Terra Indígena
Poyanawa, próxima à Cruzeiro do Sul. 160 Ao saber que eles estavam se organizando para
ir, o Coordenador da FPEE resolveu também comparecer ao evento e terminou levando
três deles consigo, no carro da Funai, enquanto um quarto seguiu com lideranças
shanenawa. Para auxiliar na tradução, a FPEE convidou Mariléia Shanenawa.
Segundo os relatos que escutei dessa viagem, tanto dos servidores da FPEE
quanto de Mariléia, a presença dos índios do Xinane no evento foi valorizada pelas
diferentes lideranças indígenas que estavam no encontro, chamando atenção de todos os
presentes. Havia um banner para cada um dos povos indígenas do Acre espalhados pela
maloca onde ocorreu o encontro. Aos quinze povos indígenas, que atualmente residem no
estado do Acre, somaram-se os índios do Xinane, identificados como Sapanawa. Tanto os
servidores da FPEE como Mariléia Shanenawa relataram que o interesse despertado pelos
índios de recente contato causou incômodo – “eles não gostaram de tirar foto não. Os
parentes todos queriam, mas eles falavam que só iam deixar tirar foto se pagasse”. Essa
forma tão literal de negociar e vender a própria imagem me causou estranhamento, mas
A 1ª Conferência das Organizações Regionais Indígenas ocorreu na Terra Indígena Poyanawa,
localizada no município de Mâncio Lima, entre os dias 10 e 14 de dezembro de 2017, sob coordenação da
OPIRJ – Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá; OPITAR – Organização dos Povos Indígenas de
Tarauacá; OPIRE – Organização dos Povos Indígenas do Rio Envira; ASKARJ – Associação dos
Seringueiros Kaxinawá do Rio Jordão. Na sequência, entre os dias 14 e 17 de dezembro, ocorreu a 1ª
Yubaká Hayrá – Conferência Indígena da Ayahuasca, no mesmo local.
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mesmo diante da minha insistência em saber mais sobre essa interação, Mariléia não me
deu mais informações.

Foto 21. 1ª Conferência das Organizações Regionais Indígena, TI Puyanawa, Mâncio Lima, AC.
Fonte: Acervo FPEE (2017).
Obs. Trata-se de uma visão interna do kupixawá principal onde ocorreu a Conferência. Ao centro da foto
está pendurado o banner referente aos índios do Xinane, então denominados “Sapanawa”.

Foto 22. Txirimako “tomando nota” durante
a Conferência, Mâncio Lima, AC.
Fonte: Acervo FPEE (2017).
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Alguns meses depois, em uma reportagem que circulou na internet,
Txirimako reclamou de não ter encontrado com os Jaminawa nessa viagem. 161 Trabalhei
com Jacira na transcrição e na tradução do vídeo que foi veiculado com a sua fala. 162
Neste vídeo ele diz que viajara para Feijó a fim de se encontrar com seus parentes (ewe
kaiwo), referindo-se aos Jaminawa, mas ao invés de Rio Branco, o Chefe da FPEE os
levara para esse evento, onde tinha muitos índios que não eram seus parentes (sheke
wetsa). 163
A viagem para Cruzeiro do Sul foi curta e, três dias depois, os índios do
Xinane já estavam de volta em Feijó. O combinado, no entendimento da FPEE, foi de que
eles permaneceriam na aldeia Morada Nova até janeiro, quando uma embarcação subiria
para a Bape e poderia levá-los de volta. Porém, alguns continuavam determinados a
chegar em Rio Branco. Um dia após deixá-los, o Coordenador da FPEE recebeu uma
ligação dizendo que Txirimako, Hainuno e Rainu tinham partido a pé para a capital. Um
colaborador da Funai foi atrás deles e os encontrou caminhando ao longo da BR 364.
Porém, eles recusaram-se a retornar. Diante da irredutibilidade dos índios, o Coordenador
da FPEE cedeu e combinou de buscá-los no dia seguinte para fazer um “intercâmbio” em
Rio Branco. É interessante notar que esse termo passou a ser utilizado pelos servidores
da FPEE após a primeira viagem dos índios do Xinane para Feijó, que acabou sendo
categorizada também como um “intercâmbio”. Na medida em que abarca uma ideia de
troca de experiências, de vivência e de aquisição de novos conhecimentos, o uso da
palavra pode fazer sentido para designar as viagens dos índios do Xinane.
O encontro na TI Poyanawa reuniu majoritariamente indígenas que vivem na bacia do Juruá e seus
afluentes, como Envira e Tarauacá. Embora muitos indígenas que estavam no encontro fossem falantes de
línguas pano (como kaxinawa, yawanawa, katukina e outros), não parece ter havido com eles uma
identificação linguística como houve com os Jaminawa. Estes, por sua vez, vivem em diferentes aldeias,
cidades e calhas de rio localizados nas bacias do rio Purus e do rio Acre. Cabe mencionar que existe uma
divisão geopolítica no estado do Acre em duas grandes regiões, de acordo com a bacias hidrográficas dos
rios Purus e Juruá. Esta separação se reflete no aparato administrativo do estado, na execução da política
indigenista (federal e estadual) e também na organização do movimento indígena regional. A Funai, por
exemplo, possui uma Coordenação Regional em Rio Branco e outra em Cruzeiro do Sul, assim como a
Sesai possui um DSEI para o Alto Juruá e outro para o Alto Purus.
162
O endereço eletrônico para acessar a reportagem, intitulada “Indígenas de recente contato do povo do
Xinane enfrentam riscos e choque cultural na periferia de Rio Branco”, se encontra nas referências
bibliográficas.
163
Conforme a transcrição feita com Jacira, Txirimako se refere aos intérpretes Jaminawa como ewe kaiwo
e quando fala de outros povos indígenas utiliza a expressão sheke wetsa. Entre os Jaminawa, percebi ainda
o uso da expressão nuku kaiwo para se referir a “nossos parentes”, “nosso povo”. Esses termos são
semelhantes àqueles utilizados pelos Yaminahua no Mapuya para identificar pessoas e grupos em função
da relação de parentesco. Conforme descrito por Pérez Gil (2006, p. 32-33), ëwë kaihu equivaleria a “minha
família”, ou “aqueles que crescem juntos”, e shohu wëtsa indicaria uma posição oposta, com maior grau de
exterioridade, podendo ser traduzido como “outras tribos”.
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Entretanto, ao transformar as viagens mobilizadas pelos próprios índios em
“intercâmbios”, a Funai busca assumir o controle sobre essa experiência, o que inclui,
sobretudo, a limitação do tempo de permanência nesses espaços urbanos. De acordo com
Vaz (2011), uma das áreas de atuação das Frentes de Proteção Etnoambiental,
especialmente aquelas que trabalham com povos indígenas de recente contato, são os
processos educativos e intercâmbios com outros povos indígenas, os quais devem ter
início “desde os primeiros momentos do contato” (2011, p. 39-40). Vejamos como a
FPEE definiu a ideia de “intercâmbio” nesse contexto:
Vimos que a interação do povo do Xinane com outros povos e com as equipes
da FUNAI e SESAI lhe despertam o interesse por conhecer novos locais, novas
tecnologias, por possuir novos bens, de compartilharem suas culturas e terem
acesso a mais informações. Os mais interessados compõem um grupo
minoritário. Devido a esse interesse, a FPEE tem realizado intercâmbios com
o Povo do Xinane, nos quais é realizado uma visita guiada à cidade, com
acompanhamento em tempo integral de um servidor da FPEE, o que inclui
monitoramento do quadro de saúde de cada indígena durante toda a viagem
(FUNAI, 2017b, p. 08).

Redefinindo a situação como uma nova atividade de “intercâmbio”, a FPEE
levou Txirimako, Hainuno e Rainu para Rio Branco, onde permaneceram por três dias
hospedados na casa de um servidor da Funai. Em função da minha participação no projeto
de documentação da língua dos índios do Xinane, o Coordenador da FPEE perguntou se
eu poderia conduzir alguma atividade com eles no período em que estivessem na cidade.
Combinamos que faríamos sessões de elicitação com listas de palavras para compor o
“dicionário multimídia da língua do Povo do Xinane”. 164 Como já mencionado, existia
entre os servidores da FPEE uma preocupação em ensinar aos índios do Xinane o
funcionamento do mundo dos brancos e as relações de trocas mediadas pelo dinheiro. Por
conta disso, surgiu a ideia de pagar um valor a cada um deles pela sessão de “trabalho” e,
ao término, levá-los ao centro da cidade para fazerem compras. Na perspectiva dos
servidores da FPEE, essa ida às compras teria uma função pedagógica, já que eles

A construção do dicionário multimídia da língua do povo do Xinane faz parte de um trabalho de
documentação linguística que teve início no segundo semestre de 2017, no âmbito de um projeto de
cooperação técnica internacional entre Funai/Museu do Índio e UNESCO, intitulado “Projeto para
Salvaguarda do Patrimônio Linguístico e Cultural de Povos Indígenas Transfronteiriços e de Recente
Contato na Região Amazônica”. O trabalho é coordenado pela linguista Lívia Camargo Souza, em parceria
com a equipe da Funai/FPEE e com participação dos índios do Xinane. O dicionário da língua do Povo do
Xinane, que já conta com mais de 700 entradas lexicais, permanece em construção e não está publicado.
Muitas ideias e reflexões nesta tese advém do acompanhamento e estreita interlocução junto à equipe do
projeto. Mais informações sobre o Prodoclin podem ser encontradas no site:
http://prodoclin.museudoindio.gov.br
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poderiam experimentar o “poder de compra”, mas também suas limitações – entre tantas
mercadorias, teriam que priorizar os desejos e levar apenas aquilo que pudessem adquirir
com o dinheiro recebido.
Nosso primeiro encontro foi na casa onde eles estavam hospedados. Jacira
Jaminawa nos acompanhou como intérprete e mediou nossa conversa. Desde esse
momento inicial, Txirimako foi enfático em dizer que não iria voltar para o alto Envira e
que queria ficar em Rio Branco, com os Jaminawa. De lá, seguimos para o campus da
Universidade Federal do Acre (UFAC), onde conversamos sobre o trabalho de
documentação linguística e a proposta de construir um dicionário xinane-português.
Nesse dia, fizemos uma atividade de registro fotográfico na qual cada um pegou uma
câmera para registrar imagens do local. Na parte da tarde, eles continuaram o registro
fotográfico durante um passeio ao Parque Chico Mendes, uma unidade de conservação
estadual, em área urbana, que abriga um zoológico com animais da fauna amazônica.
Posteriormente, analisando as fotos tiradas por cada um, é perceptível que houve, por
parte dos três, um interesse maior em registrar as cenas no parque, devido à quantidade
de fotos tiradas em cada um dos locais, sendo que Rainu foi quem fez mais registros na
UFAC. Um breve olhar para as fotos indicou ainda que, dos três, Hainuno parece ser
quem melhor manuseou a câmera, devido à qualidade das suas fotos – com melhor
enquadramento, foco, e sem alterações como luz estourada ou dedo no visor. Sem
pretensão de avançar no assunto, apresento algumas dessas imagens. 165

Cabe mencionar que essa experiência fotográfica teve alguns desdobramentos. No dia seguinte ao
“ensaio”, fui até a casa onde eles estavam hospedados para fazer as sessões de elicitação. Antes de iniciar,
projetei as fotos que eles tinham tirado no dia anterior e aproveitei para escutar seus comentários, traduzidos
por Jacira. Ao término da estadia deles com a FPEE, entreguei um envelope para cada um, com algumas
das fotos que tinham tirado, em formato impresso, “para que levassem de lembrança pra casa”, pensei eu.
Acredito que essas fotos nunca chegaram ao Xinane, já que os três acabaram permanecendo pelas cidades
por vários meses. Mas foi nessa ocasião que me chamou atenção o fascínio pela “farda”, mencionado acima.
Dentre as fotos impressas, estavam algumas de uma visita que tinham feito ao Batalhão de Operações
Especiais da Polícia Militar do Acre (Bope), no decorrer do “intercâmbio”, as quais fizeram bastante
sucesso entre os presentes. Dentre elas, uma em particular encantou Jacira. Trata-se de uma foto onde estão
ela, os três índios do Xinane, três servidores da FPEE e um policial devidamente fardado, todos com olhar
sério, apenas Txirimako com óculos escuros, em frente a uma parede cheia de fotos penduradas (com
batalhões de homens fardados) e a insígnia do Bope ao centro. Jacira achou a foto muito bonita e me pediu
que enviasse pra ela, por Whatsapp, para “guardar de recordação” e “mostrar pros parentes”.
165
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Foto 23. Foto tirada por Rainu, na UFAC (2017).

Foto 24. Foto tirada por Rainu, na UFAC (2017).

Foto 25. Foto tirada por Hainuno, na UFAC (2017).
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Foto 26. Foto tirada por Hainuno, no Parque Chico Mendes (2017).

Foto 27. Foto tirada por Txirimako, no Parque Chico Mendes (2017).

