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^  o objetivo deste trabalho foi avaliar as cx)ndições de vida da população

Deni. Foi utilizado como referência o manejo dos recursos naturais em sete

^  comunidades ao longo dos rios Xeruã e Cuniuá. Foi realizado um levantamento

demográfico e os resultados mostraram um crescimento populacional. Este

fenômeno foi atribuído a dois fatores: i)maior controle das endemias pelo governo

federal, através da criação de postos de saúde e formação de agentes de saúde e

ii) inalteração das taxas de natalidade. O sistema de produção é sustentado

^  através do uso dos recursos naturais disponíveis mantidos e manejados

^  sazonalmente. A proteína, obtida de peixes, quelôníos e répteis é coletada nos

^  rios, lagos e igarapés. A outra parte da necessidade em alimento protéico é

disponibilizada pela floresta, através da caça. A floresta oferece, também, uma

importante fonte de alimento de origem vegetal como os frutos, óleos, essências,

coletadas em muitas espécies de plantas. Os roçados são deixados em "pousio"

após dois anos de uso e através de um sistema de enriquecimento com espécies

fruteiras perenes e anuais tornam-se locais de coleta de frutos e de animais de

caça. A farinha é o principal produto originado no roçado. Este produto é o mais

importante alimento energético e um importante instrumento de troca com outros

produtos e artefatos não produzidos pelos índios. A comercialização é realizada

principalmente por regatões. Algumas vezes os produtos são levados às cidades

por pessoas do Conselho Indigenista Missionário - CIMI e vendidos por preços

justos. Os resultados mostram a melhoria na qualidade de vida dos índios Deni.

Entretanto, a introdução de valores externos dentro da cultura Deni poderá
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direcionar o desenvolvimento desse povo na outra direção. Isso já vem sendo

^  observado nas comunidades indígenas do rio Guniuá onde atua uma organização

0  não governamental vinculada à igreja evangélica luterana denominada "Novas

®  Tribos".

t
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0  The objective of this work was to evaluate the conditions of life of the aboriginal

9
population Deni. Seven Dení communíties located along the Xeruã and Cuníuá

9

9  rivers were considered as reference for the natural resources management. A

9
studes demographíc survey was carríed out and the resuits showed a population

growth. This phenomenon was attributed to two factors: i) better control of the

9  endemic diseases by the federal government, through the creation of health

^  houses and the formation of health agents and ii) unchanged birth rate. The

9  production system is supported through the use of the available natural resources

^  under a seasonal management. The protein, gotten of fish and reptiles is collected

in the rivers, lakes and small rivers. Another part of the necessity for protein is
O

obtained from the forest, through hunting. The forest offers, aiso, an important food

source of vegetal in takes origin as fruits, oils, essences, colected from many

species of plants. The "roçados" (cropping lands) are left in fallow after two years' 9

of use and through a system of enrichment with perennial and annual fruit species,

they become local of collection of fruits and hunted animais. The cassava flour is

the main product originated in the "roçado". This product is the most important

energy foçd and an important instrument of exchange with other products and

devices not produced by the Deni indians. The commercialization is carried out

mainly by the retail dealers. Some times the products are lead to the cities for

people of the Conselho Indigenista Missionário - CIMI and sold at "fair" prices. The

resuits show of the Deni indians. However,

the íntroduction of externai values ínsíde of the Deni culture may be abie to direct
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%  organization linked to the Luttheran church called "New Tribes" is acting.

the development of this people to another direction. This is aiready ha

4^

'  1

ppening In

the aboriginal communities of the river Cuniuá where an no governmental
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1. rNTRODUÇÃO

Sustentar argumentos que possam facilitar o entendimento de como as

populações indígenas convivem com os recursos naturais disponíveis e ao mesmo

tempo possibilitam um rearranjamento ou uma readaptação a possíveis alterações

(0 naturais e antrópicas é algo que, no mínimo, demanda tempo e estudo contínuo.

^  Não podemos ignorar a presença de populações indígenas ao estudarmos

®  ecossistemas onde elas encontram-se inseridas, daí a necessidade de criarmos

ambiente de discussões sobre a qualidade de vida dessas populações, onde o

interesse por esses povos possa ser traduzido, principalmente, por meio de

programas políticos.

^  As várias populações indígenas encontradas no Brasil apresentam diversos

"níveis" de contato com a população não-indígena, onde umas podem deter uma

• J

privilegiada assistência por parte de governos e organizações não governamentais

enquanto outras, nem se quer têm suas terras demarcadas.

Um aspecto que demanda preocupação e atenção relaciona-se ao contato

da população Deni com a população não indígena. Dada as diversas situações,

onde a localização geográfica entra como fator determinante, estabelecendo, com

limites, o grau desse relacionamento, parece tornar-se inevitável à introdução de

novos conteúdos, atê então externos à cultura daquele povo. Se a proximidade

com centros urbanos ou com outros aglomerados não indígenas tende a facilitar o

processo de aculturamento de povos indígenas, uma outra forma aparece, menos

lapidante, no entanto, mais intencional e exploradora, os regatões - vendedores

de mercadorias transportados a barcos que percorrem mensalmente todas as
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9

9  médica gera discussões sobre a forma de intervenção por parte de autoridades
9
^  responsévaeis. Por outro iado encontra-se uma relação de dependência com o

comunidades onde suas mercadorias, quase que totalmente são trocadas, de

forma desigual, por produtos da comunidade indígena. O fruto desse contato se

caracteriza por inúmeras situações diferentes e bastante questionáveis, onde a

ocorrência de doenças infecciosas, a falta de medicamentos e de assistência

i<5

'  >

3

'i

mercado de produtos não pertencentes à cultura desse povo, que, no entanto, ao

longo do tempo foram sendo introduzidos e atualmente são necessários no

cotidiano das populações indígenas.

O trabalho descreve um cenário de uma população indígena, denominada

pela Fundação Nacional do Índio como Deni, onde se procura por um lado avaliar

o nível de adaptação dessa população ao ambiente por ela ocupado por meio de

sua dinâmica e suas reações face às diferentes situações ao longo do tempo. Por

outro lado, buscou-se entendimento acerca da qualidade de vida dessa população

usando ferramentas metodológicas que pudessem fornecer informações

quantitativas e qualitativas de sua cultura. Com este intuito foram empregados

critérios sociais, demográficos e nutricionais de modo à possibilitar a

caracterização das formas de manejo dos recursos ambientais disponíveis.
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2. OBJETIVOS

Caracterizar a população Deni em seus aspectos social, econômico e

®  ambiental, é o objetivo geral deste trabalho, onde a busca por um entendimento do

cotidiano de um povo intrinsecamente relacionado e dependente dos recursos

naturais, a forma de manejo e a dinâmica populacional possa fornecer informações

acerca da configuração do ambiente local.

No processo de caracterização, buscou-se diagnosticar a percepção que este

povo desenvolveu ao longo do contato com o ambiente manejado, não somente

identificando componentes da fauna e flora, mas também os qualificando, através do

^  grau de importância desses aspectos no cotidiano desses atores sociais.

Traçaram-se como objetivos específicos: 1) descrições das etapas do

processo de organização do sistema de produção e extrativismo animal e vegetal,

bem como a 2) quantificação de todo processo de formação de roçados 3)

identificação das espécies que são usadas na alimentação, remédios, confecção de

artesanatos, utensílios e comercialização e 4) realizar um recenseamento atualizado

do povo Deni, quantificando-se o número de habitantes por sexo e idade em cada

^  comunidade e estado sanitário da população.
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r® 3.1.1. Coordenadas geográficas e políticas

3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. O ambiente ocupado

r(m

I-Tl

Afluentes do rio Solimões, o rio Purus com 3.21 OKm e o Juruá com

3.370Km, abrigam em suas planícies o hábitat do povo indígena Deni, localizados

às margens dos rios Cuniuá, afluente do rio Tapauá (afluente do rio Purus), e o rio

®  Xeruâ, afluente do rio Juruá.

@  O rio Xeruâ, afluente direto do rio Juruá, se estende de forma sinuosa por.

aproximadamente, 300 km até a última aldeia. O rio Xeruâ apresenta situações

extremas de navegabilidade, pois, na época da cheia (chuva), o rio pode chegar a.

(0 aproximadamente, lOOm de largura na boca (divisor de água com o rio Juruá),

^  possibilitando a entrada de barcos de médio porte, no entanto, durante o período

da vazante - também conhecido na região como período da seca - o volume de

água limita os tipos de embarcações que adentram o rio Xeruâ, podendo ser

^  observados apenas canoas com motores de popa e rabetas. Outro fator limitante
O

durante essa época é a presença de paus e troncos de árvores, muitos deles

quase imperceptíveis aos olhos dos navegadores, tornando-se perigo em

potencial. O rio Xeruâ e seus afluentes apresentam características que nâo

contribuem para uso de várzeas como áreas agricultáveis. Devido apresentar

águas pretas, acidez elevada, nâo há deposição de nutrientes minerais que

possam enriquecer agronomicamente suas margem no período da cheia.

O rio Cuniuá afluente direto do rio Tapauá apresenta água parecida com o

do rio Xeruâ, com coloração escura e acidez elevada, no entanto, o volume de
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água do rio Cuníuá possibilita a navegabilidade de barcos de médio porte, durante

todo o ano.

A cobertura vegetal que configura a paisagem da terra Deni encontra-se

distribuída em diversos ecossistemas, formando diversos estratos e formas

vegetais.

a) Nas áreas de terra firme pode ser encontrada a vegetação de maior

porte, favorecida pelo processo de retroalimentação, onde a ciclagem de

nutrientes garante a formação de grandes áreas de florestas densas.

b) Outro tipo de vegetação que comumente se encontra nesta área é a

vegetação dominada por palmáceas. Devido à formação de áreas

ambiente adequado para o desenvolvimento de palmeiras como os

^  alagadiças, formadas pela má drenagem da água de chuvas, cria-se um

buritizais (Maurítia flexuosa), açaizais (Euterpe oleracea), jauarizais

(Astrocaryum jauarí) e outras.

^  A região onde está situada a terra Deni apresenta uma fauna caracterizada
O

por apresentar uma grande quantidade de espécies. Pode-se fazer inferências que

essa riqueza deva-se ao baixo impacto causado pelo sistema de coleta animal,

onde a necessidade alimentar representa quase que totalmente esse tipo de

atividade coletora, garantindo dessa forma a disponibilidade de fonte nutricional

aos Deni. A terra identificada e delimitada como Terra Indígena Deni, conforme

determinado pelas portarias 1.028, de 06 de novembro de 1998, 126 de 01

de março de 1999, está localizada na região sudoeste do Estado do Amazonas

nos municípios de Itamarati e Tapauá. A área da Terra Indígena Deni possui,

aproximadamente, 1.530.000 ha (um milhão quinhentos e trinta mil hectares) e
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9
^  suas coordenadas são as seguintes: Norte: 06® 03'14 "S e 67® 49'29"Wgr, Leste:

®  06® 37'43"S e 66° 21'24'Wgr, Sul: 07° 18'08"S e 67° 30'40"Wgr, Oeste: 07°
9
O  05'23"S e 68° 40' 21'Wgr (Figura 01). Atualmente os rios Cuniuá e Xeruã

9^  encontram-se habitados quase que totalmente pelo povo Deni em conseqüência
9

9  do extrativismo falido e pela orientação de não adentrarem na terra indígena,
®
A  motivo pelo qual se retirou a população não indígena daquela área.

j
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ir\
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Figura 01. Mapa da área Indígena Deni. Localização das aldeias: Rio Cuniuá 1. CIdadezinha 2. Manrecão 3. Samaúma 4. Viazi
Rio Xeruã: 5. Boiador 6. Morada Nova 7. itaúba.

Fonte: www.greenpeace.org.br
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9
^  3.2 Abordagem etnobiológica:

9

9
(§ A etnoblologia é essencialmente o estudo do conhecimento e das

9
^  conceituações desenvolvidas por qualquer sociedade a respeito da biologia, ou
9

9  seja, é o estudo do papel da natureza no sistema de crença e de adaptação do
9
0  homem à determinados ambientes (Posey, 1987). Na busca de compreender e

9
^  explicar o processo perceptivo da cultura Deni, sua forma de organizar e transmitir
9

9  estes conhecimentos às gerações futuras desembocamos, nesta ciência, por estar

0  ela mais próxima das explicações sobre o relacionamento entre este povo e suas

®  cognições.
9
0  Posey (1987), alerta para o fato de que: 1) alguns conceitos indígenas

0
podem gerar novas hipóteses a serem testadas; 2) algumas idéias não passíveis

0  de serem analisadas devem ser arquivadas e 3) algumas crenças, entretanto, por
0

mais ilógicas e absurdas que possam parecer, podem vir a demonstrar seu papel

0

0

0  equilíbrio ecológico. Como se vê metodologicamente, não se pode desprezar

0

0

0

O

3.3 Abordagem etnoecológica

0

de mecanismos sociais para regular o consumo de alimentos ou a manutenção do

qualquer coisa que pareça contraditória ou absurda.

1

Segundo Frake (1961, 1962, apt/of Morán, 1994), a pesquisa etnoecológica

tem por objetivo fornecer uma melhor compreensão de como as pessoas

percebem seu ambiente e como organizam estas percepções. Logo, ao

adentrarmos nos preceitos metodológicos da etnoecologia, estaremos facilitando a
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9
^  compreensão do que os indivíduos conhecem sobre o ambiente e de como essas

®  informações podem afetar suas relações com o ambiente, (Morán, 1994). Dessa
9
9  forma, segundo Vayda e Rappaport, 1976, apud, Morán (1994), essa abordagem

9^  ajuda a identificar as variáveis que possam ser testadas na investigação empírica.

Buscou-se, por meio deste trabalho, compreender e explicar o processo

0
0  perceptivo da cultura Deni, sua forma de organizar e transmitir seus

®  conhecimentos às gerações futuras. A ciência na qual buscamos apoio para

^  entendermos o ambiente a partir das experiências adquiridas e vividas pela

^  população em estudo nos fornece uma flexibilidade quanto ao uso da metodologia

®  aplicada, nos possibilitando realizar modificações e reajustes nos métodos de
0

0  abordagem, sem, no entanto, fugir do caráter cientifico, almejado no trabalho.

0

@  3.4. Procedimentos metodológicos do trabalho de campo
0

0

^  O trabalho realizado teve início a partir de meados de 2001, através de
O

seleção de material bibliográfico e reuniões periódicas, onde, grupos

O
representando o INPA, NERUA, GREENREACE E CIME discutiram a forma de

intervenção do trabalho de campo, o qual foi realizado nos meses de abril, maio e

junho de 2003 junto às comunidades indígenas Deni e a partir de julho do mesmo

ano se iniciou as análises dos dados, finalizados em janeiro de 2004 e abrangeu

aspectos do ambiente natural que permitiram compreender as formas de

organização e a dinâmica da população Deni e relacionando-os a composição de

suas características sócio-econômicas.
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^  O trabalho realizado foi caracterizado por coleta de dados primários e

®  secundários, sendo estes últimos corroborados, ajustados ou refutados através de
9

(§ visitas a campo, onde puderam ser observados, qualificados e quantificados

aspectos do suporte sócio-econômico e ecológico da área. Os dados de campo

foram obtidos e analisados criteriosamente para que pudessem servir de base

para projeções de trabalhos futuros voltados para a conservação e

sustentabilidade junto a esta população.

A partir desse entendimento, buscou-se desvendar de que forma a

ocupação humana do espaço social e o sistema de produção agrícola e

®  extrativista na área obedecem, a arranjos padronizados, em função de fatores
íS
^  naturais e culturais que a modelam e estabelecem limites ao espaço físico e à

^  expansão e duração da ocupação social desse espaço.

Com o objetivo de avaliar as reações da população Deni frente aos diversos

ambientes naturais e modificados e relacioná-las com a formação e manutenção de

^  sua qualidade de vida, buscou-se, procedimentos, através do estudo reflexivo e da

ação empírica, conforme aponta Noda (2000).

O
Buscando entender melhor a inserção ecológica dos Deni utilizamos os

preceitos teóricos e metodológicos da ecologia humana (Morán, 1990; Noda,
O

2000) de maneira racional, estruturada e sistematizada para obtenção de

conhecimentos sobre o cotidiano de vida do povo Deni, enquanto grupo de atores

sociais em íntima relação com a biodiversidade amazônica, que dá contorno e

conteúdo à cultura amazônica dos Deni. A busca do enfoque em ecologia humana

deu-se por entender que a mesma não diferencia da ecologia geral. A diferença

reside no fato da primeira dar maior ênfase ao papel do homem como fator
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ecológico. As interações, alvo do conhecimento em ecologia humana, incluem

cognição ambiental, o papel da estrutura social dentro de alternativas de resposta

ao ambiente, o papel da história (experiências passadas) na avaliação de

respostas. Portanto, são averiguados os ecossistemas onde as populações
m

%  humanas interagem, a natureza dessas interações e as conseqüências dessas

%

^  relações para o homem e para o ambiente.

3.4.1 O plano para levantamento de dados empíricos

^  Procurando atender aos objetivos propostos, foi elaborado em

conformidade aos preceitos apresentados em Noda (2000) um esquema geral

^  para coleta de dados constando de:

a - leitura e seleção de material bibliográfico, para obter-se dados sobre os

^  principais tópicos históricos regionais e as categorias de análise para o

^  conhecimento dos fenômenos.
O

<3 As categorias de análise utilizadas foram:

Comunidade: entendida como lugar e enquanto tal representa o poder e a

^  superioridade do coletivo sobre o pessoal e individual nas relações sociais,
o

ecológicas e na produção do espaço; é um espaço físico e social onde se

o  ecológico tradicional (Noda, 2000).

manifesta a organização do sistema ecológico compreendido no conhecimento

Ecossistema: entendida como uma unidade ecológica fundamental

relacionada às espécies associadas de organismos vivos em ambiente físico

abiótico e às relações estruturais e funcionais entre as mesmas (Morán, 1994).



9

9

9
^  Sistema agrofiorestai: entendido com duplo sentido (Morán, 1994): como

®  a produção realizada em espaços ecológicos a partir da utilização de trabalho

9  humano; e como as áreas de plantio com técnicas tradicionais, agricultura auto-

9^  suficiente por prover alimentos e produtos para as famílias. Caracteriza-se pelos

®  plantios de roça, a formação de capoeira com a técnica de pousio, o extrativismo
9
0  animal e vegetal, a criação animal e os sítios ou terreiros (Noda, 2000).

S
^  Organização da Produção: entendida a partir do conceito de Morin (1998)
@

@  como as inter-relações associativas e recorrentes manifestas no comportamento

de produzir as espécies de flora e fauna em acordo com as unidades de paisagem

e os usos para atendimento de necessidades.

b - pesquisa de campo, a partir de visitas às localidades para coleta de

dados primárias com a aplicação das técnicas de cartografia social, questionário

sócio-econômico e ecológico, censo demográfico, registro fotográfico,

mapeamento da rede de relações sociais, história de vida, observação

participativa e de entrevista com ou sem roteiro prévio.

Nas visitas, realizamos o levantamento de dados primários junto aos Deni

para atualizar os dados levantados na bibliografia existente, confrontar os dados

bibliográficos de maneira a satisfazer os objetivos da proposta, além de

reestruturar os mesmos e levantar dados não relatados.

Na aplicação das técnicas na pesquisa de campo foi utilizada a técnica de

abordagem e observação de grupo focai ou grupo de discussão.

