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 Neste capítulo, apresentarei um histórico do contato que tive com os índios 

desde a minha primeira visita à Terra Indígena (T.I.) Parakanã em 1998, ainda 

durante o curso de mestrado, até a última visita em março de 2003. Desde 1998 até a 

conclusão do doutorado, foram realizadas quatro visitas. Cada uma delas com 

durações diferentes, que somadas totalizaram aproximadamente nove meses.  

 Nesses nove meses, convivi predominantemente com os índios Parakanã 

orientais, mas também tive a oportunidade de conhecer os ocidentais. O aprendizado 

adquirido nesse período foi muito além daquilo que sou capaz de expressar neste 

trabalho. Ficaram recordações de brincadeiras com as crianças, de caçadas, de 

trabalhos na roça, de pintura corporal, de viagens de barco e do carinho especial com 

que fui recebida por todos eles (ANEXO A). Além do histórico do contato, descrevo 

também o modo de vida dos índios, a infância e o orçamento de atividades das 

crianças.  

 
 
3.1) Histórico do contato com os índios Parakanã 

 

No início de 1998, durante o curso de mestrado em Psicologia da 

Universidade Federal do Pará, ministrei um curso de reciclagem aos professores das 

aldeias Parakanã em companhia de Lúcia Cristina Cavalcante da Silva, colega do 

mestrado. Este foi o meu primeiro contato com os índios Parakanã. Nosso curso, 

intitulado “Procedimentos de alfabetização: a associação da proposta de Paulo Freire 

com a análise comportamental,” com a duração de 30 horas, foi ministrado na aldeia 

Paranatinga, entre os dias 23 e 26 de janeiro de 1998. Aproveitei a ocasião para fazer 

uma entrevista com as crianças indígenas, um teste piloto, parte integrante da minha 

dissertação de mestrado “Expressão de raiva em duas culturas: o papel dos 
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componentes faciais no seu reconhecimento”, e fiquei na aldeia por mais uma 

semana além do período do curso. 

 Antes de seguir viagem para a T. I. Parakanã, achei importante aprender a 

falar algumas frases no dialeto deles. Então, através de informações que obtive em 

conversas informais com colegas que já haviam ministrado outros cursos de 

reciclagem na área, memorizei algumas frases simples de saudação e apresentação, 

como: “katopa” (como vai?), “katoete” (muito bem), “Kato” (bem), “katoere” (mais 

ou menos), “katoim” (mal), “mara’epa ne hera” (qual é o seu nome?) e “xe hera 

Yumi” (meu nome é Yumi).  

 Esse primeiro contato possibilitou observar o dia-a-dia dos índios Parakanã 

da aldeia, conhecer suas casas, algumas atividades dos adultos, como as reuniões 

diárias dos homens, a produção de farinha pelas mulheres, as atividades das crianças, 

observar seu comportamento em sala de aula; enfim, foi possível ter uma idéia geral 

das atividades na aldeia. 

 Na chegada, todos os índios, principalmente as crianças, reagiram com muita 

curiosidade. Olhavam para mim, comentando algo na língua deles. Perguntavam para 

os demais toria qual era o meu nome e repetiam para aqueles que chegavam depois. 

Alguns, embora já soubessem o meu nome através dos colegas, faziam a mesma 

pergunta repetidas vezes para mim em Parakanã. À medida que eu respondia, novas 

perguntas que eu não conseguia compreender eram feitas seguidamente, pois eles 

falavam muito rápido. A princípio, tive ajuda dos professores para entender que eles 

estavam perguntando o nome da minha mãe, o nome do meu pai e de onde eu vinha 

ou onde era a minha aldeia. Aos poucos, fui começando a entender cada pergunta, 

pois no dia seguinte, as mesmas crianças faziam as mesmas perguntas. Desta forma, 

sem perceber elas estavam sendo meus professores de língua indígena Parakanã. 

 Percebi também que quando eu perguntava mara’epa ne hera (qual é o seu 

nome?) para uma das crianças, ela ficava calada e outra criança respondia. Se eu 

fizesse a mesma pergunta para aquela que respondeu, desta vez a primeira criança 

respondia. Mais tarde, percebi que nenhuma criança falava o seu próprio nome, 

sempre deixavam que os outros a apresentassem. Santos (1994) afirma que os nomes 

pessoais Parakanã não devem ser pronunciados pela própria pessoa. Segundo o autor, 

isso é uma demonstração da importância do nome na construção da noção de pessoa 

entre esses tupi.  
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 Exatamente um ano depois, ainda durante o curso de Mestrado, retornei 

sozinha à T. I. Parakanã, desta vez para visitar as três aldeias dos Parakanã Orientais 

(Paranatinga, Paranowaona e Itaygo’a) e entrevistar todas as crianças na faixa etária 

de quatro a doze anos. Para realizar a coleta de dados, foi necessário permanecer 

mais de trinta dias na reserva, em função de alguns imprevistos no transporte de uma 

aldeia para outra. Nesta ocasião, foi possível observar algumas diferenças entre as 

aldeias com relação à economia, em função da postura das lideranças de cada local. 

Por exemplo, enquanto algumas aldeias preocupavam-se em plantar grandes roças 

através de trabalho conjunto para obter o seu sustento e vender alguns produtos, 

outras se ocupavam muito mais em negociar, junto ao PROPKN, visitas à cidade 

para fazer suas transações comerciais do que trabalhar nas roças.  

Das três aldeias visitadas, Paranatinga era a mais antiga e sua localização, a 8 

km da Rodovia Transamazônica e 35 km da cidade mais próxima, Novo 

Repartimento, permitia um acesso mais fácil, mesmo durante o período das chuvas 

de verão. Por esse motivo, recebia mais visitantes e servia de local de descanso para 

aqueles que estavam a caminho das outras aldeias mais distantes. Assim, seus 

habitantes estavam acostumados à presença de estranhos e seus líderes estavam 

habituados a negociar com não índios. Além disso, a saída da aldeia para pequenas 

cidades próximas era mais freqüente do que nas demais aldeias. Talvez isso tenha 

sido um dos fatores que contribuíam para que os índios dessa aldeia fossem mais 

fascinados pela vida dos não índios. 

Paranowaona era uma das aldeias que foi fundada após longo período de 

discussões sobre a escolha do local pelos próprios índios, já durante a vigência do 

PROPKN. Localizava-se em região mais afastada da Rodovia Transamazônica, a 66 

km de Novo Repartimento, e o acesso, através de transporte terrestre, era 

praticamente inviável durante o período chuvoso. Nessas ocasiões, o único meio de 

transporte possível era o fluvial, navegando 60 km em rios que ligam Paranatinga a 

Paranowaona. Durante as chuvas de verão, toda e qualquer viagem para a aldeia 

Paranowaona deveria passar por Paranatinga. Pela própria localização e dificuldade 

de acesso, os índios de Paranowaona recebiam menos visitantes e raramente havia 

pessoas em trânsito de uma aldeia a outra. 

A aldeia mais nova na época, fundada em agosto de 1998, era Itaygo’a 

situada a 63 km de Novo Repartimento. O acesso a esta aldeia também não era tão 
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fácil quanto o acesso à aldeia Paranatinga. Durante o período de poucas chuvas 

chegava-se a ela através da estrada e usava-se um barco somente para atravessar um 

pequeno rio, mas, durante os períodos chuvosos, dependendo das condições da 

estrada, era necessário subir o leito de um rio a partir da Transamazônica. As aldeias 

Paranowaona e Itaygo’a foram formadas por famílias que viviam originalmente em 

Paranatinga. 

A aldeia com melhores recursos alimentares era Paranowaona, que tinha 

grandes plantações de milho, arroz e mandioca. Um reflexo da abundância de 

recursos podia ser observado através do uso constante da casa de farinha pelas 

mulheres, fato que era raro em Paranatinga e em Itaygo’a. Nesta última, pelo recente 

plantio de mandioca, não havia matéria-prima para produção de farinha, base 

alimentar dos índios Parakanã. A caça também era abundante em Paranowaona, 

contribuindo para uma melhor nutrição dos membros da aldeia. Todos esses fatores, 

resultantes também de uma forte liderança e grande motivação para o trabalho dos 

moradores da aldeia, fizeram com que Paranowaona fosse considerada aldeia modelo 

pelos funcionários do PROPKN. Este foi um dos principais motivos que me fizeram 

escolher esta aldeia para realizar minha pesquisa de Doutorado. 

Em janeiro de 2000 retornei à T. I. Parakanã, desta vez para a coleta de dados 

do doutorado, e permaneci por seis meses na aldeia Paranowaona observando as 

atividades das crianças. Nesse período saí algumas vezes, por alguns dias, para 

acompanhar doentes à cidade de Tucuruí. Só houve uma saída mais prolongada, de 

dez dias, quando fui a Belém apresentar um trabalho na III Semana Científica do 

Laboratório de Psicologia Experimental da UFPA. Nesta ocasião, no último dia antes 

da ida a Belém, tive a confirmação do diagnóstico de malária e fui medicada em 

Tucuruí na sede do PROPKN.  

Durante a minha permanência na área, como forma de retribuição e 

atendendo solicitações feitas pelos dirigentes do PROPKN, dei aulas para três das 

sete turmas da aldeia. Uma turma era composta por adultos e as outras duas, por 

crianças e pré-adolescentes. A escolha de turmas infanto-juvenis foi proposital para 

que os alunos, participantes de minha pesquisa, pudessem se familiarizar com a 

minha presença na aldeia. 

Para poder exercer atividades didáticas na aldeia, conhecer e me integrar à 

equipe de professores, participei de dois cursos de reciclagem, juntamente com a 
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equipe de educação das aldeias, antes de iniciar a coleta de dados. Assim, durante o 

período de 10 a 21 de janeiro de 2000, participei dos cursos: “Proposta de 

alfabetização em língua materna Parakanã” e “Currículo de ciências para a educação 

escolarizada Parakanã”, com 36 e 54 horas de duração respectivamente. Além desses 

cursos, houve um terceiro ministrado por profissionais da EMBRAPA sobre coleta 

de sementes e plantio de árvores de madeira nobre, destinado principalmente aos 

índios das cinco aldeias, mas dos quais os professores tiveram que participar 

ativamente para servir como modelos. Neste último curso, houve treino de escalada 

em árvore através da técnica de rapel e espora. Inicialmente, os índios ficaram 

desconfiados e disseram para as professoras tentarem primeiro, principalmente na 

aula de rapel. Enquanto todos os awaete ficaram sentados no chão observando, as 

professoras tiveram que se aventurar a subir na árvore através das cordas, inclusive 

eu (Figura 3.1). Somente depois que algumas professoras conseguiram subir e 

descer, os índios começaram a se apresentar como voluntários. Embora nunca 

tivessem praticado esse tipo de atividade com esses instrumentos, eles foram muito 

mais ágeis e conseguiram chegar a maiores alturas do que nós. Todos os três cursos 

ocorreram na aldeia Paranowaona, em tempo integral, inviabilizando, portanto, a 

coleta de dados durante o período correspondente. 
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FIGURA 3.1 – Prática de escalada em árvore durante 
curso de coleta de sementes.  
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Uma outra condição para a minha permanência na área durante todo o 

período foi substituir a professora efetiva da aldeia durante seu período de férias ou 

folgas. Em função disso, durante todo o mês de junho, tive que assumir as sete 

turmas existentes, o que tornou inviável a coleta de dados, mas, por outro lado, foi 

nesse período que consegui me aproximar mais dos adultos e ganhar maior confiança 

dos membros da comunidade como um todo. 

As aulas na aldeia eram destinadas a todos os membros da comunidade que 

quisessem estudar, mas a participação maciça era de crianças e adolescentes. As 

mulheres, provavelmente pelo seu grande envolvimento em tarefas domésticas, 

faltavam bastante e os idosos não freqüentavam as aulas. O conteúdo curricular era 

adaptado às necessidades da comunidade, não obedecendo ao nosso ensino regular. 

Para as crianças estava sendo implantado um método de alfabetização em língua 

indígena Parakanã, desenvolvido pela Mestre em Lingüística, Rita de Cássia 

Almeida Silva, além de serem dadas noções de Matemática; os pré-adolescentes 

estudavam basicamente Parakanã, Português e Matemática; os adolescentes, as 

mulheres e os homens jovens (solteiros e casados) estudavam Português, 

Matemática, Ciências e Saúde e Estudos Sociais; e para os adultos mais velhos (entre 

eles os caciques) ensinava-se basicamente a escrita Parakanã, Português e 

Matemática. Os assuntos tratados em cada disciplina eram voltados à realidade 

indígena, incluindo acontecimentos ou problemas atuais. O horário de cada turma 

também era variável, conforme a capacidade de concentração e nível de escolaridade. 

Assim, os alunos eram subdivididos em grupos conforme pode ser observado na 

Tabela 3.1. 

As turmas que ficaram sob minha responsabilidade foram a das crianças (7:00 

às 8:00h.), dos pré-adolescentes (8:00 às 9:00h.) e a dos homens (14:30 às 16:30h.). 

Assim, os horários destinados à coleta de dados foram aqueles em que não estava em 

sala de aula. 
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TABELA 3.1 – Divisão de turmas na escola da aldeia Paranowaona. 

Turma Participantes Horário 
Konomia ete Turma criada em 2000 destinada a crianças entre 

quatro e cinco anos. O conteúdo era semelhante 
ao das nossas pré-escolas, sendo ministrado 
inteiramente em Parakanã. 

13:30 – 14:30

Otyaro ere Crianças de seis a onze anos que já freqüentavam 
a escola há algum tempo, mas que ainda estavam 
em fase de alfabetização. O conteúdo era 
totalmente ministrado em Parakanã. 

7:00 – 8:00 

Otyaro Meninos e meninas de 11 a 13 anos que já foram 
alfabetizados em Parakanã, mas que não 
dominavam o Português e apresentavam 
dificuldade na compreensão de textos. 

8:00 – 9:00 

Oparame e 
awarame 

Maioria de rapazes solteiros, havendo alguns 
jovens casados, que em geral apresentavam 
domínio da escrita Parakanã e do Português, mas 
que apresentavam certa dificuldade de 
compreensão da língua portuguesa. 

10:00 – 11:30

Koxarame e 
koxaramekwera 

Todas as mulheres casadas independentemente 
do seu nível de escolaridade. Esta era a turma 
mais heterogênea em função da freqüência 
irregular de seus participantes. 