Foto 28. Txirimako, Hainuno e Rainu, no Parque Chico Mendes (2017). 166
Conforme mencionado acima, vemos nesta imagem dois deles usando uma camiseta da Funai e um
terceiro, com uma camiseta vermelha, como vimos, aparentemente, a cor preferencial entre os Xinane.
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Nos dois dias seguintes, passei algumas horas com eles e realizei uma sessão
de elicitação com cada um. Cada sessão consistiu em identificar como se fala na língua
uma série de nomes, seguindo uma lista pré-definida de palavras divididas em categorias,
como animais, partes do corpo, plantas, alimentos e cores. Na prática, a atividade
consistia em mostrar, pelo computador, imagens disponíveis na internet, falar o nome em
português e, na sequência, o participante repetia três vezes na língua indígena o nome
referente à imagem. Todos os três apreenderam a dinâmica rapidamente e demonstraram
interesse em aprender as palavras em português. 167
Ao término da atividade, acompanhei os servidores da FPEE e os índios do
Xinane no passeio pelo comércio no centro da cidade. Com os cinquenta reais que haviam
recebido, os índios compraram mochilas, camisetas e calças, sendo que apenas um dentre
eles optou por não gastar tudo e guardar o troco para utilizar depois. Ao observá-los
caminhando pelo calçadão, entre as lojas e barracas com produtos diversos, tive a
impressão de que para eles era uma situação muito "natural", ou seja, não parecia ser uma
novidade, era como se já conhecessem e transitassem nesses espaços anteriormente. 168

Embora eu não saiba responder, deixo registrado que seria interessante saber como as camisetas foram
obtidas, se foram doadas ou se eles pediram, se vieram pelos intérpretes ou pelos próprio pataro.
167
O termo “elicitação” remete à “coleta” ou “registro de dados”. Ao leitor interessado na descrição da
“técnica”, remeto ao artigo de Franchetto e Souza (no prelo), no qual a linguista Lívia Camargo descreve
as sessões de elicitação realizadas com os índios do Xinane no decorrer do trabalho de documentação
linguistica.
168
Essa mesma impressão de “naturalidade” diante de situações aparentemente tão alienígenas me foi
relatada pelo servidor da FPEE que acompanhou uma mulher do Xinane em um tratamento de saúde em
São Paulo. Segundo ele, nada parecia surpreendê-la.
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Foto 29. Passeio pelo calçadão no centro de Rio Branco, Jacira de calça branca e blusa vermelha.
Fonte: Acervo pessoal (2017).

Foto 30. Jacira, Txirimako (calça vermelha) e Hainuno (camiseta azul).
Fonte: Acervo pessoal (2017).
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Após as compras, acompanhei a reunião de encerramento do “intercâmbio”,
que ocorreu em uma lanchonete no centro da cidade. Conforme combinado, ao fim do
terceiro dia, o Coordenador da FPEE tinha a expectativa de levá-los para Feijó.
Entretanto, Txirimako e Hainuno comunicaram que não retornariam e queriam ir para a
casa de Francisco Jaminawa. No dia 20 de dezembro de 2017, a FPEE levou Rainu de
carro até Feijó e conduziu os demais para a casa de Mariquinha, na Cidade do Povo.
Assim, por iniciativa própria, os dois estenderam seu “intercâmbio” por tempo indefinido
e terminaram permanecendo por alguns meses com os Jaminawa.
Na passagem de 2017 para 2018, Txirimako e Hainuno viajaram com
Francisco para a aldeia Kaiapuka, no rio Purus. Segundo este último, ambos gostaram
tanto que decidiram ficar por lá, hospedados na casa dos pais de Francisco. Como vimos
no capítulo anterior, a história de vida de Carlito, pai de Francisco, descreve uma trajetória
que em muitos aspectos se assemelha à dos índios do Xinane – os conflitos, a
fragmentação interna, o movimento de sair da mata, as viagens, o aprendizado sobre como
se relacionar e como trocar com os brancos.
O encontro dos índios do Xinane com os pais de Francisco trouxe uma nova
descoberta: a identificação de vínculo de parentesco entre Hainuno e Iracema, mãe de
Francisco. Segundo ele me contou, sua mãe nasceu no rio Iaco, mas seu avô veio do
Envira, justamente da região dos índios do Xinane. Francisco relatou-me que, após essa
descoberta, “mamãe ficou feliz, dava tudo para eles, deu mosquiteiro, lavou roupa, deu
comida”. Txirimako e Hainuno permaneceram na aldeia durante todo o mês de janeiro.
Em fevereiro, Txirimako viajou para Sena Madureira e Rio Branco, onde permaneceu por
algumas semanas, na casa de Francisco e Mariquinha. Foi lá que o encontrei durante uma
visita que fiz à Cidade do Povo. Ele foi enfático ao me dizer que não iria retornar para o
Alto Envira, que queria aprender a falar português, a ler e a escrever. Alguns dias depois,
fiquei sabendo que ele tinha viajado para buscar Hainuno na aldeia Kaiapuka, trazendoo para Rio Branco.
Ao longo de dois meses, os servidores da Funai não haviam tido contato com
Txirimako e Hainuno. No início do mês de março, contudo, ambos os lados iniciaram
uma reaproximação. Dessa feita, Txirimako e Hainuno manifestaram sua vontade de
voltar para junto de suas famílias. Eles chegaram a se mudar para a casa de um servidor
da FPEE, onde permaneceram algumas noites, mas logo retornaram para a casa dos
Jaminawa. Essa nova passagem deles por Rio Branco não passou despercebida pela
imprensa local.
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No prazo de uma semana foram veiculadas na internet três reportagens sobre
a presença dos índios de recente contato em Rio Branco, sendo que todas caracterizaram
a relação com os intérpretes jaminawa como determinante no movimento de viajar para
a cidade, e apontaram, em um misto de estranhamento e reprovação, o uso de uma estética
corporal ocidental. Vejamos o trecho de uma das reportagens:
Agora, os dois jovens, que na floresta amazônica viviam nus e com adereços
nos braços e pênis, usam calças jeans e camisetas como os jovens Jaminawa
do bairro Cidade do Povo. Shirimaku, mais extrovertido e com uma
desenvoltura ao falar, tingiu os cabelos de louro. Hainuno, mais tímido e de
pouca conversa, não tira os óculos escuros. Os dois têm cortes de cabelo da
moda ocidental e ao estilo dos jogadores de futebol: laterais raspadas e franja
alta (Amazônia Real, 26/03/2018). 169

As outras duas reportagens também fazem referência ao uso de roupas e ao
corte de cabelo dos índios do Xinane, e apontam diferentes motivos para eles terem ido
para Rio Branco. Uma delas destaca que estavam fugindo da fome, do conflito com
madeireiros peruanos e do atrito com a Funai, que por sua vez teria piorado com o
desligamento dos intérpretes do trabalho na Bape Xinane. 170 A outra reportagem
apresenta trechos de uma entrevista com o sertanista José Carlos Meirelles, na qual ele
destaca como motivo para a ida à cidade a necessidade que os dois jovens teriam de
encontrar mulheres para casar. Além disso, demonstra preocupação com a presença dos
índios em Rio Branco, sobretudo na Cidade do Povo, um bairro periférico da capital onde
estariam mais expostos à criminalidade e outros problemas, e conclui que os intérpretes
jaminawa foram responsáveis por levar os índios para a cidade pois, segundo ele, seria
uma forma de pressionar a Funai para serem readmitidos. 171 Alguns dias depois foi
veiculada uma reportagem no Jornal do Acre, na televisão, onde aparecia Hainuno na casa
dos Jaminawa, na Cidade do Povo. Não sei o quanto essa série de reportagens influenciou
na decisão, mas fato é que, poucos dias depois, Francisco procurou a Funai para dizer que
Txirimako e Hainuno queriam voltar para o Xinane. No dia seguinte, a FPEE buscou os
dois índios e organizou uma logística emergencial para levá-los até Feijó e,
posteriormente, de volta para o Alto Envira.
O endereço eletrônico para acessar a matéria intitulada “Indígenas de recente contato do povo do Xinane
enfrentam riscos e choque cultural na periferia de Rio Branco” encontra-se nas referências bibliográficas.
170
O endereço eletrônico para acessar a matéria intitulada “Índios que viviam isolados vão para a capital
do AC fugindo da fome e de madeireiros peruanos” se encontra nas referências bibliográficas.
171
O endereço eletrônico para acessar a matéria intitulada “Sertanista diz que isolados deixaram tribo em
busca de parceira: índio sem mulher é inconcebível na cultural deles” se encontra nas referências
bibliográficas.
169
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Foto 31. Foto que ilustra a reportagem intitulada “Índios que viviam isolados vão para capital do AC
fugindo da fome e de madeireiros peruanos”.
Foto: Iryá Rodrigues/G1 (2018).
Obs. Da esquerda para a direita estão: Mariquinha, Lula, Hainuno e Edson, sendo que os três Jaminawa
trabalharam como intérpretes junto aos índios do Xinane.

Foto 32. Foto de Txirimako, na reportagem intitulada “Indígenas de recente contato do povo Xinane
enfrentam riscos e choque cultural na periferia de Rio Branco”.
Fonte: Odair Leal/Amazônia Real (2018).
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Foto 33. Foto de Hainuno, na reportagem intitulada “Indígenas de recente contato do povo Xinane
enfrentam riscos e choque cultural na periferia de Rio Branco”.
Fonte: Odair Leal/Amazônia Real (2018).

O retorno de Txirimako e Hainuno para o Alto Envira ocorreu em abril de
2018. Nesse tempo em que permaneceram com os Jaminawa, outros índios do Xinane
viajaram para conhecer a cidade. Alguns foram por iniciativa própria e ficaram
hospedados na aldeia Morada Nova, dos Shanenawa. Outros participaram de breves
“intercâmbios” que a FPEE passou a promover, que consistia em levar uma ou duas
pessoas para acompanhá-los nas viagens até Feijó para troca de escala dos servidores.
Esses foram, também, os primeiros meses após o “desligamento” dos
intérpretes indígenas do trabalho na base. Por parte dos servidores da FPEE, a maior parte
dos relatos que escutei foram de uma boa convivência com os índios do Xinane e de que
não sentiam falta dos intérpretes. Alguns deles avançaram no aprendizado da língua
indígena, impulsionados pelas atividades do projeto de documentação linguística, assim
como os índios do Xinane passaram a aprender cada vez mais o português, especialmente
as crianças, como me contaram. Dentre aqueles com quem conversei, apenas um servidor
da FPEE manifestou-se contrário à interrupção do trabalho contínuo dos intérpretes na
Bape Xinane e, diferente dos demais, apresentou uma análise mais crítica sobre os
motivos para a relação entre a FPEE e os índios do Xinane estar mais tranquila. Segundo
ele, a mudança no relacionamento não dizia respeito à saída dos intérpretes, mas sim à
mudança na postura da equipe da Funai quanto ao acesso aos bens que os índios
demandavam, como motor, espingarda e canoa. De acordo com ele, ao permitirem acesso
a essas coisas, que eram demandas antigas dos índios do Xinane, diminuiu a pressão sobre
os servidores na Bape, pois estes não precisavam ficar o tempo todo negando e
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justificando porque não poderiam emprestar tais objetos. Na perspectiva deste servidor, a
presença dos intérpretes permitia à Funai ter um maior controle da situação, na medida
em que estes ajudavam a explicar o modo de funcionamento das coisas e justificar as
regras e proibições. Os demais servidores da FPEE, por sua vez, tinham um entendimento
oposto e consideravam que a presença dos intérpretes era problemática justamente porque
não detinham o controle sobre as falas e interações entre estes e os índios do Xinane.
4.4 Acostumar
Conforme delineado nos capítulos anteriores, para muitos povos pano do
complexo yaminawa, vivenciar o processo de contato implica “acostumar-se” a um novo
modo de vida e um novo mundo, aprender a língua dos brancos e conseguir os objetos
que desejam, viajar e conhecer novos lugares e pessoas, enfim, adquirir uma série de
conhecimentos e hábitos que são parte do processo de transformação que se seguiu à saída
da mata. Conforme discorre Betancourt (2018, p. 75), o conceito de “acostumar”, fëyafai,
é central para entender como os Mastanawa experimentam e compreendem suas relações
com diversos tipos de outros. De acordo com o autor, a raiz verbal fëya significa
“acostumar”; ao receber o sufixo -fai, forma a palavra fëyafai, gerando um verbo
transitivo que pode ser traduzido com “tornar alguma coisa ou alguém acostumado”.
Fëyafai pode assumir múltiplos significados – como “amansar”, “domesticar”, “ensinar”
ou “tornar alguém acostumado” – além de ser utilizado em diferentes contextos, como
nas relações com animais domesticados (como cachorros e filhotes de macacos), ou para
descrever o processo pelo qual uma criança se torna um adulto mastanawa.
De acordo com o autor, a forma negativa, fëyafaiba, refere-se às pessoas que
não fazem parte do grupo, que tem corpos, comportamentos e códigos morais distintos;
não foram, ainda, “acostumadas”. O processo de se acostumar implica em uma redução,
por meio de operações corporais, das diferenças que mantêm os grupos separados e
incapazes de comunicação (BETANCOURT, 2018, p. 76). Assim, os Mastanawa
relataram que “se tornaram acostumados” a viver entre os peruanos e que já estão
“civilizados”, sendo que os principais marcadores acionados pelos próprios são: o
consumo de sal, açúcar e bebida alcóolica, e o uso de roupas (BETANCOURT, 2018, p.
136). O oposto de “civilizado”, no caso, é ser “índio bravo”, condição que se caracteriza
por andar sem roupa e manter relações belicosas com os brancos (peruanos ou
brasileiros). Quando os Mastanawa falam em “se tornar civilizado”, eles se referem tanto
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às transformações corporais, que envolvem mudanças na dieta, uso de roupas e novos
enfeites, quanto às mudanças na relação com os brancos, com os quais passaram a
conviver.
Esse trânsito de bravo à civilizado foi inicialmente mediado pelos Sharanahua,
que foram os primeiros patrões [patrones] dos Mastanawa. No entanto, esse
arranjo inicial entre Sharanahua e Mastanawa estava fadado ao fracasso desde
o começo, já que os Sharanahua não poderiam ser bons patrões por sofrer da
mesma carência de mercadorias que os Mastanawa, muito embora já fizessem
parte do sistema de aviamento[habilitación] décadas antes dos Mastanawa
‘saírem’. Foi apenas uma questão de tempo para os Mastanawa se darem conta
de os peruanos, padres e gringos do SIL poderiam desempenhar o papel de
doadores de mercadorias com uma generosidade maior do que os Sharanahua.
O maior acesso aos bens manufaturados, assim como a coresidência com
missionários católicos e as visitas frequentes aos assentamentos de brancos,
peruanos e brasileiros, permitiram aos Mastanawa se tornarem acostumados e
viver entre os civilizados e, por conseguinte, tornarem-se eles próprios
civilizados. (BETANCOURT, 2018, p. 78).