Nas comunidades do Cuniuá, a investigação foi realizada tendo por base a

técnica de grupos focais (Krueger, s/d). Foram formados dois grupos, separados

por gênero, nas três comunidades trabalhadas: Cidadezinha, Viazi, Marrecão.
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9
^  Estes grupos foram estimulados a discutir sobre o tema "qualidade de vida das

®  comunidades".
9
9  Não foi possível realizar grupos na comunidade Samaúma devido à

dispersão em função das atividades ligadas à oficina de demarcação. No entanto,

três moradores da Samaúma participaram do grupo de homens do Marrecão por
9
0  encontrarem-se lá no momento em que ocorreram as dinâmicas.

Vale salientar que, a presença de uma organização não governamental

religiosa, vinculada à igreja evangélica Luterana e conhecida como "Novas

Tribos", que ali se encontra há anos impediram que quantificássemos algumas

®  etapas do processo do sistema de produção da cultura Deni. O fato nos levou a

0  dedicarmos maior tempo em outras técnicas de intervenção na tentativa de

_  obtermos dados confiáveis.

0  Nas aldeias localizadas no rio Xeruã, a pesquisa de campo foi realizada em

Morada Nova, Boiador e Itaúba, por meio de grupos mistos formados por homens

^  e mulheres, sendo que houve predominância dos homens. Os desenhos, em sua

maioria, foram confeccionados pelas mulheres; já os mapas cartográficos foram

resultantes de elaboração coletiva.

n

3.4.2 Métodos e técnicas de campo

As Técnicas utilizadas na Intervenção Empírica foram:

v^Questionário: constituído de perguntas abertas, fechadas e de reforço.

'  v^Entrevistas: Abertas sem roteiro prévio para obterem-se informações

referentes aos processos representativos, o imaginário social e cultural e as
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9
^  explicações dos entrevistados sobre o planejamento, significado e importância da

®  conservação dos recursos naturais terrestres e aquáticos. As entrevistas foram
9
(p feitas, na maioria das vezes nas casas dos entrevistados, geralmente

acompanhadas por muitos outros Deni, que não hesitavam em dar opinião, ainda

que não fossem solicitadas, logo se pode concluir que as entrevistas eram

coletivas.

O levantamento passou por fases múltiplas e consecutivas acontecidas

durante os três meses de trabalho de campo, onde questões abertas foram feitas

para saber-se:

9  ̂ As formas de utilização das plantas; Através de trilhas onde em média
9

duas pessoas da comunidade, pacientemente, detalhavam a espécie

9^  (nome da árvore), partes utilizadas e tipos de uso. Posteriormente, estas

9  informações eram confirmadas e melhoradas nas entrevistas feitas na

aldeia, onde os presentes faziam questão de lembrar outras espécies e

usos.

^ As formas de utilização da fauna; não havendo nenhuma restrição.

algumas vezes seguimos com os Deni quando o objetivo era a caçada,

logo, através de observações e entrevistas ao longo de caçadas e

algumas festas, pudemos verificar a importância da fauna na vida

cotidiana.

Os mecanismos de manejo do habitai e; estas informações foram

conseguidas através de observações feitas no dia-a-dia, em visitas aos

lagos, roçados, florestas e nas próprias aldeias.
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9
V As propostas de manejo e conservação usadas e percebidas como

®  necessárias para o futuro recente.
9
9  Para identificação científica das plantas e dos peixes e complementação

dos dados foram executados levantamentos através de bibliografia especializada,

consulta a coleções botânicas e zoológicas de instituições da região e auxílio de

9
0  profissionais em botânica.

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

®  4.1 Caracterização do povo indígena Deni

9  4.1.1 História

4.1.1.1 Demarcação

O processo demarcatório das terras indígenas Deni é fruto de uma longa

luta entre organizações ligadas a esta população indígena e os responsáveis pela

®  legalidade da demarcação. Na tentativa de melhor traduzir o histórico desta luta,

^  transcrevemos para este trabalho um documento realizado por Nilo D'Avila e Tica

®  Minami.

Nilo D'Avila foi coordenador do Projeto Deni da campanha da Amazônia da

Associação Civil Greenpeace e Tica Minami é consultora de mídia da campanha

da Amazônia da mesma organização, em Manaus. Segundo documento publicado

no site www.greenpeace.org.br a demarcação oficial do Território Indígena (TI)

Deni, que teve início em maio na Amazônia, vai assegurar a integridade de mais

de 1,5 milhão de hectares de floresta. A demarcação Deni faz parte de um longo

processo, iniciado com a primeira identificação da TI, realizada nos idos de 1984.

O Greenpeace se envolveu com a demarcação Deni em 1999, durante

investigação da compra de 313 mil hectares de floresta por gigante madeireira

O
malaia, que pretendia explorar madeira para a produção de compensados

destinados à exportação. Durante a investigação de campo, a Associação Civil

Greenpeace descobriu que boa parte das terras compradas pela madeireira se

sobrepunha ao território Deni - eram, na verdade, terras indígenas, que não

poderia ser negociada. Os líderes Deni aguardavam desde 1985 a demarcação de
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9
^  sua terra e já haviam perdido a crença em soluções oficiais. Alertados sobre a

m

9

9  território. A primeira tentativa foi acompanhar o trâmite do processo de

invasão de seu território, eles pediram ajuda ao Greenpeace para proteger seu

9

O

O

identificação para que os prazos fossem cumpridos e a demarcação fosse

realizada até 2001. O não-cumprimento dos prazos e acordos fez com que os

Deni decidissem realizar eles mesmos a demarcação.

(AJ  A partir da determinação dos Deni, o Greenpeace convidou as
#  organizações indigenistas (Conselho Indigenista Missionário) - CIMI, e (Operação

^  Amazônia Nativa) - OPAN, e as organizações indígenas Coiab (Coordenação das

®  Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira) e (União das Nações Indígenas

de Tefé) - UNI-TEFÉ para, juntos, formular um projeto que capacitassem os

próprios Deni a delimitar os limites tradicionais de sua terra e, assim, comandar o

®  processo demarcatório. Em 2001, uma equipe multidisciplinar trabalhou durante

seis meses diretamente com líderes de todas as oito aldeias Deni. Eles

O

(equipamento de posicionamento por satélite), e adquiriram uma idéia muito clara

O

n

O  dos compensados produzidos pela WTK na Amazônia. Em reunião com o

aprenderam a manusear instrumentos como teodolitos, bússolas e GPS

das fronteiras de sua terra. Ao mesmo tempo, o Greenpeace realizava uma forte

campanha de pressão, conseguindo fechar o mercado inglês, principal consumidor

Greenpeace, a empresa declarou formalmente que não iria explorar a área

sobreposta a terra Deni e que não recorreria à Justiça contra o processo de

demarcação.

No dia 11 de setembro de 2001, os Deni anunciavam o início do projeto de

autodemarcação de seu território. Apesar de ignorados pela mídia face aos
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^  acontecimentos internacionais, os esforços dos Deni seriam recompensados um

mês depois: o Ministro da Justiça editou a Portaria Demarcatória em outubro de

%  2001, garantindo reconhecimento constitucional dos direitos Deni sobre seu

9^  território tradicional. A finalização do processo demarcatório vai permitir a

#  formação de um corredor "etno-ambiental" ligando o território Deni com outras sete
•
^  terras indígenas, através dos rios Purus e Juruá. Este corredor, cuja área ainda

®  não é cientificamente conhecida, vai assegurar a proteção e o uso exclusivo de

®  uma faixa de floresta de mais de 3,6 milhões de hectares para uma população

^  estimada em 2.487 indivíduos, além dos Hi-marimã. Os Hi-marimã permanecem

®  sem contato com não-índios e, portanto, sua população continua desconhecida.

^  Apesar de demarcada, faltam ainda dois passos para finalizar o processo
A

^  de reconhecimento da terra Deni. O passo seguinte ao fim da demarcação é a
©

^  homologação da TI pelo presidente da República. No momento, existem 74 Trs à

^  espera da homologação, como por exemplo, Raposa Serra do Sol, em Roraima.

®  Se todas as terras indígenas na Amazônia Brasileira estivessem demarcadas,

^  quase 20% da floresta estariam sob algum tipo de proteção legal. Recentemente,

medidas que não fazem parte do processo de reconhecimento de Trs - como a

consulta ao Conselho de Defesa Nacional (GDN) e a Câmara de Relações

Exteriores e Defesa Nacional (CREDEN) - foram sugeridas pela Casa Civil da

Presidência, expondo as homologações a contestações inoportunas, que fogem

ao Decreto 1775/96, que define o trâmite para o reconhecimento de uma terra

indígena.

^  Apesar destas dificuldades, a demarcação da TI Deni representa um passo

r  histórico para todos aqueles que lutam para reverter à tendência de destruição do



^  patrimônio natural através do trabalho com as comunidades tradicionais e do
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cumprimento da legislação.

4.1.1.1.1. Língua e autodenominação

^  Os Deni pertencem à família lingüística Arawá, do tronco Aruak. Segundo o

®  Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Deni,

®  da FUNAI (2000), é possível notificar atualmente a presença dos seguintes

^  subgrupos (Loebens etal., 2001);

a) Seruva Kude Deni: povo do Xeruã, como se denominam os Deni do

Cuniuá;

b) Upanava Deni: vieram do outro lado do rio Purus, depois ocuparam os

^  rios Pauni, subiram o Mamoriá e o Aruá, até chegar ao rio Cuniuá, são
m
^  maioria na comunidade Marrecão na parte mais próxima à beira do rio;

^  c) Bukuré Deni: vieram do rio Aruá, afluente do Cuniuá sendo maioria nas

^  comunidades Visagem e ex- Kumaru Novo (atual Samaúma);

d) Kuniva Deni: vieram do baixo rio Cuniuá, são maioria na comunidade

Buzina;

e) Varasa Deni: vieram do rio Xeruã, são maioria nas comunidades Madu

Sikuri (uma parte do Marrecão) e Cidadezinha;

f) Minu Deni: são provenientes do igarapé Curabi, afluente do rio Xeruã,

são maioria na comunidade Morada Nova;

g) Katu Deni\
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^  h) Hava Deni: povos do patauá são majoritários na comunidade Terra

Nova e na terra Indígena Deni;

i) Tamakurí Deni: são maioria na comunidade Marrecão na parte mais

próxima à pista de pouso;

#  j) Mei Vesse Deni: povo da taioba branca;

k) Makui Deni: são maioria na comunidade Itaúba;

I) Zumahi Deni: povo da onça existe apenas um representante na terra

indígena;

m) Putavi Deni: também possuí apenas um representante.

No entanto verifica-se que estes subgrupos encontram-se misturados,

sendo comum à presença de vários indivíduos morando (muitos deles casados)

em outras comunidades de subgrupos diferentes.

4.2. Caracterização sócio-econômica do povo Deni
m

©

©

^  o estudo da população foi realizado com o objetivo de compreender os

©

©

©

n

©  sustentabilidade econômica. Segundo Loebens et ai. (2001), o estudo da população

efeitos da dinâmica populacional nos conteúdos culturais da organização social e

política, com influência nos processos de conservação dos recursos naturais para

foi realizado para correlacionar a dinâmica populacional, situada nos aspectos

ecológicos da influência da mesma na configuração do ambiente local, numa

determinada temporalidade.

O uso do procedimento temporal tem a ver, a princípio, com o fato de a

incursão nos dados demográficos demonstrarem as estruturas econômicas e
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^  sociais, e aos conteúdos cultural, ideológico e representativo das populações

®  Deni, na região da micro-bacia dos rios Cuniuá e Xeruã, reporem-se parcialmente

quando não ocorrem contradições transformadoras radicais dos elementos na

estrutura da vida social.

#  É o caso das camadas mais jovens das populações em relação ao espaço
m
A  físico que ocupam e o seu potencial reprodutivo que afetará, em futuro próximo,

nas taxas de incremento populacional e de ocupação do espaço físico, vindo a

®  requerer também acréscimos na oferta de terras e alimentos.

9^  o crescimento de uma população humana está diretamente relacionado

®  com a idade e o sexo dos indivíduos. Não é apenas pelo efeito que exercem sobre
9
^  os componentes da dinâmica da população que consideramos a idade e o sexo,

_  mas por serem variáveis socioculturais muito importantes na relação ser humano x
9

#  ambiente. Partes significativas das formas produtivas, no caso a dos Deni, são
m
^  executadas numa divisão sexual do trabalho, verificada nas tarefas cotidianas das

®  mulheres e jovens do sexo feminino com ajuda eventual das crianças e dos

^  adultos e jovens do sexo masculino. Daí os componentes demográficos sexo e

a

n

Os censos realizados, nesta pesquisa, trazem informações sobre a

idade representarem um dado fundamental por interferir nos mecanismos

organizativos da produção na cultura Deni.

distribuição espacial dos Deni, atualmente assentados e distribuídos em quatro

comunidades do rio Cuniuá denominadas Cidadezinha, Marrecão, Viazi e

Samaúma e em três do rio Xeruã denominadas Boiador, Morada Nova e Itaúba.

Ainda que tais dados não traduzam, em sua totalidade a situação atual, são

importantes pela sua abrangência e por permitir cálculos de projeção para esta
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^  área, permitindo ainda uma visão gerai do fenômeno populacional humano na
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área.

Nos dados levantados no Censo Populacional realizado nas referidas

comunidades, obteve-se a composição por sexo e idade da população local

#  conforme apresentados nas Tabelas 1, 2, 3,4, 7,8,9.

m

®  4.2.1 Demografia da população Deni do rio Guniuá
®
®  Os dados de demografia realizados por Loebens et ai (2001) foram

^  confrontados e atualizados com dados coletados durante a realização deste

®  trabalho, conforme tabelas abaixo.

^  Na comunidade Cidadezinha (Tabela 1), observa-se um equilíbrio geral na

relação entre homens e mulheres, principalmente entre a faixa etária de O a 19,

onde a população de mulheres é maior que a de homens, garantindo assim, a

possibilidade de crescimento populacional, já que esta é uma faixa de crianças e

jovens.

Hi
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Tabela 2 - Distribuição por Sexo e Idade da População Residente na Comunidade

•

9

9

9

9

m

O

n

Faixa Etária
Sexo

Homem Mulher

0a9 24 16

10 a 19 12 13

20 a 29 12 12

30 a 39 2 4

40 a 49 2 3

50 a 59 1 2

60 a 69 1 1

Total Global 54 51

Fonte: Lcebens et ai (2001)

A comunidade Vlazi (Tabela 3) apresenta um certo desequilíbrio geral na

relação entre homens e mulheres, no entanto, apresenta uma relação favorável ao

crescimento populacional, já que na faixa etária entre O a 19 a população de

mulheres é maior que a população de homens.

Tabela 3 - Distribuição por Sexo e Idade da População Residente na Comunidade

Faixa Etária
Sexo

Homem Mulher

0a9 12 11

10a 19 5 8

20 a 29 6 3

30 a 39 2 1

40 a 49 2 2

50 a 59 0 1

60 a 69 2 0

Total Global 29 26

Fonte: Loebens et a\. (2001)
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Das comunidades do rio Cuniuá, Samaúma (tabela 4) é a que apresenta

maior desequilíbrio geral na relação entre homens e mulheres, principalmente na

faixa etária entre O a 19, onde as mulheres representam apenas 37% da

população.

Tabela 4 - Distribuição por Sexo e Idade da População Residente na Comunidade
de Samaúma no rio Cuniuá, município de Itamarati, estado do Amazonas. Brasil.
2000.

Faixa Etária
Sexo

Homem Mulher

0a9 11 3

10a 19 8 7

20 a 29 5 3

30 a 39 2 1

40 a 49 3 3

50 a 59 2 1

60 a 69 2 1

Total Global 33 19

Fonte: Loebens et ai (2001)

Até o ano 2000, a população Deni do rio Cuniuá encontrava-se distribuída

da seguinte forma:

Tabela - 5. Distribuição da população Deni do rio Cuniuá, município de Itamarati,
Amazonas, Brasil, 2000.

COMUNIDADE POPULAÇÃO

Marrecão 105

Cidadezinha 97

Viazi 55

Samaúma 52

Total 309

Fonte: Loebens et ai (2001)



m

•

m

m

m

%

m

%

m

m

m

B

m

m

B

m

POPULAÇÃO GERAL DO RIO CUNIUÁ

17%
31%

18%

□ Cidadezínha

SMarrecão

□Viazi

□ Samaúma

34%

30

Figura 2 - Distribuição da população residente nas comunidades do rio Cuniuá,
município de Tapauá, Amazonas. Brasil. 2000. Fonte: Loebens et ai (2001).

Dados mais recentes, levantados no mês de maio de 2002 apresentam a

população do rio Cuniuá distribuída conforme tabela 6.

Tabela 6 - Distribuição da população do rio Cuniuá, município de Itamarati,
Amazonas, Brasil, 2002.

COMUNIDADE POPULAÇÃO

Marrecão 107

CIdadezinha 103

Viazi 98

Samauma 57

Total 375
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Pode-se observar que nos últimos dois anos a população Deni do rio

Cuniuá teve um crescimento na ordem de 24%, saltando de 309 para 375

pessoas.

Ressalta-se que a população de cada comunidade parece ser muito
w

#  instável, pois, há um contínuo processo migratório de indivíduos de uma

A  comunidade para outra.

4.2.2 Demografia da População Deni do rio Xemã

#  Nas comunidades localizadas à margem do rio Xeruã permanece o mesmo
%
iH fenômeno, onde a relação entre homens e mulheres parece não ser muito

^  diferente da apresentada nas comunidades do rio Cuniuá, conforme Tabelas 5, 6 e

(H 7 e distribuição relativa da população na Figura 3.

m
^  Na comunidade Boiador (Tabela 7) observa-se um desequilíbrio geral na

relação entre homens e mulheres e na faixa etária entre O a 19, a população

masculina também é superior à população feminina, o que proporciona à

^  comunidade, um crescimento populacional lento.



32

9

m

9

9

m

«

9

9

9

9

m

9

9

9

Tabela 7 - Distribuição por Sexo e Idade da População Residente na Comunidade
de Boiador no rio Xeruã, município de ítamarati, Amazonas. Brasil. 2000.

9

9

9

9

n

9

9

Faixa Etária

Sexo

Homem Mulher

0a9 22 13

10a 19 18 19

20 a 29 20 18

30 a 39 5 5

40 8 49 4 0

Total Global 69 55

Fonte: Loebens etal. (2001)

Das comunidades do rio Xeruã, Itaúba (tabela 8) apresenta a maior

disparidade na relação entre homens e mulheres, estando a faixa etária entre O a

19a mais desproporcional, apresentando, aproximadamente, o dobro de homens

em relação a mulheres, dificultando ainda mais o rápido crescimento da

população.



<•

•

%

'9

9

9

9

f*

li*

(*.
J

m,

■f^.

33

Tabela 8 - Distribuição por Sexo e Idade da População Residente na Comunidade
de Itaúba no rio Xeruã. município de Itamarati, Amazonas. Brasil. 2000.

Faixa Etária
Sexo

Homem Mulher

0a9 20 9

10a 19 6 6

20 3 29 17 18

30 a 39 1 0

60 a 69 3 1

Total Global 46 34

Fonte: Loebens et ai. (2001)

De acordo com Loebens et ai. (2001), na região do Xeruã (tabela 8), a

comunidade de Itaúba apresentou uma depopulação o que pode estar relacionada

com uma epidemia de sarampo ocorrida em 1988, dizimando 60 pessoas.