9:00 – 10:00 

Awarame kwera Praticamente todos os homens casados entre 25 a 
35 anos. Era a turma com nível de escolaridade 
mais elevado da aldeia. A maioria traduzia textos 
para o Parakanã e resolvia exercícios de 
compreensão de texto em Português. 

14:30 – 16:30

Awarame 
kwenkwera 

Todos os caciques e homens mais velhos na faixa 
de 35 a 45 anos. A maioria apresentava 
dificuldades na cópia de textos tanto em 
Português como em Parakanã. 

16:30 – 17:30

 

Além de dar aulas, participei de algumas atividades desenvolvidas pelos 

funcionários do posto, que faziam parte da rotina da maioria das professoras das 

aldeias, tais como, auxílio no trabalho da agente de saúde durante partos, suturas, 

visitas domiciliares e banhos das crianças para combate à escabiose e aos piolhos; 

colaboração no incentivo ao plantio de mudas de cana-de-açúcar; acompanhamento 

de doentes em viagens até Tucuruí, em ambulância ou vans, na ausência de 

motoristas do PROPKN. 

Participei também de uma coleta de dados sobre caça nos primeiros 10 dias 

de cada mês, para um projeto de tese de Doutorado de Emídio-Silva. No final da 

tarde, visitava a aldeia com o caderno de registro e perguntava quem  havia caçado, 
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se foi sozinho, a que horas saiu da aldeia, a que horas voltou, o que trouxe, para que 

lado foi e a que distância era o local. Todas essas perguntas eram feitas em 

português, portanto, quando falava com os mais velhos, sempre precisava de um 

intérprete. Um dia, tive a oportunidade de falar com o cacique de Paranatinga quando 

estava de passagem por lá e pedi a ele que me dissesse como se fazia cada pergunta 

em Parakanã. A partir de então, comecei a fazer a coleta de dados sobre caça em 

língua indígena Parakanã, para surpresa dos índios de Paranowaona. A entrevista 

seguia o roteiro abaixo e tinha algumas alterações dependendo da resposta do 

awaete: 

 

“Ere a’atapa?” (você foi caçar?) 

“Oxepewe pa?” (sozinho?) 

“Mopa kwarayga towa pa ere ha?” (que horas você foi?) 

“Ipyton we aha pa?” (foi cedo?)  

“Moitowapa erexewyng?” (que horas você voltou?) 

“Mopa ere ha?” (para onde você foi?) 

“Ipokoete pa?” (foi para longe?) 

“Ma’e pa ere a’ata?” (o que caçou?)  

“Koxoa pa?” (fêmea?) 

“Ixitao pa?” (era grande?) 

“Heta pa memyra?” (tinha filhote?) 

  

Em março de 2003 retornei novamente à T. I. Parakanã; desta vez para coletar 

alguns dados demográficos, por sugestão da banca do meu exame de qualificação ao 

doutorado. Como contrapartida dos dados que me seriam fornecidos pelo PROPKN, 

ministrei um curso sobre “Desenvolvimento infantil e prática pedagógica” para 

monitores índios de seis aldeias. O tema foi elaborado conjuntamente com o 

coordenador do sub-programa de educação do PROPKN, Cláudio Emídio-Silva. Três 

anos haviam se passado desde a minha última estadia na T. I. Parakanã e algumas 

mudanças haviam ocorrido. Duas delas foram muito significativas: a formação de 

uma nova aldeia de Parakanã Orientais, Paranoawe, e a presença de monitores 

awaete nas salas de aula. A comunidade indígena de cada aldeia selecionou alguns 

índios, por solicitação do PROPKN, para monitores com o objetivo de acompanhar 
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as aulas das crianças e, posteriormente, assumir as turmas. Ter um awaete dando aula 

de alfabetização em língua indígena Parakanã é um dos grandes desafios do 

PROPKN e acredito que trabalhar nesta direção não seja fácil.  

Os monitores foram o público alvo do meu curso. Embora eu pudesse contar 

com o auxílio das professoras de cada aldeia e a assistente do coordenador de 

educação, Ana Zélia Almeida, a elaboração do curso configurou-se como um 

desafio, pois eu sabia, a partir da experiência anterior em Paranowaona, que a 

compreensão dos awaete da língua Portuguesa escrita era bastante limitada. A 

escolha de monitores havia sido feita pela comunidade indígena, mas isso não 

significava necessariamente que os melhores alunos haviam sido escolhidos. Assim, 

resolvi simplificar os poucos textos teóricos que usei, acrescentando exemplos 

práticos retirados das minhas observações anteriores em Paranowaona. As leituras 

dos textos foram intercaladas com atividades de origami, preparação de tarefas para 

crianças, confecção de cartazes para exposição em sala e composição de histórias 

sobre alguns animais, tais como jabuti-do-pé-vermelho (xaotiete), jabuti-do-pé-

amarelo (xaotipotinga), anta (tapi’ira), queixada (taxa’oa), cateto (tiwa’a), veado 

mateiro (mixarete), veado fuboca (patania), paca (karowara) jacu (xakoa),  que 

fazem parte da dieta dos Parakanã. Em todas as atividades procurei valorizar o 

próprio conhecimento indígena.  

Os Parakanã Ocidentais não tinham relações tão amistosas entre eles como os 

Orientais e, por esta razão, o curso, que visava abranger todos os monitores das seis 

aldeias, teve que ser realizado em Maroxewara e Inaxyganga, separadamente. Todos 

os Orientais foram reunidos em Itaygo’a. Em princípio, o curso destinado aos 

Orientais seria realizado em Paranowaona a pedido meu, pois tinha a intenção de 

rever as crianças. No entanto, pouco antes da minha chegada a Tucuruí, houve um 

atrito entre a liderança da aldeia e os coordenadores do PROPKN. Ao final da 

reunião, o primeiro cacique teria dito que não queria mais estranhos na sua aldeia e 

nem que tirassem fotos em Paranowaona. Este episódio, aliado ao fato de quase 

todos os cursos anteriores terem sido realizados em Paranowaona, e a possibilidade 

de prestigiar a sempre desfavorecida Itaygo’a, foram responsáveis por uma mudança 

repentina do local do curso. Embora sentisse que a situação era bastante delicada, fiz 

um acordo com o coordenador de educação para visitar Paranowaona ao final do 

curso nas três aldeias.  
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Pouco antes da minha chegada a Tucuruí, houve outros dois acontecimentos 

inéditos que abalaram os índios Parakanã. Duas semanas antes da minha chegada, 

vários awaete, uma professora e um motorista foram assaltados na Transamazônica 

no momento em que estavam saindo de carro de uma das aldeias dos Parakanã 

Ocidentais. Vários carros estavam sendo assaltados e as vítimas foram obrigadas a 

ficar na estrada e entregar tudo o que tinham. O motorista levou uma coronhada no 

momento da abordagem e a professora teve todos os pertences roubados, ficando 

apenas com a roupa do corpo. Os índios não entenderam o que estava acontecendo, 

mas não reagiram.  

Uma semana após esse assalto, a agência do Banco do Brasil de Tucuruí foi 

assaltada. Quando cheguei na cidade, os vidros das janelas do banco ainda estavam 

quebrados, com marcas do tiroteio. Esses acontecimentos foram comentados pelos 

índios. Alguns deles, que estavam no carro durante o assalto, diziam “toria katoim” 

(toria não é bom). Os funcionários explicavam que poderia ter sido pior, caso 

tivessem reagido.  

Se antes o único medo que não me afligia naquela região era o de assalto, 

constatei que nem lá estaríamos livres desse perigo. Diante disso, resolvi deixar 

todos os meus documentos na sede do PROPKN e entrar na reserva somente com o 

necessário.  

Finalmente, conheci as duas aldeias mais distantes, que são as únicas dos 

Parakanã Ocidentais na reserva, Maroxewara e Inaxyganga. Embora nunca tivesse 

ido a essas aldeias, os caciques eram velhos conhecidos, pois havia encontrado várias 

vezes com eles em Tucuruí na sede do PROPKN. Nesses encontros, um deles sempre 

me perguntava quando eu iria à aldeia dele. Quando o encontrei em Maroxewara, ele 

se lembrou disto, o que me disse rindo. Embora não conhecesse a aldeia dos 

Ocidentais, eles foram muito gentis e me trataram como uma velha conhecida. Desde 

a chegada, o que coincidentemente ocorreu durante a noite em ambas as aldeias, 

quando ainda não conseguia identificar se as pessoas que se aproximavam eram 

awaete ou toria, ouvi várias vozes de jovens awaete dizendo sucessivamente “katopa 

Yumi” (Como vai Yumi?). Senti-me muito feliz em ser recebida com uma saudação 

e também por estar sendo reconhecida, tendo sido chamada pelo meu nome. 

O curso teve a duração de cinco dias em cada uma das três aldeias, tendo sido 

realizado em meio período, para que eu pudesse ter tempo livre para conhecer 
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melhor a rotina das aldeias e observar as atividades infantis. As crianças de 

Maroxewara, por exemplo, gostavam de cantar, por influência de uma das 

professoras, e nos finais de tarde sentavam-se todas à minha volta pedindo para que 

cantasse as músicas que eu conhecia. Passei algumas tardes satisfazendo a vontade 

delas e pedindo que cantassem as músicas delas também. Como um reflexo do 

assalto, as crianças desta aldeia, que, segundo relato das professoras, nunca haviam 

sido observadas brincando de “polícia e ladrão”, foram vistas correndo umas atrás 

das outras durante toda a minha estadia, algumas com um pedaço de madeira 

esculpido em forma de arma de fogo e outras com folhas no short, que eram usadas 

como se fosse dinheiro. 

No último dia de curso, Yrema, a esposa de um dos caciques que era uma das 

monitoras, estava mal humorada porque não queria que eu fosse embora. Quando 

expliquei que precisava dar o mesmo curso em outra aldeia, Yrema dizia “katoim” 

(Não é bom). Ela pediu para tirar uma foto comigo. Seu marido disse que faria uma 

festa após a cisão do grupo (sua aldeia estava tendo alguns problemas internos e um 

dos caciques queria formar uma nova aldeia) e iria mandar que me avisassem.  

Durante a estadia em Inaxyganga ouvimos pelo rádio, cuja transmissão nem 

sempre era compreensível, rumores do ataque dos Estados Unidos ao Iraque, que 

ainda estava para acontecer. Alguns awaete que estavam próximos perguntavam 

apreensivos se a guerra chegaria até eles. Os funcionários do PROPKN comentaram 

que em tempos difíceis não haveria local mais seguro do que a aldeia, tranqüilizando 

os índios. Acho que eles não tinham idéia de como os toria guerreavam, mas 

pareciam estar muito preocupados. Enquanto isso, a vida na reserva nos expunha a 

outros perigos que assustavam mais os toria do que os awaete, tais como a malária, 

os gatos do mato, os escorpiões e as cobras venenosas. 

Numa das aulas em Inaxyganga, enquanto eu falava, de repente um dos 

monitores fixou seu olhar no teto, numa direção um pouco acima da minha cabeça, 

mais para o lado direito da sala. Achei um pouco estranho, mas continuei e, em 

seguida, todos os monitores estavam olhando para o mesmo ponto. Somente as 

professoras toria estavam olhando para mim. Pensei que talvez o assunto não 

estivesse interessante, mas resolvi olhar para o mesmo lugar e logo avistei uma cobra 

que estava se arrastando na madeira que sustentava o telhado, vindo na direção de 

minha cabeça. Minha primeira reação foi pegar o meu material que estava logo atrás 
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na mesa e sair da sala. As professoras saíram correndo e somente após todo esse 

alarme é que os monitores se manifestaram, capturando e matando a cobra, que 

aparentemente não era venenosa. Neste mesmo dia, uma jararaca foi encontrada 

dentro da bota de um funcionário que estava no alojamento masculino. Depois desse 

evento, os toria ficaram mais atentos. O comentário dos funcionários neste dia foi a 

rapidez com que os índios conseguiam avistar uma cobra. 

Em Itaygo’a pude rever os awaete, conhecidos em sua maioria. Todos 

lembravam de mim, inclusive as crianças. Encontrei em outras aldeias algumas 

meninas que haviam participado das minhas observações. Elas haviam mudado para 

a aldeia de origem do marido e uma delas estava com um bebê recém-nascido no 

colo. Todas sorriram timidamente quando me viram. Alguns dos monitores que 

vieram de Paranowaona e Paranoawe haviam sido meus alunos há três anos. Um 

deles, Amynyxoa, tinha cinco filhos em 2000 e sua esposa estava grávida quando os 

deixei. Agora ele tinha sete filhos. Ele aproximou-se para contar que sua filha mais 

velha, agora com 12 anos, ainda não casara. Perguntei se estava escolhendo um bom 

noivo para ela. Ele deu um sorriso e disse que sim. Amynyxoa também quis saber 

onde eu estava morando. Disse que morava em São Paulo, mas que minha família 

estava em Belém. Ele, assim como os demais awaete que ouviam a conversa, 

acharam muito estranho eu ser solteira e morar longe dos meus pais. Por várias vezes 

perguntaram quando o meu pai iria se mudar para São Paulo ou se eu não tinha 

marido. 

Os índios de outras aldeias, principalmente os de Paranowaona, levaram 

sacos de farinha e jabutis vivos para Itaygo’a a fim de ajudar na alimentação 

enquanto estivessem hospedados nas casas de seus parentes nos cinco dias de curso. 

Quase toda a tarde, eles comunicavam-se com a liderança de sua aldeia de origem. 

Toda a comunicação era feita em língua Parakanã. 

Provavelmente durante a tekatawa realizada na aldeia, Amynyxoa acertou o 

casamento de sua filha mais velha, Mytara’ia, com um dos monitores de Itaygo’a, 

Aweakynga. Este seguiu conosco para Paranatinga após a finalização do curso e lá 

permaneceu até uma próxima oportunidade de viagem para Paranowaona, onde sua 

futura esposa vivia com o pai. 