De modo semelhante, Heredia Flores (2018) conta como, ao conversar com
os Yaminahua de Sepahua sobre suas memórias de quando os Nahua saíram da mata (ver
capítulo 2), escutou respostas como: “nós os conquistamos” ou “nós os civilizamos”,
indicando o papel assumido pelos primeiros no processo de contato dos segundos. 172 Ao
analisar em que consistiria a ideia de “civilização” para seus interlocutores, Heredia
Flores (2018) sugere que se trata de um processo de “acostumar” (acostumbramiento)
que remete, sobretudo, a mudanças nos locais de residência (“sair da mata”) e nas relações
sociais estabelecidas com os brancos e outros povos indígenas. De mesmo modo, entre
os Mastanawa, a oposição a “ser civilizado” é expressa por “ser índio brabo”, sendo que
este último caracteriza um modo de vida marcado pelo conflito (entre si e com os outros).
Conforme a autora demonstra, a noção de “civilização” implica um processo de
“amansamento”, ou seja, deixar de viver em uma situação de guerra permanente e passar
a “viver tranquilo”.
O ‘acostumamento’ [acostumbramiento] é um aspecto fundamental para
explicar um processo de mudança, como, por exemplo, o processo de
‘civilização’. Uma pessoa se acostuma a lugares, a novas práticas ou a pessoas
distintas daquelas com as quais está habituada. Assim, ao perguntar aos
Diversos autores chamaram a atenção para interpretações semelhantes a respeito dos processos de
contato vivenciados por outros povos indígenas, nos quais vigora uma oposição entre “bravo” e
“civilizado”, sendo que a passagem de um estado a outro é “conduzida” pelos que estão no segundo “pólo”.
Assim, por exemplo, Grotti e Brightman (2010) descrevem as relações assimétricas estabelecidas entre os
Trio e os Akuryo, onde os primeiros ocupam um papel de “domesticar” os segundos. Ou, ainda, as
descrições de Howard (2001) sobre as expedições de contato empreendidas pelos Waiwai, com intuito de
pacificar e civilizar povos isolados.
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yaminahua porque viviam em Sepahua atualmente, sobretudo se consideram
em seu discurso que Serjali [comunidade] é ‘melhor’, a resposta foi sempre a
mesma: porque já se acostumaram. Por outro lado, os nahua se acostumaram
rápido a comer certos alimentos e a comê-los de uma forma específica. E,
finalmente, os nahua se acostumaram aos yaminahua; os quais, ao viver em
Serjali, se acostumaram também aos nahua (HEREDIA FLORES, 2018, p.
122-123)

É interessante notar que “acostumar” pode ser entendido como um processo
de transformações que ocorre em múltiplas direções e engaja diferentes atores em
diferentes papéis. “Na Amazônia, uma pessoa não apenas se acostuma, como também, e
sobretudo, pode acostumar e ser acostumado por outros” (HEREDIA FLORES, 2018, p.
125). Escutei com frequência os Jaminawa falarem, a respeito dos índios do Xinane,
frases como “eles estão se acostumando”, ou, “ele já tá acostumado”. Os Jaminawa, por
sua vez, tiveram um papel importante nesse processo de “se acostumar” a viver com os
brancos. Entretanto, não assumiram uma posição de “patrão”, nem se comportaram como
provedores de bens – de fato, foram proibidos de fazê-lo. A ênfase, no caso, parece ter se
dado na troca de conhecimento e na transmissão de novos “costumes”, estabelecidas no
bojo de uma relação na qual ambas as partes se referem uma a outra por termo de
parentesco. É interessante notar que tanto os índios do Xinane como os intérpretes
jaminawa utilizavam a mesma palavra para chamarem-se uns aos outros; txata (avô)
quando a pessoa a qual se dirige é um homem, e txitxi (avó) quando se trata de uma
mulher.
Desta forma, recuperando a discussão feita no capítulo 2, podemos pensar
que, na relação entre os índios do Xinane e os intérpretes jaminawa, o “outro” ocupa
sempre o lugar do “mais antigo”. Vimos que, do ponto de vista dos jaminawa, o lugar
“dos mais velhos” é associado aos índios do Xinane, em função dos modos de falar, de
se comportar, de comer, de se relacionar, dentre outros, que remetem às gerações as quais
pertenceram seus avôs e suas avós. Nesse caso, os índios do Xinane são vistos como
descendentes dos que ficaram na mata, quando “os antigos” saíram. Já do ponto de vista
dos Xinane, embora me faltem elementos para explorar, me parece que, ao se referir aos
Jaminawa como avô/avó, eles se colocam na posição daqueles que precisam ser cuidados,
ensinados, enfim, acostumados.
Por outro lado, os Jaminawa também se acostumaram com os índios do
Xinane. Alguns dos intérpretes mencionaram que tiveram medo nos primeiros encontros,
quando eles “eram muito valentes e brigavam por qualquer coisa”, mas, depois “se
acostumaram com eles”. Segundo meus interlocutores, a palavra na língua jaminawa que
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significa “acostumado” é maweya, um cognato do termo utilizado na língua yaminahua,
em Sepahua, wéyàì. De acordo com Neely (2019, p. 27-28), wéyàì também é o termo
utilizado para descrever o processo pelo qual um casal recém-casado aprende a viver junto
e sem conflitos. Por outro lado, sua forma negativa, wéyàbà pode ser usada, por exemplo,
para se referir aos Nahua que passaram pouco tempo fora da comunidade de Serjali e que
ainda não adotaram hábitos dos brancos, como comer vegetais ou lidar com o dinheiro.
Transcrevo abaixo um trecho de uma entrevista que fiz com a intérprete Mariléia
Shanenawa no qual ela nos fornece dicas sobre o que entende por “acostumar”:
M(ariléia): Eles falaram que primeiro contato foi quando saíram na aldeia
Simpatia mesmo. Eles falaram pra mim e pro Francisco que a Funai pegou eles
e levou pra lá [Bape], separado, que não era pra misturar com Ashaninka
porque eles já eram veteranos, eles já vão pra cidade e podiam pegar vírus que
adoece, dá gripe, diarreia. A Funai tinha medo deles adoecerem e botou eles
num cantinho. Eles falaram assim pra nós. Mas só que eles disseram, pra mim
e pro Francisco, que eles iam acostumar que nem nós também. Tipo como estão
mesmo agora, né. Já estão acostumando. Passam um mês, dois meses no
Simpatia. Depois volta de novo.
L(uana): Eles falaram alguma coisa sobre a vida depois que saíram da mata,
se melhorou ou piorou?
M: Ah, melhorou muito, muito mesmo. Não era pra ter aquele tanto de pessoa
que tem hoje, era pra ter mais. Eles perderam muito parente na mata, morreu
de diarreia, morreu de febre, a onça comeu. Se soubessem que era desse jeito,
eles tinham saído há muito tempo. Mas como eles pensavam que nawa queria
matar eles, custaram muito pra sair.
L: E o que a senhora acha da vinda deles pra cidade?
M: Se fosse pra eles estarem na mata direto, se não quisessem conhecer os
parentes de outro lugar, eles ainda não tinham saído da mata né. Eles saíram,
eles querem conhecer. Eles vieram, e estão vindo.
(Mariléia Shanenawa, entrevista em 30/05/2018)

Chamo atenção que, em um primeiro momento, Mariléia menciona a
dimensão corporal, no sentido de constatar que, logo que saíram da mata, o corpo dos
índios do Xinane não estava acostumado com as doenças dos brancos. Como vimos, a
preocupação maior dos agentes da Funai, especialmente nos primeiros anos após o
contato, era com a vulnerabilidade do sistema imunológico dos índios do Xinane frente
às “doenças dos brancos”. É preciso mencionar que a ênfase nas ações de saúde, tanto na
prevenção quanto no tratamento, surtiu efeito e, após o contato, não ocorreu nenhuma
morte decorrente de doença infectocontagiosa. Diante desse risco real – e que marca a
história da grande maioria dos processos de contato – a orientação era evitar que eles
mantivessem relações com outras pessoas que não fossem aqueles presentes na Bape.
Porém, conforme falou Mariléia, “eles saíram e eles querem conhecer”, de modo que,
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como vimos, apesar da restrição imposta pela Funai, progressivamente alguns deles foram
ampliando o seu espaço de circulação.
Da perspectiva dos servidores da Funai, além do risco de doenças, essas
interações representavam uma ameaça sociocultural, na medida em que aceleravam o
processo de “aculturação” dos índios. O contato com o mundo dos brancos, e também
com outros povos indígenas, deveria ser lento e gradual. O problema é que o
entendimento dos indígenas quanto ao “tempo necessário” para que esse processo
avançasse era radicalmente diverso. 173 Enquanto os servidores da FPEE queriam evitar
interferências no modo de vida dos índios do Xinane, estes estavam engajados no
processo de (se) “acostumar” a viver com esses outros, o que envolve os brancos, mas
também os Jaminawa, os Ashaninka, os Shanenawa etc. Não cabe aqui explorar todas as
esferas envolvidas nesse processo de se acostumar a / ser acostumado pelo outro, de modo
que, sem pretensão de esgotar o assunto, escolhi dois aspectos para explorar: o açúcar e
as roupas. Ambos, por sua vez, se relacionam à dimensão da corporalidade, como
veremos.
De um modo amplo, na perspectiva dos funcionários não-indígenas da Funai,
as principais formas de se adquirir doenças seriam por meio da alimentação, do contato
direto ou do uso de roupas contaminadas. Dessa forma, desde o início do contato, todas
as pessoas na Bape (índios e brancos) eram proibidas de dar comida e/ou roupas para os
índios do Xinane, embora, na prática, essa proibição tenha suas nuances, de modo que
doações e trocas nunca deixaram de acontecer. Já os índios do Xinane queriam
avidamente experimentar açúcar, sal, óleo, farinha, biscoito... Dentre as distintas
reclamações que escutei dos servidores da Funai, uma recorrente dizia respeito à
transgressão das normas por parte dos intérpretes jaminawa que, por exemplo, davam
açúcar escondido para os índios do Xinane.
A Mariquinha às vezes faz sopa de banana com aveia, coloca açúcar e leva
escondido pros txais [índios]. E eles ficam muitas horas conversando. Por isso
eu falo que esses dois [Francisco e Mariquinha] são o livro do pessoal lá. Tudo,
tudo, tudo eles falam. Por exemplo, o celular provavelmente eles mostraram.
Parece que Francisco mostrou uma moto e eles ficaram espantados. Mas o que
a gente pode fazer? Eu não entendo a língua, não tenho como impedir, a gente
nem deve fazer isso, impedir de estar junto (Jefferson Lima, entrevista em
30/05/2017).

Segundo Vaz (2011, p. 19), a dimensão temporal é um dos aspectos que configura a condição de índio
de recente contato, embora não deva ser o elemento definidor.
173
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Entretanto, para além do “tráfico de açúcar” facilitado pelos intérpretes, os
índios do Xinane também colocaram em prática suas próprias estratégias para obter
açúcar, e outros itens desejados. Assim, outra fonte importante no fornecimento de itens
de alimentação, como açúcar e sal, foram os Ashaninka, com os quais os índios do Xinane
desenvolveram relações e cujas aldeias passaram a frequentar. Ademais, lembremos que,
mesmo antes do contato, os índios, então isolados, promoviam saques a aldeias e
acampamentos para obter mercadorias diversas. Transcrevo a seguir um trecho da fala de
um servidor da FPEE, durante a qual ele narra um episódio ocorrido no segundo semestre
de 2015, portanto, pouco mais de um ano após o “primeiro contato”. A equipe da Funai
tinha evacuado a Bape, refugiando-se na aldeia Simpatia. O motivo para isso fora um
ataque dos Mashco Piro, que teriam atirado uma flecha em um colaborador ashaninka,
que se encontrava na base. Assim como ocorrera nas outras vezes em que evacuaram a
Bape, o retorno dos servidores da FPEE dependia do aumento da equipe. Por isso,
providenciou-se o deslocamento de mais três servidores, em helicóptero, até o alto Envira.
Após um sobrevoo nas imediações da base e nos igarapés localizados rio acima,
constataram que o ambiente estava seguro para que voltassem. Conforme descreveu um
dos servidores que lá estava na ocasião, quando retornaram, fizeram uma “varredura” na
área, encontrando vestígios que indicavam que os Mashco haviam estado ali e também
algumas pegadas que, no caso, não souberam diferenciar se eram dos Mashco ou dos
índios do Xinane. Em suas palavras:
Voltamos pra base, tentamos recuperar as coisas. Todo o açúcar tinha sumido.
O pessoal falava que tinha sido os Mashco. Aí lembro que teve um episódio
interessante. Estávamos fazendo uma conversa quando apitou um
equipamento, não lembro se era um GPS. Aí um índio perguntou o que era
aquilo, perguntou se falava onde estavam as coisas roubadas, alguma coisa
nesse sentido, pra saber se aquilo mostrava quem tinha pegado. Aí o Leo
brincou com ele, pediu pro Lula dizer que sim. Lembro que o Xuri falou, “eu
só peguei uma”, já se entregou. Por fim eles ficaram com o açúcar todo e a
gente ia pegando com eles (Marcelo Torres, entrevista em 08/02/2018).