Naquela época a comunidade era composta por 138 indivíduos (37 casas) e,

atualmente está reduzida a uma população de 80 indivíduos (16 casas). Vale

registrar que no período de 1999 a outubro/2001 de seis nascimentos, cinco foi do

sexo masculino.

Em Morada Nova (Tabela 9) pode-se observar uma situação de conforto,

onde a quantidade de mulheres é bem maior que a de homens na faixa etária

entre O a 19 e se estendermos até aos 30 anos, a população feminina aumenta

ainda mais. Logo, a comunidade Morada Nova além de gozar do privilégio de

poder ter um crescimento populacional normal, poderá servir como fonte de

equilíbrio ao crescimento populacional à comunidade do Boiador e Itaúba.

BIBLIOIECa DO ItiPA



34

%

%

m

Tabela 9 - Distribuição por Sexo e Idade da População Residente na Comunidade
de Morada Nova no rio Xeruã, município de Itamarati, Amazonas. Brasil. 2000.

Faixa Etária

Sexo

Homem Mulher

Oag 14 21

10a 19 9 12

20 a 29 22 24

30 a 39 5 1

40 a 49 5 8

50 a 59 4 2

60 a 69 1 0

Total Global 60 68

Fonte: Loebens et al. (2001).

Na região do rio Xeruã, no ano de 2000, a população apresentava

distribuição conforme tabela 10.

Tabela 10 - Distribuição da população Deni do rio Xeruã, município de Itamarati,
Amazonas, 2000.

COMUNIDADE POPULAÇÃO

Morada Nova 128

Boiador 124

Itauba 80

total 332

Fonte: Loebens et al. (2001)
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Figura 3 - Distribuição relativa da população residente nas comunidades do rio
Xeruã, município de ítamarati, Amazonas. Brasil. 2000.

Dados mais recentes, obtidos em agosto de 2002 apresentam a população

Deni do rio Xeruã distribuída conforme Tabela 11.

m

Tabela 11 - Distribuição da população Deni do rio Xeruã, município de ítamarati,
Amazonas, 2002.

COMUNIDADE

Morada nova

Boiador

Itauba

Total

POPULAÇÃO

130

130

98

358

Apresentando um crescimento de 7% em, aproximadamente, dois anos,

saltando de 332 para 358 pessoas, pode-se observar que a população Deni do rio
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^  Xeruã cresceu menos que a população do rio Cuniuá. Pode-se inferir que uma das

razões para esta diferença na taxa de crescimento esteja no fato das

^  comunidades do Xeruã apresentarem uma desproporcionalidade na relação entre
H
^  homens e mulheres na faixa etária de O a 19 anos, onde a população masculina é

#  bem maior que a população feminina.

H  Vale ressaltar que o fato de citar-se a faixa etária entre O a 19, sugere-se

®  que esta seja a de maior importância para o crescimento da população Deni, por
9

9  se tratar de crianças e jovens, o que os tornam sujeitos determinantes no

^  crescimento populacional, haja vista que é nesta faixa etária que se encontram os

^  indivíduos em idade de pico de reprodução e outros que em alguns anos chegarão
%

a esta idade.

m
Este trabalho registrou, até agosto de 2002, uma população total de 733

#  pessoas, nas sete comunidades Deni.
m

m

^  4.3 Natalidade e Mortalidade.

m

^  o trabalho proposto, não havia traçado como objetivo coletar informações a

respeito da taxa de natalidade e mortalidade desse povo, no entanto, diante de um

m, quadro bastante inquietante, resolveu-se adentrar neste campo, coletando

informações nos postos de saúde representados pela OPINPI - Organização de

^  Proteção ao índio do Médio Purus - convênio FUNASA - Fundação Nacional de

Saúde.m
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^  Pode-se observar (anexos 3 e 4) as taxas de óbitos e nascimentos nas

®  comunidades do rio Xeruã no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2002.
9
H  Vale salientar que estes dados foram atualizados em dezembro de 2002.

m
o quadro retrata um dos problemas sociais mais presentes na vida dos

9

9  Deni a falta de assistência médica nas comunidades. Ainda que presentes nas
9
H  comunidades, os postos de saúde carecem de medicamentos básicos.

®  A presença de doenças aparentemente fáceis de serem tratadas, como é o

9  caso da diarréia e gripe, ainda é a responsável pelo maior índice de fatalidades

^  entre essa população, principalmente crianças. A pneumonia também é outra

doença que assola a população, no entanto, seu início se deve muitas vezes a

uma simples gripe, pois, a temperatura, o vento e o tipo de moradia dos Deni,

favorecem seu agravamento.

De 22 óbitos, registrados neste espaço de tempo, seis se deve à diarréia.

m

m

m
^  ou seja, 27% do total de mortes

Nas comunidades do rio Cuniuá, os dados (anexo 5) parecem retratar uma

situação ainda pior, pois, de 39 óbitos registrados neste intervalo de tempo, 85%

se deve a seis tipos diferente de enfermidades, onde a malária representa 20,5%,

seguida pela pneumonia com 18%, diarréia e infanticídio com 15,4%, sarampo

com 10% e meningite e tuberculose com 7%.
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4.4 Organização social e cultura

^  4.4.1 Festas e rituais

9  As festas ocorrem durante todo o ano. No entanto, é durante o verão

•
^  amazônico que ocorre a maioria delas. Período em que há uma fartura maior de

®  alimentos, fator essencial para qualquer tipo de "animação", brincadeira, festa. O

9  nome dado às festas, de modo geral, é Ima Amishinaha. Mas há a festa do hizama

^  (queixada {Tayassu pecari (Link, 1975)), do manu (cairara), da pu'u (mandioca

#  (Manihot esculenta, CRANTZ)), da cana-de-açucar (Saccharum offícinarum L.), do
%
^  sami (ananá (Ananas comosus (L.) Merril, do hava (patauá {Oenocarpus bataua

(Mart.)), da banana {Musa sp.), batata doce {Ipomoea batatas), açaí {Euterpe
9

%  oleraceae (Mart.)) etc.

m
^  Em todas as festas é consumido todo o tipo de alimento que existe no

^  momento na comunidade. Através das festas, pode-se estabelecer uma relação
m

com a fartura, associada à biodiversidade de espécies animal e vegetal para

alimentação (Loebens et a/.,2001).

^  Existem brincadeiras de terreiro que são exclusivamente de mulheres, onde

cantam e dançam até altas horas da noite; há também as brincadeiras mistas e as

só de homens.

Como em todo povo de tradição oral, segundo Loebens et ai (2001), a

^  música Deni tem valor especial e de grande destaque em sua cultura. Os Deni

gostam de cantar. Eles cantam nos preparos dos rituais, das festas, "animação" e.
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^  é claro, nos próprios rituais festivos. A música faz parte de suas vidas. Mesmo as

®  formas de chamarem uns aos outros quando estão distantes são melodiosas.
•
9  As músicas do Povo Deni refletem seu dia a dia, o seu conhecimento da

^  Mata, dos animais que vivem nela, o valor a sua terra, os sentimentos de perda,
#  partida, saudade, amor, desejo sexual, afeto etc. São cantos cuja entonação é tão

H  afinada quanto a um coral treinado, que soa agradavelmente aos ouvidos de quem

^  ouve.
m

9  Nelas estão presentes também os resultados das agressões e maus tratos

%
^  sofridos a partir do contato com os brancos, os sentimentos de fragilidade e

^  dependência do mundo branco que se apresentou a eles.
m
^  A influência da presença dos "não-indígenas" na cultura Deni, também é
m

percebida quando se observam músicas, onde a letra fala de um Deus dos

brancos, da ida para o céu (dos brancos) e até mesmo durante a dança, onde um

missionário, por algumas vezes, decidia a música a ser cantada.

A seguir, músicas cantadas pelos Deni ( Loebens eta/.,2001).

"Kariva, karíva

Uva pena tikhara

Kariva

Uva pena tikhara..."(Tapa- falecido patarahu da Visagem)".

Sentido: "Branco, branco, já chega, tá bom tu ta Matando eu, tenha pena de

nós". (Maria)

"FUMAI areia fitarão"

Sentido: "Funai, nosso patrão" (Kubuvi- Cidadezinha)

m
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"ukha pamituvi

ukha pamituvi

pamade apahi

tuveiza unii
m

9  niha unii
m
^  nihaunii
m

nikhitivehina..." (Paulo/Trteruvi - Cidadezinha)

Sentido: Eu quero duas mulheres. Uma só não serve porque assim (com duas)

serve muito. É muito bom de transar. Vamos fazer amor."(Maria)".

"Shunu unii

9

#

m

m

#  phiram ava'a

puhatuziva" (Makakari em Visagem)
m

m

®  Sentido: "Eu não tenho outra terra, só tenho essa".

^  "zava ara biniza
í?

m

m

^  zamara buniza

Ci

m

m  uhita, uhita"... (Makakari em Visagem)

ekhe ukhatumanitai

ukhatuma nitae

ukhatuma

Sentido: "Tá olhando, não sabe que vai morrer. Tu vai chorar".(Maria)

4.5. Formas de Organização da produção

A vida nas Comunidades é baseada nas relações de parentesco. O

trabalho, a produção, o consumo, a educação, a saúde etc. estão organizados
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através de relações e redes de parentesco. As famílias são constituídas por

parentes que compartilham a moradia, o roçado e o forno de farinha, e esses

componentes constituem as unidades domésticas de produção e consumo. O

grupo familiar trabalha em conjunto para cultivar o roçado, os plantios próximos

das moradias e fornecer os produtos do extrativismo vegetal e animal

^  principalmente o pescado, consumido diariamente com a farinha, obtida dos

trabalhos de beneficiamento da mandioca produzida nos roçados (Loebens et al.,

2001). Segundo Kroemer (1997), a unidade social e econômica é o grupo

doméstico o qual é constituído da família nuclear. O sistema terminológico Deni é

®  da terminologia dravidiana para primos e do padrão bifurcado da terminologia

^  avunuclear. Os primos paralelos são classificados na mesma categoria de irmãos

^  e os primos cruzados recebem termos distintos que variam de acordo com o sexo
®  do falante. Os irmãos do pai são classificados da mesma categoria de pai, e as
m

m

m

irmãs da mãe na mesma categoria de mãe. O irmão da mãe e a irmã do pai são

A

classificados com termos distintos (Kroemer, 1997). Os Deni mantêm uma

organização social fundada no modelo familiar patrilinear, com divisão sexual

diferenciada do trabalho e das relações sociais em geral, no entanto para algumas

atividades que em outros tempos eram exclusivamente ou do homem ou da

mulher, hoje já se observa um certo compartilhamento. Ao casar-se, o homem

Deni é obrigado a prestar serviços para o pai da sua mulher e passa a morar em

sua casa até o nascimento do primeiro filho. Isto significa compartilhar o roçado e

a busca de alimentos em geral, caracterizando uma modalidade de residência

matrilocal. Nos rituais de preparação da bebida caiçuma, observa-se que os

homens separam-se das mulheres em casas diferentes; um dia os homens
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oferecem a bebida para as mulheres, no outro, estas oferecem para aqueles. Os

Deni são homens carinhosos e afetuosos para com os fiihos e, demonstram

saudades da família quando estão distante.

Segundo Loebens et ai. (2001), a mulher Deni participa intensamente da

rotina de trabalho (tabela 12) nas comunidades, carrega peso e fala pouco com

visitantes não indígenas. Elas vão para o roçado, geralmente, acompanhadas

pelos filhos pequenos, que lhes ajudam e aprendem a cultura desde cedo,

segundo contam, estão para ouvir, ver e aprender o trabalho (Figura 04). A divisão

do trabalho se dá de forma rotativa, sendo um dia das mulheres e outro dos

homens. No dia que as mulheres trazem alimentos é como se os homens

ficassem devendo o dia seguinte, e vice-versa.

- yk/iT" .

t  --

Figura 04 - Mulher Deni acompanhada do filho durante o trabalho: processo de
aprendizagem para a criança. Rio Xeruã, município de Itamarati, Amazonas, 2002.
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Tabela 12 - Divisão de tarefas por gênero entre as comunidades Deni. Estado do
Amazonas. Brasil. 2000.

Atividade Feminina Mascuiina Fem/Masc.

Confecção de canoa e remo X

Coleta Vegetal X

Confecção de flecha, arco, dardos,
lanças, zarabatana e arpões X

Relações externas X

Construção de casas X

Limpeza terreno X

Escolha/transporte da madeira X

Seleção/transporte Caranã X

Confecção peças madeira X

Coleta do cipó X

Tecimento de palhas e cobertura X

Caça X

Extração copaíba X

Comércio X

Preparo e distribuição de caça e/ou X

pesca

Cozinha X

Transporte de Lenha X

Trabalhos domésticos X

Costura X

Lavagem de roupa X

Cuidar das crianças X

Carregar água X

Confecção de Maqueira X

Adornos - algodão X

Colares X

Criação animal X

Preparo caiçuma X

Preparo de Rapé X

Coleta frutífera X

Confecção de Paneiro, cesto, panaco X

Brçça e derrubada X

Queima do roçado X
Plantio X

Transporte de Produtos agrícolas X

Carregar/por mandioca de molho X

Carregar massa - preparo farinha X
Por na prensa X

Peneirar X

Fazer o fogo/forno X
Torrar X
Empaneirar X

Pesca X

Fonte: Loebens ef a/.(2001)
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Na atividade de pesca, as mulheres Deni também se destacam Durante

esta prática, a quantidade de peixes trazida por elas é satisfatória, o que motiva à

festa na comunidade, onde quem se encarrega de tratar o peixe e preparar são os

homens, e enquanto o peixe não está pronto para ser consumido, se distribui

bastante caiçuma, que tem significado simbólico pelo qual a bebida caiçuma está

presente nos rituais e também, tirar "panema (má sorte). Loebens et a/.(2001).

Especialmente nas festas, a pesca é realizada coletivamente ou pelos homens ou

pelas mulheres, que se altemam a cada pescaria (Figura 05).

Figura 05 - Mulheres Deni chegando da pescaria: mulheres pescam sem a
presença de homens. Rio Xeruã, município de Itamarati, Amazonas. 2002.

Segundo Loebens et a/.(2001) a divisão da área para os roçados ocorre a

partir de um ponto central onde são colocadas varas de pau formando áreas

triangulares, representadas pelas linhas pretas na Figura 06; os nomes referem-se
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aos pais das famílias, por exemplo: Masarava, Bautunarí, Kunine, Mahuru etc. A

distribuição da área (pós-derrubada) é organizada pelo Patarahu de forma

eqüitativa entre as famílias. Destaca-se ainda que, neste processo, o Patarahu

tem direito a uma área maior (Noda 2003).

Observa-se, no entanto, que esta forma de roçado está sendo aos poucos

substituída pela divisão em faixas paralelas (Figura 07), fato observado no ano de

2001. Contudo, mantendo-se o princípio de eqüidade.

Figura 6 - Método de divisão de área para roçados utilizados pelos Deni Xeruã,
município de Itamarati, Amazonas. 2001. Fonte: Noda etal. (2003).
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Figura 7 - Método de divisão de área para roçados novos utilizados pelos Deni
Xeruã, município de Itamarati, Amazonas. 2001. Fonte: Loebens et al. (2001)

4.6 Recursos naturais: arranjos e usos

A disponibilidade de alimento durante o período da cheia e da vazante

(seca) dá um contomo de tranqüilidade ao povo Deni. Entretanto, o contato com

objetos produzidos na cidade, como anzol, panelas e outros os fazem sentirem-se

dependentes e com necessidade de realizar mais trabalhos, diversificando suas

atividades extrativistas.

As paisagens foram construídas através do processo de atuação sobre o

ambiente pelas atividades produtivas, onde a necessidade das comunidades era

suprida e a excedente, sempre que possível, usado como moeda de troca, na

maioria das vezes esta troca ocorre com regatões, proporcionando os meios para
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satisfazer. As necessidades da vida diária, como alimentação, moradia,

ferramentas e artefatos culturais. No entanto, a subsistência é um requisito para a

manutenção da forma de vida étnica e não somente para a sobrevivência física.

A dinâmica e o manejo do espaço ocupado pelos Deni pode melhor ser

visto nas representações dos mapas cognitivos elaborados através de dinâmicas

participativas (Figura 8).

-

1^4

Figura 8 - Representação espacial da área ocupada pelos Deni da Comunidade
Morada Nova, rio Cuniuá, município de Itamarati, Amazonas. 2001. - 1.Terreiro;
2.Casas; 3.Rios e lagos; 4.Roçados; õ.Florestas. Fonte: Loebens eía/.(2001).

A paisagem é o resultado do que é denominado por Bertrand (1972) de "...

combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e

antrópicos..." em determinadas porções do espaço. As áreas ocupadas pelos Deni

mostram claramente o processo de ocupação humana em função da evolução de

suas paisagens, pelo manejo do meio de forma a comportar a transformação da

paisagem natural em um sistema agrofiorestal, onde as plantações de árvores
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frutíferas e outras são associadas ao cultivo de plantas alimentícias de ciclo curto.

Esta organização revela a complexidade das técnicas e experiências acumuladas

9  na organização de um sistema produtivo, onde processos conservacionistas

^  podem ser praticados em acordo com os preceitos dos Dení (Figura 8). O sistema

®  de produção desenvolvido pelos Deni caracteriza-se por apresentar componentes
•
^  de conservação, onde se verifica, na formação dos sistemas agrofiorestaís,

preocupação em manter recursos genéticos vegetais, através da introdução de
W

A  espécies úteis, principalmente de ciclos longos.
A
^  Na organização espacial da comunidade pode ser observado o plantio de

®  inúmeras espécies vegetais em diferentes arranjos espaciais, onde pode se
A

verificar (Loebens etal., 2001):

Um conjunto de espécies arbóreas frutíferas e outras de uso diverso nas

imediações das casas, percorrendo em direção a parte central uma associação de

bananeiras associadas a espécies helíófilas mais resistentes a inundações como

os ingazeiros (Inga sp), goíabeíras (Psidium guajava L.), jenipapeiros {Jenipa

americana L.) etc. a semelhança dos terreiros ou sítios das populações

tradicionais amazônicas;

v^Manchas de cultivos com variedades de mandioca e macaxeira em

miscelânea com fruteiras e outras espécies para diversos usos.

v^Áreas de regeneração de vegetação natural, denominadas de capoeiras

oriundas do uso da técnica de pousio.

v^Zona de vegetação natural características do ecossistema Terra Firme.
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4.7 Estratégias de Etnoconservação

A dinâmica de vida dos Deni acaba por promover equilíbrio ambiental das

áreas onde habitam e de sua própria subsistência. A subsistência de suas

comunidades reside no equilíbrio sócio-econômico ao evitarem a devastação do

meio ambiente, favorecidos pela baixa densidade demográfica. A manutenção da

biodiversidade é um elemento essencialmente importante e que justifica o fato dos

Deni serem povos semi-nômades, uma vêz que mudam de lugar,

aproximadamente, a cada 10 anos, cujas necessidades alimentar são supridas

%  também pela formação de novos roçados e estruturação de novas comunidades.

^  Convivem os Deni, equilibradamente com o meio ambiente, garantindo um

^  bom aproveitamento da totalidade de seu habitai e favorecendo a recuperação de

^  fauna e flora. A prática de cultivar várias áreas em situações geográficas

diferentes é um fator importante no processo de adaptação à baixa fertilidade do

solo à deficiência em sais minerais, a altas temperaturas, às chuvas pesadas e

^  contínuas e aos recursos alimentícios abundantes apenas em áreas extensivas.