Como a estrada estava interditada em função de uma ponte que havia caído, 

nosso meio de transporte para Paranowaona foi fluvial. Almoçamos rapidamente em 
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Paranatinga antes de seguirmos viagem. O barco não poderia ir muito cheio e nele 

seguiram as pessoas cuja ida foi considerada prioritária. Estavam no barco duas toria 

– a professora Marcicléia, responsável pelas turmas de Paranowaona, e eu –, 

Wyratoa sentado à frente com uma arma, os monitores awaete, Amynyxoa e Ape’ea, 

que estavam retornando a sua aldeia de origem e, finalmente, o piloto Xowokoa e um 

menino pequeno sentado ao seu lado. Tanto Xowokoa como Wyratoa haviam sido 

meus alunos. Eu não conseguia reconhecer aquele menino que se sentou 

silenciosamente ao lado de Xowokoa. Perguntei então a um deles quem era aquela 

criança e só assim fiquei sabendo que se tratava do Kairo, um pequeno bebê que 

tinha apenas seis meses quando deixei Paranowaona. Imaginei como deveriam ter 

crescido as demais crianças. 

Retornar a Paranowaona causava ansiedade e muita expectativa. Além disso, 

a viagem através do rio era melhor porque a paisagem era maravilhosa, muito melhor 

do que a avistada da estrada. Havíamos levado bananas e água suficiente para todos 

nós, pois sabíamos que a viagem seria longa. Houve uma pequena parada para o 

lanche, quando o piloto Xowokoa estacionou o barco bem abaixo de uma árvore 

repleta de cajás maduros. Enquanto um segurava a raiz da árvore para que o barco 

não fosse levado pela correnteza, os outros dois awaete puxavam e sacudiam os 

galhos da árvore para derrubar os frutos. A maioria dos cajás caiu no rio e os awaete 

os coletaram com muita destreza. A professora e eu quase não conseguimos pegar os 

frutos, mas após toda essa operação, que não durou mais que dez minutos, os três 

índios nos deram todos os cajás que haviam conseguido. Entendi então que a parada 

para o lanche havia sido uma gentileza para nós, as toria koxoa (mulheres não-

índias).  

De repente, no meio da viagem, todos os awaete ficaram alertas e emitiram 

uma vocalização comum entre eles “uh, uh”. Vimos um veado enorme nadando rio 

abaixo, vindo em nossa direção. Xowokoa aproximou o barco ao máximo e Wyratoa, 

de pé, mirou o animal com sua arma, mas logo a entregou para Amynyxoa que deu 

um disparo certeiro na cabeça do veado a menos de meio metro de distância do barco 

e, antes que afundasse, Wyratoa segurou o veado por uma pata traseira e Ape’ea deu 

vários golpes com um facão na cabeça e no pescoço do animal. Após matar o veado, 

os três índios arrastaram-no para dentro do barco. Xowokoa, que tentava manter o 
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barco estável, deu um sorriso e disse que a viagem valeu a pena. Tudo isso aconteceu 

em menos de cinco minutos. Foi uma das viagens mais emocionantes que tive lá. 

A chegada em Paranowaona foi também cheia de emoção. Como sempre, 

praticamente todos os moradores, principalmente as crianças, e os funcionários do 

PROPKN estavam na margem do rio esperando a chegada do barco. Logo avistaram 

o veado morto e ficaram eufóricos. Os moradores da aldeia não estavam esperando a 

minha chegada. Alguns jovens awaete olharam para mim, sorriram e perguntaram, 

em português, “tu voltaste?”. As crianças pequenas olhavam, sorriam e cochichavam 

no ouvido das maiores. Talvez não lembrassem de mim. Ao fundo, ouvi a voz do 

capitão, Xae’oma, dizendo “toria koxoa onpa” (a mulher toria veio?). Os 

funcionários voltaram para as suas atividades e a professora foi junto. Enquanto isso, 

fiquei sozinha entre os awaete e fui cumprimentando cada um que encontrava, 

perguntando pelos filhos e outros parentes que viviam lá na época em que estive na 

aldeia. 

À medida que caminhava entre os awaete, ouvia vozes de mulheres que saíam 

correndo de suas casas dizendo “Yumi onpa” (Yumi veio?). Logo, avistei o primeiro 

cacique, Motiapewa, voltando do banho e fui cumprimentá-lo. Comentei que os 

monitores de Paranowaona se saíram muito bem no curso, incluindo seu filho, Ape’a. 

Ele perguntou se eu havia voltado para dar aula a eles novamente; expliquei que 

havia ido para observar as aulas com os monitores e para ver os awaete de 

Paranowaona porque estava com saudades. Ele deu um sorriso e disse “ah, katoete” 

(muito bom). Mais adiante, em frente à casa de Xae’oma, encontrei as três mulheres 

do capitão e uma de suas filhas, Emora. Quando a conheci, Emora tinha acabado de 

ficar viúva em Paranatinga e voltado à casa do pai com seus dois filhos pequenos, 

Kwanokynga e Koirawa. Em 2000, ela abortou um filho que dizia ser de Motikoa. 

Agora ela estava casada com ele, com quem já tinha um filho. Estávamos 

conversando quando Amynyxoa aproximou-se com a esposa, um bebê no colo e 

outro puxado pela mão. Eu perguntei “mara epa hera” (como se chamam?) e ele 

respondeu “Karowa e Kanine”. Eram os filhos dele que eu não conhecia. Perguntei 

onde estavam os outros e ele apontou para o outro lado da aldeia. Em seguida, ele 

perguntou se eu queria um pedaço da carne de veado. Eu respondi que aceitaria. 

Mais tarde, seus cinco filhos trouxeram, em comitiva, um pedaço considerável de 

carne de veado para mim. 
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Como não sabia se era dado ou se deveria ser trocado, resolvi perguntar o que 

queriam em troca. Um olhou para o outro sem dizer nada, indicando provavelmente 

que não haviam recebido instruções sobre a mercadoria de troca. As meninas, que 

eram mais velhas, perguntaram para Tapiawa que carregava o prato e este pensou por 

alguns segundos antes de responder “awati’ia” (arroz). Conversei com os 

funcionários da aldeia e demos arroz em troca da carne. 

Permaneci em Paranowaona por aproximadamente uma semana observando 

as aulas, as crianças e o movimento da aldeia. Algumas mudanças significativas 

podiam ser notadas. Havia um novo alojamento para os funcionários, construído 

inteiramente de bambu. Soube que as casas dos índios também seriam reconstruídas 

em bambu, com o auxílio de um especialista que lá estava. A casa do primeiro 

cacique foi a primeira a ser construída; só faltavam as portas. Motiapewa mostrou-

me com orgulho sua casa nova e convidou-me para entrar na sua casa antiga para 

conversarmos. Ele disse que queria deixar a liderança, mas a comunidade votou a seu 

favor e por isso teria que continuar sendo o primeiro cacique. Quando perguntado 

porque queria deixar a liderança, respondeu que não agüentava mais o trabalho árduo 

e sentia dores num dos joelhos, mas sendo um pedido da comunidade resolveu 

continuar mais um pouco até que surgisse um novo líder. Mostrou com orgulho as 

várias sacas de farinha que estavam armazenadas na sua casa, para consumo 

exclusivo da comunidade. Comentou que as outras aldeias haviam mandado sete 

crianças para Paranowaona, “só para engordar porque lá não tinha comida”.  
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3.2) A vida na aldeia Paranowaona durante a coleta de dados 

 

O dia começava cedo na aldeia. Eu costumava acordar às 6:00h em função 

das atividades escolares que iniciavam às 7:00h. Quando levantava, já podia ouvir 

vozes na aldeia e ver algumas mulheres indo para a roça, outras fazendo farinha na 

casa de farinha, os homens indo para o mato caçar e as crianças brincando pela aldeia 

ou tomando banho no rio para ir à escola. 

 A movimentação na aldeia parecia variar de acordo com o clima e/ou nível de 

claridade. Em dias nublados, a aldeia parecia mais deserta, com poucas pessoas 

realizando atividades fora de suas casas e as crianças também permaneciam mais 

tempo recolhidas. À medida que a temperatura aumentava, as pessoas também 

pareciam mais ativas.  

A aldeia Paranowaona era comandada por três caciques, havendo uma 

hierarquia. O primeiro cacique, Motiapewa, era o que assumia a maior parte do 

comando. O segundo cacique, Ipirakye, era menos influente que Motiapewa, mas 

parecia mais influente do que o terceiro cacique, Owypygoa. Na minha última visita, 

em março de 2003, Owypygoa não era mais cacique. Havia sido deposto pela 

comunidade porque não trabalhava para o bem do grupo, segundo informações de 

Amynyxoa. Além dos caciques, havia a figura do “capitão” – termo usado pelos 

Parakanã, introduzido durante o contato com os não índios – que era o homem mais 

velho da aldeia; com 55 anos. Os caciques cuidavam da organização econômica – 

atividades de trabalho – e política da aldeia, embora parecessem pedir conselhos ao 

capitão sempre que necessário. O capitão era muito respeitado por toda comunidade 

e além de desempenhar o papel de conselheiro, planejava e comandava os rituais, 

dava nome às crianças, entre outras coisas. Os nomes eram baseados nos sonhos do 

“capitão” e se ele não sonhasse a criança não era nomeada. Às vezes, uma criança 

poderia ficar sem nome durante quase um ano. Nesse período, ela poderia receber 

apelidos que, em alguns casos, passavam a ser mais conhecidos do que o próprio 

nome.   

Nomes de insetos, animais, plantas e alguns adjetivos são usados para nomear 

os awaete. Há nomes simples formados por apenas  uma palavra – Tiwa’a (cateto), 

Xa’eoma (barro), Amynyxoa (algodão), Xyo’oa (castanha), Itinga (branco ou claro), 

Pykawa (borboleta), Tatoa (tatu), O’a (caranguejo) – e nomes compostos formados 
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pela junção de duas palavras – Wyratinga (pássaro branco), Arara’ywa (árvore de 

arara), Inaxatinga (inajá1 branco), Ipira’ia (peixe pequeno). 

Durante o dia cada qual realizava uma ou várias atividades. Algumas eram 

realizadas em grupo (envolvendo toda a comunidade ou somente os homens), outras 

eram familiares (envolvendo o marido e suas esposas ou somente as esposas do 

mesmo marido) e, ainda outras, eram individuais. As atividades da comunidade eram 

planejadas pela liderança, durante a tekatawa, com a concordância dos homens, por 

unanimidade. Carvalho (comunicação pessoal, 1998) explicou-me que as decisões 

dos índios Parakanã não eram tomadas pela maioria, mas todos os homens deveriam 

concordar durante a tekatawa. Caso houvesse um ou dois que não concordassem, a 

reunião se estendia até que a maioria convencesse os dois ou estes convencessem os 

demais. Em assuntos polêmicos, eram necessárias várias noites de reuniões para 

tomar uma decisão.  

 As atividades que envolviam toda a comunidade, inclusive algumas crianças, 

eram a coleta de castanha-do-pará na mata para venda e a colheita de milho, arroz e 

feijão, plantados para consumo e venda da produção do trabalho excedente. Nessas 

ocasiões, parte dos índios da aldeia saía cedo pela manhã e retornava à tarde e os 

demais saíam à tarde ou no dia seguinte, trabalhando em sistema de revezamento. 

Não sei se esse revezamento já ocorria anteriormente ou se foi instalado para que não 

houvesse evasão escolar nesse período, pois aqueles que trabalhavam durante a 

manhã freqüentavam aulas à tarde e vice-versa. Esse acordo foi feito pelo primeiro 

cacique com a professora da aldeia antes do início da colheita.  

As crianças que ainda estavam sendo amamentadas eram levadas pelas mães 

na tapaxa ou pelos irmãos, que também cuidavam delas. Crianças de 

aproximadamente um a cinco anos permaneciam na aldeia e as maiores 

acompanhavam a família para ajudar na colheita. O auxílio da criança, 

principalmente da menina, nas atividades de coleta era bastante comum entre as 

crianças Parakanã.  

O envolvimento da criança na coleta foi um comportamento mais observado 

entre as crianças Hadza do que crianças !Kung. A região habitada pelos Hadza 

possibilitava maior mobilidade, com fontes de água mais acessíveis, e isso contribui 

                                                 
1 Palmeira nativa do Brasil com frutos comestíveis. O termo inajá pode se referir tanto à palmeira 
como aos seus frutos. 
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para facilitar o engajamento da criança na atividade de coleta (Blurton Jones et al., 

1994). Ao contrário, no caso dos !Kung, as distâncias percorridas eram grandes e 

longe de qualquer reservatório de água. Por essa razão, o trabalho não seria tão fácil 

para crianças e os adultos poderiam realizar essa tarefa mais eficientemente (Draper 

& Cashdan, 1988). No caso das crianças Parakanã, que vivem em uma floresta 

tropical, cercada de rios, observou-se maior semelhança com o comportamento das 

crianças Hadza. 

 Foi interessante notar que os Parakanã não tinham um horário específico para 

se alimentar. Quando eles voltavam de caçadas, imediatamente após a chegada, as 

mulheres preparavam a carne para assar ou moquear na própria casa ou na casa de 

festas, local onde grande parte do grupo se reunia nos finais de tarde. Todos ficavam 

sentados próximo ao fogo, conversando e observando o jogo de futebol realizado no 

centro da aldeia. À medida que a parte externa da carne assava, cada um pegava um 

pedaço e comia. Eles não retiravam o couro dos animais para assar. Apenas partiam-

no em dois pedaços (anterior e posterior) dependendo do animal e colocavam-no 

sobre o fogo. Jabutis eram assados inteiros ou cozidos em água sem o casco.  

 Todas as vezes que havia uma viagem para outra aldeia, algumas famílias 

mandavam presentes aos parentes, como pequenos sacos de farinha e jabutis vivos. 

Cada presente recebia uma etiqueta com o nome do destinatário escrito pelos 

próprios índios. A freqüência de presentes oriundos de Paranowaona para outras 

aldeias parecia ser maior do que aquela em sentido contrário, talvez pela fartura de 

alimento observada em Paranowaona.  

 Mauss (1974) relata que os clãs polinésios têm a obrigação de dar e também 

de receber os presentes. Uma recusa tanto da oferta como do recebimento seria o 

mesmo que declarar guerra ou recusar a aliança e a comunhão.  