Em uma entrevista com o então Coordenador da FPEE, ele me contou que:
Eu queria explicar que comendo a nossa comida eles iriam ficar doente, a longo
prazo. Mas como é que explica isso? Então o jeito que a gente acabou
utilizando foi: ‘não come que vai morrer’. Eles comiam e não morriam, todo
mundo comia (arroz, feijão, macarrão, açúcar, sal), mas ninguém morria. Aí
eles foram descendo, descendo, até chegar em Feijó (William Iafuri, entrevista
em 12/04/2018, grifo meu).
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Em outra ocasião, na qual eu conversava com William, ele comentou que no
decorrer da viagem que fez com alguns índios do Xinane para Cruzeiro do Sul, entraram
em uma padaria para lanchar e um dos índios escolheu um pedaço de bolo de chocolate.
Até então ele mantinha a restrição de não fornecer alimentos com muito açúcar, mas nesse
momento ele avaliou e pensou algo como: “eles já comem, todo mundo dá açúcar pra
eles, porque eu vou ficar negando?”. Isso não significa que houve uma mudança ampla e
irrestrita para liberar o fornecimento de açúcar, mas nos mostra como, no desenrolar da
relação, diferentes situações levaram os servidores da FPEE a pensar, avaliar e reformular
alguns de seus princípios.
O trabalho na base mudou, a gente era txaka [ruim] mesmo, bastante txaka. Eu
entrei com esse pensamento, de que os índios de recente contato são índios da
floresta, que tem que ficar lá, que temos que fazer de tudo para que eles
sobrevivam da floresta, que eles são intocáveis. Eu tinha esse pensamento.
Hoje eu não vejo mais assim, sei que eles precisam da proteção dos direitos e
precisam ser sensibilizados da realidade do mundo e eles tem a autonomia
deles, de escolher o que querem (William Iafuri, em 12/04/2018).

É preciso reforçar que a preocupação dos brancos quanto ao consumo de
açúcar tem fundamento, sendo conhecido entre muitos não índios como “veneno branco”.
A lista de problemas de saúde associados ao consumo de açúcar é extensa e envolve, por
exemplo, diabetes, hipertensão, obesidade e cáries nos dentes. O aumento dessas doenças
e outras, associadas ao consumo de alimentos industrializados, é um fator de preocupação
e uma realidade para muitos povos indígenas, com impactos ainda em questões
nutricionais e na segurança alimentar.
Já do ponto de vista indígena, embora seja, sem dúvidas, um elemento
altamente desejado, também é capaz de operar transformações que nem sempre são
desejáveis ou positivas. Conforme argumenta Pérez Gil (2006, p. 126), a oposição entre
doce e amargo é importante no pensamento de diversos grupos pano, tendo sido
comentada e registrada por vários autores. Entre os Yaminahua, e outros povos pano, o
amargo é associado ao poder e ao conhecimento xamânico, sendo que a aquisição dessas
capacidades passa pela realização de dietas alimentares com restrição de doces, e
geralmente, envolve uma proibição total de açúcar. O assunto exige maior investigação,
mas gostaria de reter dois pontos. Por um lado, o consumo de açúcar aparece como um
hábito que marca a transição da vida após sair da mata e faz parte do processo de
“acostumar”. Por outro, é possível pensar que exista, entre os indígenas, estratégias
próprias para regular o consumo de certos alimentos e controlar seus efeitos nocivos.
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Conversando com Francisco Shanenawa sobre as restrições que o pessoal da Funai fazia
com relação ao consumo de alimentos industrializados entre os índios do Xinane, ele
esclareceu que o problema não era o alimento em si, mas sim o seu consumo excessivo.
Eles [Funai] dizem que pode adoecer. Eu, dona Luana, eu tenho legítima
certeza que quando nós adoecemos, não só eles [índios do Xinane], até nós que
somos mansos também adoecemos, se nós comermos demais, nós adoecemos.
Então, se nós comermos alguma coisa gordurosa, a gente vai aprender. E eles,
eles já sabem, eles não são animais, eles são cristãos que nem nós, são povo,
são gente. Eles falam, agora que estão começando a falar português (Francisco
Shanenawa, entrevista em 04/10/2017).

Como mencionado em outras passagens da tese, havia também um desejo
manifesto por parte de alguns índios do Xinane em aprender o português. Conforme
contou Josedir Jaminawa:
Eles falaram que querem aprender também. Eles me viam, como eu falava o
português, eles olhavam pra mim e perguntavam como foi que eu aprendi. Eu
falava pra eles que antes era assim igual eles, não falava português, morava na
aldeia, eu tinha medo de falar português (Josedir Jaminawa, entrevista em
03/10/2017)

“Acostumar” à vida após sair da mata envolve o consumo de novos alimentos,
mas também o aprendizado da língua dos brancos. No que diz respeito às roupas, como
vimos nas “cenas do contato” descritas no capítulo 1, estas foram rapidamente
incorporadas pelos índios do Xinane desde os primeiros encontros na aldeia Simpatia, e
até mesmo antes, por meio dos “saques” que realizavam. Os Jaminawa, por sua vez, tão
logo souberam da situação dos “parentes” que haviam saído da mata (“pobrezinhos e
nus”), se mobilizaram para enviar sacolas de roupas para eles.
Em uma entrevista que fiz com Francisco e Mariquinha, em julho de 2015,
eles me contaram que muitos Jaminawa ficaram sensibilizados com a situação dos índios
do Xinane, pelo fato de “não terem nada”. Por isso, como vimos, arrecadaram roupas para
que os intérpretes levassem para eles. Chegaram a juntar mais de seis sacos grandes,
cheios de roupa, mas os servidores da Funai não permitiram que fossem distribuídas. A
orientação do órgão indigenista era expressa: qualquer pessoa, indígena ou não, estava
proibida de doar (ou trocar) roupas para os índios de recente contato. A principal razão
para a proibição era o risco de transmissão de doenças, mas havia outras questões bastante
práticas como fazer uma divisão que contemplasse a todos e não gerasse desavenças e
ciúmes entre eles. Quando perguntei para o casal jaminawa por que a Funai proibia a
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doação de roupas, Francisco chamou atenção justamente para esse ponto: no início, a
distribuição de coisas entre os índios do Xinane gerava brigas entre eles, mas que, passado
um tempo desde o contato, eles já estavam mais “calmos”. Diante do meu argumento de
que as roupas poderiam ser vetores de doença, Francisco foi enfático ao dizer que eles
sabiam desse risco e, por isso, toda a roupa que levaram havia sido lavada.

Foto 34. Mariquinha varrendo a casa e Francisco remendando uma tarrafa, na Bape Xinane.
Fonte: Leonardo Lenin (2015).

Foto 35. Francisco (com camiseta da Funai), dentro do barco, conversa com um índio do Xinane, nas
margens do rio Envira. Conduzindo a embarcação, um dos colaboradores eventuais da FPEE.
Fonte: Leonardo Lenin (2015).
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Na mesma ocasião, perguntei se tinha algo que poderia melhorar o trabalho
deles como intérpretes e ambos mencionaram que seria bom se a Funai os deixasse levar
roupas para os índios do Xinane: “quando nós vamos daqui, levamos alguma coisa, eles
olham o que estamos vestindo, o que estamos usando, e já querem ficar assim, o que
estamos usando eles também já querem usar”, disse Francisco. Por sua vez, Mariquinha
comentou: “a mulherada me falou assim: quando vocês vierem, traz roupa pra nós,
quando vocês chegam nós achamos bonito, com muita roupa, um dia você veste uma,
outro dia veste outra”. Esses comentários convergem com uma visão que escutei de outros
Jaminawa, na qual os índios do Xinane figuram como “coitadinhos” e invocam um
sentimento de pena. Entretanto, associada a essa postura havia um sentimento de
responsabilidade em “ajudar” aqueles parentes, o que envolve, dentre outras coisas,
ensinar sobre o mundo dos brancos e contribuir para o processo de adaptação a um novo
modo de vida, como podemos ver na resposta de Mariquinha quando lhe perguntei como
enxergava o trabalho de intérprete.
Pra mim, eu achei bom. O trabalho é bom, pra gente cuidar das pessoas, tem
que falar com as pessoas; quando o pessoal chega na base a gente vai cooperar,
trabalhar assim, quando chegam os homens o Francisco já vai com os homens;
eu também, trabalho com a mulherada assim né, falando pra elas assim, quando
eu vou tomar banho eu chamo elas pra tomar banho, elas tudinho me
acompanhavam no rio; eu ensinei lavar a roupa, ensinei lavar a panela; meu
trabalho foi só isso mesmo. Eu fui tirar macaxeira com elas, elas me levaram
no roçado, eu ia com elas, eu sou assim (Mariquinha Jaminawa, entrevista em
31/07/2015).

Como já dito em outras passagens dessa tese, os intérpretes jaminawa
ensinaram aos índios do Xinane novos hábitos e habilidades, tais como: usar sabão, lavar
roupas, usar calcinha, arear panela, fazer vassoura, fabricar farinha, manejar motor,
remendar tarrafa, dentre outros. Ensinaram, ainda, que a performance de agressividade
deveria ser substituída por diálogos e que os tratamentos de saúde dos brancos são
confiáveis. Entretanto, conforme vimos, esse viés pedagógico da atuação dos intérpretes
gerou conflitos com a equipe da FPEE, que queria restringir a troca de conhecimento
entre os índios, especialmente no que diz respeito ao funcionamento do mundo dos
brancos. Grosso modo, a orientação dos servidores da Funai era evitar introduzir novas
demandas e influências que modificassem os hábitos de vida dos índios do Xinane. Um
servidor da FPEE disse certa vez que a dificuldade no trabalho com os intérpretes
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jaminawa era que, muitas vezes, eles “criavam” novas demandas as quais,
posteriormente, a Funai não seria capaz de atender.
Em um artigo no qual analisa a aquisição, distribuição e consumo de bens
manufaturados entre os Barasana – um povo indígena de língua tukano que vive na região
do Vaupés, na Colômbia –, Hugh-Jones (1992) alerta para o fato de que índios e brancos
costumam ter compreensões distintas sobre os objetos e os sistemas de troca que estes
engendram. Conforme o autor argumenta, objetos tão distintos como armas, facões,
roupas e relógios podem ser entendidos como itens igualmente úteis, “todos podem ser
usados acoplados ao corpo como símbolo de poder, ao mesmo tempo em que representam
experimentos criativos” (HUGH-JONES, 1992, p. 70). Embora, para fins analíticos, a
oposição entre uma economia de mercado e uma economia da troca tenha rendimentos
importantes, na prática, é possível observar uma continuidade, ou um “ajuste”, entre essas
diferentes modalidades.
É preciso ter em mente que a economia indígena possui sua própria lógica
interna, que reage e se adapta às forças externas, e que os índios eles mesmos
são agentes ativos que com frequência demandam os bens que lhes são
fornecidos, sendo que algumas vezes utilizam esses mesmos bens para criar
dívidas entre seu próprio povo. A dificuldade em apreciar esse ponto levou a
uma subestimação do papel e do significado dos ‘chefes’ indígenas e outros
brokers ou middlemen que mantiveram alianças com comerciantes brancos,
nos escritos etno-históricos sobre a região do noroeste amazônico (HUGHJONES, 1992, p. 44).

A citação acima pode facilmente ser adaptada para interpretar os contextos de
troca envolvendo os índios do Xinane e “os seus outros”. Cabe mencionar que, assim
como os Jaminawa, os Ashaninka tiveram um papel importante na troca e transmissão de
bens, práticas e hábitos. Como vimos no início deste trabalho, os Ashaninka, sobretudo
na pessoa de Fernando Kampa, compartilharam alimentos com os índios do Xinane desde
os primeiros encontros. 174 Como já dito, os índios do Xinane costumam visitar as aldeias
ashaninka e, certamente, aprendem muitas coisas novas nessas viagens. Alguns

174
A relação dos índios do Xinane com os Ashaninka é um tema que merece uma investigação etnográfica
apropriada, e os dados de que disponho não me permitem avançar. Entretanto, cabe mencionar que, para
além da comida, outros “empréstimos”, ou “aprendizados”, obtidos com os Ashaninka foram: o uso da
kushma, roupa tradicional ashaninka que as mulheres do Xinane passaram a confeccionar e utilizar; a
construção de casas ao estilo ahaninka (piso de paxiúba elevado cerca de um metro do chão, sem paredes e
com teto de palha); além do aprendizado de novos palavras que, em determinadas situações, são inseridas
em seus discursos – como em dos vídeos que trabalhei com Jacira, no qual a narradora utilizou termos da
língua ashaninka em sua fala, como kashiri (lua) ou kunuia (jabuti).
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servidores da FPEE chegaram a comentar que as mulheres têm especial gosto por essas
viagens. Ademais, o relato abaixo mostra que existem esferas do aprendizado com o outro
que podem ser bastante inesperadas.
Teve uma história com os Ashaninka que eu achei legal, porque a gente vai
descobrindo as coisas assim por acaso, sentado ali. O Francisco, intérprete,
colocou uma música no celular, da cultura dele, e depois tocou uma música
que os Ashaninka gostam de ouvir quando fazem festa – não é da cultura, é
tipo forró boys, essas coisas. Aí, quando tocou, a Wadu, que é esposa do Tema,
se levantou e começou a dançar, na hora. Eu olhei e falei, ‘mas olha…’. Aí eu
pedi para o Francisco perguntar, ‘como assim? como é que ela sabe dançar?’.
Ela contou que aprendeu com os Ashaninka, lá no Coco-açu [aldeia], porque
eles passaram um tempo lá também. Ela estava querendo que alguém
acompanhasse na dança, chamando os parentes, no caso. Eu falei pra ela
chamar o esposo dela, e ela disse que ele não sabia. Então, a gente sabia que
eles participavam das festas com os Ashaninka, tomando caiçuma, mas ver ela
dançando ali, com uma facilidade, de uma forma bem normal, achei bem legal
(Marcus Boni, entrevista em 16/05/2017).