^  Assim os roçados podem se recuperar por um ciclo econômico de plantio, colheita
m

^  e replantio (Loebens et ai, 2001).

A diversificação de ambientes manejados e a localização dos roçados

^  podem melhor ser visualizado na representação da Figura 9 e 10.
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Figura 9 - Representação espacial da diversidade de ambientes manejados pelos
Deni Xeruã, município de Itamarati, Amazonas, 2001. I.Roçados; 2.Florestas;
S.Caças; 4.Rios e lagos; õ.Casas. Fonte: Loebens etaL (2001).

A estruturação das comunidades apresenta uma situação ecológica notável,

pois ali a drenagem do solo é favorecida pela mata ao longo dos igarapés. Ao

redor das aldeias encontra-se geralmente um pomar com pupunheiras, bananeiras

e outras fruteiras. Na mata, ao redor, encontram-se pequenos recursos de

matérias-primas e os igarapés são explorados através do uso de pequenos tinguis

e cupina (espécies vegetais usadas para capturas peixes, através da liberação de

substâncias químicas).

Observa-se também que não há áreas contínuas derrubadas, pois toda a

área é intercalada por mata ou por capoeiras velhas, igualmente importantes na

restauração da situação ecológica, criando um novo ambiente de flora e fauna, o

que propicia a diversificação dos recursos alimentícios ( Loebens etal., 2001).
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Figura 10 - Representação espacial dos ambientes da comunidade Itaúba. Rio
Xeruã, município de Itamaraíi, Amazonas, Brasil, 2001. Fonte: Loebens et ai.
(2001).

Entre as estratégias de colocação das comunidades há também a

importância da água. A água, representada pelos rios que banham as

comunidades, é um recurso totalmente associado à vida (Figura 10). Neste caso,

há que se observar que os dejetos humanos são despejados, na maioria das

comunidades diretamente no solo, em locais diversificados, geralmente longe dos

recursos hídricos, no entanto, verificou-se a existência de locais à margem dos

igarapés, aproximadamente 30 metros, servindo como sanitários, onde dejetos

humanos eram despejados. Entretanto, necessário se faz averiguar a

possibilidade de contaminação desses recursos pelos dejetos espalhados por

ação das chuvas anuais na região.
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De fato, as áreas de regeneração da vegetação, as capoeiras (vasi za bute)

trazem um enriquecimento muito grande para alimentação dos Deni, pois

constituem um pólo de atração para diferentes espécies de animais como o tucano

(Ramphastos sp.), o veado {Mazama sp.) e a anta que procuram as frutas da

embaúba {Cecropia spp.) (varekava); ingá {Inga spp.) por zogue-zogue {Callicebus

sp.); a anta {Tapirus terrestrís) busca o barreiro onde há frutas, uxi {Endopleura

uchi (Huber)Cuatrec.) e (Dukesia verrucosa), piquiá (Cariocar Villosum (Aubl.)

9  Pers.), mão-de-gato (Tapura sp.), mari (Poraqueiba paraensis Ducke), buriti

{Maurítia flexuosa Mart), amapá {Brosimum parinarioides), frutos de sete-gosto

®  (não identificada), etc (Kroemer, 1997).

4.8 O Extrativismo

•

9

9

9

9
^  O uso das áreas de mata compõe o modelo tradicional de produção em

•

9

economicidade de trabalho. Muitos são os usos dados a essas áreas, mas o

sistema agrofiorestal, com processos de conservação baseados na

principal é o extrativismo nas suas formas vegetal e animal, sendo econômica a

prática da defesa dessas áreas. Na realidade há um paradoxo na defesa dessas

áreas por reconhecerem que são áreas de uso comum.

A área da prática extrativista dos Deni não apresenta uma exploração

contínua por parte de indivíduos não indígena, eventualmente, alguns barcos

pesqueiros invadem a área dos Deni, na entrada do rio Xeruã e logo são alertados

a saírem, pois, sen^re que podem, os Deni, com a ajuda do CIMI, recolhem as

redes de pêSt^ que passam a pertencer à comunidade. Quanto à exploração
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madeireíra, não foi observada, nem houve relato de acontecimentos recente, salvo

no caso da madeireíra maiaia que invadiu o território dos Deni, mas que, no

entanto, não havia explorado a área antes de ser devolvida aos Deni.

4.8.1 O extrativismo vegetal

A prática do extrativismo vegetal nas comunidades Deni é realizada sob o

aspecto relativo à alimentação, onde a coleta vegetal serve como fonte de

alimento, este tipo é feito basicamente através da coleta de frutos. Devido sua

9  diversidade, os frutos são colhidos durante o ano todo. Os frutos podem ser

consumidos na forma in natura, como é o caso da zuha (não identificada), vanaku

^  (Brosimum sp.), tapakashi (Cecropiaceae) etc., ou sob a forma de vinhos,

#  principalmente as arecaceae buriti, patauá, bacaba {Oenocarpus bacaba), açaí

etc., que garante aos Deni parte de sua dieta alimentar.

No rio Cuniuá, a comunidade Viazi apresenta maior número de espécies

coletadas, enquanto que no Xeruã a que mais coleta é a comunidade Itaúba. O

extrativismo vegetal é uma atividade importante para os Deni, colocando a

preservação das áreas onde ocorrem às atividades de coleta como importantes

para a sobrevivência cultural do povo Deni. Podem ser observados os locais de

importância para o extrativismo vegetal entre os Deni, sendo 70% dos produtos

utilizados retirados da Mata de terra firma no Cuniuá e 63,2% no Xeruã (Figuras

11 e 12).
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Fiaura 11 - Local de Coleta (extrativismo vegetal) nas Comunidades Deni do Rio
Cuniuá, município de Itamarati, Amazonas, Brasil, 2000. Fonte: Noda et ai
(2003).'

Outro local importante de coleta vegetal é a mata de igapó com 18,1% no

rio Cuniuá e 21,1% no Xeruã. Em ambos, o roçado aparece com 1,8%; a terra

baixa também é utilizada com 5.7% Cuniuá e 5,3% no Xeruã (Figuras 11 e 12).

Local de coleta

deViRM

MSachTtfnFkiM

«3,2%

Fiqura 12 - Local de Coleta (extrativismo vegetal) nas Comunidades Deni do Rio
Xeruã, município de Itamarati. Amazonas. Brasil. 2001. Fonte: Loebens et
a/.(20Òl)



55

Caule
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Figura 13 - Parte da planta utilizada (extrativismo vegetal) nas
do Rio Cuniuá, município de Itamarati, Amazonas, 2001. Fonte. Noda et al.
(2003).

As partes mais utilizadas das plantas coletadas são normalmente o fruto

com 71,5% no Cuniuá e 55,1% no Xeruã; em seguida vem o caule com 13,9% no

Cuniuá e 22,4% no Xeruã, muito utilizada em construção. Outras partes utilizadas

são semente, casca, seiva e âmago (figuras 13 e 14).

Pode ser observado que a coleta vegetal representa uma importante fonte

de alimento para os Deni, já que a principal parte utilizada são os frutos tanto no

Cuniuá, quanto no Xeruã, motivo pelo qual devem ser preservadas (figuras 13 e

14).
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Caule
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Fiaura 14 - Parte da planta utilizada (extrativismo vegetal) nas Comunidades Denido Rio XemI município de Itamarati, Amazonas, Brasil, 2001. Fonte: Loebens et
a/. (2001).

Dentre as Inúmeras espécies extraídas da floresta, as palmaceas se

destacam por manterem produção durante o ano todo, sendo na maiona das

vezes consumidas na forma de vinho, como exemplos têm-se o açaí, bacaba,

patauá e buriti (Figura 15).
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Figura 15 - índia Deni preparando vinho de buriti. Rio Xeruã, município de
itamaratl, Amazonas, Brasil, 2002.

Com relação às espécies de plantas importantes na coleta vegetal,

destacam-se as árvores de vsndku (Figuras 16 e 17) e zuhB (não identificada)

(Figura 18) por suas frutas utilizadas na dieta alimentar, cujo suco (ou vinho),

denominado "caiçuma", é bastante apreciado sendo inclusive motivo de festas, de

acordo com Loebens etal. (2001).
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Figura 16 - Representação da árvore de Vanaku e Forma de Coleta Utilizada
pelos Deni Rio Xeruã. município de Itamarati. Amazonas, Brasil, 2001. Fonte;
Loebens et al. (2001).

Nas coletas sazonais de frutas de vanaku, os homens sobem na árvore

para balançar os galhos, enquanto as mulheres ficam sob as árvores aparando-os

em paneiros grandes. Normalmente são as mulheres quem carrega peso, como é

o caso dos paneiros contendo as frutas que as transportam; quando chegam, são

recebidas com festa nas comunidades. Consomem tanto na forma in natura,

quanto na forma de caiçuma para um ritual de "bate-papo" entre apenas homens e

entre apenas mulheres. Esse tipo de atividade, evitamdo a derrubada das árvores,

demonstra a conservação da biodiversidade e o convívio sustentável com os

recursos do ambiente.

Segundo Loebens ef al. (2001), observa-se ainda, nessas representações,

a idéia de movimento, como o cacho de vanaku que está caindo no paneiro; é um
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exemplo vivo da representação da vida, onde os recursos da natureza fazem e

são as vidas dos Deni.

Pela representação das figuras 17 e 18. observa-se à riqueza do

conhecimento do Povo Deni pelas informações contidas na representação da

árvore de vanaku, contendo características que podem auxiliar na classificação

botânica da espécie. Trata-se de uma profunda representação de conhecimento

sobre os recursos do ambiente. Observa-se ainda a idéia de movimento e a visão

totalitária (sistêmica) do ambiente, onde a árvore está contextualizada em suas

inter-relações com os outros recursos do ecossistema, conforme pode ser

observado na representação da árvore de zuha (Figura 18).

Figura 17 - Representação das Características da árvore de vanaku dos Deni. Rio
Xeruã, município de Itamarati, Amazonas, Brasil, 2001. Fonte; Loebens et al.
(2001).
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A árvore de zuha produz outra fruta importante da coleta vegetal, pois,

assim como o vanaku, é também motivo de festas nas aldeias. Observa-se a

representação de características botânicas e a interação com os recursos do

ambiente (Figura 18).

Figura 18 - Representação da árvore de Zuha e suas inter-relações pelos Dení.
Rio Xeruã. município de ItamaratI, Amazonas. Brasil, 2001. Fonte: Loebens et ai.
(2001).

Esta fruta é também alternativa alimentar de diversos animais herbívoros

que a circundam, como veados e jacus. Novamente está presente a

representação sistêmica do mundo que rodela os Deni.
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O outro aspecto do extrativismo vegetal se baseia na necessidade de uma

fonte de renda para as comunidades, onde o desejo de se conseguir produtos

vendidos nas cidades faz com que os Deni usem os recursos naturais disponíveis

como forma de conseguir esses artefatos. Dentre os produtos do extrativismo

vegetal, o óleo de copaíba (Copaifera sp.) é o que mais se destaca, sendo um dos

principais produtos vendidos e/ou trocados pelos Deni, ainda que sua extração

encontre-se, bastante limitada nos últimos anos e em menor quantidade o mel de

abelha.

4.8.1.1 Extração do óleo de copaíba {Copaifera sp.)

Desde a última vez em que a FUNAI visitou as comunidades do Xeruã, não

se extrai óleo de copaíba, isto aconteceu em janeiro de 2002, onde na ocasião foi

coletado o óleo como atividade prática do curso de extração de óleo de copaíba

com o uso de trados, pois segundo os próprios Deni, essa é a forma correta de

usar esse recurso. No entanto, a falta de materiais inviabilizou esta atividade, que

no momento se encontra parada. Os trados deixados pela FUNAI apresentavam

diâmetros que não suportavam a perfuração das árvores e na maioria das vezes

quebravam, bem como a quantidade de trados era limitada, o que diminuía a

quantidade de óleo retirado, ou pelo menos, prolongava o período de coleta para

uma mesma quantidade de produto.

A extração do óleo de copaíba acontece, principalmente, no inverno, pois,

durante o verão as árvores apresentam menor quantidade do produto.
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Em reunião comandada pelo Patarahu — denominação dada ao líder -

decide-se os dias em que serão feitas as coletas.

Aproximadamente 10 homens fazem esse serviço. Cada duas pessoas

seguem caminhos diferentes, levando, aproximadamente, 1:30h de viagem por

terra até chegarem na área de coleta. As pessoas saem por volta das 7:30h e

retornam no mesmo dia, chegando de volta à comunidade aproximadamente às

16:00h.

Segundo os Deni, há dois tipos de árvores que determinam a produção,

uma com presença de camalhâo (quinas), são árvores difíceis de serem

encontradas e que apresentam uma produção elevada chegando a fornecer até

10L de óleo numa só retirada. Outro tipo de árvore é a roliça, mais comumente

encontrada e com produção que varia de 1 a 4L por retirada.

Os 10 Deni trazem aproximadamente 25L de óleo por dia durante o período

de coleta, que pode ser de 2 a 4 dias (na comunidade Morada Nova).

Atualmente o que se discute é a possibilidade de melhoria nas condições

de coleta, principalmente tornando esta, uma atividade sustentável.

4.8.1.1.1 Comercialização do óieo de copaíba

A produção é armazenada em baldes de 20L e levada à cidade de

Carauari-Am, onde é vendida ou trocada. O transporte até à cidade, na maioria

das vezes é feito por um barco do GIMI, onde, praticamente, não ocorrem custos

adicionais.
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Quando o produto chega a Carauari, o CIMI compra o produto, na tentativa

de agilizar a volta dos Deni às comunidades. Cada litro de óleo é vendido a cinco

reais (valor do ano de 2002) e esse dinheiro é usado na compra de produtos para

a comunidade, que na maioria das vezes se resume a: sal, sabão, fósforo,

cartuchos, pólvora, espoleta, chumbo, agulhas, linhas de pesca e anzóis.

Extrativismo animal, outra atividade desenvolvida apenas através da coleta

que se tornou uma relevante fonte de renda para os Deni é o mel de abelha, onde

o produto serve como valor de troca. Um grave problema verificado, que

prejudicava a comercialização do mel era presença de insetos junto com o

produto. Atualmente, as sete comunidades Deni, têm representantes fazendo

cursos de criação de abelha, com o objetivo de melhorar a higiene do produto,

produção e evitar a destruição das coiméias através da coleta direta na floresta.

4.8.2 Extrativismo animai

4.8.2.1 Coleta de insetos

Segundo Loebens et al. (2001) a coleta animal entre os Deni inclui a

captura de insetos para utilização em atividades de pesca e na alimentação

humana, como cupins (kabata), larvas abelhas {hizi nephe), caba {avani nephe) e

larvas {apu) de outros insetos em geral.

No caso das larvas de abelhas, os Deni contam com uma produção o ano

todo, já as larvas de caba somente na lua nova, os cupins no mês de agosto e as

larvas de outros insetos no período de maio a julho.
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A utilização da coleta animal destina-se principalmente para alimentação

humana e para atividades de pesca, sendo uns somente utilizados em pesca,

outros somente na alimentação e outros tanto na alimentação como na pesca.

Entre os insetos coletados, os cupins de árvores frutíferas são utilizados na

alimentação. Isso pode ser observado em desenhos onde aparecem plantas

parasitadas por cupins (Figura 19). Segundo relatos, os Deni sobem na árvore e

derrubam a casa de cupim, enquanto outros ficam aparando os insetos que caem

em cima de folhas grandes de bananeira, no chão ( Loebens et a!., 2001).

Figura 19 - Representação de Cupins comestíveis em Diversidades de Espécies
Vegetais Utilizados na Alimentação dos Deni do Rio Xeruã, município de
Itamarati, Amazonas, Brasil, 2001. Fonte Loebens et a!. (2001).
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O manejo utilizado entre os Deni para a utilização desses recursos é

realizado na forma de coleta como no caso das coiméias de abelhas e das larvas

de alguns insetos coletadas em caules de palmeiras mortas, principalmente os

buritizeiros, que ao serem retiradas servem como alimento (Loebens et ai, 2001).

Vale ressaltar que a coleta de insetos é mais praticada nas comunidades do

rio Cuniuá. As comunidades do rio Xeruã não utilizam muito a coleta de insetos,

sendo mais praticada em Itaúba, depois Boiador e de forma incipiente em Morada

Nova. A sua utilização é eminentemente para alimentação e pesca.

4.8.2.2 Caça

Não são somente as espécies de insetos que representam a coleta animal

e que compõem a fonte de proteínas da dieta das famílias. A caça de outras

espécies animais (aves, répteis e mamíferos), assim como a pesca, é também

uma atividade importante na vida deste povo. A "carne de caça" é uma iguaria que

ajuda a variar o cardápio básico e representa uma atividade executada, em sua

grande parte pelos homens adultos e jovens (Figura 2), (Loebens et aí., 2001).

As estratégias de caça usadas pelos Deni tornaram-se ferramentas

importantes no sucesso das caçadas (Figura 17). Uma das espécies mais

apreciadas e mais abundantes para esse povo é a queixada, tipo de caça que na

maioria das vezes anda em bando e é agressiva, logo, iniciada a caçada e

encontrando o bando, os Deni preocupam-se em dispersar os animais e para isso

eles começam a gritar na floresta, emitindo sons parecidos com os sons emitidos

pelos queixadas, logo se inicia uma correria onde os sons dos índios e queixadas
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se misturam causando a dispersão do bando e facilitando o abate dos animais.

■'íÉ t * ■

■

i

Figura 20 - Homens Deni chegando da caçada. Rio Xeruã, município de Itamarati,
Amazonas, Brasil, 2002.

A Garantia de alimentação para os Deni, a caça também serve como fonte

de renda para as comunidades do rio Xeruã, onde, dependendo da necessidade, o

Patarahu convoca um grupo de homens para a caçada, com duração de 3 a 5

dias, com o objetivo de conseguir bastante came.
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Os caçadores das comunidades do rio Xeruã levam bastante sai e à medida

que vão abatendo as caças, a carne vai sendo salgada e levada por eles em um

paneiro. Ao final da caçada. A carne é embarcada em canoas e levada até a sede

do Município de Itamarati-AM, onde é vendida. O transporte até a sede é feito por

canoas e pode levar até 4 dias de viagem, dependendo da quantidade de

pessoas.

Os Deni usam como instrumentos para caça espingardas, arcos e flechas,

flechas com ponta feita de facas e pedaços de terçados. Vale ressaltar que o uso

da espingarda é bastante limitado, devido à falta de munição.

Os animais que mais são abatidos pelos Deni são os queixadas e catitus

{Tayassu tajacu) e ,eventualmente, antas {Tapyrus terretris) e veados {Mazama

americana).

O dinheiro arrecadado com a venda da carne salgada é usado na compra

de utensílios pré-determinados pela comunidade que na maioria das vezes se

resume a sabão, sal, munição e material de pesca.

Com o objetivo de suprir a necessidade alimentar da comunidade, o povo

Deni usa uma grande quantidade de animais como caça, incluindo aves,

mamíferos, roedores, quelônios etc. (Tabela 13).

Quando o objetivo é a alimentação, formam-se grupos de 3 a 4 pessoas e

até mesmo uma única pessoa sai para caçar. Dependendo da quantidade de

caças, estas podem ser divididas entre as pessoas da comunidade.

Com base nos nomes populares e locais de captura das espécies, foi

possível listar as espécies que foram mencionadas, por serem conhecidas e

consumidas na dieta alimentar das famílias. Numa grande diversidade com mais
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de 48 espécies relatadas, os Deni muito apreciam a carne de caça, sendo motivo

de festa quando capturadas.