 A fartura de produtos como mandioca, milho, arroz e feijão em Paranowaona 

era mais um reflexo da forma como a comunidade era conduzida pela liderança. O 

primeiro cacique, Motiapewa, sempre que tinha oportunidade conversava conosco e 

dizia que na sua aldeia só permaneciam as famílias que trabalhavam com a 

comunidade e que algumas já tinham sido expulsas por não trabalharem o suficiente 

ou recusar-se a fazê-lo. Pude perceber que essa expectativa não existia apenas em 

relação aos moradores awaete. Era também um critério usado em relação aos 

funcionários toria do PROPKN e, durante os meses em que permaneci na aldeia, os 
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índios solicitaram à gerência do Programa a retirada de alguns funcionários 

estabelecidos na aldeia. 

 Os índios eram sutis e não falavam diretamente à pessoa que os estava 

desagradando, mas demonstravam seus sentimentos, por exemplo, faltando às aulas 

quando quem os desagradava era a professora. E sempre iam se queixar à gerência do 

Programa, a quem cabia uma negociação caso isso fosse possível, ou a transferência 

do funcionário para outra aldeia.  

 Algumas vezes eles atribuíam a culpa de um parto mal sucedido à auxiliar de 

enfermagem, mesmo quando o fracasso era devido a alguma dificuldade específica 

daquele caso. Num parto, por exemplo, o braço do bebê saiu antes da cabeça. A 

auxiliar de enfermagem que estava acompanhando o caso recebeu diversas 

orientações pelo rádio, mas nenhuma surtiu o efeito esperado, e mãe e bebê estavam 

ficando cada vez mais fracos. Os índios da aldeia ficaram preocupados e resolveram 

carregar a parturiente numa rede até a cidade. A última notícia que recebemos 

naquele dia sobre o caso foi o comunicado da auxiliar de enfermagem de que estava 

saindo da aldeia para acompanhar a paciente. No dia seguinte, soubemos que após 

uma caminhada de quase dois quilômetros pela mata, o bebê nasceu morto e a índia 

sobreviveu. Logo em seguida, soubemos que a comunidade indígena Parakanã, não 

só daquela aldeia, mas de outras três, não queria mais a presença daquela auxiliar de 

enfermagem.  

 Uma comunidade como esta, que vive do trabalho coletivo, provavelmente 

precisa de uma certa rigidez interna para manter o grupo e sobreviver. Essa rigidez 

era generalizada também aos toria que lá trabalhavam, talvez como uma forma de 

disciplinar e demonstrar que lá era a terra deles, com regras diferentes das nossas. 

Embora os Parakanã não vivam exclusivamente da caça e da coleta e nem sejam 

nômades, poderíamos dizer que eles estão bem mais próximos daquilo que 

caracterizava uma vida de caçadores-coletores do que as sociedades urbanas atuais. 

Além disso, eles são tão auto-suficientes quanto os grupos de caçadores-coletores. A 

manutenção de um grupo, sem auxílio externo, necessitaria de um modo de vida 

adequado a essa realidade. Esse modo de vida seria baseado na cooperação, na 

divisão de tarefas e na ausência de atitudes paternalistas em relação aos membros 

improdutivos (Ribeiro, comunicação pessoal, 2004; Gosso et al., no prelo). 
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 Dois exemplos a seguir ilustram a forma como os índios Parakanã costumam 

lidar com deficiências e a malária em crianças. Havia um índio em uma das aldeias 

dos Parakanã ocidentais, cujas pernas haviam sido amputadas. Ele ganhou uma 

cadeira de rodas para se locomover na aldeia. Mesmo com suas limitações, saía para 

caçar e pescar, sustentando sua família. Crianças de cinco ou seis anos foram vistas 

caminhando sozinhas até a enfermaria mesmo com febre alta. Em geral, a febre era 

um sintoma de malária e nem sempre era o adulto que as levava até a enfermaria para 

coletar sangue e tomar remédio. Certo dia, observei uma menina, de 

aproximadamente quatro anos, chegar sozinha na enfermaria e, sem dizer uma 

palavra, deitar-se no chão diante da enfermeira. A menina estava com uma febre de 

40º C. Posteriormente, foi feito diagnóstico de malária. Durante a minha 

permanência na aldeia Paranowaona, houve épocas em que aproximadamente 80% 

dos índios estavam com malária. 

 Estes exemplos mostram que não há um cuidado especial aos enfermos. Cada 

um procura solucionar seus próprios problemas. No caso das crianças, somente 

aquelas de três anos ou menos são levadas à enfermaria por algum adulto. 

Posteriormente, são as outras crianças que as levam, ou elas mesmas encaminham-se 

sozinhas à enfermaria. Isso não significa que as crianças não sejam importantes para 

a comunidade. O fato é que os adultos não devem mais ocupar tanto o seu tempo 

cuidando delas porque há outras crianças menores que precisam de maior atenção. 

 Durante a estadia na aldeia, foram feitas observações assistemáticas do dia-a-

dia dos índios Parakanã para obter maiores informações a respeito do seu modo de 

vida, facilitando a compreensão da brincadeira observada entre as crianças. 

 Os acontecimentos foram sendo registrados à medida que surgiam, sem 

roteiro prévio. Posteriormente, foram organizados conforme o assunto. Além disso, 

as semelhanças com povos caçadores-coletores e outros indígenas brasileiros 

também foram destacadas. 
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3.3) Atividade econômica e divisão de tarefas 

 

Os Parakanã vivem até hoje da caça e da coleta, ainda que não 

exclusivamente. Assim como outros caçadores-coletores (Leakey, 1981; McCreedy, 

1994; Service, 1971; Shostak, 1981), os homens eram responsáveis pela caça, 

enquanto as mulheres realizavam a atividade de coleta, acompanhadas de seus filhos 

pequenos. Baldus (1937), referindo-se à divisão de tarefas dos índios Tapirapé, 

afirma que a divisão de trabalho entre os sexos é a base da cultura, portanto um sexo 

não invadirá o domínio do trabalho do outro.  

Os índios Parakanã vivem da caça de animais silvestres como o veado (carne 

mais apreciada) e o jabuti (encontrado mais comumente), bem como da coleta de 

sementes, tais como açaí, bacaba e castanha-do-pará. Entretanto, essas atividades são 

complementadas com o cultivo de arroz, milho, banana (mais especificamente para 

venda) e mandioca (para consumo), sendo que deste último produto se extraía a 

farinha, alimentação básica dos Parakanã. Segundo Emídio-Silva (1998), a caça e a 

coleta ocorrem com maior freqüência no período das chuvas (outubro/novembro a 

maio/junho) porque é mais fácil seguir o rastro dos animais e pela variedade de 

frutos. No período mais seco (julho/agosto a setembro/outubro), os índios Parakanã 

dispensam maior tempo na agricultura e também praticam a pesca. Embora haja uma 

sazonalidade nas atividades de subsistência, a caça, por exemplo, é praticada durante 

todo o ano. Entretanto, sair constantemente para caçar, não significa que os 

caçadores retornem com algum animal abatido, portanto o consumo de carne também 

era relativamente menor quando comparado ao consumo de outros itens alimentares. 

Os homens Parakanã realizavam atividades de caça, defesa de território, 

preparação da terra para uma nova roça e limpeza do mato em volta da aldeia, além 

de realizarem transações comerciais com comerciantes de cidades próximas. Quando 

não estavam envolvidos em nenhuma dessas atividades, passavam boa parte do dia 

deitados em suas redes, conversando entre si ou praticando esportes, como futebol e 

vôlei. 

A reserva indígena Parakanã era muito visada principalmente por madeireiros 

e garimpeiros da região, em função da concentração de madeira nobre (como o 

mogno) e de boatos sobre a existência de minério na área. Por esta razão, era 

necessário realizar uma vigilância constante para evitar invasões na reserva. Com o 
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auxílio do PROPKN e a participação dos índios, havia uma vistoria periódica nos 

limites da área indígena. Além disso, os índios ficavam muito atentos a qualquer 

sinal de entrada de estranhos. 

Os índios de Paranowaona, assim como de todas as demais aldeias que 

constituíam a comunidade Parakanã, ficavam transtornados quando havia notícias de 

invasões na reserva. As expressões faciais mudavam completamente e não havia 

mais sinais de sorriso ou riso, até que tudo se resolvesse. Todos os índios da aldeia, 

homens, mulheres e crianças, aproximavam-se do rádio (único meio de comunicação 

entre aldeias e destas com a sede do PROPKN) e ficavam ouvindo as notícias sobre a 

invasão. Nesse momento, eles praticamente ignoravam a presença dos funcionários e 

toda a atenção ficava voltada para as informações transmitidas. Os líderes das aldeias 

conversavam entre si através do rádio, trocando opiniões a respeito do que fazer e/ou 

informando o que foi feito pelos membros da aldeia mais próxima da invasão. 

Durante a minha permanência, houve uma suspeita de invasão em uma das aldeias 

para retirada de mogno. As suspeitas foram confirmadas quando alguns índios 

encontraram árvores marcadas dentro da reserva, o que foi interpretado como sinal 

para corte posterior. Na ocasião, não havia estranhos nas proximidades, mas toda a 

comunidade ficou atenta, pronta para intimidar os madeireiros. Os invasores, quando 

encontrados pelos índios, corriam risco de vida.  

Outras atividades tipicamente masculinas eram a escolha de um local para 

plantio, limpeza e queima, assim como a limpeza da área em volta da aldeia, por 

ocasião de alguma visita. Para realizar tais atividades todos os adultos e adolescentes 

do sexo masculino iam para o local escolhido e iniciavam o trabalho de limpeza da 

área. Durante vários dias os homens passavam a maior parte do tempo envolvidos 

nessa atividade, usando facões e também moto-serra quando necessário.  

As mulheres Parakanã cuidavam dos bebês, coletavam frutos, traziam lenha 

para a aldeia, lavavam roupa e louça (copos, pratos, talheres e panelas) e preparavam 

carne de caça para consumo.  

As mulheres tinham como tarefa o preparo do alimento para a família. Esse 

preparo envolvia limpeza dos animais abatidos, cozimento dos alimentos, construção 

do moquém, grelha feita de varas para assar ou secar a carne e de um tripé para 

moquear a carne (Figura 3.2). Não preparar alimento para o marido constituía 

violação de uma regra implícita da cultura. Certa vez um dos índios bateu na cabeça 
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de sua esposa com um pedaço de lenha porque ela havia se recusado a preparar um 

jabuti para ele. Esta índia estava grávida, de aproximadamente quatro meses. Após 

apanhar de seu marido, caminhou até a enfermaria da aldeia ensangüentada, em 

silêncio, e foi acompanhada por todas as mulheres, adolescentes do sexo feminino e 

crianças (meninos e meninas) de até 10 anos. Vi a cena da cozinha e tive a impressão 

de que estava havendo uma procissão em direção à enfermaria. O grupo que 

acompanhou a mulher ficou assistindo em silêncio todo o atendimento realizado no 

pátio da enfermaria. Nenhum homem ou adolescente do sexo masculino participou. 

A participação maciça das mulheres parecia um protesto silencioso ou uma 

manifestação solidária. 

A índia teve parte de sua cabeça raspada para receber os cuidados 

necessários, levou oito pontos e só quis voltar para casa ao anoitecer. Em nenhum 

momento ela manifestou qualquer sinal de dor, permanecendo todo o tempo em 

silêncio. Durante vários dias essa índia passou a maior parte do tempo dentro de casa 

e, sempre que saía, colocava um pano na cabeça para ocultar a área raspada. Dois ou 

três dias após o ocorrido, vi esta mesma índia, na porta de sua casa, fazendo cafuné 

no seu marido. 

 
Fo

to
: C

. E
m

íd
io

-S
ilv

a 
 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.2 – Mulheres Parakanã assando carne num 
moquém. 

 

 

Segundo informações dos funcionários do PROPKN, os homens raspavam ou 

cortavam o cabelo das mulheres com facão quando elas os traíam com outros homens 

e, sempre que isso acontecia, a cabeça era coberta com pano, porque elas ficavam 

envergonhadas. 
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Uma outra atividade tipicamente feminina era a lavagem de roupa e louça 

usadas pela família. As roupas dos homens, das mulheres e das crianças eram lavadas 

pelas esposas ou pelas filhas. Para realizar essa atividade elas colocavam as peças 

sujas numa bacia de alumínio, colocavam a bacia na cabeça e a transportavam até a 

margem do rio. Para lavagem, usavam um sabão em pedra comprado na cidade, que 

também era usado para banhos.  

As índias eram também responsáveis pelo plantio e colheita da mandioca e 

por todo o processo de preparo da farinha de mandioca para consumo, que incluía 

colocar mandioca na água por alguns dias, extrair líquido da massa de mandioca 

espremendo-a no tipiti, peneirar a massa e torrar. O tipiti era um cesto cilíndrico, 

com certa elasticidade, de 1,5 m de comprimento ou mais, feito de palha, com uma 

alça em cada extremidade. A mandioca amassada era colocada dentro do tipiti e 

espremida. Para espremê-la, usavam-se galhos ou pedaços de madeira como 

alavanca, que eram colocados nas alças do instrumento, para esticá-lo. Na Figura 3.3 

observa-se um índio Parakanã ocidental espremendo a mandioca no tipiti, cena rara 

porque, em geral, a tarefa é exclusivamente feminina. Os Parakanã orientais 

dificilmente ajudam as mulheres em tarefas como estas, mas entre os ocidentais isso 

é mais comum (Emídio-Silva, comunicação pessoal, 2000). O tipiti costuma ser 

usado não só pelos índios, mas também pelos caboclos da região amazônica que 

produzem farinha. Após espremer a massa de mandioca, as índias torravam-na sobre 

uma chapa de ferro na casa de farinha, até que ficasse crocante e pronta para o 

consumo. Mesmo nos dias de hoje, a técnica utilizada pela população da região norte 

do Brasil para a feitura de farinha é a mesma dos índios. As feiras localizadas em 

capitais como Belém e Manaus expõem diversas variedades de farinha, todas 

produzidas através de um processo simples, não industrializado. Assim como os 

índios Parakanã, a grande maioria da população paraense considera esse produto um 

elemento fundamental nas refeições diárias. No Pará, há quem se satisfaça comendo 

farinha com manga ou com uma tigela de açaí, no almoço.  
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FIGURA 3.3 – Tipiti usado para espremer mandioca. 

 

O plantio e a colheita eram atividades mais executadas pelas mulheres, mas 

com a introdução da venda de produtos resultante da força do trabalho excedente, os 

homens começaram a auxiliar as mulheres na realização dessas atividades. 