Assim, se por um lado a interação entre os Jaminawa e os índios do Xinane,
no contexto da base, foi apontada como um problema, por transmitir valores e
conhecimentos relacionados à vida na cidade, por outro mostrou-se como um elemento
importante para o estabelecimento de vínculos de confiança e para a transmissão de
comportamentos considerados adequados, que envolvem, por exemplo, não praticar a
vingança ou substituir as ameaças por novas formas de comunicar suas demandas à Funai.
Vejamos, abaixo, um trecho da fala do mesmo servidor, no qual ele conta sua percepção
sobre algumas dessas mudanças:
Ao longo desses três anos eles já estão entendendo como funciona a nossa
sociedade. Antigamente eles chegavam na base com arco e flecha, querendo as
coisas, ameaçando. Agora isso está mudando. Na minha última escala teve uma
situação que mostra isso. Eu estava deitado depois do almoço e escutei alguém
batendo na minha porta. Era o Xina, um dos rapazes que estava no grupo que
saiu no contato. Ele me chamou, disse que queria conversar comigo. Chamei
o intérprete, fomos pra sala, sentamos na mesa, parecia uma reunião mesmo.
Eu fiquei até surpreso, achei bacana. Aí começou a conversar, reclamando,
falou da demanda dele, que no caso era uma canoa. (...) Eu expliquei pra ele
que a gente só tinha duas canoas e não podíamos dar para ele, porque ia fazer
falta pro nosso trabalho, pra levar a equipe de saúde na casa deles, por exemplo.
Aí ele falou 'então tá bom'. Mas pediu pra gente conseguir uma canoa pra eles.
E depois saiu na boa. Eu vi aquilo e fiquei pensando... antigamente eles
chegavam aqui, pegavam logo a canoa, ou se eu falasse que não ia dar eles já
começavam a ameaçar, falar que eu era sovina. Eu até comentei com ele que
achei legal essa postura de chegar assim e conversar, tentei mostrar que quando
ele precisa de alguma coisa não adianta chegar com raiva, que é melhor pedir
pra conversar com quem estiver responsável pela base, que assim é mais fácil
conseguir as coisas (Marcus Boni, em 16/05/2017).
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A descrição desse episódio mostra que o relacionamento com os
brancos envolve aprender a “sentar para conversar”, assim como mencionado na narrativa
do intérprete yanomami Peri Xirixana, no capítulo 3, e demonstra a substituição de uma
“performance de agressividade”, característica dos primeiros anos da relação, por novos
comportamentos e maneiras de apresentar suas demandas, característicos de pessoas que
estão “acostumadas” a se relacionar com os brancos.
4.5 Nossos brancos
Desde quando iniciaram a interação com os brancos no contexto da Bape, os
índios do Xinane diferenciaram entre os profissionais da Funai e da Sesai. Enquanto os
primeiros receberam o rótulo de pataro, os médicos e demais profissionais da equipe de
saúde da Sesai foram chamados de dotoro. Já os mateiros e cozinheiras, até onde sei,
costumam ser chamados pelos nomes próprios, ou pelos apelidos – João, Moça, Chicão,
Jabuti, entre outros. Embora outros brancos possam ser chamados de pataro, para os
índios do Xinane, os servidores da Funai que trabalham com eles na base são os pataro
por excelência. O termo, que parece uma adaptação fonológica de patrón, em espanhol,
foi incorporado no discurso tanto de índios como de brancos que convivem no contexto
da base. Ao analisar o processo de contato dos índios do Xinane, Pérez-Gil (2019) sugere
que:
Nem o contato, nem o isolamento parecem ter sido situações absolutas e
irreversíveis. O fascínio pelos objetos se contrapõe ao medo da violência
global dos não indígenas e dos agentes patogênicos, e, em conjunto, parecem
ser as razões desse vai-e-vem. É interessante que o povo do Xinane, uma vez
estabelecido o contato pacífico com a equipe da FPEE, se “apropriou” dela,
mostrando sua inconformidade quando os servidores desempenham atividades
junto a outros povos. Os membros da equipe são chamados, em que lhes pese,
de pataro, uma alteração de “patrão”, termo que, a meu ver, marca o papel
atribuído a eles como fornecedores de bens, mais do que a conotação de
exploração laboral que o termo carrega (PÉREZ GIL, 2019, p. 168)

Assim como nos mostra a história dos Jaminawa, a figura do patrão enquanto
um provedor de bens, em troca de mão de obra, é recorrente entre diversos povos
indígenas que se engajaram no sistema de aviamento da borracha, nas bacias dos rios
Juruá e Purus (BALESTRA, 2013; BONILLA, 2005; COSTA, 2007, 2016a; GIL, 2020;
FLORIDO, 2013). Vimos ainda que a palavra pataro foi usada pelos índios do Xinane já
no decorrer do “primeiro” encontro com os brancos, na aldeia Simpatia, nos permitindo
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pensar que já fazia parte do léxico desses índios mesmo quando estavam "isolados" (ver
capítulo 1). De fato, a associação dos brancos a figuras como “patrão” ou “donos” é
recorrente na Amazônia. Em alguns casos, isso é literal como ocorre entre os índios do
Xinane. Os Deni, por exemplo, povo de língua arawá do médio rio Purus, utilizam a
palavra patarahu para designar tanto os patrões brancos como os seus próprios chefes
(FLORIDO, 2013, p. 93). Aos olhos dos Deni, a relação com os patarahu é marcada pela
capacidade destes em prover mercadorias, sendo que diversas “categorias” de brancos
(kariva) podem assumir a posição de patrão, como comerciantes ou missionários. Essa
mesma capacidade, de acessar e distribuir objetos dos brancos, é mobilizada por aqueles
que assumem a posição de chefe (igualmente patarahu).
A associação das posições de “patrão” e “chefe” também se manifesta entre
povos indígenas, conforme descreve Gil (2020), na relação entre os Kanamari e os
Tyonwük-dyapa, ambos falantes de línguas da família katukina, que vivem no alto rio
Jutaí, na TI Vale do Javari. Segundo o autor, os Kanamari contam que fornecem
mercadorias aos Tyonwük-dyapa em troca da prestação de serviços, como fazer suas
roças ou fornecer carne de caça, por exemplo (GIL, 2020, p. 89). Vale lembrar, como
vimos no capítulo anterior, a história de Ioho e Dyaho, dois Kanamari que, após morarem
com os brancos e adquirirem seu conhecimento, tornaram-se chefes e patrões entre os
seus (COSTA, 2007).
No que diz respeito aos índios do Xinane, tanto servidores da FPEE quanto
intérpretes jaminawa comentaram que havia apenas um membro do próprio grupo que
escutaram ser chamado por eles de pataro. Tratava-se de Keyo, que faleceu menos de
dois anos após saírem da mata, em maio de 2016, em um conflito com um grupo de
Mashco Piro, quando visitava um roçado antigo. Ao lembrar desse fato, um servidor da
FPEE fez o seguinte comentário:
o curioso é que ele não mandava em ninguém, de certo era a experiência que
ele tinha, porque ele tinha matado muitos Mashco no passado, era guerreiro. O
que a gente viu de diferente no Keyo é que era um índio muito simpático, muito
tranquilo, foi um dos que menos deu problema pra gente, não sei se tem alguma
relação com ser pataro (Lucas Viana, entrevista em 23/08/2017).

Jacira disse certa vez que Keyo era reconhecido como pataro entre os índios
do Xinane devido a sua generosidade, dividia a caça com os demais, organizava refeições
coletivas, não brigava com ninguém. Entre os Deni, como nos mostra Florido (2013, p.
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93), a posição de chefe, hoje chamado de patarahu, recebia no passado o nome de
sushava, descrito como alguém que era responsável pela abertura de grandes roçados, que
eram compartilhados por todas as pessoas de seu grupo, e pela realização de festas rituais.
Cumpre notar que, como Fausto (2008) descreve, as práticas de cuidado e proteção são
características das relações de maestria que estruturam diferentes sistemas relacionais
indígenas na Amazônia.
Certa ocasião, perguntei a Jacira como se falava patrão na língua jaminawa,
ao que ela me respondeu: “nukuna kereshepakea, é assim que falamos nossos patrões”.
A pergunta ocorreu em um contexto no qual estávamos traduzindo o áudio de uma
entrevista feita por um servidor da FPEE com um índio do Xinane, na qual falavam sobre
o contato na aldeia Simpatia e a relação com os brancos na base da Funai. Apesar de
inicialmente ter traduzido kereshepa como “patrão”, no decorrer da conversa Jacira
explicou que o termo não era utilizado para os patrões de seringal, por exemplo. Segundo
ela, “kereshepa é como um chefe, são as pessoas que trabalham com a gente, que andam
pelas aldeias, que fazem projetos para nós”; e citou José Correia como exemplo de
kereshepa dos Jaminawa, reafirmando sua posição de liderança, conforme mencionado
em diferentes passagens desta tese. Entretanto, ainda segundo Jacira, outras pessoas
também podem ser chamadas de kereshepa, sendo que uma de suas características é ser
um “doador de bens”, ou seja, uma pessoa com poder para obter mercadorias junto aos
brancos e distribuí-las entre os índios.
Segundo Pérez Gil (2003), tanto os Yaminahua quanto os Yawanawa utilizam
o conceito de kërësh em referência a qualidades como força, dureza e resistência, um
“ideal que está relacionado com um modelo de beleza, mas sobretudo com um modelo de
comportamento ético, definido fundamentalmente pela capacidade de trabalhar e pela
generosidade” (2003, p. 29). Nesse contexto, kërësh se relaciona à corporalidade, como
uma qualidade que se busca obter por meio da modelagem dos corpos das crianças, que
tem início a partir do nascimento, com a finalidade de “fortalecê-los, endurecê-los e, por
meio disso, torná-los aptos para assumir e incorporar os princípios que regem o
comportamento ético nestes grupos” (PÉREZ GIL, 2003, p. 29). 175 Embora não tenha
encontrado na literatura nenhuma referência que indique o uso de kereshepa como
sinônimo de chefe ou patrão, cabe observar que, na língua jaminawa, epa quer dizer pai
De acordo com Neely (2019, p. 83), entre os Yaminahua, o estado corporal descrito como kérèx (forte,
duro) se associa a um estado afetivo chamado de sídàì, que pode ser traduzido como estar bravo ou com
raiva.
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e que “Deus”, segundo a tradução missionária, é Epa kereshepa (JAMINAWA et al,
2018). As informações das quais disponho não me permitem explorar muito além disso,
de modo que deixo essas observações na intenção de que, futuramente, possam servir a
uma investigação mais aprofundada sobre a palavra e os contextos nos quais kereshepa
aparece entre os Jaminawa.
Essa conversa com Jacira ocorreu em maio de 2018 e o áudio que
escutávamos era de uma conversa gravada um ano antes, em abril de 2017, na Bape
Xinane. Como disse, trata-se de uma entrevista feita por um servidor da FPEE, Marcus
Boni, com um índio do Xinane, Xina, sobre o contato na aldeia Simpatia e o que ele pensa
a respeito dos brancos. O diálogo foi traduzido pelo intérprete Francisco Jaminawa. É
curioso que, sendo esse o assunto da conversa, ao longo dos cerca de vinte minutos de
gravação, Xina não tenha mencionado uma só vez a palavra pataro; quando se refere aos
brancos, utiliza o termo mais genérico dawa/nawa. 176 Em determinado trecho da
conversa, Francisco traduz uma fala na qual Xina diz que é dono dos servidores da FPEE,
“ele disse que vocês [brancos] vieram para cá por causa deles, se eles não estivessem aqui
vocês não viriam, por isso eles são donos de vocês”. O servidor da FPEE questiona porque
eles se consideram “donos” e, após conversar com Xina, Francisco traduz da seguinte
maneira, “ele está falando que é dono de vocês porque vocês trazem doutor para eles,
trazem chapéu, terçado e bota. Ele quer equipamento, né. Ele fala que nunca viu gente
fazendo com eles assim, é por isso que eles falam isso”. Cabe observar que o uso da
palavra “dono” neste contexto está relacionado à tradução para o português feita pelos
Jaminawa. Na língua indígena, seja dos Jaminawa ou dos índios do Xinane, o termo
utilizado é nukuna, pronome possessivo de primeira pessoa no plural – nukuna dawa,
nossos brancos.
Ainda assim, é interessante notar o uso do termo “dono”. Na literatura, o uso
da palavra dono surge de maneira mais frequente em contextos de interação envolvendo
não humanos, como animais, plantas ou espíritos, ou ainda para designar uma relação de
maestria com coisas materiais ou imateriais, como locais de moradia, corpos, cantos e
rituais (BRIGHTMAN et al, 2016; CESARINO, 2008, 2010; COSTA, 2007, 2010,
2016b, 2017; FAUSTO, 2001, 2008, 2011, 2016; MAIZZA, 2014). Nas línguas pano,
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O termo nawa, ou dawa, extensivamente mencionado na literatura sobre povos de línguas pano, apesar
de ser comumente utilizado como sufixo de etnônimos (em uma infinidade de nomes como Kaxinawa,
Yamanawa, Jaminawa, Shanenawa, Mastanawa, Sharanawa, e outros) costuma designar a posição social
do “inimigo, estrangeiro” e é frequentemente utilizado como sinônimo de “branco, não índio” (CALAVIA,
2002). Assim, os brancos sempre são dawa, mas nem todo dawa é branco.
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encontramos cognatos de um mesmo termo que designa a noção de “mestre” ou “dono”:
-ifo entre os Sharanawa e os Nahua (DÉLÉAGE, 2008; FEATHER, 2010); -ibo entre os
Shipibo-Conibo (VALENZUELA, 2003); ou -ivo entre os Marubo (CESARINO, 2008).
Na variedade da língua yaminawa descrita por Neely (2019, p. 353), iwu é o nome que
designa “dono” ou “patrão”, também grafado como ihu, segundo Pérez Gil (2006, p.
345). 177
Conforme Fausto (2008) sugere, é possível “imaginar o universo ameríndio
como um mundo de donos e o dono como o modelo da pessoa magnificada capaz de ação
eficaz sobre esse mundo” (2008, p. 330). “Dono” é aquele capaz de fazer o outro agir.
Analisando as narrativas parakanã, por exemplo, Fausto (2001) nos conta sobre um
personagem chamado Moakara, conhecido como “primeiro senhor dos brancos”, ou,
“dono dos brancos”, que ensinou aos Parakanã como adquirir instrumentos de metal.
Mais do que a localização precisa dos Brancos, Moakara transmitiu-lhes um
modo de interação que permitia obter, sem violência, os objetos desejados. Por
ter esse controle sobre a vontade alheia, por saber como dirigi-la, Moakara é
considerado o primeiro Torijara, o primeiro ‘Senhor dos Brancos’. O esquema
de interação sugerido assemelha-se àquele entre sonhador e inimigo onírico:
substituição da predação pela proteção, com a mesma inversão — os Brancos
são controlados por Moakara (por isso oferecem seus objetos), mas são mais
poderosos do que ele (FAUSTO, 2001, p. 484).