Tabela 13 - Espécies de caça reconhecidas e capturadas nas Comunidades Deni
do Rio Cuniuá, município de Itamarati, Amazonas, Brasil, 2000. (Loebens et ai,
2001).

NOME REGIONAL NOME NA língua
COMUNIDADES

(1)(2)(3)(4)

Anta {tapirus terrestris) Avi X X X X

Aracoã {Ortalis motmot) Kahaduku X

Arara (amarela) - (Ara araraúna) Vaha veshe X X X X

Arara (vermelha) - {Ara chioroptera) Vaha makhuni X X X X

Gatitu {Tayassu tajacu) Anubeza X X X X

Cigana {Opisthocomus hoazin) Hana X X

Cujubim {Pipile pipile) Kusuvi X X X

Cur\ca{Graydidascalus brachyurus) Kavikhavi X X

Curica (preta) {Graydidascaius sp.) Atade

Cutia {Dasyprocta aguti) Shinama X X X X

Cutiara {Mioprocta acouchy) Mazakira X X

Galega {Columba cayennensis) Ukuku X X

Gato maracajá (Leopardus wiedii) Zumahi birihari X X X

Gato maracajá Açu {Leopardus sp.) Madupuriza X X

Gavião Isabel (não identificado) Shibiri X

Gavião real {harpia harpyja) Shibiri putaharu X

Gavião ripino (não identificado) Shibiri kukuvizuri X

Jabuti {Geocelone denticulta) Zanikuva X X X

Jacamim {Psophias sp.) Tusipa X X

Jacu {Penelope jacucaca) Dapu X X X X

Jacutinga {Pipile jacutinga) Hatuku X

Jaguatirica {Leopardus pardalis mitis) Zumahi X X

Japó{Psarocolius angustifrons) Tanu X

Juriti {Columbina sp.) Ukuku biriharu X

Macaco barrigudo {Lagothrix sp.) Sura X X X X

Macaco cairara {Cebus kaapori) Manu X X X X

Macaco da noite {Aotus sp.) Muvi X X X X

Macaco de cheiro {Saimiii vanzolinii) Pishi veshe X X X X

Macaco guariba {Alouatta guariba
Zazi'u X X X X

guariba)
Macaco irara (não identificado) Sava X

Macaco parauacu {Pithecia sp.) Tamakuri X X X X

Macaco prego {Cebus apella) Zuvihi X X X X

Macaco preto {Cebus sp.) Humu X X X X

Macaco soím Pishi X X X X
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Macaco zoguezogue (terra firme)
Uruva makhu X X X X

{Callicebus sp.)
Macaco zoguezogue (várzea)
(Cailicebus sp.)

Uruva veshe X X X

Maracanã {Ara manilata) Murihereke X

Marreca {Anas sp.) Apa'u X X

Mutum (Mitu mitu) rdiku X X X X

Nambu galinha {Tinamus sp.) Katara'a X X X

Nambu preto (Tinamus sp.) Zuzude X X X

Nambu relógio (Tinamus sp.) Vavazarade X

Nambu serra (Tinamus sp.) Vasuri X X

Nambuzinha (Tinamus sp.) Zuzukarade X

Onça pintada (Panthera onca) Zumahi X X X

Onça preta (Panthera onca) Zumahi isizu X X X

Onça vermelha (Puma concolor greeni) Zumahi makhuvi X X X

Paca (Agouti paoa) Khamanuvi X X X X

Papagaio (Amazona autumaiis) Vaiva X

Papagaio (Amazona sp.) Aburu X

Papagaio muleira (Amazona sp.) Varuvaru X

Papagaio muleira/urubu (Amazona sp.) X

Papaguaio cacau (Amazona sp.) Harahara X

Pato do mato (Cairina moschata) Zamakha apha'u X X X X

Picapau amarelo (Celeus sp.) Kuka X

Piriquitão (Pionopsitta sp.) Zerezere X X

Piriquitinho (Pionopsitta sp.) Birizu X X

Pombo (Columba sp.) Kamuva X

Pombo (Columba sp.) Mizuri X

Quati (Nasus nasua) Zutumi X X X

Queixada (Tayassu pecan) Hizama X X X X

Rato coró Vakuru X

Rolinha (pedrez) Mizuri X

Socó boi (Botaurus pinnatus) Hunure zavirivi X X

Sucuriju (Eunectes murinus) Makha puve X

Tamanduá (não identificado) Banipe shita X

tamanduá bandeira (Myrmecophaga
tridactyla L.)

Banipe X X X X

Tamanduaí (Cyclopes didactyius) Mudu X X

Tatu (pequeno) Varikuze X X

Tatu bola (Tolypeutes tricinctus) Ishil X X

Tatu canastra (Priodontes maximus) Hazana X X

Tucano (grande) (Ramphastos sp.) Zaki vabuhi X X

Tucano (médio) (Ramphastos sp.) Zaki X X

Tucano araçarico (Ramphastos sp.) Kira X

Uru (não identificado) Ukurusuva X

Veado capoeira/vermelho (Mazama
Badu makhuvi X X X X

americana)
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Legenda: Comunidades (1) Cidadezinha; (2) Marrecão; (3) Viazi e (4) Samaúma.
Fonte: Loebens et ai. (2001).

a

a

Os dados demonstraram diferenças nos locais onde as atividades de

captura de caças são mais presentes, importante mencionar que a atividade da

caça ocorre conjuntamente com as outras atividades, agrícolas, extratívistas e

comunitárias reforçando o conceito de serem os Deni extratores animais

polivalentes a partir da realidade sócio-ambiental, conforme conceituado por

Furtado (1994). A caça caracteriza-se pelo manejo dos recursos nos ecossistemas

com métodos e técnicas tradicionais, baseados em relações de parentesco e

conhecimentos repassados através das gerações.

Normalmente a carne de caça é preparada de forma cozida, quase sem

condimentos. No entanto, em algumas comunidades observou-se à utilização

além do sal, o alho. Entretanto, cada vez mais estão fascinados com mercadorias

que compram nas cidades, inclusive gêneros alimentícios.

f

Tabela 14 - Espécies de caça reconhecidas e capturadas nas Comunidades Deni
do Rio Xeruã, município de Itamarati, Amazonas, Brasil, 2000. Estado do
Amazonas. Brasil. 2001.

NOME REGIONAL NOME NA LÍNGUA

COMUNIDADES

(1) (2) (3)

Anta avi X X X

arara (amarela) vaha vesheni X X X

arara (vermelha) vaha makhuni X X X
i' ^

catitu anubeza X X X

cigana hana X X X

n cujubim kutsuvi X X X

curíca khavikhavi X X X

Cutia shinama X X X
>

galega ukuku X X X

Gato maracajá zumahi birihari X X X

gavião real shibiri putaharu X X X
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9

9

Jabuti {Metachirus
nudicaudatus) zanikuva X X X

jacamím tusipa X X X

9 Jacu dapu X X X

9 juriti ukuku biriharu X X X

9

(ü

macaco sura X

macaco barrigudo sura X X X

9
macaco cairara manu X X X

macaco da noite muvi X X X

9 macaco de cheiro pishi veshe X X X

9 macaco guariba zazi'u X X X

9
macaco prego zuvihi X X X

macaco preto humu X X X

9 macaco sauim pishi X X X

9 macaco zogue-zogue

9 (várzea) uruva veshe X X X

marreca apha'u X X X

mutum idiku X X X

9 nambu vasuri X

9 nambu galinha katara'a X X X

9 nambu preto zuzude X X X

9
Onça pintada zumahi hanuvi X X X

9
Onça vermelha zumahi makhuvi X X X

Paca khamanuvi X X

papagaio (tipo) aburu X X X

pato do mato zamakha apha'u X X X

<«5 Piriquitão zerezere X X X

Piriquitinho birizu X X X
*  i

pombo ukuku X X X

Quati zutumi X X X

Queixada hizama X X X

'"■'1 socó boi hunure zavirivi X X X

Tamanduá banipe X X X

tatu (tipo) ishi'i X X
r***

tatu bola ishi'i X X X

Tracajá sibure X X X

r~''\ Tucano zaki X X X

veado badu X X

veado capoeira/vermelhobadu makhuvi X X X

Total 45 48 47

t  \

Legenda: Comunidades (1) Boiador; (2)ltaúba; (3)Morada Nova.
al. (2001).

Fonte: Loebens et
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4.8.2.3 Pesca

A pesca é feita de acordo com a necessidade, onde no dia-a-dia, cada quai

pesca para a sua família e o excesso é distribuído para o restante da comunidade.

Saem de 3 a 4 pessoas para o rio e diferentes lagos, onde geralmente levam um

acompanhante, que na maioria das vezes é uma criança, que na verdade também

pesca (Figura 21).

Figura 21 - Criança Deni chegando da pescaria: a habilidade com o arco e a
flecha é fruto de práticas de brincadeiras desde crianças. Rio Xeruã, município
de Itamarati, Amazonas, Brasil, 2002.

Saem em torno das 8:00h e retomam, aproximadamente, 16:00h com uma

média de 3kg de peixes por pessoa (Figura 22).
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Figura 22 - índios Deni mostrando algumas espécies de peixes capturados. Rio
Xeruã, município de itamarati, Amazonas, Brasil, 2002.

Nas comunidades do rio Xeruã o pescado toma-se a principal atividade

fornecedora de proteína, pois é comum em cada casa, durante todo o dia. uma

quantidade de peixe sobre uma grelha de madeira sobre um fogo brando (peixe

moqueado).

Dos peixes consumidos pelos Deni do rio Xeruã, algumas espécies se

destacam durante o período da vazante: tucunaré, pacu lavrado/pacu burro, pacu

parum (mafuá) piranha preta, piranha xidoá, peixe cachorro. ]araqui. matrinxa e
sardinhão (apapá). No entanto outras espécies também são capturadas. Os Deni

não descartam os peixes por eles pescados sendo todos consumidos na

comunidade.

O extrativismo, na sua versão animal, tem na pesca a sua principal

manifestação social e cultural. A pesca é uma prática que vem sendo desenvolvida
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m^  pelos Deni por séculos nos cursos d'água, sempre observando os hábitos

®  tradicionais, aprimorando os apetrechos e adequando-os às suas necessidades de
m
®  maior produção por tempo disponível à atividade. O arco e flecha, a zagaia e o
9^  arpão (haste) são exemplos de artefatos que ainda hoje são utilizados, porém,
©

®  com inovações tecnológicas que garantem uma maior possibilidade de acerto

^  quando lançados, e que dificultam a saída da presa quando alvejada. A atividade
© da pesca ocorre numa racionalidade temporal onde são divididos os seus tempos
©
©  de trabalho na captura do pescado com outras atividades, como da caça, dos

^  plantios nas roças, na manutenção dos equipamentos comunitários e familiares,
®  etc. (Loebens et ai, 2001).
©
^  A pesca é de maior fartura durante o período conhecido como o verão
© Amazônico, ou seja, de maio a outubro. Época em que os rios estão com um

^  volume de água reduzido, facilitando assim a pesca.

^  Em levantamentos realizados em 2000, Loebens atai, (2001), destacam as

66 espécies de peixes identificadas no rio Cuniuá e 41 no Xeruã ( Tabelas 15 e

16), sendo que destas, 5 (tucunaré, branquinha, pacu, matrinxã, surubim) estão

entre as 10 principais espécies de água doce encontradas na Amazônia, segundo

tabela elaborada pelo IBGE em 1988 (Leonel, 1998).
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Tabela 15 - Espécies aquáticas reconhecidas e capturadas e período de captura
nas Comunidades Deni do Rio Cuniuá, município de itamarati, Amazonas, Brasii,
2000.

NOMEREGtONAL VARIEDADE NOME NA AT V 1

língua

Agulhão(Boiy/engeAe//a spp.) X

A
Arraia {Potamotrygon sp J butani X

®

Bodó (Pellona spp. 3 titi X

Branquinha(Anoc/üs
laciceps)
Cabeçudo

2 supunu putahari X

X

Cachorrão {Raphiodon
vulpinus)

shashaku putaharu X

Cangati (Parauchenipterus
ipu© galeatus)

X

Caparari {Pseudoplatystoma
hatiri Y

tigrinum)
A

Capitar! Shibure makhi putaharu X

Cará {Acarichthys heckellii) 6 biheteruni X

0

0

0

Cará-açu {Astronutus sp.) 2 kuvi X

Acari (Pseudocanthicus
spinosus)

2 utavi X

0
Cascudo (vide bodó) supunu X

Filhote {Brachyplatystoma
aba veshe X

V y filamentosum)
0 laçá (Podocnemis

shiri Y

0 sextuberculata)
A

0

0

Jacaré tinga (Caiman
sclerops)

4 vama X

Jacundá (Crenicicha
davi Y

johanna)
A

0 Jaraqui {Semaprochilodus
kuza

neri

X

►  'a

sp.)
Jatuarana {Brycon sp.) X

\  1 Jaú (Paulicea lutkeni) 2 muru X
^ ' ''l Jiju (Hoplerythrims

kurubu X
unitainiatus)
Jundiá (Leiarius mamoratus) aba mavavi X

Mandim (Pimelodella
hurizu X

cristata)
f Matamatá(Che/t/s fimbriatus) su'da X

Matrinxâ {Bryncon ssp.) mamure X

'  'í Pacu (Mylossoma sp;
•7 ki'bi V

f" 1 piaractus sp,Myleus sp.) 1 A

Peixe boi (Trichechus apina X
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inunguis)
Peixe cachorro {Hidrolycus
scamberoides)

Shashaku X

Pescada {Plagioscion spp) hisika budihini X

Aracu {Leporinus fasciatus) 8 sukunari X

Piranha (Serrasaimus sp.) 4 akumi suki X

Pirarara (Phracocephaclus
aba karu Y

hemiliopterus)
Pirarucu {Arapaima gigas) ve'e X

Pitiú (Podocnemis unifíUs) sibure hiveni X

Puraqué {Electrophorus
electricus)

minati X

Sardinhão (Pellona sp.)
nukaduru

putaharu
X

Sardinha {Triportheus sp.) 2 nukadudu X

Sulamba/aruanã (Osteoglossum bicirhosum) bazaru X

Surub\m{Pseudoplastystoma
kushiri V

fasciatum)
/\

Tamuatá (Hotplosterum sp.) shiri mazura X

Tamuatá {Holpiosterum sp.) zabu X

Tartaruga (Podocnemis sp.) 2 shibure X

Tartaruga do igapó
2 shiri Y

(Podocnemis sp.)
Mm /V

Tracajá (Podocnemis
shibure biriharu X

unifilis)
Traíra (Hoplias spp.) shaku X

Tucunaré (Cichia sp.) aba maphaharu X

Zé prego (Podocnemis
unifilis)

1 shibure hiama X

Legenda: AT - Ano Todo; V - Verão; I - Inverno. Fonte: Loebens et al. (2001).

No geral, as técnicas de captura utilizadas são anzol e linha, caniço,

veneno, arco e flecha e arpão. Os principais locais de caça são: igarapés, rios e

lagos.

Segundo Loebens et al. (2001), o conhecimento sobre as espécies de peixe

é detalhado e grande parte das espécies da flora é identificada a partir da sua

utilização como alimento ictio. Como a pesca é uma atividade importante, o

número de espécies registradas, o que comem, o local onde ocorrem e os
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processos de conservação desse recurso são conhecimentos do universo de vida

dos Deni (Tabelas 15 e 16).

A grande maioria das espécies pode ser encontrada durante o ano inteiro,

enquanto que 21 são encontradas apenas durante o verão e não foram apontadas

espécies pescadas apenas durante o invemo.

Tabela 16 - Espécies aquáticas reconhecidas e capturadas e período de captura
nas Comunidades Deni do Rio Xeruã, município de Itamarati, Amazonas, Brasil,
2000.

NOME REGIONAL VARIEDADES NOME NA UNGUA AT I

bodó Vahu X

/fl^
cará 4 Utavi X

Cascudo Supunu X

Curímatá Khuzauvaa X

jacaré tinga Vama X

Jacundá Davi X

Jaraqui Khuza X

Jatuarana Nerí X

Jaú Muru X

Matrinchã Mamure X

pacu 5 Karuru X

(<% peixe cachorro Shashaku X

Pescada hísika budihini X

piau 5 Zumuvi X

Piranha 4 Akumi X

Pirarara aba karu X

sulamba/aruanâ Bazaru X

Sardinhâo/apapá Nukaduru putaharu x
■  y

Surubim 2 Kushiri X

Traíra Shaku X

Tucunaré aba maphaharu X

Legenda: AT - Ano Todo; V - Verão; 1 - Inverno. Fonte: Loebens et ai. (2001)

(■ 'j

r, Segundo relatos dos mais antigos nas aldeias, a alimentação dos Deni

melhorou muito ao longo do tempo. A mudança geográfica foi um dos fatores que
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^  mais contribuíram na melhoria da qualidade de vida do povo Deni, uma vez que a

vida (moradia) na margem dos rios a fartura é maior.

Outro fator de relevante importância foi à saída da população não indígena

da área Deni. Segundo Doutor Barros, pajé {zupinehe) do Xeruã, quando os

®  brancos moravam na área indígena os Deni mudavam cada vez mais para dentro

0  da floresta, depois da saída destes da área, os Deni voltaram a morar próximo ao

rio Xeruã, onde a oferta de alimento é maior.

4.9. Técnicas e manejo dos recursos naturais utilizados na agricultura

<S 4.9.1. Preparo da área

^  A maioria das atividades do trabalho de preparo da área e colheita povo
0

Deni do Rio Xeruã, parece não se diferenciar de uma comunidade para outra, o

0

0

0  destacar atividades peculiares á cada comunidade.
0

que nos leva a fazer uma redação única, exceto nos casos em que for necessário

 Os roçados apresentam formas retangulares e circulares. No entanto, este

último está perdendo espaço para a forma retangular, pois, para os Deni, parece

tornar-se mais fácil o manejo da área.

Ao considerarmos como roçado, a área desmatada na maioria das vezes

são matas secundárias. No entanto, ela tem sua margem tomada por plantas

invasoras e não apresenta nenhuma cultura, limpo apenas no centro. No entanto,

algumas culturas recebem tratos, como é o caso dos bananais, que são bem

limpos, recebendo capinas constante, segundo os Deni, a banana cresce mais
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^  bonita quando a terra está limpa em baixo, o restante das culturas recebe capinas

esporádicas, quando os Deni batem o capim para evitar que este se sobreponha

às plantas. O processo Inicial de formação do roçado tem Início com a broca

S^  seguido da derruba, onde o Fitarão determina o dia para o Início.

#  Pôde ser observado também que os roçados não recebem a prática da

^  colvara o que dificulta ainda mais o espaçamento entre plantas e multas vezes as

raízes de mandioca se desenvolvem debaixo de grandes árvores caídas tomando-

as difíceis de serem retiradas.

^  Brocar a área é a prática de se ralear a área escolhida para o roçado, onde

®  se elimina a vegetação baixa e menos resistente, como cipós, embaúbas etc, essa

prática é feita utIlIzando-se de terçados, esta é uma atividade exclusivamente de

^  homens. Incluindo crianças (a partir de sete anos, aproximadamente).