Atualmente, os índios Parakanã passaram a cultivar milho, arroz, feijão e banana 

para consumo e venda. Na época da colheita desses produtos, praticamente todos os 

membros da aldeia, inclusive algumas crianças a partir de aproximadamente nove 

anos, participavam. Os produtos colhidos eram colocados na peyra e levados até a 

aldeia pelas mulheres e meninas. A peyra (Figura 3.4), cesto de palha confeccionado 

pelas mulheres, era usado para transportar frutos, sementes, lenha, etc. Assim como 

entre os índios Guayaki (Clastres, 2003), a confecção de cestos é uma atividade 

exclusivamente feminina entre os Parakanã.  

Observei que havia cestos descartáveis feitos de folhas verdes e cestos 

reaproveitáveis, um pouco mais elaborados, feitos de folhas mais secas. As peyras 

descartáveis eram feitas na mata, em geral para trazer caça, enquanto as 

reaproveitáveis eram levadas para coleta de lenha e para colheita de mandioca e 

outros produtos. 
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FIGURA 3.4 – Peyra usada para transporte. 

 

A peyra era pendurada nas costas, presa ao corpo por apenas uma tira de 

palha apoiada na testa ou na cabeça, e seu comprimento ia da cabeça até as nádegas 

das mulheres. Para carregar as peyras, as mulheres precisavam fazer ajustes 

posturais, ficando curvadas para frente, para não perder o equilíbrio (Figura 3.5). 

Tentei levantar uma peyra cheia de lenha com as duas mãos, mas só consegui afastá-

la alguns centímetros do chão. Alguns homens, funcionários toria, estimavam que o 

peso de uma peyra cheia deveria ser de aproximadamente 40 quilos 

Geralmente as mulheres saíam em duplas (esposas do mesmo homem) ou em 

pequenos grupos familiares (avó, mãe, filha, irmãs, etc.) para coletar lenha ou 

mandioca. Tudo era carregado dentro da peyra pendurada nas costas. Mesmo as 

mulheres grávidas carregavam sua peyra cheia e andavam pela mata. Algumas vezes 

elas tinham que atravessar o rio em canoas para chegar à aldeia. A dificuldade para 

colocar uma peyra cheia nas costas, ao sair de uma canoa, era grande; muitas 

mulheres solicitavam o auxílio das crianças que se encontravam nas proximidades. 

Em geral, essas crianças estavam brincando e, assim que eram solicitadas, suas 

expressões faciais tornavam-se sérias e corriam para atender o pedido. 
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FIGURA 3.5 – Mulher em primeiro plano 
carregando lenha numa peyra. 

 

 

Os homens carregavam alguns produtos como arroz em sacos de 60 quilos. 

Para o transporte, o saco era colocado na cabeça. O trajeto da aldeia até a roça era 

bastante acidentado, com trilhas de formigas tocandiras – temidas pelos índios em 

função da dor de sua ferroada –, galhos, ninho de vespas, plantas que se enroscam 

nas pernas e tronco de árvores grandes atravessando o caminho. Por essa razão, era 

necessário ter muito cuidado e, em alguns trechos, era preciso agachar-se para passar 

por baixo de troncos, pular ou caminhar sobre eles. Todos os índios, a maioria 

descalços, faziam essa caminhada com uma velocidade razoável, mesmo carregando 

seus bebês e peyras nas costas. Isto deveria representar um peso considerável para as 

mulheres.  

As roças podiam ser coletivas ou familiares. As roças coletivas tinham de 

dois a oito hectares e as roças familiares tinham menos de dois hectares. A área da 

roça era dividida somente após a queimada do local. Caso uma roça familiar 

fracassasse, a família poderia ser socorrida por parentes que doavam parte do seu 

roçado. A distribuição dos alimentos era feita pelas mulheres, que abasteciam 

primeiro a sua família nuclear, sendo o excedente dado à sua mãe e aos seus irmãos 

(Emídio-Silva, 1998). 

 A carne costumava ser partilhada entre os moradores da aldeia; a partilha 

fazia parte de um código de ética, assim como também foi observado por Leakey 
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(1981) e Service (1971) entre caçadores-coletores africanos. Os alimentos nem 

sempre eram distribuídos igualmente por toda comunidade, pois, muitas vezes, o que 

uma família conseguia através da caça e da coleta, excedia sua possibilidade de 

consumo, mas era insuficiente para ser distribuído igualmente para todos. Por essa 

razão, há o que Baldus (1937) chama de “grupos de comer”, formados por pessoas 

aparentadas, que compartilham os alimentos com aqueles pertencentes ao seu grupo. 

Seeger (1980) relata sua experiência de convivência com os Suyá (MT). Os 

índios forneciam inicialmente algum alimento a ele e a sua esposa, mas aos poucos, a 

oferta diminuiu até que Seeger começasse a pescar, contribuindo também para a 

alimentação do grupo. Em Paranowaona, o primeiro cacique falava freqüentemente 

que a família que não contribuísse com o seu trabalho seria expulsa da aldeia. 

Em algumas ocasiões, quando um índio Parakanã obtinha uma grande 

quantidade de jabutis, dava um ou mais para sua filha casada. Quando a caça era um 

animal grande, como observei certa vez, o caçador a dividia com seus familiares e 

estes, por sua vez, dividiam a sua parte com os parentes mais próximos. Certo dia, 

quando o cacique Motiapewa voltou de uma caçada, observei a carne ser retalhada e 

levada por sua esposa, Akynaria, às casas de sua filha casada, da mãe do cacique e do 

“capitão”, Xae’oma, que era referido pelo cacique como seu tio. A esposa de 

Xae’oma, por sua vez, levou um pedaço de osso da perna traseira do animal para a 

casa de sua nora. Esse tipo de troca parece mais semelhante à reciprocidade 

generalizada descrita por Service (1971), a qual pressupõe que as retribuições serão 

equilibradas a longo prazo. Aparentemente, parece não haver aqui uma 

obrigatoriedade em retribuir o “presente”, da mesma forma como observado por 

Mauss (2001) nas comunidades da Melanésia.  
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TABELA 3.2 - Relação dos principais animais capturados pelos índios Parakanã 
como fonte de alimento, de ornamentos corporais e de flechas (Magalhães, 1982, 
1985; Fausto, 1997; Emídio-Silva, 1998). 
Ordem Nome Popular Nome Uso 

    Nome Científico  Parakanã  
MAMÍFEROS    
    Perissodactyla    
        Tapirus terrestris Anta Tapi’ira alimento 
    Artiodactyla    
        Tayassu pecari Queixada Taxahoa alimento 
        Pecari tajacu Caititu Tiwa’a alimento 
        Mazama americana Veado mateiro Mixarete alimento 
        Mazama gouazoupira Veado fuboca Patania alimento 
    Primates    
        Alouatta belzebul Guariba Akykya alimento/ornamento 
        Cebus apella Macaco-prego Ka’ia ornamento 
    Rodentia    
        Agouti paca Paca Karowara alimento 
        Dasyprocta leporina Cutia Akotia alimento 
    Edentata    
        Dasypus kappleri Tatu-quinze-quilos Tatoete alimento 
        Dasypus novemcinctus Tatu-galinha Tatoraxoxiga alimento 
        Dasypus septemcinctus Tatu-pequeno Tatoria alimento 
        Euphractus sexcinctus Tatu-peba  alimento 
        Priodontes maximus Tatu-canastra Tatokoape alimento 
AVES    
    Galliformes    
        Crax sp. Mutum Mytoa alimento/flecha 
        Penélope sp. Jacu Xakoa alimento 
    Piciformes    
        Ramphastos toco Tucano Tocano flechas 
    Falconiformes    
        Harpia harpyja Gavião-real Kwanoa flechas 
        Sarcoramphus papa Urubu-rei Orowotinga ornamento 
    Picittaciformes    
        Ara macao Arara Arara ornamento 
RÉPTEIS    
    Crocodilia    
        Paleosuchus palpebrosus Jacaré-coroa Xakareona alimento 
        Caiman crocodilus Jacaretinga Xakaretinga alimento 
    Chelonia    
        Geochelone carbonaria Jabuti-do-pé-vermelho Xaotiete Alimento 
        Geochelone denticulata Jabuti-do-pé-amarelo Ipotinga Alimento 
PEIXES    
        Pimelodus sp. Jandiá  Alimento 
        Pseudoplatystoma  Corruscans Surubim Orowira Alimento 
        Hoplias malabaricus Traíra Tareira Alimento 
        Pygocentrus nattereri Piranha Iperoa Alimento 
        Electrophorus electricus Poraquê Porake Alimento 
        Elipesurus strongylopterus Arraia Miaria Equipamento 
        Crenicichla sp. Jacundá  Alimento 
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 Entre os animais coletados com maior freqüência estava o jabuti (xaotia). Os 

Parakanã discriminavam duas espécies de jabutis existentes na região, denominando-

os xaotipotinga (jabuti-do-pé-amarelo) e xaotiete (jabuti-do-pé-vermelho). Na 

tradução literal xaotipotinga significa “jabuti branco” e xaotiete, “jabuti verdadeiro”. 

Eles capturavam também veados, mutuns, macacos guariba, jacarés, tatus, pacas, 

antas e outros. É interessante notar que, assim como as espécies de jabutis eram 

discriminadas, outros animais também recebiam denominações diferentes conforme 

sua espécie (Tabela 3.2). 

 

3.4) Caçadas 

 

Algumas vezes as mulheres acompanhavam os homens nas caçadas. Quando 

um índio ia caçar acompanhado de sua mulher, ele abatia o animal e ela carregava a 

caça até a aldeia. Quando o homem ia caçar sozinho, ele mesmo trazia a caça até as 

proximidades da aldeia. Antes de chegar à clareira da aldeia, deixava a caça no chão, 

entrava na aldeia com sua espingarda, chamava sua esposa ou filha solteira que, 

então, trazia a caça até a casa (Emídio-Silva, comunicação pessoal, 2000). 

As caçadas, embora não fossem diárias, ocorriam com certa freqüência na 

aldeia Paranowaona. O mesmo índio saía duas a três vezes por semana para caçar. 

Shostak (1981) afirma que, entre os !Kung, os homens saem em média três vezes por 

semana para caçar, geralmente sozinhos ou em duplas, cedo pela manhã, retornando 

somente ao entardecer. Eles ficam a espera de uma caça durante toda noite.  

Entre os Parakanã havia diferentes tipos de caçadas: coletivas, familiares e 

individuais. Nas caçadas coletivas todos os homens da aldeia perseguiam um grupo 

de animais da mesma espécie. Certo dia, um dos homens havia saído ao amanhecer 

para caçar sozinho. Aproximadamente às 9:30 hs, lá da mata, ele deu vários gritos 

chamando os outros homens da aldeia para que o ajudassem a cercar um bando de 

porcos do mato. Após alguns gritos, todos os homens da aldeia, munidos de suas 

espingardas, atravessaram correndo o rio sobre uma tora, que servia de ponte, em 

direção ao chamado. Algumas mulheres pegaram suas peyras para acompanhar seus 

maridos, mas pareceu-me que os gritos informavam que ainda não era necessária a 

presença delas, pois logo desistiram de acompanhá-los após ouvir atentamente os 

chamados. Durante o resto da manhã, só havia mulheres e crianças na aldeia, pois 
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todos os homens haviam ido caçar. Às 16:00 hs aproximadamente, ouviram-se novos 

gritos. Desta vez, todas as mulheres e meninas adolescentes saíram correndo com 

suas peyras em direção ao chamado. Trinta minutos depois, chegava à aldeia o 

primeiro homem trazendo sua espingarda, juntamente com sua esposa, que trazia a 

caça já retalhada, somente com a parte a ser aproveitada dentro da peyra. O índio 

repartiu o porco em pedaços menores na frente de sua casa, antes mesmo de entrar, 

rodeado por crianças curiosas. 

Aos poucos os índios começavam a chegar. Alguns homens também 

carregavam peyras nas costas, porque a quantidade de caça era muito grande. Os 

homens apoiavam a tira da peyra nos ombros, diferentemente das mulheres que 

colocavam na testa. Neste dia, os 20 homens da aldeia haviam caçado em conjunto 

16 porcos. As mulheres começaram a fazer alguns tripés, usados para moquear a 

carne na casa de festas e nas suas casas. Quando eles conseguiam tal quantidade de 

caça, passavam dias e noites comendo. 

No dia seguinte à caçada, muitos foram procurar a auxiliar de enfermagem 

com queixa de diarréia. Segundo os funcionários da área de saúde, isso é muito 

comum quando há caça abundante. Até algumas crianças com oito ou nove meses de 

idade estavam apresentando diarréia. 

Um outro tipo de caçada coletiva ocorria na época do inverno2, quando o rio 

estava cheio. Quatro a cinco homens saíam cedo de barco a motor; percorriam 

grande distância para pescar ou caçar, retornando ao final do dia. Nessas caçadas 

eram comuns o abate de jacaré, algumas aves e a coleta de jabutis. A pesca em si era 

mais praticada por jovens, crianças e algumas mulheres, que usavam redes e tarrafas 

confeccionadas pelos próprios índios ou linhas de nylon e anzóis comprados por eles 

com o dinheiro da venda de produtos. 

 A caçada também poderia ser uma atividade familiar que envolvia um 

homem e sua esposa. Caso tivesse mais de uma, todas as suas esposas participavam, 

ou o caçador poderia eleger apenas uma das esposas para acompanhá-lo. A esposa 

que acompanhava o marido era a preferida e tinha o privilégio de escolher a parte da 

caça que mais lhe agradava (Emídio-Silva, comunicação pessoal, 2000). A sua parte 

servia de alimento para si mesma e seus filhos. Nesse tipo de caçada, os pais 

                                                 
2 Na região norte do Brasil, chama-se popularmente de inverno o período mais chuvoso do ano 
(janeiro a abril) e de verão, o período mais seco (junho a setembro). 
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deixavam as crianças pequenas sob cuidados dos filhos mais velhos ou parentes 

próximos, e passavam o dia na mata, andando quilômetros de distância. Um outro 

tipo de caçada familiar ocorria quando alguns homens, com grau de parentesco 

próximo, como tios e sobrinhos (Emídio-Silva, 1998), saíam em pequenos grupos 

para caçar. Nem sempre a caçada era bem sucedida. Havia casos em que o grupo 

voltava para aldeia sem nenhum animal. Emídio-Silva (1998) afirma que os índios, 

quando permaneciam o dia na mata para caçar, percorriam aproximadamente 10 a 20 

km. 