Comentando a atitude dos funcionários do Posto de Pacificação do Tocantins
durante as visitas dos Parakanã, Fausto (2001) avalia que “a experiência histórica
confirmava o caráter assimétrico da relação entre brancos e índios, mas permitia entrever
a possibilidade de sua reversão” (2001, p. 501). Conhecidos como “senhores dos objetos”,
os brancos surgiam como detentores de bens e provedores generosos, porém sua posição
“era sobredeterminada pela capacidade dos parakanãs de dirigir-lhes a vontade, de criar
uma disposição favorável para que agissem como akwawa oníricos, como fornecedores,
não de cantos e nomes, mas de bens materiais (FAUSTO, 2001, p. 501)
Igualmente, a ideia de ser “dono dos brancos” pode ser encontrada entre
outros povos indígenas. Este é o caso, por exemplo, de Nahu, protagonista na criação do
Parque Indígena do Xingu (PIX) e cuja trajetória, de acordo com seu neto Mutuá
Mehinaku, “é um verdadeiro exemplo da história do contato entre índios e brancos”
(MEHINAKU, 2010, p. 04). Segundo Mutua, seu avô foi o “primeiro tradutor e mediador
Como descreve Pérez Gil (2006, p. 148), xanëihu é a palavra utilizada pelos Yaminahua no rio Mapuya
para se referir ao “chefe tradicional”, podendo ser traduzida como “dono da maloca”.
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entre kagaiha e kuge (gente alto-xinguana)” (MEHINAKU, 2010, p. 41). Nahu também
era um “mestre de cantos” e grande especialista ritual, vindo a se tornar chefe,
retrospectivamente, ao ser homenageado por um quarup. Vejamos brevemente. Nahu
perdeu seu pai e acompanhou seu tio, em 1932, em uma viagem até o posto indígena
Simões Lopes, na época vinculado ao SPI, onde os índios do Alto Xingu buscavam
instrumentos de metal (Carlos Fausto, com. p.). Algum tempo depois, a mãe de Nahu
também morreu e ele ficou órfão, de modo que decidiu viajar novamente ao PI Simões
Lopes, dessa vez acompanhado de seu primo Luis, já no final dos anos 1930. No PI
Simões Lopes, localizado na “terra dos Bakairi”, Nahu e Luis trabalharam para os brancos
(“como ajudantes de pedreiro”), aprenderam a língua portuguesa e um pouco da língua
falada pelos Bakairi; “os Xinguanos não sabiam nada de Português e, assim, meu avô se
destacou por ser o único que podia falar com os Brancos. Serviu de tradutor desde que as
expedições de sertanistas e etnólogos começaram a penetrar no Alto Xingu”
(MEHINAKU, 2010, p. 40). 178
Nahu atuou como intérprete quando uma equipe do SPI passou pela região,
em 1944, função que continuou exercendo com a chegada dos irmãos Villas-Boas, em
1946, no contexto da Expedição Roncador-Xingu. Embora sua participação seja
silenciada na “história oficial” da criação do PIX, ele teve papel fundamental na
negociação com diferentes povos indígenas do Alto Xingu para que aceitassem deixar
seus territórios tradicionais para viver na área destinada ao parque e próximos aos postos
do SPI (FRANCHETTO, 2014). Franchetto (1986, p. 17) conta que quando o conheceu,
Nahu definia-se a si mesmo como “dono de branco” (ou “dono de caraíba”) e assumia o
papel de mediador oficial com os brancos. Ao analisar uma narrativa autobiográfica de
Nahu, Franchetto (2014, p. 285) destaca que, em determinado trecho de sua fala, o líder
kuikuro descreve a si mesmo como kagaiha oto em um duplo sentido, tanto como "mestre
dos brancos" quanto como um chefe que foi "feito" pelos brancos, explicitando a
ambiguidade dessa aliança.
Embora não utilize a expressão “donos dos brancos”, Florido (2013) descreve
uma situação análoga a partir de sua experiência com os Deni. Logo no início de sua
pesquisa de campo, Florido (2013, p. 14) foi convidado por uma liderança deni para ficar
em sua aldeia, pois, segundo o seu interlocutor, nenhum branco tinha morado lá.
Além de Nahu e Luis, dois rapazes de outras aldeias, Polinhu (Paulinho) Jagamü e Tsitsapalo Mahinaku,
também aprenderam a língua dos brancos nessa época, no antigo PI Simões Lopes (MEHINAKU, 2014, p
405).
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Posteriormente, veio a saber que a amizade que estabeleceu com esse líder deni contribuiu
para que ele viesse a ascender politicamente ao longo dos anos, visto que, na época em
que o conheceu, não era reconhecido como chefe por quase ninguém. Assim, a capacidade
dessa liderança de “obter” um branco que viera de longe (o antropólogo) e motivá-lo a
trabalhar para si, facilitando e intermediando processos burocráticos junto aos brancos,
colaborou para aumentar seu prestígio entre os demais.
Para encerrar essas reflexões, retomo a entrevista mencionada alguns
parágrafos atrás, na qual escutamos diferentes “sotaques”. Marquinhos fala sempre em
português e Francisco o traduz, em língua jaminawa, para Xina, que responde com a
variante falada pelos índios do Xinane. Nesse contexto de interação multilíngue, é
interessante perceber que existem, igualmente, múltiplas traduções operando, em
diferentes direções. 179 A fala que apresentarei a seguir é, assim, resultado de múltiplas
camadas de tradução.
Embora Francisco tenha traduzido para Marcus as falas de Xina no decorrer
da própria entrevista, ao trabalhar com Jacira, pedi-lhe para transcrever as falas de Xina
para posteriormente retraduzi-las. 180 O trabalho minucioso de transcrição permitiu
realizar uma nova tradução para a fala de Xina, com uma maior riqueza de detalhes.
Transcrevo abaixo alguns trechos. A conversa inicia-se com Marcus Boni perguntando
para Xina: “por que vocês saíram na aldeia Simpatia?”. Xina conta que ali saíram para
pegar mercadorias, conversaram com Fernando Kampa (a quem ele chama Txune) e,
vendo que ninguém tentou matá-los, voltaram para as “malocas” (na mata) a fim de contar
aos demais.
Nós achamos os Ashaninka legal, pensamos que eles eram brancos, dawa. Nós
saímos entre os brancos e eles deram essas coisas, nós contamos pros nossos
179
Não tenho como me aprofundar no assunto aqui, mas é importante mencionar que o multilinguismo é
uma característica importante no contexto etnográfico da Bape Xinane. Mesmo o português, que é a língua
dominante nesse contexto, a língua dos pataro, possui suas variações internas, como os modos de falar dos
mateiros, que vivem ao longo do rio Envira, ou o uso de expressões regionais. Da parte dos índios, além
das variantes do yaminawa, expressa pelas línguas dos índios do Xinane, jaminawa e shanenawa, havia
ainda uma presença contínua de pessoas ashaninka (arawak) trabalhando como colaboradores para a FPEE
e, eventualmente, kulina (arawá) e kaxinawá (pano).
180
Conforme mencionado no início do texto, em uma etapa final da pesquisa realizei sessões de transcrição
e tradução de situações de fala de índios do Xinane, com auxílio de intérpretes jaminawa. Minha inabilidade
linguística e minha falta de experiência ficaram evidentes no processo de trabalho. Apesar de conhecer
superficialmente alguns métodos e procedimentos de coleta de dados e análise linguística, não consegui
realizar um trabalho de cunho propriamente linguístico. Meu desconhecimento da língua, aliado ao fato de
que meus interlocutores não eram alfabetizados em língua indígena, tornou o processo de transcrição algo
um tanto “experimental”, o que não diminui a riqueza do aprendizado, tanto sobre a língua, quanto a partir
das conversas que muitos dos áudios com os quais trabalhamos suscitaram.
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pais o que vocês deram pra gente. Nós nunca vimos os brancos fazerem isso,
dar coisas pra nós. Esses brancos são bons. Eles não são como os brancos que
moram na cabeceira do igarapé que a gente conheceu primeiro. Nossos
parentes que moram lá pra baixo, eles saíram primeiro e viraram branco, por
isso agora eles estão vindo pra cá, nós vimos eles vindo.

Em seguida, Xina e seus companheiros que haviam saído na aldeia Simpatia
avisaram aos parentes que iriam voltar para perto desses brancos que eram bons e deram
coisas pra eles. Segundo ele, os mais velhos ficaram com medo, então mandaram os mais
jovens na frente e foram em seguida. Embora não tenha certeza, presumo que o momento
em que Xina descreve o retorno à maloca dos mais velhos corresponda ao intervalo de
tempo no qual o primeiro grupo de índios do Xinane deixou a Base, dizendo que
retornaria dentro de “duas luas” (ver capítulo 1). 181 É interessante notar que, ao reproduzir
o que teria dito para os seus pais, Xina enfatiza os “brancos” que havia conhecido como
“eram bons”, pois deram muitas coisas e não tentaram matá-los. Mas o ponto que me
interessa destacar na fala de Xina é que ele menciona que encontrou parentes que falavam
como eles, que tinham “saído primeiro” e que viviam misturados com os brancos.
Certa vez, conversando com Francisco sobre como foi seu primeiro encontro
com os índios do Xinane, ele me contou que inicialmente teve medo, mas tomou coragem
e se aproximou mesmo assim. Segundo ele, os índios do Xinane ficaram perguntando
quem ele era e, quando respondeu na língua dizendo-lhes que se chamava Xadabede, eles
ficaram mais tranquilos: "ah, tu é gente, sabe nossa língua". “Saber falar a língua” é
frequentemente associado pelos intérpretes jaminawa com a ideia de ser “gente”. Em
todas as entrevistas que realizei, perguntei como tinha sido o primeiro encontro com os
índios do Xinane e essas duas referências – “ser gente” e “saber falar a língua” – aparecem
com frequência nas narrativas. Mas, na ocasião dessa minha conversa com Francisco,
escutei um outro termo que me deixou intrigada:
Luana (L): Eles ficaram muito curiosos, queriam saber de onde vocês
vinham? Perguntavam muito?
Francisco (F): Isso, perguntaram tudo. ‘De onde vocês vieram? Vocês sabem
nossa língua? Qual sua tribo?’
L: E você falou o quê?
F: Eu falei, ‘somos gente, igual vocês’.
L: E como diz isso na sua língua?
F: Yura. Yura é gente. Yura é geral.
L: Só quem fala a sua língua é yura? Dawa pode ser yura também?
F: Não, dawa não é yura não. Yura é gente mesmo, parente. Por exemplo,
Ashaninka são yura. Agora branco, vocês, são dawa. Entendeu? Nós somos
Como descrito no capítulo 1, o retorno não levou tanto tempo e, dessa feita, eles chegaram em maior
número.
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assim. Kulina é yura. Dawa é outro. Eles até perguntaram, ‘e esse pessoal aí,
por que não falam nossa língua?’ Eu falei, esse aí é dawa. Agora nós somos
yura, nós somos gente. Aí eles perguntaram, então vocês são yuradawa? Um
deles perguntou. Eu falei, ‘nós somos yuradawa’.
L: Porque vocês moram na cidade?
F: Isso. Sabe por que falou isso? Porque nós acompanhamos vocês, nós não
ficamos lá dentro da aldeia, nós andamos igual dawa mesmo, muito limpo.
Falam que nós somos yuradawa, pra eles…