^  O tempo para a atividade da broca é de, aproximadamente, 4 a 5 horas por
m

dia, levando dois meses ( 3 em 3 dias ), pois, é necessário um dia para pescar

outro para caçar ou outras atividades.

y

a

Após a broca, segue-se a derruba, outra prática exclusiva de homens, que

^,5. culmina com a eliminação da vegetação deixada na broca, ou seja, árvores de

' ' médio e grande porte, onde são derrubadas utIlIzando-se terçados e

''v principalmente machados. A derruba de uma árvore de grande diâmetro é feita

apenas por homens adultos e com experiência, na tentativa de evitar acidentes.

Logo, se faz necessário a construção, na base da árvore, de um girau - andaime

de madeira - e sobre este, o corte é realizado em um ponto de diâmetro menor

que o diâmetro da base da árvore, facilitando o trabalho. (Figura 24).
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O tempo para a derruba é de 6 a 7 horas por dia e aproximadamente de

dois meses (realizado a cada três dias).

Verrficou-se a presença da derruba de inúmeras árvores consideradas

madeira de lei de alto valor comercial para a população não indígena, como visto

nas figuras 23 e 24, no entanto estas árvores não são usadas pelos Deni e

permanecem no roçado, que são queimadas e posteriormente servem de lenha.

/ííf!í?

Figura 23 - Árvore de cedro; no processo de derruba todas as
derrubadas. Denkio Xeruã, município de Itamarati, Amazonas, Brasil, 2002.



Figura 24 - índio Dení sobre um girau; artefato usado para derrubar árvores de
grandes diâmetros. Rio Xeruã, município de itamarati, Amazonas, Brasil, 2002.

Após a derruba, espera-se três meses para pôr fogo, é o tempo necessário

para que a vegetação derrubada esteja seca (com pouca umidade). O fogo é feito

peios homens e mulheres.

Colvara: Consiste na amontoa e queima da vegetação que não queimou

durante o processo da queima, esta prática é comum para os moradores da região

amazônica, no entanto, não é reaiizada pelos Deni (Figura 25).

O fogo é realizado por uma grande quantidade de pessoas durante apenas

um dia, no entanto, se a queima não for considerada boa no dia seguinte retoma-

se a área e queima-se novamente podendo, esta prática, levar, aproximadamente,
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três dias durante uma hora por dia. As pessoas são divididas por toda a margem

do roçado e então o Patarahu dá o sinal para que iniciem a queima.

Figura 26 - Vista de um roçado Deni: o processo de coivara não é realizado.

Rio Xeruã, município de ítamarati, Amazonas, Brasil, 2002.

Após o preparo da área. inicia-se a divisão do roçado. Esta prática é

comandada pelo Patarahu, onde ele decide a parte de cada um, sendo sua parte a

de maior área (em comum acordo). Esta divisão é feita em apenas um dia.

Destaca-se o preparo da área como trabalho coletivo.

4.9.2. Cultivo

O Cultivo tem início a partir da divisão do roçado com o plantio da

mandioca, sendo esta a principal espécie cultivada. No entanto, aos poucos a área
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#
^  do roçado ganha novas espécies, tansformando-se em um sistema agrofiorestal,

manivas não obedece a espaçamentos detemninados, variando de 60 a 90cm de

(9

9

9  dias, dependerá do número de membros da engajado no trabalho família, para

realizá-lo e 5 as 6 hora por dia para se plantar o roçado. Vale ressaltar que quando

com plantas para diversas finalidades e usos (Figuras 26 e 27). O Plantio das

uma touceira de mandioca para outra, levando-se, aproximadamente, de 6 a 10

um jovem Deni casa, ele vai morar na casa do pai de sua esposa,

S  desempenhando atividades junto a esta família, por tanto, ele ajuda na formação

^  do roçado e somente quando seu primeiro filho nasce é que ele poderá sair da

9

^  No processo de plantio para a formação do primeiro roçado, o homem faz

9

9

9

9

%  maniva na cova da colheita.

casa do pai da esposa.

as covas e a mulher planta a maniva. Somente no replantio, período em que se

colhe o primeiro roçado é que a mulher, à colher as raízes, planta uma nova

Os tratos culturais realizados pelos Deni obedecem à necessidade mínima

que a cultura exige, onde, na maioria das vezes o que se faz é uma capina

esporádica apenas quando a vegetação invasora começa a competir com as

'  culturas pelo espaço, principalmente gramíneas, que freqüentemente encobrem as
/

plantas de abacaxi e tabaco.

O que pode ser observado é uma capina constante apenas nos bananais

'  ' instalados no roçado, onde o solo se encontra livre de plantas competidoras

(Figura 26).
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"SS -0° 2=' crsif s. r yxr.:i;r rts=
Amazonas, Brasil, 2002.

A colheita das raízes de mandioca é feita de acordo com a necessidade de
cada família e é reaiizada. principalmente, pelas mulheres, no entanto,
eventualmente os homens fazem este trabalho também.

O arranquio é feito com as mãos e com a ajuda de um terçado, caso
necessite. À medida que se colhe as raízes de uma "touceira" de mandioca, na
mesma cova se coloca outro pedaço de maniva (Figuras 27 e 28), sendo esta
cova usada apenas duas vezes e a partir de então, o roçado entra em processo de
pousio - período em que a área recupera-se naturalmente, através do processo
de sucessão vegetal - durante o pousio, o solo passa por recuperação física,
química e biológica, podendo ser novamente usado após esse processo.
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Figura 27 - índia DenI no roçado: arranqulo de raízes de mandioca. Rio Xeruã,
município de Itamarati, Amazonas, Brasil, 2002.

Quando a mulher Deni vai ao roçado fazer o arranqulo das raízes, leva

consigo o filho mais novo e as filhas, então, é durante este momento que a mãe

ensina aos filhos mais novos suas funções dentro da sociedade Deni, onde ao

filho, desde a saída da casa vai lhe mostrando o tipo de vegetação e lhe

explicando para que serve. Interessante foi notar que durante o percurso entre a

comunidade e o roçado o filho no ombro da mãe perguntava pelo nome de cada

árvore e a mãe pacientemente lhe respondia e pedia para que ele repetisse

entrando no processo de ensino-aprendizagem.
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Figura 28 - índia Denl no roçado: plantio de maniva na cova f® ^£5o
das raízes e no canto esquerdo Inferior uma pupunheira. Rio Xerua, município
de Itamarati, Amazonas, Brasil, 2002.

No roçado, Inúmeras vezes a mãe deixava o arranquio de lado e Ia atender
o ctiamado do filho que, deveria ter, aproximadamente, três anos, que lhe pedia
pra apanhar a flecha (brinquedo) que ele havia jogado no mato, outras vezes para
lhe mostrar um Inseto. Toda essa calma e paciência, por parte da mãe, pareciam
que Iria se esgotar, pois em alguns momentos os chamados do filho eram tão
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^  próximos uns dos outros que se tornava difícil fazer seu trabalho e novamente,

9

9

(§ de mandioca era de aproximadamente 3 horas e é realizado com intervalo de três

9

9

9  Tempo de colheita: 3 horas (de 3 em 3 dias, aproximadamente).
9

Após a colheita, é a mulher também quem faz o transporte, que se dá em

pacientemente a mãe se direcionava ao filho e lhe atendia. A arranquio de raízes

dias.

duas etapas A primeira acontece do roçado até um igarapé, que se situa entre o

percurso da comunidade e o próprio roçado, onde as raízes são despejadas no

^  igarapé, permanecendo imersas neste por, aproximadamente, 3 dias para que

^  amoleçam, pois os Deni, dificilmente usam o ralador (feito de raiz de paxiubinha).
9
^  Após os três dias a mulhr retoma ao igarapé retiram-se as cascas das raízes e

9

m
coloca-se a massa úmida dentro de um paneiro forrado com folhas de bananeira

do mato, então se inicia a segunda etapa do transporte, que se dá do igarapé até

a casa de farinha localizada na comunidade.

Na casa de farinha a massa é colocada num saco e seguirá para uma

9  prensa feita de varas e tronco de árvores (figura 29), permanecendo nesta por,
V

^  aproximadamente, uma hora, tempo suficiente para que a umidade necessária

seja perdida. Após a prensa a massa é peneirada e então é levada ao forno onde

é feita a atividade de manufatura de farinha onde a mulher realiza este

trabalho,podendo algumas vezes ser realizada por homens (Figura 30).
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Figura 29 - Prensa Deni: artefacto usado para retirada da u^dade da massa da
Lndioca. Rio Xeaiã, município de Itamarati, Amazonas, Brasil, 2002.

4.9.3. Beneficiamento

o processo de torrefação da farinha acontece em dois momentos.
Primeiramente a massa já no forno, é escaldada, levando-se aproximadamente
2/3 do tempo total. No terço final é que a farinha é propriamente torrada (Figura
30).
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TcS."; frta1'SSa™Erm.£r S'CÍ Ei.?» fiS:
Amazonas. Brasil, 2002.

A fafinha é Ma contonaa a aac^asiaa® aa famjia, ,u. pmduz uma
auaaWaa. par. a®nr am médla 3 dM d. «naumo e amâo. no.aman«,» m.ra
outra quantidade de raízes para outra produção.
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^  4.10 Tempo de uso do roçado Deni

•

m

9  Ao que chamamos de capoeira enriquecida, nada mais é do que antigos

roçados deixados peios Deni. Esta área, geralmente próxima às comunidades,

(# será usada novamente, após 8 a 10 anos de pousio. A disponibilidade de terras

roçado por no máximo dois anos, ou seja, dois ciclos da mandioca, deixando esta

^  para a implantação de novos cultivos permite que os Deni explorem a área do

%

®  área em pousio, enriquecida com espécies domesticadas, como a ingá, pupunha e

#

1% o caju.

tg, 4.10.1 Roçado Deni - sistema agrofiorestal.

m

^  o roçado Deni é caracterizado também, por apresentar cultivo em sistema
m

agrofioestal. A distribuição das plantas na área do sitema agrofiorestal não

superadensamento. Outras vezes as plantas são distribuídas muito distantes

obedece a regras de espaçamento e muitas vezes apresentam

umas das outras, principalmente as frutíferas perenes. As espécies cultivadas

apresentam as mais diversas finalidades. Algumas espécies são usadas para

veneno para matar peixes, onde suas folhas e, principalmente, sementes são

maceradas junto com o barro da margem do rio ou lago e em seguida jogados

dentro d'água, matando peixes asfixiados. Outras espécies apresentam uso de

rotina como é o caso de tabaco {Nicotiana tabacum L.), usado na produção do

rapé - produto consumido pelos Deni, oriundo da folha do tabaco após passar por

um período no forno de farinha sobre fogo brando e posteriormente triturado e
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^  objetivo a extração da semente que é envolvida por um pigmento de coloração

m

m

#  Dentre as diversas espécies que compõem o sistema agrofiorestal Deni,
m
0  temos as frutíferas perenes e anuais.

m

®  a) Cana-de-açúcar: plantada na margem do roçado, sendo bastante

91

misturado a cinza de uma árvore da família das sterculiaceae, conhecida como

cupuí {Theobroma sp.), o urucum {Bixa orellana L), onde seu cultivo tem por

avermelhada que é usado para se fazer pinturas no corpo dos Deni.

Dentre as frutíferas anuais, destacam-se as seguintes espécies:

consumida nas comunidades. Durante período de muita produção, esta planta é

®  colhida e usada em rituais de festas entre homens e mulheres, incluindo crianças.
®
(9*^ b) Banana; plantada em locais limpos (Figura 26), os bananais são grande

fonte de alimento para as comunidades. É comum encontrarmos as cumieiras das

casas tomadas por cachos de bananas, verdes e maduras.

Muitas vezes os cachos de bananas são apanhados ainda verdes na

tentativa de evitar que um animal conhecido como irara derrubem as bananas

ainda verdes e esconda entre capins e folhas para mais tarde comê-las.

c) Abacaxi: plantado na margem do roçado, o abacaxi também é bastante

consumido pelos Deni. Muitas vezes as plantas de abacaxi se encontram tomadas

por vegetação "invasora" e quando isso acontece o mato sofre uma leve capina.

Quanto às frutíferas perenes, notadamente apenas duas se destacam nos

roçados Deni:

a) Pupunheíra: distribuídas ao longo de toda a área do roçado e com maior

concentração na parte central, esta espécie ajudará a compor, no futuro, o que
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introduzida há pouco tempo nos roçados, pois, as plantas existentes — e são

i>

i>

d)

^  chamamos de capoeira enriquecida, fato este já verificado em algumas capoeiras

®  com idade de 6 a 9 anos.
•
(§) b) Cajueiro: espécie muito cultivada pelos Oeni, esta cultura parece ter sido

m

9

#  muitas - nesta área, ainda são jovens e não entrou em produção, daí ainda não

(|l^ serem observadas em capoeiras.

#

#  4.10.1.1 Outras culturas

#

®  Outras espécies também são encontradas nos roçados. No entanto,

(!fc) parecem ter pouca ou nenhuma importância como fonte de alimento, devido a

pouca quantidade de plantas cultivadas e/ou a falta de informações sobre elas

pelos Deni, mas que, no entanto, ajudarão a enriquecer a capoeira durante o

período de pousio do roçado. São elas: ingá-açu, mamão etc.

Os Deni vêem na agricultura uma possibilidade de maior permanência no

®  local, onde a reprodução social é ouvida como ladainha todos os dias pela manhã.

^  cuja função é do líder maior da aldeia, o Patarahu.

4.10.2 Roçado

Na tentativa de estabelecer uma relação de uso de tempo e produção usou-

se os dados colhidos na comunidade Boiador, por não apresentarem diferenças

relevantes, em comparação as demais comunidades do Xeruã.
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Coletaram-se os dados da formação de um roçado, de uma área de 9ha,

aproximadamente, onde pôde ser quantificado e qualificado desde a formação do

roçado até a confecção da farinha (Tabela 17).

Tabela 17 - Mão de obra (Unidades de trabalho e operações efetuadas na
Comunidade Boiador, rio Xeruã, município de Itamarati, Amazonas, Brasil, 2002.
Número de hora que trabalha por dia (H/D, M/D e HM/D):

Operações Quem realiza Quantidade

(homens e/ou
mulheres)

Tempo

Broca homens 30 02 meses, trabalhando
de 4 a 5 horas por dia
com intervalos de 3 em

três dias

Derruba homens 30 02 meses, trabalhando
de 6 a 7 horas por dia
com intervalos de 3 em

três dias

Queima homens e mulheres 30 01 dia

Divisão do

roçado
homens (comandados
pelo patarahu)

indeterminada 01 dia

Plantio Homens e mulheres 6  a 10 dias

Dependerá do
número de

membros da família

5 a 6 horas por dia

Colheita mulheres

(eventualmente
homens)

cada um colhe o

seu

03 horas de 03 em 03

dias aproximadamente

Transporte mulheres

(eventualmente
homens)

Torrefação homens

(eventualmente
mulheres)

Legenda: H-homens; M-mulheres; HM-homens e mulheres

A quantificação e correlação dos processos de confecção da farinha foram

verificadas durante a colheita,em roçados individuais, das raízes até a torrefação,

onde se pode observar que para a produção de 1 kg de farinha são necessários,

em média 4,22kg de raízes (Tabela 18).
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((|>y A agricultura Deni oferece um número significativo de espécies cultivadas,

■*
.  cerca de 22 tipos diferentes foram identificadas no levantamento (Loebens et ai.,

^  2001). Nas Tabelas 19 e 20 podemos observar as espécies encontradas nos
íf.

roçados.

As espécies cultivadas são em sua maioria frutíferas, fonte de vitaminas,

principalmente, banana, caju, cana, mamão, abacate, abacaxi, todas

raízes MASSA MASSA SECA MASSA FARINHA (KG)
(KG) ÚMIDA (KG) (KG) PENEIRADA(KG)

40 25 20 19 10
26 17 13 12,5 5
19 15 13 12,5 6
25 17 14 13,5 6
26 18 15 14 6
70 34 27 25,5 16
20 12.5 10,5 10 4,5
22 14 11.5 11 5
23 14 12 11,5 5,5
27 16,5 13,5 12,5 6,5
28 17 13,5 12 6,5
29 18 14,5 13,5 7
30 18 15 14 7
30 19 15,5 14,5 7,5
34 21 17 16 8
43 26 21 19,5 10

492 302 246 321,5 116,5

apresentando mais de variedades por espécie.

Destacam-se três importantes culturas na vida dos Deni: - o urucum,

utilizado para embelezamento de homens e mulheres, cuja simbologia está

relacionada ao sexo; - o tabaco, que serve para fazer o rapé, um pó utilizado para

se cheirar com canudo (phiri) e/ou absorção pela boca e; a mandioca, utilizada na

produção da farinha e de mingaus.
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Tabela 19 - Plantas cultivadas nos roçados nas Comunidades Deni do Rio Cuniuá,
município de Itamarati, Amazonas, Brasil, 2000.

NOMEREG/ONAL VARIABIUDADE

Abacaxi {Ananas
comosus)
Algodão
(Gossypium sp.)
Banana (Musa sp.)
Batata (Ipomoea
sp.)
Caju (Anacardium
sp.)
Cana (Saccharum
officinalis)
Cará (Dioscorea
sp.)
Cupuaçu
(Theobroma
grandiflorum)
Erva mate (Hlex
sp.)
Goiaba (Psidium
sp.)
Macaxeira(/Wdr7//7ot
sculenta)
Mamão (Carica
papaya L.)
Mandioca (Manihot
sculenta)
Melancia (Citrulius
vulgaris Schrad)
Milho(Zea mays L.)
Pupuí
(Sterculiaceae)
Pupunha (Bactris
gasypaes)
Tabaco (Nicotiana
tabacum)
Taioba
(Xanthosoma sp.)
Urucum (BIxa
oreííana)
Veneno / tingim(v)
(não identificada)

6 variedades

3 variedades

15 variedades

8 variedades

5 variedades

10 variedades

8 variedades

6 variedades

2 variedades

3 variedades

2 variedades

3 variedades

NOME NA
LÍNGUA PLANTIO COLHEITA

Sami V 1

Vamuré V V

Zipari V AT

Harishi vesevi V AT

Zupati V 1

Kasuri V AT

biha V V

- V V

Makiriza V AT

Supata V V

Himeka V AT

Cavazu V AT

Pu'u V AT

- V I

Tapa V AT

Mapanahã V V

Zavida V AT

Shina V AT

Sava 1 AT

Hidepe V AT

Vekama V V

Fonte: Loebens et aí. (2001). Legenda: V=verâo; l=lnverno; AT= ano todo



D

m

*

(•

«

(»

m

m

m

9

#

9

9

9

9

9

9

9

[9

9

9

9

9

9

9

9

m

9

9

9

B

m

96

O componente Roçado do sistema agrofiorestai de produção é o principal

fornecedor de alimentos energéticos necessários à sustentação diária dos Deni. A

produção de mandioca e macaxeira dos roçados, com as fases de plantio,

arranquio e beneficiamento da farinha, é uma atividade importante para a oferta de

bens para a venda e fornecimento de alimentos.

Tabela 20 - Espécies cultivadas nos roçados nas Comunidades Deni do Rio
Xeruã, município de Itamarati, Amazonas, Brasil, 2000.

