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Resumo: Neste trabalho são descritas as principais técnicas utilizadas pelo grupo 
Suruí, de Rondônia, na caça de aves e mamíferos e no preparo e conservação desses 
alimentos. São também mencionados alguns tabus alimentares e a.spectos mágicos as
eociados à caça, assim como caracterizados os tipos de armas empregados n- ativi
dade e alguns adornos que utilizam produtos de origem vegetal na sua confecção. Fi
nalmente, é apresentado um glossário etnazool6gico Suruí-R:>rtuguês. 

INTRODUÇÃO 

Poucos são os estudos que no Brasil abordam temáticas zoo
lÓgicas entre populações indígenas. No Alto Xingu, Carvalho 
(1951 ) realizou um estudo comparativo dos hábitos apresenta
dos por onze grupos indígenas em relação à fauna regional. Van
zolini (1956/58) elaborou um vocabulário de nomes de animais 

' entre os Canela, do Mara.nhão, e teceu considerações sobre o sis
tema de classificação zoolÓgica desses indígenas. Em Goiás, Bal
dus (1970), ao estudar os Tapirapé, apresenta um glossário etno
zoolÓgico e compara a utilização da fauna regional por aquele 
grupo em relação aos Karajá e outros grupos próximos. 

Mais recentemente, Posey (1981, 1982, 1983) vem desenvol
vendo um projeto de pesquisa de maior proporção entre os Ka
yapó, ao sul do Estado do Pará, realizando estudos de etnoento
·mologia, principalmente de abelhas. Em um de seus trabalhos 

(l) · Trabalho realizado com auxílio do Conselho Nacional de Desenvolvi
mento Cientüico e Tecnológico (CPNq) e da Fundação Nacional do Ín
dio (FUNAn . 

. (~) . Dept. Antbrop:, Univ. Indiana, Bloomington. Bolsista do CNPq. 
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(Posey, 1983), ele sugere que sistemas taxonômicos poderiam ser
vir de guia para domínios culturalmente significativos, revelan
do padrões sociais e culturais subjacentes. Este trabalho insere
se nesta perapectiva, objetivando coletar informações preliminares 
que permitam, em momento posterior, analisá-las segundo os. pres
supost~ metodológicos da etnociência. Como ressalta Fral,ce 
(1962), a determinação da importância dos fatores de ordem eccr 
lógica ou sócio-cultural na tomada de decisões por um indiví
duo só poderá ser conh~ida a partir da descrição, pelo pesqui
sador, do meio ambiente segundo a percepção da população em 
estudo. 

Será indicado o uso que os Suruí fazem de animais verte
brados (excluindo os peixes), listando-os com o nome indígena, 
seu correspondente na língua portuguesa e o nome científico. 'Iàm
bém serão indicadas as principais técnicas utilizadas na caça, 
assim como o modo de preparo e preservação de alimentos de 
origem animal. . 

Os trabalhos de campo foram realizados nos períodos de de
zembro/1979 a janeiro/1980; julho/1980; janeiro/1981; dezem
bro/1981 a janeiro/1982 e julho/1983. Os vocábulos na língua 
Suruí aparecerão em negrito e, para sua grafia, seguiremos as 
regras propostas por Bontkes (1980), com algumas modificações. 

O material etnográfico colecionado durante as pesquisas de 
campo encontra-se depositado no Museu do Índio, Museu Nacio
nal e Museu Paraense Emího Goeldi. 

OS SURUÍ 

Os Suruí constituem um grupo interiorano que habita uma 
região coberta por florestas de terra firme, localizada a sudeste 
do Estado de Rondônia e noroeste do Estado de Mato Grosso. O 
curso d'água mais importante é o rio Branco, afluente do rio Roo
sevelt. A Reserva, denominada Ibsto Indígena 7 de Setembro, 

. compreende uma área de 110.160 hectares já demarcada. 

Bol. Mus. Para. Emflio Goeldt 
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Lingüisticamente, filiam-se ao tronco Tupi, dialeto Mondê. 
Dentre as atividades de subsistência, praticam, além da caça, 
a pesca e agricultura. A pesca pode ser feita com arco e flecha, 
envenenamento de pequenos cursos d'água pelo timbó ou c~m 
linha de nylon e anz.ol. A agricultura é bem desenvolvida, sendo 
a mandioca a principal cultura. No entanto, o milho, cará, inha
me e batata-doce são de fundamental importância na alimenta
ção do grupo. 