Nas caçadas individuais, um homem saía sozinho pela manhã ou à noite. 

Quando saía à noite, ficava em algum lugar da mata a espera de um animal. Havia 

também caçadas noturnas em duplas ou em pequenos grupos de homens. Quando 

havia intenção de realizar uma caçada noturna, os índios pesquisavam durante o dia 

um bom local de espera dentro da mata. Ao anoitecer, o índio ia com uma lanterna, 

sozinho ou em grupo, até o local escolhido. Chegando ao local, sentava-se num galho 

baixo ou tronco de árvore, desligava a lanterna e aguardava em silêncio absoluto, 

mantendo-se atento aos sons da mata. Sempre que ouvia algum barulho estranho, 

preparava a espingarda e focava a lanterna em direção ao som. Essa espera podia 

durar horas. Os índios costumavam esperar até que surgisse algum animal, mas 

algumas vezes desistiam em função do mau tempo. As caçadas noturnas só ocorriam 

se o tempo não estivesse chuvoso. 

Certa vez, tive a oportunidade de acompanhar a caçada noturna de dois índios 

(um casado de 25 anos e outro solteiro de 16 anos). Os índios foram consultados 

previamente se eu poderia acompanhá-los. Eles concordaram rindo, como se não 

acreditassem que eu os acompanharia de fato. Aproximadamente às 19:00 hs, em 

plena escuridão, saímos da aldeia em direção ao local de espera. Percorremos uma 

distância aproximada de 1 km até chegarmos ao local. Os índios andavam rápido, 

fazendo pouco barulho e sem trocar nenhuma palavra. No meio do caminho havia 

um riacho com um tronco torto servindo de ponte. Os dois índios atravessaram o 

tronco com a maior facilidade e esperaram por mim do outro lado. Como eu não 

estava conseguindo atravessar, o índio mais velho mandou o mais novo me ajudar, o 

qual deixou a lanterna e a espingarda do outro lado, voltou pelo tronco e estendeu-me 

a sua mão. Só assim consegui andar sobre aquele tronco na escuridão. Após mais 

alguns minutos de caminhada, chegamos ao local de espera. Sentamos os três sobre 
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um tronco caído. Os índios sempre mantinham certa distância de mim, 

principalmente o casado. Quando todos se acomodaram no tronco, as lanternas foram 

apagadas e começou a espera em silêncio. Não era possível enxergar praticamente 

nada, pois a copa das árvores impedia a penetração de qualquer iluminação da lua. 

Todas as vezes que se ouvia algum barulho, por menor que fosse, um dos índios ou 

ambos, preparava-se para atirar e focava a lanterna em direção ao barulho. Ficamos 

assim por quase uma hora, quando o índio mais velho resolveu dar uma volta pela 

trilha por onde havíamos vindo para ver se encontrava algum animal. Fiquei então 

sozinha com o outro índio no mesmo local, até que o mais velho voltou e sentou-se 

novamente no seu posto. Durante a espera, o mais difícil foi manter-me imóvel para 

não fazer nenhum barulho, principalmente quando surgiu um inseto voador zunindo 

(como se fosse um besouro) que se prendeu no meu cabelo. Após duas horas de 

espera, o índio mais velho disse que choveria e que iríamos voltar para a aldeia. 

Voltamos rapidamente antes que a chuva começasse a cair. Fiquei aliviada por 

termos voltado logo, porque permanecer essas poucas horas em completo silêncio no 

escuro foi mais difícil do que caminhar na mata até o local da espera. Entendi, então, 

o motivo da risada quando perguntei se poderia caçar com eles. 

Os índios Parakanã têm um conhecimento empírico sobre o comportamento 

dos animais existentes na sua reserva. Esse conhecimento permite que eles 

identifiquem o animal pelo rastro, resto de comida e fezes. Durante o curso que 

ministrei aos monitores índios, fiz várias perguntas sobre os hábitos de diferentes 

animais. Os índios discutiam entre si e respondiam em Parakanã. A tradução foi feita 

com o auxílio de todos os monitores da turma. Algumas das principais informações 

sobre os animais encontram-se na Tabela 3.3. 
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TABELA 3.3 – Conhecimento empírico dos índios Parakanã e informações sobre os 

animais da reserva indígena. 

ANIMAL DESCRIÇÃO PARAKANÃ TRADUÇÃO 

Mixarete ka’ape aka ipokoere. 
 
Mixara o’o xoxygara, xaywotira. 
 
Mixarete aka ooxepewei. 
Awaete oata aha oxe’iwypyo 
mixarete imowyro. 
Awaete okwaham mixarete 
hakykwera rexaka. 
Mixarete oken ywarera wyri. 
 
Mixarete oxexangokan amyna wyri. 
 
Mixarete memyra oxepexo. 
Mixarete memyra aka oyga ropi 
otygaro ihai oxepewei. 
 

O veado mateiro vive na mata, nem 
muito longe, nem muito perto. 
O veado  come açaí e a flor da 
castanheira. 
Ele vive sozinho. 
O Awaete sai cedo para caçar veado. 
 
O Awaete sabe que o veado está 
perto pelo rastro. 
O veado dorme embaixo da árvore, 
numa clareira. 
O veado aparece quando chove 
muito. 
O veado só tem um filhote. 
Quando o veado é pequeno, ele vive 
com a mãe, mas quando cresce, vive 
sozinho. 

Mixarete 

(Veado 

mateiro) 

Informação científica1: Mazama americana vive nas matas, floresta 
secundária. Alimenta-se de várias plantas, frutos, fungos, brotos tenros e 
flores caídas. De hábitos diurnos e noturnos. É solitário. 
Karowara aka ka’ape awyra ypype. 
Karowara o’o awatia, xo’opotyra 
inaxa. 
Karowara aka oxepewei. 
Awaete okwaham karowara piroa. 
 
Karowara oken ywykwara ropi. 
Karowara oata ypytonimo. 
Karowara memyra oxepexo. 
Awaete oaro karowara ixokao 
ypytonimo. 

A paca vive na mata, perto da aldeia.
A paca come milho, flor da 
castanheira e inajá. 
Ela vive sozinha. 
O Awaete sabe que a paca está perto 
pelo barulho de seus passos. 
A paca dorme no buraco. 
A paca anda mais durante a noite.  
A paca só tem um filhote. 
O Awaete sai à noite e fica 
esperando a paca aparecer para caçá-
la. 

Karowara 

(Paca) 

Informação científica1: Agouti paca vive nas matas, campos, capoeiras e 
plantações, sempre próximo à água. Tem hábitos noturnos, terrestres e 
solitários. Mora em tocas que cava, com várias ramificações e saídas para a 
superfície, ou em outras concavidades naturais. Alimenta-se de vegetais 
diversos, mas parece ter preferência por frutos caídos, brotos e alguns 
tubérculos. Geralmente, as fêmeas parem um filhote, raramente dois. 
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(continuação da Tabela 3.3) 
Xaotiete  aka ka’ape oxepewei. 
Xaotiete o’o akaxa ywpawe io araoa 
ywarona. 
Awaete aha oata arimo herota 
xaotiete. 
Awaete okwaham xaotiete hemi’oa 
rexaka. 
Xaotiete oken y’ypotywa pope. 
Xaotiete oata arimo. 
Xaotiete hetaete hopia. 
Xaotiete aka otyaro oxepewei. 

O jabuti vive sozinho na mata. 
Ele come cajá, fungos, tatajuba e 
frutão. 
O Awaete sai a qualquer hora do dia 
para pegar jabuti. 
O Awaete sabe que o jabuti está 
perto quando vê os restos de comida.
O jabuti dorme na moita. 
O jabuti só anda durante o dia. 
O jabuti bota muitos ovos. 
O jabuti vive sozinho desde 
pequeno.  

Xaotia 

(Jabuti-

do-pé-

vermelho) 

Informação científica1: Geochelone carbonaria vive nas florestas densas e 
savanas. Alimenta-se principalmente de matéria vegetal, particularmente de 
frutos maduros do cajá-mirim e de jenipapo. Bota 12 ou mais ovos. 
Tapi’ira aka ka’ape ipokoete, 
paranoaropiwe hekai tapi’ira. 
Tapi’ira o’o ywarona, akaxa, 
xawarakoirona, ka’a. 
Tapi’ira aka oxepewei. 
Awaete oata ypytonewe aha 
tapi’irare. 
Awaete okwahome tapi’ira 
hakykwera. 
Tapi’ira omaman awa opirahyramo. 
 
Tapi’ira oatakato ypytone, arimowe 
oatao. 
Tapi’ira oxexagokan amyna pigamo. 
Tapi’ira memyra oxepexo. 

A anta vive na mata, perto do rio. 
 
A anta come frutão, cajá, caju e 
folhas. 
Ela vive sozinha. 
O Awaete sai cedo para caçar anta. 
 
O Awaete sabe que a anta está perto 
pelo rastro. 
Quando ela está com raiva, passa 
correndo entre as pernas do Awaete. 
A anta anda durante o dia e a noite 
também. 
Ela aparece mais depois da chuva. 
Ela só tem um filhote. 

Tapi’ira 

(Anta) 

Informação científica1: Tapirus terrestris vive nas matas fechadas e altas, 
nas proximidades da água. Alimenta-se de folhas, frutos e raízes. Hábitos 
principalmente noturnos, terrestres, solitárias. Quando se desloca faz muito 
barulho e arrebenta cipós e galhos que possam impedir a sua passagem. A 
fêmea pare apenas um filhote. 

1 Mascarenhas, Lima e Overal (1992). 

 

 A comparação da descrição dos índios com a informação científica mostra 

semelhanças entre os dois conhecimentos. Esses dados corroboram observações 

feitas em outros trabalhos com sociedades de caçadores-coletores (ex. Leakey, 1981; 

Ribeiro, 1974; Shostak, 1981) e com índios Urubus (Ribeiro, 1974), nos quais o 

grupo era capaz de reconhecer centenas de espécies entre plantas e animais que eram 

usados para fins alimentares, tóxicos, medicinais e cosméticos. Os autores não 
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apresentam detalhes desse conhecimento empírico, mas deixam claro que esses 

povos conheciam bem a flora e a fauna local. 

O uso de plantas para fins medicinais deixou de ser uma prática comum entre 

os Parakanã, talvez pela presença de um auxiliar de enfermagem nas aldeias, ou pela 

perda desse conhecimento com o falecimento dos idosos na época do contato. Uma 

das poucas plantas que ainda continuava sendo usada por eles era uma de efeito 

abortivo que não era revelada para os toria e o timbó que estava sendo usado para 

pesca.  

Conhecer a fauna e a flora local é essencial para que se possa aproveitar ao 

máximo os recursos disponíveis. Os Parakanã eram capazes de identificar um animal 

pelas suas pegadas. Havia um gato do mato que estava roubando as galinhas da 

aldeia e dos funcionários. Certa manhã, foi possível ver claramente as pegadas 

deixadas pelo animal ao redor do galinheiro do posto. Quando mostramos as pegadas 

para o cacique da aldeia, ele disse: “É um gato grande (adulto) e é macho”. Foi 

preparada uma armadilha, que tinha como isca uma galinha. Numa madrugada, o 

gato foi capturado e pudemos comprovar que o cacique tinha razão. 

Animais como araras, coelhos, raposas, cobras, gatos do mato, entre outros, 

não são consumidos pelos Parakanã. Algumas vezes eles capturavam araras apenas 

para retirar as penas, que eram usadas na confecção de cocar e colares. As penas 

também eram usadas para confecção de flechas que, dependendo da sua finalidade 

(caça de aves ou mamíferos), tinham diferentes tipos de penas e pontas.  

Havia certos tipos de animais como o tatu-quinze-quilos que, segundo a 

crença do grupo, só poderiam ser consumidos pelos idosos porque provocavam 

preguiça nos adultos em idade ativa. Talvez essa crença tivesse sido originada pela 

escassez desse tipo de carne e, por conseguinte, deveria ser consumida somente por 

aqueles com mais prestígio, que representassem uma parcela menor da população da 

aldeia. O cacique Motiapewa relatou que certo dia encontrou um tatu-quinze-quilos 

na mata e o perseguiu até ele entrar num buraco. O cacique cavou o buraco usando 

suas próprias mãos e conseguiu capturá-lo. Trouxe a caça para a aldeia e a ofereceu à 

sua mãe de 77 anos de idade.  

Em diversas culturas há tabus alimentares. Há trechos na bíblia que indicam 

quais animais podem ser consumidos. Os que não são recomendados – camelo, lebre, 

porco, todo aquele que vive nas águas sem barbatanas e nem escamas, entre outros – 
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são classificados como “impuros” e sua carne considerada “imunda”. Alguns 

argumentos fortalecem a idéia de que essas proibições têm o objetivo exclusivo de 

disciplinar, porque são arbitrárias, ou ainda, que são formas camufladas de falar de 

virtudes e vícios. Por exemplo, os peixes proibidos são levados pela correnteza, 

incapazes de resistir a ela, enquanto aqueles com barbatanas e escamas (os 

permitidos) simbolizam persistência e autocontrole (Douglas, 1966). 

 Há também casos em que a proibição alimentar tem relação com a saúde. Em 

Belém, diz-se que pessoas que passaram por cirurgias recentes ou estão doentes não 

podem ingerir comidas “remosas”. Os paraenses consideram “remoso” tudo o que é 

gorduroso, como peixes de pele, carne de porco e frituras. 

 

3.5) A infância entre os Parakanã 

 

O recém-nascido ficava a maior parte do dia preso ao corpo da mãe, deitado 

em uma tapaxa. Acomodado dessa maneira, desde as primeiras semanas, o bebê 

acompanhava a mãe em todas as suas atividades, inclusive sob sol forte. As mães não 

pareciam ter um cuidado extremo com seus bebês, pelo contrário, muitas vezes 

carregavam-no como a um boneco de pano, de modo desajeitado. Certo dia, observei 

um recém-nascido de um ou dois dias de vida ser levado pela mãe para a roça. Na 

volta, a mãe do bebê trazia uma peyra cheia de arroz e, na tapaxa, o seu bebê. 