Os conceitos de yura ou yora, assim como dawa ou nawa, são recorrentes
entre diferentes povos pano, e remetem a uma longa discussão sobre identidade e
alteridade, que não cabe reproduzir aqui (cf. CALAVIA, 2002; KEIFENHEIM, 1992;
ERIKSON, 1986). O que me interessa destacar é a glosa usualmente utilizada, bem como
o uso sociológico desses conceitos entre outros povos pano. Entre os Yaminahua no Peru,
Perez Gil (2006, p. 31-34) sugere que yura pode ser traduzido como “corpo, pessoa, ser
humano”, mas também é utilizado para se referir ao conjunto de familiares mais
próximos, com os quais se está ligado por substâncias corporais. Como já dito, o termo
dawa, ou nawa, extensivamente mencionado na literatura, comumente utilizado como
sufixo de etnônimos de povos pano, também costuma designar a posição social do
“inimigo, estrangeiro” (CALAVIA, 2002). Entre os Nahua, Feather (2010, p. 16) chama
atenção para o uso dos dois termos, yora e nahua/nawa, como conceitos relativos, cujo
uso depende da posição do falante. Assim, o que parece interessante no uso das duas
palavras para compor um “novo” conceito, yuradawa, é que elas condensam dois polos
opostos no “universo relacional tipicamente pano” em uma única posição – aquela
ocupada pelos intérpretes jaminawa. 182
Apesar de ser uma informação instigante, fiquei de início receosa em utilizála, pois não sabia se era uma anedota pontual ou se, de fato, seria um termo usado de
forma mais regular pelos índios do Xinane. No decorrer do trabalho de transcrição e
tradução com Jacira escutei outra vez a mesma expressão e aproveitei para perguntar-lhe
se já tinha escutado a palavra yuradawa. Ela respondeu-me que, de fato, algumas vezes
tinha sido assim chamada pelas mulheres do Xinane. Em seguida, explicou-me que elas
a chamavam assim porque ela era yura – “gente” igual a elas, alguém que falava a mesma
língua –, mas como também entendia a língua dos brancos e tinha hábitos semelhantes
Livia Camargo desenvolve uma reflexão interessante a respeito dos termos yura e dawa, a partir de sua
experiência como linguista, documentando a língua dos índios do Xinane, e como intérprete, auxiliando na
comunicação entre estes e os servidores da FPEE (FRANCHETTO e SOUZA, no prelo). Refletindo sobre
sua experiência de campo, Livia reconhece em sua posição uma contraditória dualidade, que permite que
ela, uma linguista dawa, seja considerada como yura por uma de suas interlocutoras, com a qual mantinha
estreito convívio.
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aos deles, era também dawa.
Continuo sem saber se os índios do Xinane fazem uso regular da expressão
yuradawa enquanto uma categoria classificatória para um certo meio termo entre
identidade e alteridade: um “outro” que é ao mesmo tempo parente e estrangeiro. 183 Ainda
assim, independentemente de ser usada de forma ampla ou restrita, o conceito de
yuradawa parece-me propício para traduzir, na língua indígena, a posição ocupada pelos
intérpretes. A composição lexical yuradawa condensa a idéia do go-between, da figura
que transita entre mundos e que, nesse movimento, assume uma terceira posição em uma
relação idealmente dualista. Como vimos ao longo desta tese, esses mediadores, na maior
parte das vezes silenciados ou ocultos nos registros históricos, estiveram (e ainda estão)
presentes em uma diversidade de “primeiros encontros” envolvendo índios e brancos ao
longo da história, desde à Conquista da América até os dias de hoje.

Calavia (2006, p. 86) menciona entre os Jaminawa a existência do termo yurautsa para indicar uma
alteridade não marcada, um “outro” que é ao mesmo similar e indefinido, ocupando uma posição
intermediária entre a identidade (yura) e a alteridade (nawa).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os nossos encontros, eles ocorrem todos os dias e vão
continuar acontecendo, eu tenho certeza, até o terceiro
milênio, e quem sabe além do horizonte.
Ailton Krenak
O eterno retorno do encontro