NOME REGIONAL VARIABILIDADE

NOME NA

LÍNGUA
PLANTIO COLHEITA

Abacate (Persea
1 variedade Shami V 1

americana Mill.)
Abacaxi 5 variedades Sami V 1

Algodão 3 variedades Vamuré V V

Anana {Ananas sp.) 3 variedades Burini sakurara

Banana 11 variedades Zipari V AT

Batata 4 variedades Harici vesevi V AT

Caju 2 variedades Zupate V 1

Cana 6 variedades Kasuri V AT

Cará 7 variedades Biha isusu V V

Cupuí Maphanaha V V

Macaxeira 7 variedades Himeka V AT

Mamão Kavazu V AT

Mandioca 8 variedades Pu'u unii V AT

Milho 1 variedades Tapa V AT

Pupunha 4 variedades Zavida V AT

Tabaco Shina V AT

Taioba 1 variedades Sava 1 AT

Urucum 3 variedades Hidepe V AT

* Todos os vegetais estão identificado por espécie ou família.

Os Deni cultivam em áreas denominadas "roçados" e também em áreas

próximas das malocas. Os processos de trabalho (plantio, tratos culturais, colheita

e beneficiamento) dos cultivos, apesar de terem lógicas diferenciadas, muitos
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demandam conhecimentos técnicos e práticas de manejo, que são do domínio dos

comunitários (Loebens eí a/., 2001). As atividades, apesar de algumas

semelhanças, variam de acordo com o cultivo empregado. O plantio é feito

manualmente obedecendo apenas espaçamento indicado pela prática cultural,

para cada espécie ou cultivar. Na figura 31, a seguir, pode-se observar a forma de

organização espacial das espécies cultivadas nos roçados, onde as atividades são

executadas pelos membros da unidade familiar de produção não havendo grandes

distinções na divisão sexual do trabalho.

8

5

1

Figura 31 - Representação da organização espacial das espécies cultivadas nos
roçados pelos Deni. O.perímetro do roçado; l.cupina; 2.taioba; 3.abacaxi;
4.algodão; õ.mamão e milho; 6.pupunha, caju, macaxeira e mandioca; 7.banana;
5.cana; 9.rapé (tabaco) e lO.cará. Rio Xeruã, município de Itamarati, Amazonas,
Brasil. 2001. Fonte: Loebens etal. (2001).



«

i

«
^  As sementes são obtidas em sua grande maioría nas comunidades, assim

como também as mudas de plantas que, dentre as principais, destacam-se as de

fi macaxeira e mandioca. O banco de sementes é um patrimônio que passa de roçado

p  a roçado, de geração a geração. Os Deni conseguem manter a variabiiidade

9  genética nas populações de plantas que cultivam, principalmente da mandioca e da
•

macaxeira. Esta riqueza genética é um dos fatores principais para o equilíbrio e

#  variabiiidade intra e interespecífica conhecidas e apreciadas como fonte de alimento

m
p  ou como recurso disponível.

®  Os Deni utilizam-se de uma explicação cosmológica para explicar a origem

das sementes;

sustentabilidade do sistema agrícola Deni. Nas tabelas 19 e 20, pode-se observar a

#

m

m

"As sementes que o Deus deixou pro índio e disse assim:

^  'O meu povo, o meu índio, tá aqui essa semente piá vocês
m

^  viver, e deixou semente de pranta toda, aí o índio segurava

m
"  aqui a semente, ai fizeram roçado e começaram a prantar. Eie

^  faiava assim pro índio: 'Õ meu índio, tá aqui semente de

pranta todo, agora vocês tem que trabaihar muito, vocês tem

que trabaihar muito, muito, muito, até ficar veiho. Então

^  seguraram aqui semente, todo ano prá colocar roçado e
(ffcv

prantando todo ano; nunca esqueceram disso, tai todo ano

prá não faltar. A farinha também, mandioca né. Quando tem

nascido, tem vivido da farinha".
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No total, no Cuniuá, são 22 espécies cultivadas. Já no Xeruã há um total de

18 espécies cultivadas e mais 69 variedades (tabelas 19 e 20). Todas são cultivadas

no verão, somente a taioba é plantada no período do inverno.

O plantio do roçado ocorre predominantemente durante a seca. Durante o
#

#  verão amazônico devido à grande quantidade de chuvas durante o inverno que

dificulta o trabalho e não é saudável para as espécies cultivadas. Todas são

^  cultivadas no verão, somente a taioba é plantada no período do inverno,
t

t

t^  4.10.3 Cultivos nas proximidades das Malocas

®  De acordo com Loebens et ai (2001), em áreas próximas às malocas
Ü
^  (casas) podemos encontrar, em menor quantidade, alguns produtos que também

#

m
estão presentes nos roçados, como cana, tabaco, banana e mandioca, no entanto

há uma predominância de frutas, e algumas espécies utilizadas para remédios

0  (Tabela 21 e 22).

m

m

organização espacial de parcela familiar, ou seja, um domínio delimitado pelos

Os cultivos nas proximidades das Malocas têm o sentido de ser uma

sinais de trabalho permanente, através do plantio de cultivos agrícolas anuais e

perenes e de trabalho presente. Constituí um conjunto de espaços produtivos

articulados, tornando possível à produção dos que trabalham no lugar. Foram

observadas algumas espécies medicinais como capim santo, alfavaca, araticum e

erva cidreira, cujo uso é limitado. No Xeruã, existe um banco de sementes na

comunidade Morada Nova, fruto de uma ação de um projeto, para ser

disseminado para as demais. A FUNAI mantém uma casa em cada comunidade

contendo medicamentos que são controlados pelos agentes de saúde. É difícil
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avaliar até que ponto esse tipo de assistência não causa a substituição de práticas

medicinais tradicionais entre os Deni.

Tabela 21 - Espécies cultivadas nas proximidades das Malocas entre os Deni do rio
Cuniuá, município de Itamarati, Amazonas, Brasil, 2000.

NOME REGIONAL VARIABILIDADE NOME NA LÍNGUA PLANTIO COLHEITA

Abacate

Abacaxi

Alfavaca(Oc//77üm
gratissimum W.
basil)
Algodão
Aratioum {Annona
coríacea L.)

Banana

Batata

Biriba {RoUinia
mucosa)

Buriti

Caju

Cana-de-açúoar
Capim santo
{Cymbopogon

citratus (DC. ex
Nees))
Cara

Cuia {Crescentia
cujete L.)
Cupuaçü
Erva oidreira

{Melissa offícinalis
L.)
Flecha (não
identificada)
Jerimum {Curcubita
maxima Duch.)
Ingá {inga sp.)
Jaca {Artocarpus
integrífólia L.)
Limão (Citrus sp.)
Macaxeira

Mamão

Mandioca

Manga (Mangifera
indica L.)

4 variedades

4 variedades

4 variedades

4 variedades

3 variedades

Shami

Sami

Vamure

Saru

Zipari

Maru

Biriba

Mam

Zupate

Kasuri

Makiriza

Biha siru

Vau

idi

Kakiba

imi

Saru bunini

Himeka

Cavazu hiride

V

AT

AT

V

V

V

V

V

V

V

V

AT

I

V

V

AT

AT

V

AT

AT

AT

V

V

AT

I

V

AT

V

I

AT

I

V

I

I

AT

AT

V

AT

AT

AT

V

AT

AT

V

AT

AT

pToitcfl 08 m l
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Maracujá
(Passiflora edulis Sanaru V 1

L.)
Melancia - V V

Pimenta Katsi' i AT AT

Pupunha Zavida V 1

Tabaco 2 variedades Sina V AT

Taioba Sava V AT

Urucum Hidepe AT V

Legenda: V=Verão; 1= Inverno e AT=Ano Todo

Tabela 22 - Lista de espécies cultivadas nas proximidades das Malocas entre os
Deni do rio Xeruã, município de Itamaratí, Amazonas, Brasil, 2000.

NOME REGIONAL VARIABILIDADE NOME NA língua PLANTIO COLHEITA

Abacate 1 variedade Shami V 1

Banana 4 variedades Sipari biríharu V AT

Biribá 1 variedades Anuru bununi V V

Caju 1 variedade Zupati V 1

Cana-de-açúcar 3 variedades Kasuri V AT

Gravioia {Annona
muricata)

1 variedade V

Jambo {Eugenia
malaccensis)

1 variedade Jambo V V

iímão 1 variedade V

ingá 1 variedade Imi

Limão 1 variedade Rimai AT V

Mamão 1 variedade Kavazu V AT

Manga 1 variedade Zuvi kushu AT 1

Pimenta {Capsicum
spp.) 1 variedade Kasi' i AT AT

Pupunha 1 variedade Zavida V 1

Urucu 1 variedade Hidepe AT V

Legenda: V=Verão; 1= inverno e AT=Ano Todo.



102

Os espaços de cultivos nas proximidades das comunidades significam

espaços sociais de produção agrícola, moradia, lazer e educação familiar. A área

é usada para complementação da alimentação e renda familiar podendo ajudar na

auto-suficiência da família, sendo que as espécies plantadas permitem uma

produção ao longo do ano (Figura 32).

■«««««.A

Figura 32 - Representação das atividades Deni ao redor da Comunidade Morada
Nova. Rio Xeruã, município de Itamarati, Amazonas, Brasil, 2001. 1.Terreiro;
2.Casas; 3.Rios e lagos; 4.Roçados; S.FIoresta. Fonte: Loebens et al. (2001).

O componente é resultante da adoção de um sistema de uso da terra que

envolve o manejo de árvores, arbustos e ervas de usos múltiplos, intimamente

associados a cultivos agrícolas anuais e perenes e, a criação de aves e animais

domésticos de pequeno porte (Figura 32). A implantação é baseada na
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biodiversidade, no conhecimento cultural sobre as plantas e no senso estético de

organização e melhoria do aspecto físico da comunidade.

Figura 33 - Ao fundo, galinheiros feitos de paxiúba; proteção às^galinhas contra
predadores. À frente, índio cortando lenha. Deni - Rio Xeruã, município de
Itamarati, Amazonas, Brasil, 2002.

4.10.4 Criação Animal

A criação de animais nas comunidades Deni possui um papel estratégico sempre

ligado à necessidade de troca com produtos oriundos da cidade. Esses animais,

eventualmente podem servir de alimento para épocas em que ocorram chuvas

intensas e se toma inviável a saída para caça, pesca ou colheita. Os Deni matam,

então, galinhas e/ou patos que criam para se alimentarem durante esses

acontecimentos, segundo Loebens et al. (2001).
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A criação dessas aves é feita extensivamente, sendo recolhidas apenas

durante a noite, para protegê-las de predadores como morcego, mucura e gato

situados em frente à casa de seus donos, conforme Figura 33.

4.10.5 Atividades Produtivas

t

t

t

t

•
0  maracajá. Essas aves dormem em galinheiros pequenos, feitos de paxiúba,

t

#

»
%  As atividades produtivas referem-se àqueles produtos que servem ou como

^  base de troca por outros produtos de bens de consumo no próprio local ou para a

®  venda ao consumidor nas cidades via FUNAI, CIMI ou outras entidades

^  intermediárias. Esses produtos são principalmente a farinha, o artesanato, mel de

^  abelhas e óleo de copaíba. Nas comunidades do rio Xeruã, o mel de abelhas o

#  óleo de copaíba e os artesanatos, normalmente são levados pelo barco do CIMI,
#
^  que se encarregam de vendê-los. Na tentativa de ajudar os Deni, diminuindo custo

®  de viagem, muitas vezes os representantes do CIMI, usam seus próprios recursos

%  financeiros para pagar os produtos, que posteriormente, sem venda certa,

^  conseguem vendê-los a preço de custo.

4.10.5.1 Produção da linha de algodão

A linha do algodão é produzida a partir da técnica de fiação em rotação com

formato "Z", ou seja, os fios são torcidos em um fuso que é girado em sentido

horário com a mão e com apoio de uma das pernas. Depois de pronta, a linha de
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4.10.5.2 Artesanatos

O

m

m

m
0  algodão é utilizada, principalmente na confecção de maqueiras - redes

®  confeccionadas em forma de malhas com algodão produzidos por eles. É um

#  recurso extremamente importante, cuja tecnologia está muito bem aperfeiçoada

^  entre os Deni e pode ser mais bem aproveitada comercialmente (Loebens et ai,

®  2001).
m

m

m
0  Os Deni, como toda cultura indígena, possuem a arte de confeccionarem

de caça, que são produzidos com matéria prima retirada diretamente da natureza,

®

®

®  A arte de confeccionarem adornos para embelezamento está relacionada
®
IPj ao tempo e ao trabalho empregado que, aos poucos, está sendo substituída por

®  produtos sintéticos da cidade como as "miçangas" - muito apreciada pelos Deni na
®

®  confecção de colares e pulseiras para seu próprio uso e embelezamento pessoal.

produtos artesanais como anéis, pulseiras, colares, redes, instrumento de pesca e

como o tucumã, o algodão, os cipós, as palhas, as madeiras etc.

A produção do artesanato Deni costuma ser mais intensificado durante o

inverno amazônico, período das chuvas, em que não estão plantando o roçado. O

destaque maior, em termos de produtos, está na produção da linha de algodão e

no ceral (breu).

Foram catalogados 106 produtos artesanais (anexo 1) com variações entre

peças que representam especificações de acordo com a sua utilização como os

paneiros, as peneiras, as flexas, os arcos, os cestos, os enfeites, as redes etc.
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A produção de artesanatos realizada pelos Dení pode se tornar uma rica

fonte de renda para o povo. A produção de utensílios como a vassoura, por

Canutama, Tapauá, Lábrea, etc. Já produtos como abano, cestos, cocares, arcos.

m

m

m
^  exemplo, poderia ser bem aceita pelo comércio das cidades locais como

®

m

flechas, miniaturas de madeiras, tangas e makeira de algodão poderiam ser mais

m
^  valorizadas em lojas de artesanatos indígenas em cidades turísticas brasileiras.

®  A maqueira de algodão, de característica confortável e fresca pode ser
m
g) comercializada tanto como utensílio como objeto decorativo. Para uma produção

em maior escala seria necessário incentivar a plantação da matéria prima
€)

®  (algodão) bem como seu estoque, pois o povo dispõe desta matéria prima apenas
0)
^  durante o verão. Também uma melhoria nas condições de produção seria

0J

0J

#) mãos e nas pernas ao fiarem o algodão

pertinente, uma vez que as mulheres que produzem queixam-se de dores nas

Objetos de madeira como miniaturas de remos também poderiam ser

incentivados, neste caso com melhores ferramentas.

Chama-se atenção para o fato dos Deni estarem perdendo o hábito de

confeccionarem utensílios de argila como panelas, pratos, colheres, copos etc.,

tanto para o seu próprio uso como para a venda. Atualmente os utensílios

domésticos utilizados pelos Deni são quase todos adquiridos na cidade ou por

compra a dinheiro ou por troca de produtos.

Com a renda dos produtos do artesanato, do salário pago aos agentes de

saúde e da troca por outros produtos os Deni adquirem bens de consumo na

cidade de Itamarati, que variam desde gêneros alimentícios como açúcar, arroz e

óleo de cozinha a produtos de higiene pessoal como creme para cabelo.
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sabonete, sabão em pó, creme dental, desodorante etc. (anexo 2). A renda de

cada comunidade Deni pode ser calculada pela relação venda produtos artesanals

e compra de bens de consumo.

Lista de produtos adquiridos e que não são produzidos pelos Deni do Cuniuá.
Itamarati, Amazonas. 2002

m 1. PRODUTO ONDE ADQUIRE

i)
Açúcar regatão

® Arroz regatão

Bolacha regatão

Café
®

regatão

® Leite regatão

®

®
Feijão regatão

® Macarrão regatão

® Óleo de cozinha regatão
®

m
Sai regatão

Sabão em pó regatão

®

®
Sabão em barra regatão

Diesel regatão

Cartucho regatão
m

Pólvora regatão

0) Chumbo regatão
0)

0}
Espoleta regatão

0^ Anzol regatão

0: Linha de pescar regatão
0',

0.
Pilha regatão

m fósforo regatão
0

m
Isqueiro regatão



m

o
Roupas usadas regatão

®  Redes regatão

m

®

Eventualmente alguns desses produtos são co
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mprados pelos agentes das
organizações que se encontram na área.

Observações in loco constataram a existência de um fascínio produzido

®  pelos objetos da cidade entre os Deni, provocando uma tendência ao aumento do
®
^  consumo desses bens nas comunidades como pode ser verificado no quadro

®

®

®  Seria importante promover a autonomia dos Deni em relação à
®
0  comercialização de seus produtos para não dependerem de "atravessadores". As

®

t)

9) Os Deni realizam uma combinação entre a produção oriunda dos processos

acima.

lojas da FUNAI deveriam também comercializar os artesanatos Deni.

agrícolas dos roçados e as de extração, coleta e transformação de produtos
m

m

®  extrativos variados, tanto para comercialização como para consumo familiar, sem
f)

f) ocorrer à especialização nas atividades extrativas. Noda & Noda (1994) apontam

^  as atividades extrativas, na atualidade dos últimos vinte anos, da Agricultura
Amazonense como tipificadoras de uma técnica de produção e não um tipo de

produtor. Desta forma, nas atividades em sistema agro-florestal pelos Deni pode

ser constatado que não está ocorrendo o processo recorrente, apontado pelos

autores, onde estágios mais elevados de especialização na atividade extrativa

induzirão a maiores níveis de dependência do agricultor familiar, em relação ao

comprador e maiores pressões serão exercidas sobre as espécies exploradas.

Com a extração seletiva das árvores, ocorre o impacto negativo, não se

restringindo ao empobrecimento da variabilidade genética da vegetação.
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4.11. Perspectivas e Possibilidades

^  efetivamente derrubada, mas a fauna local pela rarefaçâo de algumas espécimes

®  animais e comprometimento da regeneração florestal (Loebens et ai, 2001).
m

m

m

m

#

m
f) 4.11.1 Escoamento da produção

D

®  Atualmente um dos maiores entraves ao escoamento da produção do povo

^  Deni, principalmente frutas (banana e abacaxi) é à distância que os separa dos

®

®

®  apresentando boa qualidade para venda, devido serem produtos perecíveis. Outro

m
item a ser considerado é a falta de transporte próprio dos Deni. Na maioria das

®  vezes, esse transporte é feito pelas organizações que ali desempenham trabalhos,
®

®  esta dificuldade é ainda maior nas comunidades do rio Cuniuá, onde à distância

centros consumidores, onde as frutas não conseguiriam chegar até estes

dos centros consumidores é maior.

Atualmente, estão sendo discutidas as possibilidades de melhorias para

esta situação, onde a Associação Civil Greenpeace tenta viabilizar a aquisição de

equipamentos necessários a esta realidade.

4.11.2 Intercâmbio

Há por outro lado possibilidades da introdução, proposto pelo NERUA e

IMPA, de novas espécies vegetais e animais que poderão servir como aumento na
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demanda de alimentos e possibilitar alternativas na prevenção e tratamento de

doenças.

5. Conclusões

O

m

e

m

m

m

m

m

m

m

#

m
o ajustamento dinâmico entre a população Deni e a natureza deve-se,

m
^  povo, embora, algumas atividades extrativistas, cita-se como exemplo a extração

^  do óleo de copaíba, viesse a provocar o impacto da morte da planta, através das

técnicas usadas por esta população, o nível de conscientização e conhecimento

dentre outras causas, ao baixo impacto representado pelo estilo de vida deste

de técnicas de baixo impacto, como o uso de trados, tornou-se bastante difundido

entre esta população, legando aos Deni maior controle de suas atividades

extrativistas, diminuindo assim, o uso de técnicas predatórias de coleta animal e

vegetal.

Os principais problemas encontrados estão relacionados a um maior

controle de doenças que afetaram, ao longo dos anos, a população Deni e a estes

problemas se deva apresentar ações em grupo com perspectivas de melhoria na

qualidade de vida deste povo.