Geralmente o recém-nascido, carregado na tapaxa, era acomodado na frente da mãe, 

próximo ao peito. Quando a criança já tinha alguns meses, ela era acomodada de 

lado, com ou sem a tapaxa, com as pernas abertas prendendo o quadril da mãe 

(Figura 3.6). 
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FIGURA 3.6 – Mulher grávida carregando um de seus filhos na tapaxa. 

 

As crianças, também costumavam carregar os bebês da mesma maneira que 

suas mães, mas em contextos lúdicos era muito comum observá-las carregando 

crianças menores nas suas costas (Figura 3.7). 
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As crianç

irmãos mais velh
URA 3.7 – Crianças Parakanã carregando seus irmãos. 

as Parakanã, quando já conseguiam caminhar, acompanhavam seus 

os em brincadeiras e caminhadas em torno da aldeia, sem se afastar 
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demais. À medida que cresciam, caminhavam nas trilhas dentro da mata em 

pequenos grupos, procurando algum fruto ou aparentemente pelo simples prazer de 

caminhar. Na aldeia, auxiliavam os adultos da comunidade em suas atividades ou 

brincavam, sozinhas ou em grupos. Na maioria das vezes permaneciam sem a 

vigilância dos adultos. 

Algumas vezes, as crianças menores eram cuidadas pelas maiores com algum 

grau de parentesco. Durante a minha estadia na aldeia, ocorreu o nascimento de um 

bebê e, no dia seguinte, o recém-nascido estava sendo trazido à enfermaria pela 

prima de cinco anos, sem o acompanhamento de um adulto. A menina carregava o 

bebê com cuidado, andando lentamente e desviando dos obstáculos existentes 

(pedras, paus, raízes, etc.). Essa cena era comum entre os Parakanã, porque desde 

cedo as crianças começavam a cuidar umas das outras. A Figura 3.8 mostra Tarina, 

um menino de seis anos, carregando sua irmã Taiwyra, de 11 meses. Ao seu lado está 

o irmão Awairona de três anos.  
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FIGURA 3.8 – Cuidado entre crianças. 

 

 

Quando as crianças não estavam envolvidas em alguma atividade grupal da 

comunidade, como a colheita de castanha-do-pará ou de produtos cultivados, 
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passavam parte do dia procurando alimento, brincando ou realizando atividades 

domésticas. Procuravam frutos nos arredores da aldeia, pescavam no rio, procuravam 

batata-doce para elas mesmas cozinharem e inataexona (coco pequeno com broto 

cuja parte interna serve de alimento) para quebrar. Apanhavam maracujás e cana-de-

açúcar cultivados pelos funcionários do PROPKN, sem a permissão destes. Quando 

não havia frutos maduros disponíveis, retiravam os verdes e comiam. Nos casos em 

que as crianças apanhavam os frutos cultivados pelos funcionários, estes chamavam 

a atenção das crianças, que corriam com medo, mas depois voltavam sorrateiramente 

numa nova tentativa. Algumas vezes eu ficava numa posição difícil porque não era 

raro que essas cenas acontecessem durante minhas observações. Como não podia 

interferir, ficava acompanhando as crianças, enquanto fazia o registro e, quase 

sempre, éramos flagrados por algum funcionário do PROPKN que gritava de longe, 

pedindo que eu impedisse que as crianças apanhassem os frutos. As crianças 

dispersavam-se, eu perdia o registro e, algumas vezes, enfrentava situações 

constrangedoras porque “não colaborava” para impedir que as crianças tirassem os 

frutos cultivados pelos funcionários. 

Na Figura 3.9, observa-se um grupo de crianças cozinhando batatas. Cada um 

coletou as suas batatas, fez a fogueira trazendo brasa de sua casa e coletou alguns 

pedaços de madeira para alimentar o fogo. Todas essas tarefas estavam sendo 

realizadas pelas meninas. Os meninos presentes estavam apenas observando ou 

brincando com seus colegas nas proximidades. Neste dia, havia três fogueiras e um 

grupo de crianças em volta de cada uma delas. Num dado momento, uma das 

meninas de seis anos aproveitou a distração de sua companheira de cinco anos e tirou 

uma batata cozida da panela desta. Em seu lugar colocou uma batata crua. 
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FIGURA 3.9 – Grupo de crianças cozinhando batatas. 

 

Outra cena comum era a quebra de cocos por crianças, predominantemente 

meninas (Figura 3.10). Várias crianças coletavam pequenos cocos, que quebravam 

usando uma pedra como bigorna e outra como martelo. Em geral, havia uma criança 

quebrando e várias outras em volta, observando e comendo. A que quebrava era 

quase sempre a mais velha ou uma das mais velhas. As crianças costumavam trazer 

um recipiente com farinha para comer junto com a massa retirada do coco quebrado. 
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FIGURA 3.10 – Menina de seis anos em primeiro plano, 
quebrando coco com uma pedra como bigorna e outra como 
martelo. A menina em segundo plano come os cocos 
quebrados. 
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Geralmente as crianças andavam em pequenos grupos. Entretanto, certa vez 

todas as crianças da aldeia estavam nas proximidades de uma árvore de ingá-cipó3. 

Aproximei-me delas para ver o que estava acontecendo. Um adolescente estava 

derrubando a árvore com um facão e todas as crianças estavam aguardando a queda 

dela, munidas de sacos plásticos de diversos tamanhos. Alguns sacos eram pequenos 

e tinham uma alça feita de barbante, por onde a criança segurava; outros sacos 

tinham o comprimento equivalente à estatura da criança que os arrastava. Todos os 

olhares estavam atentos à copa da árvore que estava repleta de ingás maduros.  

 Assim que a árvore caiu, todos correram e começaram a tirar os frutos. Cinco 

minutos após a derrubada da árvore, as crianças maiores começaram a dispersar, 

caminhando em direção à aldeia com seus sacos cheios de ingá. As crianças menores, 

menos habilidosas, afastaram-se da árvore com um ingá na mão e o saco vazio. Dez 

minutos após a queda da árvore, não havia mais nenhuma criança no local. Pouco 

tempo depois na aldeia, as crianças maiores dividiam os frutos com seus irmãos ou 

sobrinhos menores. 

Crianças Parakanã aprendem desde cedo a compartilhar os objetos com os 

outros, assim como nas demais sociedades de caçadores-coletores. Certo dia, durante 

a minha coleta de dados, o coordenador do PROPKN levou cinco bolas pequenas 

para as crianças da aldeia Paranowaona. Perguntei-lhe como distribuiria aquelas 

cinco bolas e ele, muito experiente, disse: “vou entregá-las ao cacique e ele que 

resolva”. Fiquei muito curiosa para saber como tudo seria resolvido. Mais tarde, vi 

um grupo de crianças brincando com a bola. Então, fui perguntar a Motiapewa como 

as bolas haviam sido distribuídas. Ele disse: “é fácil, eu dei uma para as meninas e 

uma para os meninos. O resto eu guardei para quando a bola deles estragar, mas as 

duas bolas ficam comigo. Quando eles quiserem brincar, eles pedem, depois eu 

guardo”.  

As mulheres e as crianças não costumavam sair da aldeia. Isto só ocorria em 

caso de doença, quando era necessário tratamento em hospitais. Portanto, o contato 

com membros externos ao grupo restringia-se às pessoas do Programa, que viviam 

no posto da aldeia, ou a eventuais visitantes envolvidos direta ou indiretamente com 

o trabalho lá efetuado. 

                                                 
3 Árvore da família das leguminosas (Ingá edulis), encontrada na Amazônia, de casca tanífera e cujo 
fruto o ingá, é comestível, porém não muito doce (Ferreira, 1986). 
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 Os homens Parakanã tinham mais contato com a sociedade envolvente do que 

as mulheres e as crianças. Deslocavam-se até as cidades próximas de Novo 

Repartimento e Tucuruí para realizar transações comerciais, tais como a compra de 

materiais de consumo e a venda de castanhas, bananas, açaí, galinhas e outros 

produtos. Essas visitas às cidades próximas eram agendadas pelo PROPKN, que 

providenciava o transporte dos índios e de seus produtos.  

 Durante as reuniões na tekatawa, anteriores a ida à cidade, as lideranças 

selecionavam os índios que iriam. Nas viagens sempre havia alguns líderes mais 

velhos e jovens. Quando o dia de visita chegava, desde cedo, aqueles que iriam 

tomavam banho no rio, vestiam-se e colocavam tênis e meia. Eles selecionavam as 

galinhas e outros produtos que levariam para vender. Quando o carro do PROPKN 

estacionava no mercado de Novo Repartimento, os comerciantes locais 

aproximavam-se imediatamente e começavam a gritar oferecendo seus preços para 

comprar os produtos trazidos, numa verdadeira confusão. Os próprios índios 

realizavam as transações comerciais, com algum auxílio dos funcionários do 

PROPKN, quando necessário. 

 
 
3.6) Orçamento de atividades das crianças 

 

 Além de fazer observações qualitativas sobre os hábitos e costumes dos 

índios Parakanã, também tive como objetivo fazer um levantamento das atividades 

das crianças e da proporção de tempo gasto em cada uma delas, ou seja, fazer um 

orçamento de atividades. Nossa hipótese era que as crianças brincassem bastante, 

mas também realizassem atividades de trabalho, principalmente as meninas. Larson e 

Verma (1999) realizaram uma meta-análise e afirmam que, de um modo geral, as 

meninas passam mais tempo realizando tarefas domésticas do que brincando e sendo 

o inverso observado entre os meninos. Para realizar esta investigação entre os 

Parakanã, foi necessário observar sistematicamente as atividades das crianças. 
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3.6.1) Participantes 

 

 Participaram desta pesquisa todas as 30 crianças indígenas Parakanã, com 

idades de quatro a doze anos (Anexo A), 17 meninas e 13 meninos, residentes na 

aldeia Paranowaona (Figura 3.11) no período de janeiro a julho de 2000. Optamos 

por observar crianças a partir de quatro anos porque nessa idade elas já são bastante 

independentes dos adultos. No entanto, é preciso lembrar que na aldeia as crianças 

interagem entre si, misturando-se com não-coetâneos em um ambiente aberto de 

difícil controle. As crianças foram subdivididas em duas classes etárias, de quatro a 

seis anos e de sete a doze anos (Tabela 3.4), uma divisão estabelecida pelos próprios 

Parakanã, conforme será apresentado logo a seguir.  
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FIGURA 3.11 – Vista parcial da aldeia Paranowaona. 
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 Como mostra a Tabela 3.4, dos 30 participantes, 14 crianças tinham idades 

entre quatro e seis anos e 16, de sete a doze anos. 

 

TABELA 3.4– Subdivisão dos participantes da pesquisa por grupo etário. 

Grupo etário Sexo 

 M F 

Konomia (quatro a seis anos) 6 8 

Otyaro (sete a 12 anos) 7 9 

TOTAL 13 17 

 

 

3.6.2) Caracterização dos participantes 

 

 As crianças de Paranowaona, bem como das demais aldeias Parakanã, têm 

muito pouco contato com não índios, pois elas só saem das aldeias por motivo de 

doença, para tratamento nas cidades próximas ou quando vão visitar parentes em 

outras aldeias da reserva juntamente com seus pais ou familiares. O número de 

habitantes da aldeia Paranowaona durante a coleta de dados era 86, com algumas 

alterações momentâneas em função do trânsito de índios saindo e entrando para 

visitar parentes. Por exemplo, um menino de seis anos, morador da aldeia 

Paranatinga, mudou-se para Paranowaona para morar com a avó paterna, por estar 

sendo rejeitado pelo pai, que desconfiava da paternidade do menino. Além dele, uma 

menina de nove anos, também mudou-se para Paranowaona, por ter se casado com 

um rapaz de 20 anos desta aldeia. Estas duas crianças não foram incluídas na 

amostragem porque a mudança delas ocorreu quando a coleta de dados já havia sido 

iniciada. Muitas das crianças observadas eram parentes, como mostra a Tabela 17. 

Na Tabela 3.5, classificamos todos os moradores da aldeia Paranowaona, de 

acordo com sua condição social (solteiro, comprometido, casado, viúvo) e categoria 

de idade, com a respectiva denominação e atribuição social com base em Santos 

(1994). 
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TABELA 3.5 - População da aldeia Paranowaona dividida de acordo com a 

categoria de idade dos Parakanã, com base em Santos (1994). 

Faixa 
etária 

Sexo Nº de habitantes Denominação 
Parakanã 

Significado e/ou atribuições sociais 

M 9 solteiros 0 – 3 
anos F 5 solteiras 

Konomia pipi 
 

Konomia pipi = “Criança pequena.” 

M 7 solteiros 3 – 5/6 
anos F 8 solteiras 

Konomia ete 
 

Konomia ete = “Aqueles que são 
crianças.” 

M 4 solteiros 7 – 10 
anos F 1 casada 

3 comprometidas

 
Otyaro ere 

Otyaro = “aquele que está 
crescendo.” 
Brincadeiras com cestos e arcos em 
miniatura. Diferenças  de papéis 
sexuais. 

M 5 solteiros 10 – 
14/15 
anos 

F 4 casadas 
2 comprometidas

 
Otyaro 

Início dos jogos sexuais entre 
meninos e meninas púberes. 

M 2 casados 
3 comprometidos
1 solteiro 

14/15  
a 

 18/20 
anos F 4 casadas 

 
Oparame 

Oparame = “aquele que começa.” 
Os meninos participam de caçadas e 
derrubada de roçados. As meninas 
participam do plantio e da confecção 
de alguns traçados em palha. 

M 4 casados  
 
Awarame 

Awarame = “homem agora” 
Período em que se fazia a troca do 
tembetá de madeira pelo de pedra. 
Confecção de flechas com ponta de 
taquara, tornozeleira-chocalho, etc. 
É quando se realiza o primeiro 
casamento, que só estará consumado 
com o nascimento do primeiro filho. 

 
 
 
 
 

18/20  
a 

25 
anos F 4 casadas 

1 viúva 
 
 
Koxarame 

Koxarame = “mulher agora” 
Confecção de cestos cargueiros, 
peneiras, preparo da farinha de 
mandioca, coleta de barro para 
confeccionar panelas. 