O tema do “encontro” foi central neste trabalho. Em certa medida, esta tese
apresentou uma etnografia do encontro de um povo indígena, até então “isolado”, com
outros povos indígenas e com o “mundo dos brancos” (e vice-versa). Entretanto, vimos
também que “o encontro”, entendido de uma forma singular, foi constituído por uma
diversidade de “encontros” (plurais) que, por sua vez, envolveram diferentes atores, com
perspectivas e interpretações distintas sobre as motivações, significados e repercussões
relacionados aos acontecimentos vivenciados.
No primeiro capítulo, apresentei uma descrição detalhada do que chamei de
“primeiros encontros”, iniciando com uma reconstituição dos momentos que antecederam
à chegada dos índios do Xinane na aldeia Simpatia, em junho de 2014. Conforme
mencionado na introdução, nessa época eu trabalhava como servidora da Funai e
acompanhava as ações desenvolvidas pela FPEE. A repercussão da passagem dos índios
isolados pela aldeia Simpatia foi muito intensa no ambiente de trabalho e, embora eu
atuasse em outra unidade da Funai, acompanhava atentamente tudo que estava
acontecendo. Dessa forma, a descrição apresentada em “Cenas do contato” foi
influenciada pela minha experiência enquanto “observadora-participante” a distância.
Assim, busquei narrar os primeiros encontros com os índios isolados da perspectiva de
alguns dos servidores da Funai que participaram dos acontecimentos. Em seguida,
procurei circunscrever melhor “o momento do encontro”, a partir da análise de um dos
“vídeos do contato”, que circulou na internet à época – na seção “Imagem, narrativa e
tradução”. As cenas foram descritas sequencialmente e ilustradas com fotogramas.
Entretanto, os dados mais interessantes apresentados nessa análise advêm do trabalho de
transcrever e traduzir as falas dos índios do Xinane, o qual realizei junto com a intérprete
Jacira Jaminawa. Dessa forma, ao longo da narrativa, foram inseridas diferentes palavras
na língua indígena, conforme identificadas por ela. Para além de escutar, entender e
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repetir o que as pessoas falavam no áudio, ela também me ajudou a interpretar gestos e
movimentos.
Ainda no primeiro capítulo, nas seções intituladas “Estabelecendo confiança”
e “A participação dos intérpretes indígenas”, vimos como se deram esses encontros a
partir do ingresso dos Jaminawa, como intérpretes, na equipe da Bape Xinane. A
descrição feita por José Correia sobre o seu primeiro encontro com os índios do Xinane
ocupa aí um lugar de destaque. Quando José Correia retornou para Rio Branco, após sua
primeira viagem ao Alto Envira, eu e outros colegas tivemos uma longa conversa com
ele, na qual ele narrou muitos detalhes do encontro com “os parentes brabos”.
Posteriormente, ajudei-o a transformar essas informações em um “relatório de viagem”,
para que suas percepções ficassem “registradas” no processo institucional da Funai.
Vimos como esses primeiros encontros entre desconhecidos geraram sentimentos de
desconfiança e medo, em todas as partes envolvidas. Mesmos os intérpretes falam do
medo presente nesses primeiros encontros, sendo que alguns deles usavam um preparo de
ervas perfumadas (sako) para amansar seus “parentes brabos”. A desconfiança marcou
esse início do contato, no entanto, como relataram logo que começaram a conversar,
viram que conseguiam se entender e passaram a se chamar por termos de parentesco
(txata, txitxi).
Assim, especialmente nos primeiros meses após os índios do Xinane terem
“saído da mata”, a presença dos intérpretes contribuiu para estabelecerem vínculos de
confiança e apaziguar conflitos. A participação deles nessa fase facilitou o diálogo com
as equipes de saúde, contribuindo decisivamente para que os índios do Xinane aceitassem
tomar as vacinas e os medicamentos oferecidos pelos brancos – fato decisivo para a
sobrevivência dos “recém-contatados”.
Não me limitei, porém, aos “primeiros encontros”. Ainda no capíutlo 1,
analisei a participação dos intérpretes indígenas ao longo dos três anos e meio em que
trabalharam a serviço da Funai e, nesse sentido, baseando-me sobretudo nas entrevistas
com os Jaminawa e com os servidores da FPEE. Como vimos, além dos Jaminawa, houve
também a participação de um casal shanenawa. A relação entre os índios do Xinane e os
Shanenawa, embora tenha sido mencionada na tese, não chegou a ser aprofundada. O
mesmo cabe dizer em relação aos Ashaninka.
Por fim, nas duas últimas seções do primeiro capítulo, tratei do “encontro” da
perspectiva do órgão indigenista que é institucionalmente caracterizado como “contato”.
Assim, nas seções intituladas “Da proteção à política do não contato” e “A Frente de
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Proteção Etnoambiental Envira”, analisei em linhas gerais alguns conceitos e ideias que
nortearam o desenvolvimento da política indigenista do Estado brasileiro em relação aos
povos indígenas, desde o SPI à Funai, culminando com o estabelecimento da “política do
não contato”. Mostrei como, a partir de 1987, a orientação da ação indigenista do Estado
deixou de ser a de “atração” e passou a se pautar na ideia de “proteção”, ou seja, na
garantia da integridade física e territorial dos povos indígenas isolados sem a necessidade
de estabelecer contato. A FPEE foi criada justamente nesse momento histórico de
mudança no paradigma indigenista, de tal modo que, ao longo de vinte anos de sua
existência, atuou exclusivamente na localização, monitoramento e proteção do território
onde vivem índios isolados no estado do Acre. Assim, apesar do longo histórico de
atuação da FPEE na região e a despeito da experiência indigenista em “situações de
contato”, acumulada pela Funai, quando os índios do Xinane apareceram na aldeia
Simpatia, a sensação foi de que era a primeira vez que uma situação como aquela ocorria.
Bem, e de fato era, de certo ponto de vista. Mas também era, em alguma medida, “o eterno
retorno do primeiro encontro”, tomando emprestadas as palavras de Krenak (1999).
No segundo capítulo, parti dos estudos sobre as línguas pano para delimitar
um conjunto de povos indígenas, falantes de variantes mutuamente inteligíveis, ao qual
designei “complexo dialetal yaminawa” (FLECK, 2013). Procurei explorar como a
questão linguística manifestou-se no encontro entre os índios do Xinane e os intérpretes
jaminawa e shamenawa. Vimos, aliás, como os Jaminawa fazem uma associação entre a
fala dos índios do Xinane e aquela “dos antigos”, que é a forma como muitos se referem
às pessoas mais velhas, normalmente um avô ou uma avó. Nas ocasiões em que me
falaram sobre isso, os exemplos acionados para ilustrar essa semelhança com uma língua
“antiga” foram sempre de termos para nomear uma coisa (uma espécie animal, um
artefato etc). Além desses itens lexicais, referiam-se também a diferenças de prosodia
(“sotaque”).
A segunda seção do capítulo 2, intitulada “Etnônimos yaminawa”, permanece
focada nos povos indígenas do complexo dialetal yaminawa, porém explora uma
dimensão mais sociológica, mobilizada por meio da diversidade de etnônimos que
caracteriza a composição de muitos desses “coletivos” enquanto “grupos unificados”.
Conforme se configura nos dias atuais, o “povo Jaminawa”, no território brasileiro, é
composto por diversas “famílias”, ou “grupos”, nomeados como x-nawa. Entre os
Jaminawa, os etnônimos mais recorrentes que escutei foram: Xixinawa, Mastanawa,
Kaxinawa, Yawanawa, Bastodawa, Tsapanawa e Chaninawa. Entretanto, conforme
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discutimos, os etnônimos que compõe cada povo variam conforme o momento histórico
e o falante, demonstrando a dificuldade em enquadrá-los em esquemas classificatórios
dependentes de uma noção fixa de fronteira ou limite. Uma pessoa “carrega consigo”
sempre mais de um etnônimo, o qual, por sua vez, é acionado contextualmente. Por outro
lado, embora os estudos a respeito dos etnônimos yaminawa costumem enfatizar seu
caráter fluido e inclusivo, é sempre possível inserir ou retirar um novo nome da lista, é
preciso reforçar que o uso desses nomes não se dá de forma aleatória. Como me explicou
José Correia, cada grupo (sheke itsawu) tem um modo de se expressar, e é preciso
conhecer esses diferentes modos para que possam se relacionar. Ademais, os etnônimos
carregam informações históricas sobre como esses diferentes grupos se relacionaram no
passado, podendo influenciar no desenrolar da relação, como vimos ter sido o caso do
encontro entre os Yaminahua do Mapuya e os Txitonawa.
Na última seção do segundo capítulo, vimos como, do ponto de vista dos
Jaminawa e de outros povos do complexo dialetal yaminawa, o processo de aproximação
ao mundo dos brancos é marcado pelo movimento de “sair da mata”. Utilizei essa
expressão muitas vezes ao longo da tese, sempre com a intenção de apontar para a
existência de um olhar indígena para a situação que estou chamando aqui de “encontro”,
mas que também chamei “contato”. Dessa forma, discuti como o uso da expressão “sair
da mata” refere-se a um movimento que envolve mudanças profundas no plano espacial
– transferência das moradias, da mata para a margem dos rios – e no universo social –
novas relações, novos hábitos, novos modos de vida – das pessoas que protagonizam o
movimento de “sair”. A principal fonte de dados utilizada para discutir essa questão foi a
literatura etnográfica a respeito do processo vivenciado pelos Nahua quando decidiram,
justamente, “sair da mata”, no início da década de 1980, no Peru, e sobre as relações que
estabeleceram com os Yaminahua de Sepahua (FEATHER, 2010; HEREDIA FLORES,
2018).
O caso etnográfico Nahua/Yaminahua acompanhou-me durante boa parte da
pesquisa. Ele é particularmente “bom pra pensar”, comparativamente, já que existem
muitas semelhanças com o “caso” envolvendo os índios do Xinane e os Jaminawa. O
principal achado aqui é a história de vida de José Chorro, que trabalhou como intérprete
yaminahua quando os Nahua decidiram sair da mata. Para além da função de “traduzir”,
José Chorro casou-se com mulheres nahua, foi chefe de uma aldeia nahua e teve uma
atuação importante para que os Nahua se acostumassem com os novos hábitos e
comportamentos relacionados ao mundo dos brancos. A história de vida desse
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personagem trazia uma riqueza de informações, que contrastava com os registros da
época, escritos por antropólogos brancos, nos quais ele figura anonimamente como el jefe
yaminahua, a quem atribuem uma influência negativa sobre os Nahua. É possível que o
meu “encontro” com a trajetória de José Chorro tenha contribuído para que viesse a
registrar a história de vida dos intérpretes jaminawa, da forma como acabei fazendo nesta
tese.
O terceiro capítulo trouxe mais informações sobre os Jaminawa e sobre a
história de vida de alguns intérpretes. Assim, nas duas primeiras seções, intituladas “Sair
da mata e trabalhar para os patrões” e “Expandindo o espaço de circulação”, reconstituí
em linhas gerais a história recente dos Jaminawa, em particular, a partir de quando
migraram do Peru para o Brasil e passaram a trabalhar para os patrões em fazendas e
seringais, nos rios Iaco e Acre, nas primeiras décadas do século XX. Igualmente, vimos
que a narrativa dessa história costuma articular uma oposição entre “brabos” e “mansos”
que é bastante difundida na região, tanto entre outros povos indígenas como entre os
brancos. A partir da década de 1980, e mais intensamente ao longo da década de 1990,
muitas famílias jaminawa “saíram” das regiões dos rios Iaco e Acre e mudaram-se para
outras localidades no estado do Acre. Embora essa mudança tenha sido contada de forma
resumida (e como tal, operou muitas “reduções”), espero que tenha facilitado ao leitor
entender como se configura, nos dias de hoje, a ocupação territorial dos Jaminawa no
Brasil, bem como a importância que a mobilidade tem na concepção da territorialidade e
na configuração das redes relacionais que movimentam suas vidas.
Estabelecido esse solo comum, que diz respeito ao entendimento de “quem
são e onde estão” os Jaminawa, passei a retraçar algumas histórias de vida. Em função do
seu protagonismo nesta pesquisa, e na história recente dos Jaminawa, José Correia
recebeu uma seção específica, intitulada “Trajetória de um líder jaminawa”. Contudo, é
preciso mencionar, sua história de vida merece muito mais atenção. Minha admiração por
José Correia precede a esta tese. Tive a oportunidade de encontrar-me com ele em diversas
situações a serviço da Funai, já que a CTL de Sena Madureira, onde ele é o Chefe, era
vinculada à sede em Rio Branco onde eu trabalhava. Entre os anos de 2010 e 2015, foram
muitos encontros, reuniões e eventos nos quais estive em sua presença e o escutei falar.
Foram muitas as situações em que vi se dirigir aos brancos em um tom, digamos, “bem
brabo”. Como ele mesmo gosta de dizer, não se importava se estava usando a camisa da
Funai, pois em primeiro lugar ele é Jaminawa, e vai sempre falar como tal. Mas o que
sempre me fascinou na fala de José Correia é a sua capacidade de elaborar metáforas para
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explicar aos brancos como funciona o mundo jaminawa. Espero que um pouco dessa
criatividade tenha transparecido nas diversas citações de suas falas utilizadas no texto.
Ao narrar a trajetória de José Correia, busquei mostrar alguns aspectos da
formação de um importante líder jaminawa, cujo trânsito no mundo dos brancos o
habilitou a exercer um papel de intermediário entre estes e o seu povo. Neste sentido, sua
trajetória evoca um fenômeno observado entre outros povos indígenas, em diferentes
lugares e tempos, que diz respeito à constituição de uma chefia indígena a partir da
aquisição de habilidades e conhecimentos junto aos brancos. Esse é o tema da seção
intitulada “Intérpretes e intermediários”, na qual apresentei algumas trajetórias de
lideranças indígenas – marcadas pelo aprendizado da língua portuguesa e dos costumes
dos brancos – que assumiram um papel de intermediário no “encontro cotidiano” entre
seus povos e o mundo não-indígena. Dentre essas trajetórias, não poderia deixar de
mencionar o intérprete Peri Xirixana Yanomami, a quem conheci por meio da pesquisa
de doutorado de Pellegrini (2008). Esse é o único trabalho que encontrei, que trata
especificamente da figura do intérprete indígena, embora a abordagem metodológica do
autor seja bastante distinta da utilizada nesta tese.
A abordagem centrada nas histórias de vida também inspirou a seção
intitulada “Trajetórias biográficas”. Aí apresentei as narrativas de Francisco e de
Mariquinha sobre a história, respectivamente, do pai do primeiro e da mãe do segundo,
os quais, antes de saírem da mata, moravam no Pixia e eram “assim como os parentes do
Xinane”, não sabiam falar português, nem comer com sal. 184 Procurei indicar, ainda,
como as trajetórias desses dois núcleos familiares conectam, no plano da memória e do
discurso, a história dos Jaminawa que atuaram como intérpretes e a história dos índios do
Xinane. Por fim, na última seção, intitulada “A Cidade do Povo e a vida na cidade”,
ofereço uma rápida visão sobre o lugar no qual os Jaminawa viviam na época de minha
pesquisa. Como vimos, a Cidade do Povo é um conjunto residencial localizado na
periferia de Rio Branco, no qual muitos dos intérpretes possuem casas próprias. Foi nesse
local que ocorreram a maior parte das entrevistas e encontros que eu tive com os
Jaminawa. Desde então, muitas mudanças aconteceram no que diz respeito à
configuração de moradia, tanto dos Jaminawa quanto a minha.
Pouco tempo após o término do trabalho como intérprete, Francisco passou a
falar que iria se mudar para a aldeia. Inicialmente, ele falava em construir uma casa na
Conforme já havíamos visto no capítulo 2, a “descoberta” de que o Pixia se tratava do rio Envira foi
marcante para José Correia, em seu primeiro encontro com os índios do Xinane.
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aldeia Kaiapuka, no rio Purus, mas após o falecimento de seu pai, em abril de 2018,
mudou a rota e viajou com Mariquinha para visitar seu cunhado, Abel, que mora no rio
Acre, na região de Assis Brasil. Nessa viagem, Francisco foi convidado a permanecer e
assumir o cargo de agente de saúde indígena na comunidade, na qual seu cunhado era o
cacique. Passaram-se alguns meses até que a contratação fosse efetivada junto à Sesai e,
nesse período, Francisco construiu uma casa na aldeia Liberdade e organizou a transição
de moradia. No início de 2019, Lula mudou-se para a mesma aldeia, com sua família.
Mariquinha, por sua vez, passou a intercalar períodos entre a aldeia Liberdade, no rio
Acre, e sua casa na Cidade do Povo, em Rio Branco. Além da casa e seus pertences, uma
de suas filhas e diversas netas e netos permaneceram morando na cidade.
Em julho de 2018, mudei-me de Rio Branco para Brasília e, um ano depois,
em agosto de 2019, retornei ao Acre para uma estadia de apenas duas semanas. Na época,
coincidentemente, Francisco estava na cidade e consegui falar com ele. Estava em Assis
Brasil, tinha ido “levar um paciente” e a meu pedido viajou até Rio Branco. Nos
encontramos em um sábado à tarde, na Cidade do Povo, e ele me contou sobre a vida na
aldeia e o trabalho como agente de saúde. Ao escutá-lo, comecei a perceber que a atuação
que ele me descrevia guardava uma relação estreita com o trabalho desempenhado como
intérprete junto à Funai. Durante o encontro, Francisco mencionou, em tom orgulhoso,
que “na aldeia está muito bom”, que ele “ajudou a organizar as coisas”, que “o pessoal da
aldeia está contente e o pessoal do pólo [base de saúde] respeita muito seu trabalho”. Ele
contou ainda que aprendeu como “trabalhar na saúde” observando os técnicos da Sesai
na Bape. De fato, ao escutá-lo, me pareceu que ele estava colocando em prática várias
coisas que aprendera durante sua experiência de trabalho com a FPEE, o que incluía
acompanhamento de saúde, administração de medicamentos, identificação de sintomas,
mas também habilidades como “saber organizar”, fazer reunião e tomar decisão. Assim,
a experiência de trabalho junto à Funai parece ter tido um duplo efeito: ao adquirir novos
comportamentos e conhecimentos sobre como trabalhar com os brancos, Francisco
aumentou o seu prestígio entre os próprios parentes, fato que contribuiu para que viesse
a ocupar um cargo de liderança na aldeia.
No quarto e último capítulo, concentro-me a reconstituir as primeiras
experiências dos índios do Xinane no contexto urbano. Acompanhamos, assim, como
foram suas primeiras viagens às cidades, bem como o papel central da relação com os
Jaminawa nesses deslocamentos. As descrições das viagens, realizadas nas três primeiras
seções – “A primeira vez na cidade”, “Viajando pelo mundo dos brancos” e
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“Intercâmbios” – demonstram que havia uma grande curiosidade e interesse, por parte de
alguns índios do Xinane, em conhecer a cidade onde moravam os brancos e também os
Jaminawa. Após a primeira viagem, em agosto de 2017, entrevistei os dois servidores da
FPEE que guiaram o grupo na estadia em Feijó, e os ajudei a escrever um relatório dessa
viagem, com as principais questões observadas por eles. A produção conjunta desse
documento permitiu que conversássemos bastante sobre a viagem, sendo a fonte de onde
provêm muitos dos detalhes apresentados no texto. Ao longo do segundo semestre de
2017 ocorreram outras viagens para as cidades, sendo que em todas o encontro com os
intérpretes Jaminawa, especialmente Xadabede, como eles se referem à Francisco,
apareceu como fator mobilizador. Dentre os viajantes, Txirimako e Hainuno foram os
mais determinados e conseguiram chegar até Rio Branco para conhecer onde moravam
os Jaminawa. As idas e vindas entre Rio Branco, Feijó e o Alto Envira, no período
compreendido entre agosto de 2017 e julho de 2018, foram descritas ao longo dessas
seções.
Na seção seguinte, detive-me no uso da palavra “acostumar”, que é recorrente
entre outros grupos pano – tais como os Mastanawa e os Yaminahua de Sepahua – para
falar sobre mudanças e aprendizados após terem “saído da mata”. Para esses povos,
“acostumar” envolve aprender a “viver junto” e sem conflitos e, nesse sentido, assemelhase às ideias de “amansar” e de “civilizar”. Essas duas dimensões estão presentes no
“conceito”, mas me parece que é possível ir além. “Acostumar”, nesse contexto, envolve
deixar de ser “índio brabo”, aprender a língua dos brancos, usar roupa, comer outras
comidas, viajar por novos lugares, enfim, uma série de transformações que nos remetem
ainda à noção de “familiarização”. Esta, por sua vez envolve tanto “tornar o outro familiar
a si” quanto “tornar-se familiar ao outro”. Nesse sentido, vimos que, enquanto os índios
do Xinane estavam plenamente engajados em “acostumar” (maweya) a um novo modo
de vida, os servidores da FPEE buscavam “protegê-los” de interferências e influências
que viessem a modificar a forma como viviam. Ao longo da tese, não me foi possível
explorar em profundidade como as noções de proteção e autonomia, mobilizadas no
contexto de execução da política de recente contato, geram dilemas e situações
contraditórias. Muito ainda se tem a investigar nessa direção. Ainda assim, é preciso
reforçar aqui algo dito na introdução. Para além dos desencontros e mal entendidos, a
execução da “política de recente contato”, efetivada por meio da ação continuada da
equipe de saúde (Sesai) e indigenista (Funai) em campo, foi fundamental para que os
índios do Xinane pudessem sair da mata em segurança (leia-se, sem serem dizimados por
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doenças), adquirir confiança – cabe observar que foi a Funai que mediou o encontro com
os Jaminawa, visto que esses moram em regiões distantes – e “acostumar” a um novo
modo de vida, ainda que, muitas vezes, à revelia. Nesse sentido, esta tese aponta, também,
para uma reflexão a respeito do viver junto e das transformações decorrentes desse
convívio.
A ideia de desenvolver o tema abordado na última seção, intitulada “Nossos
brancos”, me acompanhou desde o início da escrita. Por um lado, me parecia evidente
que o uso do termo pataro para se referir aos servidores da FPEE merecia ser explorado.
O termo, provavelmente uma adaptação fonológica de patrón, em espanhol, foi
incorporado no discurso tanto de índios como de brancos, que convivem no contexto da
Bape. A maior parte dos servidores da FPEE não parecia se sentir muito confortável
quando era explicitada sua posição de pataro, na medida em que essa é uma posição que
implica em “receber demandas” – o que os colocava na posição de ter que “dar uma
resposta”. Dito de outro modo, pataro é aquele que é demandado, que está ali para atender
às necessidades do outro. Como vimos, os índios do Xinane afirmam, por vezes, que são
“donos” dos servidores da FPEE na medida em que estes trabalham “para eles”, estão na
Bape para atendê-los, cuidar deles, o que envolve, dentre outras coisas, fornecer roupa,
sabão, panela, sal, ferramenta, bota, chapéu, espingarda, motor, em uma lista sem fim de
itens desejáveis.
Para encerrar, conforme já dito na introdução, esta tese buscou desestabilizar
a dualidade que marca as descrições e análises das situações de contato, na qual vigoram
dois polos opostos: índios e brancos. Olhar para esse processo por meio da atuação dos
intérpretes indígenas permitiu iluminar uma “terceira posição”, aquela dos
intermediários, que contribuíram para que o diálogo viesse a acontecer, mas que também
atuaram diretamente, ensinando aos índios do Xinane novos hábitos e habilidades. Nesse
contexto, sugeri que a ideia de yuradawa é propícia para traduzir, na língua indígena, a
posição ocupada pelos intérpretes jaminawa, na medida em que condensa os dois polos
opostos no “universo relacional tipicamente pano” – yura e nawa – em uma única
posição: a de um “outro” que é ao mesmo tempo parente e estrangeiro.
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