Essa experiência em terra Deni possibilitou compreender a forma de

manejo dos recursos do ambiente, bem como o modo de vida e a organização

social e cultural.

Entretanto, o contato cada vez mais intenso com a sociedade não indígena,

desperta uma dúvida quanto às perspectivas de vida para os Deni, pois, no

processo de contato com esta população, reside o interesse e o caráter de cada
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instituição, que poderá abrir horizontes e melhorias na qualidade de vida ou

promover o desaparecimento de práticas tradicionais desta população. Parte da
m
^  história dessa população, mostra a fragilidade de um povo frente à ganância de
m

exploradores, onde a riqueza de um povo foi trocada pela exploração e massacre,

#  deixando para trás, um legado de doenças e lembranças tristes contadas por
m
0  aqueles que viveram esta parte da história.

m
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ANEXO 1: Lista dos produtos artesanals da cultura Deni. Itamarati. Estado do
m  Amazonas. 2001.
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ANEXO 2: Lista dos bens de consumo utilizados pelos Deni. Itamarati. Estado do

0  Amazonas. 2001.

ANEXO 3: Relação de óbitos no ano de 2000 nas aldeias do xeruã.
•)

ANEXO 4: Relação de nascimentos no ano de 2000 nas aldeias do xeruã.

Í>

€)

m

m

m

0

0)

0

m

ANEXO 5: Relação de óbitos de 1987 a fevereiro de 2002 nas comunidades Deni
do rio cuniuá.



o

€)

O

#

#

#

#

#

#

€)

i)

#

i)

m

m

m

f)

#)

#)

#)

#)

#)

#)

#i

115

!0'

#>

0^

4-

0'

0

0

0

0

ANEXO 1

Lista dos produtos artesanais da cultura Deni. Itamarati. Estado do
Amazonas. 2001.

Nome em Português Nome na língua Nome em Português Nome na língua

Abano Phephe flecha (2 pontas de Inuni

prego)
Anel izipe vivitha flecha (2 pontas de Katarapa aba

prego) vehina

Arco Dishadisha flecha (pena de arara) Katazumu

Arco isha' isha flecha (ponta 3 dentes) Sereme

aste (ponta de faca) ava huhuka flecha (ponta de faca) kakiba muti ika zari

aste (ponta de faca) huhuka flecha (ponta de faca) Sarasara bununi

hire/ikanaru avaza kutani

Baladeira flecha (ponta de osso) Katarapa

Balaio pavi kuvani flecha (ponta dois Darakanavi

dentes

Balaio Sacuta flecha (tipo) hadu/darakanavi

Balaio Subu flecha (tipo) Kakiba

Banquinho Itaburu flecha (uma ponta de Tumuku

osso)
Brinco Katisuiu flecha/dardo Xirepe

Buzina Huhuride forno de barro Curipi

cabo (de ferram, de forno de barro pu'u zeruzeru

corte)
kuripi sepecacete/porrete Urukuva forno para farinha

caneco de barro kaneku / kinakina fuso manual (fiar alg) Teteru

Canoa Kanuva Gravatana Karibehe

Canoinha kanuva bedeni instrumento de sopro Tukuru

carrapeta Kateru jarra para água Matupuha

Casa Uza Maqueira pu'i
Casco Kaputaheru Panaco Saputu

Cesto Apiri Paneiro Haba

Cesto Haba Paneiro haba bedeni /
biriharu

cesto balaio Sacuta Paneiro haba putaharu /
imeni

cesto com alça e pé haba tukuvi Paneiro haba seri

cocar (tipo) Bikanan Paneiro haba zanikuva

cocar (tipo) Kiki peneira açaí Shimi

cocar (tipo) Zamakatsakanade peneira comprida Puverevere

colar (tipo) Imathukha peneira comprida Sasava

colar (tipo) Kasuru peneira de mandioca Puverevere

colar (tipo) Mashiki peneira de mandioca Verevere

colar (tipo) Tuvinukeuru Pião Teteuru
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colar (tipo) vaha saba rini pilão para pimenta (em branco)
colar (tipo) zuvi i'hinu pilão para rapé puva sina vehina
copo de barro dipa bedeni pilão para rapé siva vihuvihu

Dardo Piorra Vanunu

enfeite de barriga Takanan prato de barro paratu / ivahari
zamini

enfeite de braço Memeci Pulseira Ibihikha

enfeite de cabeça Bicana Rede Kasuvira

enfeite de braço Masiki Reminho vara mibedi

enfeite de pulso Tata Remo varami imei

enfeite de trançar no Suki Roupa Tutaputu

peito
Espingarda (infantil) (em branco) tijela/panela de barro Veizana

Espinhei Kahiru Tinta (em branco)
Estaca Pizu Tipiti Sasava

flecha (2 pontas inu pama vara de pescar aba vehina

paxiúba)
flecha (2 pontas Inuni Vassoura huve huve

paxiúba)
Shibure vehinaflecha (4/5 pontas Kasama Vico

pax.)
aba zuzuflecha (com gume) inuni ohari Zagáia

flecha (com veneno) isha' isha Inu

flecha (2 pontas de Katarapa Zarabatana Karibehe

osso)
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ANEXO 2

Lista dos bens de consumo utilizados pelos Denl. Itamaratl. Estado do
Amazonas. 2001.

Nome regional do produto Nome na língua unitário

Açúcar Hizi 2,0

Agulha Akure 1.0
Alfinete Tubaka vavanan

Anador 2.00

Anzol 5.00 anzol e

fibra

Anzol gd Kahiru 4.00 por 5
Anzol pq Kahiru 0.50

Aparelho de som
Arpão Ara pão 8.00

Arpoeira Arapira 13.00

Arroz 2.00

Bacia de alumínio Baci kararade 15.00

Bacia de plástico Baci zakurimeni 04.00

Balde de alumínio Baldi karade (em branco)
Balde de plástico Baldi kurime 05.00

Bateria (moura) 70,00

Baton Batu 1.00

Bermuda Tukirari a putaputu 15.00

Bola de futebol (couro)
Bolacha 2.50 / 3.00

Bolsa 40.00

Boné - 5.00

Bota de borracha Ivamuri eterini 12.00

Botão 05.00

Brinco Ivaribu vehina 1.00 (3 pares)
Caderno - 6.00

Café 2.00

Calça jeans 15.00 (RE)
Camisa (comprida) Bihini erebehede (em branco)
Camiseta Tetedurinika 10.00

Caneco de alumínio Kenaku (em branco)
Caneco de plástico 2.00

Caneta - 5.00

Canivete Huhuka (em branco)
Casca (Em branco) 2.50

Serrote Ava vitiviti 30.00 (re)
Chinelo - 20.00

Chumbo (em branco)
Cinto Iduru vivita kusa 4.00

Colar de miçanga (Em branco) (em branco)
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Colher

Combusião(querozene, gasolina, disel)
Conserva

Corda

Creme cie cabelo "biletinho"
Creme dental
Desodorante

□lesei
Dipirona
Enxada
Enxó de mão
Escova (roupa)
Escova de dente
Esmalte de unha
Espelho
Espelho grande
Espoleta
Estojo toil:esp.,esc.,sab.
Extrato (perfume)
Extrato de tomate
Faca
Fibra
Fibra n° 0.70
Fita cassete
Formão
Forno de farinha
Fósforo
Frigideira
Gasolina
Grossa
Gravador
Gravador (6 pilhas)
Jarra de barro p/ armazenar água
Refresco em pó
Lâmpada fluorescente 12v com fiação
Lanterna (3 el.)
Lápis
Leite em pó
Lima
Linha de costura
Lona
Machado
Maleta
Maleta grande
Maleta md
Maleta peq

Kuze

Bani ime

Imani
Ivarizuzu
Msumusu mahu/shiru
Naphahina/ pene

Vatiza seruseru

Ivarizuzu

Karahi
Karahi

Tiru

Huhuka

Dipa pataharu

Tukurime

Tukuzunukudada
Lapi

Una
Luna
Bari

1.00
(em branco)
5.00
3.00
1.00
2.00
4.00

2.00
(em branco)
15.00
5.00/3.00
1.00
1.00
10.00
15.00
1.00/2.30(7)
8.00
5.00
4.00
4.00
(em branco)
(em branco)
5.00
5.00
90.00
3.00
5.00
2.60
2.00
50 00
200.00
(ern branco)
0.50
45.00
10 00

2.00
5.00
0.60
(ern branco)
20.00 (re)
20.00/10.00
40.00
30.00
20.00

O
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Mamadeira

Maquina de costura
Martelo

Melhorai

Miçanga
Mosqueteiro (pano)
Óleo de cozinha
Óleo p/ cabelo
Palha de aço
Panela Gd

Panela Gd (20)
Panela Md
Panela cabo de madeira
Panela caçarola
Panela caldeirão
Panela caldeirão grande
Panela n° 24

Panela pq
Pano (tecido)
Pasta de plástico
Pente

Pente prendedor de cabelo fem.
Pilha grande
Placa solar

Plaina

Pólv. Seca (fox)
Pólvora

Pote md.

Prato

Prego gd.

Prego pq
Pulseira (rei.)
Pulseiras de lata de cerveja
Rabeta

Rádio fonia

Rede

Rede gd
Rede maior que gd
Rede pq
Relógio (cassio)
Relógio de parede
Relógio de pulso
Relógio de pulso (casio)
Roupa
Sabão em barra cutia

lheveka hubahua

Hava kubakuba

Katsuru

Apiru

Panela

Putaputu

Ita itsirisiri

Itati tekeveriza
Tukuzunuku

Ava zekezeke

Matupuha
Paratu

Peleku/ peruku

Peruku

Pu'u / maqueira

(Em branco)

Mahi

Mahi

Mahi

Mahi

Tutaputu
Sapava

6.00

(em branco)
20.00 (re)
2.00

2.00

3.00

5.0C

2.00

30.00

35.00

20.00

4.00

12.00

10.00

25.00

5.00/10.00

60.00

1.00

2.00

30.00

4.00

2.00

14.00

3.00

3 por 1,00 e
6 por 1,00
(em branco)
20.00

1500

40.00

40.00

30.00

60 00

4.00

15.00 a 20.00

37.00

3.00
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Sabão em pó - 4.00

Sabonete -

Sal Zukira 1.00

Sandália havaiana Ivamuri eteruni 10.00

Sapato de couro 25.00

Sardinha 2.00 (?)

SonrrizaI 0.50

Soro p/ picada de cobra 3.00

Talco 1.00

Teçado Sarasara

Tesoura Keu-keu

Travessa/ tiara 3.00

Vara de pescar de alumínio 50.00

Xampu Zuberu 2.00
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ANEXO 3

Relação de óbitos no ano de 2000 nas aldeias do xeruã

MARÇO

Pólo base Sexo Faixa etária Causa da morte Obsei-vação

M F

Carauari ? 12 Anos Febre hemorrágica
etio lógica

AGOSTO

Pólo base Sexo Faixa etária Causa da morte Observação

M F

Carauari X 50 Anos Choque Séptico

SETEMBRO

Pólo base Sexo Faixa etária Causa da morte Observação

M F

Morada Nova X 01 Mês Diarréia

Morada Nova X 10 Meses Diarréia

DEZEMBRO

Pólo base Sexo Faixa etária Causa da morte Observação

M F

Carauari X 05 Anos Menigite
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RELAÇÃO DE ÓBITOS NO ANO DE 2001 NAS ALDEIAS DO XERÜA

JANEIRO

Pólo base Sexo Faixa etária Causa da morte Observação

M F

Carauari C02 Anos Febre e diarréia

MARÇO

Pólo base

Sexo

Faixa etária Causa da morte ObservaçãoM F

Morada Nova X 37 Anos Afogamento por alcoolismo

MAIO

Pólo base
Sexo

Faixa etária Causa da morte Observação
M F

Morada Nova X 01 Mês Asfixia no seio da mãe

JULHO

#
Pólo base

Sexo
Faixa etária Causa da morte Observação

M F

Morada Nova X 03 Meses Choque hipovêmico

AGOSTO

Polo base
sexo

Faixa etária causa da morte observação
M F

Morada Nova X 82 Anos Desnutrição

SETEMBRO

Polo base
Sexo

Faixa etária Causa da morte Observação
M F

Morada Nova X 05 Meses Causa desconhecida

Morada Nova X 64 Anos Câncer
Morada Nova X 02 Dias Pólio traumatismo
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NOVEMBRO

Polo base
Sexo

Faixa etária Causa da morte Observação
M F

Carauari X 15 dias Anomalia congênita

RELAÇÃO DE ÓBITOS NO ANO DE 2002 NAS ALDEIAS DO XERUÃ

FEVEREIRO

Polo base
Sexo

Faixa etária Causa da morte Observação

Morada Nova X 89 Anos Morte súbita(ICC)

MARÇO

Polo base Sexo Faixa etária Causa da morte Observação
M F

Morada NoVa X 19 Dias Máformaçàocongênita Hosp. Carauari
Morada Nova X 01 Mês Vômito Diarréia e gripe

ABRIL

Polo base
Sexo

Faixa etária Causa da morte Observação
M F

Morada Nova X 01 A 02

meses

Pneumonia

Morada Nova X 02 Anos Vômito Diarréia e

escarrando sangue

Oriunda de Boiador

MAIO

Polo base
Sexo

Faixa etária Causa da morte Observação
M F

Morada Nova X 09 Meses infecção intestinal Hosp. Carauari
Carauari X 09 Meses Vômito e Diarréia
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SETEMBRO

Polo base
Sexo

Faixa etária Causa da morte Observação
M F

Itaúba X 09 Meses Febre e inchaço no
corpo

Foi levado a

Itamarati,passou 4 dia e
não teve atendimento

médico e ao retornar para a
aldeia faloceu de fraqueza
e insolaçáo

Fonte: instrumento de Coleta do Sistema de Informação em Saúde Indígena
ClIVil- Conselho Indígena Missionário.
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ANEXO 4

Relação de nascimentos no ano de 2000 nas aldeias do xerua

ABRIL

POLO BASE SEXO E QUANTIDADE
MASCULINO

08

FEMENINO

Carauari

SETEMBRO

POLO BASE SEXO E QUANTIDADE
MASCULINO

02

FEMENINO

NOVEMBRO

POLO BASE SEXO E QUANTIDADE
MASCULINO

01

FEMENINO

Morada Nova

DEZEMBRO

POLO BASE SEXO E QUANTIDADE
MASCULINO FEMENINO

Morada Nova
01

RELAÇÃO DE NASCIMENTOS NO ANO DE 2001 NAS ALDEIAS DO XERUÃ

JANEIRO

POLO BASE
Spxn P QUANTIDADE

MASCULINO FEMENINO

Morada Nova 02

POLO BASE SEXO E Ql

MASCULINO

/ANTIDADE

FEMENINO

Morada Nova 04 1
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ABRIL

POLO BASE

Morada Nova

mascuuno
02

FEMENINO

MAIO

POLO BASE

Morada I^ova

fif=yO E QUANTIDADE

MASCULINO FEMENINO

03

PÓLO BASE SEXO E QL

mascuuno

01

lANTIDADE

FEMENINO

Morada Nova

JULHO
JANTIDADE

POLO BASE SEXO E Ql
MASCULINO FEMENINO

Morada Noya 01

AGOSTO

POLO BASE

Morada Nova

SEXO E QUANTIDADE
MASCUUNO

02

FEMENINO

SETEMBRO

POLO BASE

Morada Nova

SEXO F QUANTIDADE
MASCULINO FEMENINO

02

OUTUBRO

POLO BASE

Morada Nova

^pyn F quantidade
MASCULINO FEMENINO

01

NOVEMBRO

PÓLO BASE
SEyO E QUANTIDADE

masculino FEMENINO

Carauari
02
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DEZEMBRO

POLO BASE

Morada Nova

SEXO E QL

MASCULINO

JANTIDADE
FEMENINO

02

RELAÇÃO DE NASCIMENTOS ANO DE 2002 NAS ALDEIAS DO XERÜÂ

JANEIRO

POLO BASE
SEXO E QUANTIDADE

MASCULINO FEMENINO

ftyinrarin Mnva
04

FEVEREIRO

POLO BASE
SFYO E OUANTIUAUt:

MASCULINO FEMENINO

Morada Nova 03

ABRIL

POLO BASE
SEXO E QUANTIDADE

MASCULINO FEMENINO

Morada Nova 04 '

MAIO

POLO BASE
SFYn E QUANTIDADE

MASCULINO FEMENINO

Morada Nova 01

Fonte; Instrumento de Coleta do Sistema de Informação em Saúde Indígena
CIMI- Conselho Indígena Missionário.
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ANEXOS

Relação de óbitos de 1987 a fevereiro de 2002 nas comunidades Dani do rio
cuniuá.

COMUNIDADE MÉS/ANO DADE SEXO CAUSA

M F

Marrecão Aqo/97 7 dias X nfanticídío

MaíTGcão Set/88 10 anos X Acidente ofídico

Marrecão Jan/94 17 Anos 9 Vienigite e tuberculose

Marrecão Mar/96 60 Anos 9 Vlenigite e tuberculose

Marrecão Jui/96 02

Meses

9 Pneumonia

Marrecão Jul/99 70 Anos 9 Pneumonia

Viazi Fe v/96 05

Meses

9 Malária (morreu em Korto
Velho)

Viazi Jun/96 42 Anos 9 -urúnculo (morreu em Porto
Velho)

Viazi Jui/99 52 Anos 9 Probl Cardíaco ou Pneumonia

Viazi No v/99 30 Anos 9 Afogamento acidental

Viazi Out/99 ? 9 Diarréia

Viazi Jun/2000 1  a 4

Meses

9 Malária, pneumonia ou
infanticídio

Viazi 7/2000 7 9 Probl. Cardíaco congênito

Viazi Out/90 07 Dias 9 Sarampo

Viazi Jan/91 05 Dias 9 Piarmla

Viazi Jan/91 03 Dias 9 Diarréia

Viazi Abr/94 02 Anos 9 Malária

Viazi Ag 0/94 06

Meses

9 Desconhecida

Viazi Out/95 07

Meses

9 Malária

Viazi Nov/95 01 Mês 9 Infanticídio

Cidadezinha Jui/96 36 Anos 9 nftRcnnhecida (apres. Diarréia)

Cidadezinha Dez/96 ? 9 Pneumonia

Cidadezinha Jan/99 02

Semana

s

9 Pneumonia

Cidadezinha Jul/99 17 Anos 9 Pneumonia

Cidadezinha Fev/00 03 Anos 9 Provável infanticídio

Cidadezinha 7/95 01

Semana

9 Infanticídio passivo

Cidadezinha 7/2000 ? 9 Prob. Respiratório
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nfanticidio01 Dia=ev/2002Cidadezinha
Acidente ofidico10 AnosSet/88Cidadezinha
Malaria12 AnosOut/89Cidadezinha
Sarampo40 AnosOut/90Cidadezinha
Sarampo e Diarréia35 AnosNov/90Cidadezinha
Sarampo

Diarréia
25 AnosNov/90Cidadezinha
04 AnosDez/90Cidadezinha
18 AnosCidadezinha Set/91

Amputação do braço (acidente
ofídico)

Malaria05 AnosSet/91Cidadezinha
Malaria

Cidadezinha Set/93 09

Meses

Cidadezinha Mai/94 04

Meses

Malaria

Cidadezinha Mai/94 70 Anos TNhfirculose e agressão física

^nte' OPINPI - Organização de Proteção ao índio do Purus
Convênio Funasa ( Fundação Nacional da Saúde) - Pólo Base Marrecao.