M 
 
 
 

3 casados Awarame 
kwera 

 
 

25 
 a 35 
anos F 2 casadas Koxarame 

kwera 

Kwera = “aquele(a) que foi jovem.” 
Representa a maturidade individual e 
social da pessoa Parakanã. É o 
momento em que o homem 
desposará uma segunda ou terceira 
esposa e já terá uma prole 
considerável. A mulher já deverá 
saber confeccionar todas as panelas 
de barro, todos os traçados e algumas 
cantarão nos rituais e farão pintura 
corporal. 
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Continuação da Tabela 3.5 

M 6 casados Awarame kwen 
kwera 

 
35 a 45 

anos F 3 casadas Koxarame kwen 
kwera 

Os homens passam a ter lugar de 
destaque na roda-dos-fumantes, maior 
interesse pela história oral, aprenderão 
os mitos, iniciarão a relação com o 
sobrenatural e a confecção do cigarro.  

M 1 casado 45/50 a 
55/60 
anos 

F 2 casadas 
Moroirowa ere 
 

Moroirowa ere = “os que estão ficando 
velhos”. 
 

M 
 
 
 

----- 60/65  
a 

75/80 
anos 

F 2 casadas 

 
 
 
Moroirowa ete 

Moroirowa ete = “os que estão velhos”. 
Os homens podem chegar a ter até 
quatro esposas, é quando possuem 
conhecimento pleno do mundo 
sobrenatural e das práticas de cura e são 
líderes de seu grupo. As mulheres 
dominam plenamente a produção de 
artefatos, participam dos rituais com os 
maridos e entram em contato com o 
sobrenatural através dos sonhos. 

acima 
de 80 
anos 

   
------- 

 
Xixyn 

 
------- 

 

Os participantes do presente trabalho fazem parte das duas primeiras 

categorias de idade, konomia e otyaro, mais especificamente das subcategorias 

konomia ete, otyaro ere e otyaro. Não observamos crianças konomia pipi por serem 

pequenas demais e por elas ainda serem muito dependentes dos adultos. A opção, por 

não fragmentar o grupo de sujeitos em três categorias de idade para análise 

(incluindo-se as subcategorias), justifica-se pela quantidade reduzida de crianças em 

cada categoria intermediária. Portanto, optamos por dividir o grupo em apenas duas 

categorias de idade, como foi mostrado na Tabela 3.4. 

Em geral, cada família tem a sua própria casa, mas a maioria dos casais mais 

jovens sem filhos ainda mora na casa dos pais de um dos noivos. Através da Tabela 

3.6, pode-se observar também que os casamentos nem sempre são realizados entre 

pessoas de mesma categoria de idade.  
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TABELA 3.6 – Moradores da aldeia Paranowaona organizados em famílias (os 
filhos estão dispostos em ordem de nascimento e os participantes da pesquisa estão 
em itálico). 

Marido Esposa(s) Filhos 
Xa’eoma (55 a) Narinaria (54 a) Amynyxoa, Emora, Aowa 

(“capitão”) Kore (52 a) Kaiwyga 
 Kwano’ia (76 a)1 Xowokoa 
 Aypypynyma (22 a) Inaxatinga 
Motiapewa (41 a) 

(1º cacique) 
Akynaria (37 a) Timoa, Ape’ea, Toira, Ywate’oa, 

Amaryra, Pepa, Mariana, Iana 
 Xy’yga (16 a) Hakakepirera 
Ipirakye (38 a) Tare’ia (falecida) Awaeawoa, Xará, Maio’oa 

(2º cacique) Teria (24 a) Arara’ywa, Tapiona, Mameia, 
Haima, recém-nascido (sem nome) 

Owypygoa (35 a) 
(3º cacique) 

Koxaratoa (40 a) Wyratoa, Morore, Xoetyma’ia, 
Araxoma, Iara, Ywa’yma 

 Neyara (11 a) ---- 
Mokaxywa (44 a) Xywapokoa (42 a) Maranine, Xoxywia, Motikoa, 

Xy’yga, Kapoa, Ma’apyga, 
Koxa’ewyra, Moropyga 

Maxaro’a (44 a) Kwano’ia (76 a)2 ---- 
 Timoa (20 a) Xyo’oa 
Xatirare (35 a) Karema (75 a)3 ---- 
 Taekyxa (17 a) Xotairia 
Karowarywa (36 a) Porake’ia (35 a) Mykorona, Po’a, Apy’ia, Wewe 
Xowokoa (32 a) Arasi Surui (falecida) Kako’ia 
 Xará (18 a) Moyna, Kairo 
Kaiwyga (28 a) Kucina Assurini (27 a) Waripa, Kyryry’ia, Irane, Suruapa, 

Hariwera 
Amynyxoa (25 a) Maranine (23 a) Mytara’ia, Akwawia, Tapiawa, 

Dayana, Wyrakatoa 
Kamoria (21 a) Kako’ia (11 a) ---- 
Pipia (19 a) Aowa (10 a) ---- 
Xoxywia (20 a) Awapitonga (10 a) ---- 
Itinga (17 a) Morore (11 a) ---- 
Awaeawoa (23 a) Marixa (19 a) Tayna  
Akaopotyra 
(falecido) 

Emora (21 a)4 Koirawa, Kwanokynga 

1 Teve filho com Xae’oma, mas atualmente é esposa de Maxaro’a. 
2 Cria seu neto, Arowia de seis anos, rejeitado pelo pai que mora em Paranatinga. 
3 Cria sua neta, Koxawarawa de cinco anos, rejeitada pelo pai que mora em Paranatinga. 
4 Morava em Paranatinga, mas com o falecimento do marido mudou-se com os filhos para a casa de 
seu pai, Xae’oma, em Paranowaona. 
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Observando-se a constituição familiar dos moradores de Paranowaona, nota-

se que existem 11 casamento monogâmicos e cinco poligínicos. Há dois registros de 

casamentos com índias de outra etnia: Suruí e Assurini.  

 

3.6.3) Caracterização do ambiente físico 

  

 A aldeia Paranowaona era constituída por 21 construções residenciais. Além 

dessas construções há também uma casa abandonada, uma casa de festa, uma casa de 

farinha e uma área central usada para lazer. As casas eram feitas de tiras de madeira 

dispostas verticalmente lado a lado com frestas de aproximadamente 2 cm de largura 

ou mais, com cobertura de palha seca. Todas as casas residenciais tinham apenas 

uma porta, voltada para o centro da aldeia, sem nenhuma janela e com um ou dois 

compartimentos divididos também por uma parede de tiras de madeira. Não havia 

portas entre os compartimentos. A casa abandonada, somente com uma cobertura de 

palha, parecia ter sido uma antiga moradia, cujos donos mudaram-se para outra 

aldeia. A casa de festa, segundo denominação dada por eles, também só tinha 

cobertura e nela os membros de diferentes famílias, homens e mulheres, ficavam 

juntos, deitados em redes ou sentados conversando e, algumas vezes, comendo carne 

assada em um ou dois moquéns armados nesta casa. A casa de farinha tinha piso de 

cimento, quatro fornos cobertos com chapa de ferro para a feitura da farinha, 

ocupada diariamente pelas mulheres da comunidade (Figura 3.12). 
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FIGURA 3.12 – Desenho esquemático da aldeia Paranowaona: 1-
Amynyxoa, 2- Casa de Amynyxoa, 3- Cozinha de Xae’oma (Capitão 
Casa de Xae’oma, 5- Casa sem uso (somente com o teto), 6- Casa de 
Karema (sua 1ª esposa), 7- Casa de Xatirare com Taekyxa (sua 2
Cozinha de Motiapewa (1º cacique), 9- Casa de Motiapewa, 10- Casa 
11- Casa de Karowarywa, 12- Casa de Owypygoa (3º cacique), 13-
Owypygoa, 14- Casa de Itinga, 15- Casa de Maxaro’a, 16- Casa de M
Casa de Kamoria, 18- Casa de Ipyrakye (2º cacique), 19- Cozinha de 
Casa de Kaiwyga, 21- Cozinha de Kaiwyga. 
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 A área mais usada pelos funcionários do PROPKN era aquela em que se 

localizavam o posto, a enfermaria e a escola. Atrás do posto ficava a caixa d'água 

com o motor e ao lado do posto havia uma lavanderia com banheiro para os 

funcionários. A tekatawa ocorria em um local que ficava aproximadamente dez 

metros atrás da enfermaria. O local era coberto, quase todo fechado com paredes de 

madeira e nele foi instalado uma máquina de descascar arroz. 

 A maioria das observações foi realizada na margem do rio e nas redondezas 

como no tronco caído, nas proximidades da escola e enfermaria, na casa abandonada 

e na área central. 

 

3.6.4) Materiais 

 

 Foram utilizados, para anotação das observações, folhas de registro, 

previamente preparadas (Anexo C), um relógio, uma máquina fotográfica (marca 

Canon) e filmes coloridos.  

 

 

3.6.5) Procedimento de coleta de dados 

 

 Após um período inicial de adaptação à aldeia e familiarização com os índios 

e funcionários, e familiarização com o método de alfabetização em língua indígena 

Parakanã usado nas aulas, iniciei a coleta de dados. Foram realizadas observações 

sistemáticas de cada criança, através do método de sujeito focal (Altmann, 1974). 

Cada sessão durava cinco minutos, subdivididos em 10 períodos de 30 segundos. As 

atividades realizadas eram anotadas através de registro cursivo na folha de registro. 

A ordem de observação das crianças era aleatória, sendo que após a observação de 

todos os presentes no ambiente, nova seqüência era obedecida segundo sorteio. 

Inicialmente planejamos observar cada criança durante 12 sessões, mas pela 

dificuldade em ter todos os participantes visíveis e/ou presentes na aldeia, o número 

de sessões por criança não foi o mesmo, variando de sete a dezoito sessões (Anexo 

D).  

 As observações foram realizadas em ambiente aberto, na aldeia e 

proximidades, durante a fase clara do dia e nos horários em que eu não estava 
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ocupada com as aulas, ou seja, das 9:00 hs às 12:00 hs, das 13:00 hs às 14:30 hs e 

das 17:30 hs às 18:00 hs, aproximadamente. No entanto, quando acontecia algum 

imprevisto na aldeia, em que todos os funcionários precisavam colaborar – transporte 

de alimentos quando o carro atolava antes de chegar na aldeia, visitantes do 

PROPKN, acidentes, revezamento na cozinha na ausência da cozinheira –, a coleta 

de dados era interrompida para auxiliar os colegas toria. Embora durante a noite 

também fosse possível ouvir gritos e risadas das crianças na aldeia, não foi possível 

realizar observações no escuro pela falta de visibilidade e também porque a presença 

de um toria na aldeia, à noite, causaria muita estranheza. 

 

 3.6.6) Procedimento de análise de dados 

 

 Os comportamentos registrados foram classificados nas categorias abaixo, 

conforme a natureza da atividade.  

 

Desocupado: a criança perambula ou manipula algum objeto sem um objetivo 

aparente. Exemplos: Maio’oa (11 anos, F) caminha sozinha no centro da aldeia com 

uma bola nas mãos; Tapiawa (quatro anos, M) sobe o barranco caminhando sozinho. 

Observação: a criança dirige sua atenção às atividades de outras crianças, adultos ou 

algum evento momentâneo. Exemplos: Koirawa (cinco anos, F) observa Koxae’wyra 

(oito anos, F) misturar farinha; Kyryry’ia (oito anos. M) observa as outras crianças 

brincando de argila. 

Brincadeira: atividades detalhadas a seguir. Inclui contingência física, contingência 

social, brincadeira turbulenta, teste de limites, brinquedo simbólico, jogos de 

construção e jogos de regras. Exemplos: Morore (11 anos, F) sentada, faz um monte 

de areia e cava um túnel; Akwawia (seis anos, F) nada no rio com outras crianças. 

Trabalho: toda atividade produtiva realizada tipicamente por adultos, mas que 

eventualmente, ou a partir de uma dada idade, passa a ser praticada também pelas 

crianças, como auxílio aos adultos. Incluiu-se nesta categoria o cuidado de crianças 

menores, lavar roupas, fazer farinha e pescaria, quando o contexto era indicativo de 

que não fazia parte de uma brincadeira simbólica. Exemplos: Neyara (11 anos, F) 

esfrega sabão pelo corpo de Ywa’yma (um ano); Waripa (10 anos, M) joga um anzol 

no rio. 
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Alimentação: ingestão de alimentos ou de líquidos, incluindo o deslocamento em 

direção a uma árvore frutífera, pegar e descascar um fruto. Exemplos: Koxawarawa 

(cinco anos, F) pega uma casca de cana, coloca na boca e mastiga; Ma’apyga (10 

anos, M) come uma espiga de milho. 

Higiene pessoal: a criança lava o corpo esfregando-o com ou sem o uso do sabão, 

mergulhar ou nadar quando antecedido pelo comportamento de ensaboar-se, despir-

se ou vestir-se quando associado temporalmente ao banho e o comportamento de 

defecar. Exemplos: Ywate’oa (12 anos, F) pega a escova que usou para lavar roupa e 

a esfrega nos seus pés; Irane (seis anos, F) mergulha e passa sabão no cabelo. 

Conversa: fazer perguntas ou transmitir verbalmente alguma informação 

(acontecimento, opinião e/ou história) para outros, adultos ou crianças, fora do 

contexto de brincadeira. Por exemplo, se durante o jogo de futebol alguma criança 

observada dá alguma instrução para outra, isso é considerado como parte da 

brincadeira e não como conversa. Exemplos: Morore (11 anos, F) grita para seu 

irmão dizendo que a aula já começou; Irane (seis anos, F) explica para Suruapa 

(quatro anos, M) como ele deve usar o tronco. 

Catação: espremer espinhas e ulcerações de escabiose do próprio corpo ou de outra 

criança ou adulto e coçar parte de seu corpo. Exemplos: Koxae’wyra (oito anos, F), 

juntamente com Ywate’oa, cata piolhos da cabeça de Amaryra; Neyara (11 anos, F) 

levanta a própria blusa e espreme uma ulceração de escabiose localizada na sua 

barriga. 

Agressão: tentativa de causar algum dano físico a outra criança, que se distingue da 

brincadeira turbulenta por não haver exibições indicativas de que a interação seja 

apenas lúdica. Exemplos: Xyo’oa (quatro anos, M) aproxima-se de Tapiona (quatro 

anos, M) e dá um soco nele; Xyo’oa tira folhas da cuieira e as usa para bater em 

Tapiona. 

  