A história do contato dos Suruí com a sociedade nacional 
remonta à década de 60, quando em 1969 foram travados os pri
meiros contatos com equipes da FUNAI. Nessa época, a popu
lação era estimada em aproximadamente 800 indivíduos. Porém, 
epidemias de gripes, sarampo e tuberculose ocasionaram uma 
rápida depopulação. Atualmente, a população é de cerca de 300 
indivíduos, distribuída em seis aldeamentos principais. À época 
em que foi iniciada essa pesquisa entre o grupo (ano de 1979) 
havia 3 aldeias. No entanto, apÓs a saída das últimas famílias 
de posseiros da Reserva (fins de 1981), os Suruí se dispersaram 
pelas áreas que haviam sido invadidas, no afã de cuidarem dos 
cafezais que foram plantados pelos colonos. Isto se deu princi
palmente na aldeia do P.I. 7 de Setembro, onde a população fi
cou muito reduzida, estando sua maior parle nos cafezais, for
mando pequenos aldeamentos relativamente distantes entre si. 
Maiores detalhes sobre o contato do grupo com a sociedade na
cional podem ser encontrados em Puttkamer (1971), Amaud & 
Cortez (1976), Davis (1977) e Coimbra Jr. (1980). Sobre a orga
nização sócio-cultural, e alguns mitos, consulte Mindlin (1984) 
e Coimbra Jr. (1980), respectivamente. 

A CAÇA 

A caça entre os Suruí é atividade exclusivamente do sexo 
masculino, sendo praticada individualmente ou mais raramente 
em grupos, que dificilmente ultrapassam quatro componentes. 

Tradicionalmente, utilizam como armas de caça o arco e fle
cha. Após o contato com a sociedade nacional, passaram a ado-
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tar também armas de fogo , que nos dias de hoje substituíram 
as armas tradicionais. 

Atualmente, s6 na falta de munição é que voltam a usar o 
arco e flecha, e mesmo assim não são todos, pois os mais jovens 
não apresentam a destrma necessária para manejar essas armas. 

Os arcos utilizados pelos Suruí são compridos, chegando a 
ultrapassar 200 cm. Os meninos, ainda recém-nascidos, recebem 
como presente de seu pai ou avô um arco pequeno idêntico ao 
usado pelos adultos, medindo cerca de 50 cm e que é pendura
do próximo à rede em que dorme a criança. 

A madeira utilizada para os arcos é a da pupunheira (Gui
lielma gasipaes). A corda é feita a partir das fibras da entrecas
ca de imbaúba (Cecropia palmata). 'Estas fibras são removidas· 
da casca da árvore, lavadas no igarapé e depois deixadas a se
car, ap6s o que são enroladas sobre a coxa. 

As flechas Suruí são formadas por duas peças que se encai
xam: haste e ponta. A haste é feita de taboca (Guadua sp.), en
quanto que as pontas podem ser feitas de pupunheira ou de uma 
espécie de madeira que não foi identificada. Essas pontas assu
mem formas variadas, podendo ser denteada, serrilhada, lanceo
lada ou em espeque. Na Tab. 1, encontra-se uma descrição su
cinta dos principais tipos de flechas que foram observadas, ba
seada na classificação de Simões (s/data). 

Quanto à emplumação das flechas, esta pode ser feita com 
penas de gavião-:Jeal, mutum ou cigana. Em ambos os lados da 
haste, utilizam penas de uma mesma espécie de ave, ao contrá
rio do que se observa em alguns grupos, como os Xavante, que 
utilizam penas diferentes. Na maioria das vezes, a pena é corta
da ao meio longitudinalmente ao longo da raque e cada metade 
é então presa à haste por meio de uma amarração feita com li
nha de algodão impermeabilizada com resina de uma ~spécie 
de Guttiferae, a Symphonia globuliíera, denominada ~urká pe
los Suruí. Para o acabamento final utilizam fios de algodão tin
gidos com urucu (Bixa orellana). Não foram observadas flechas 
com pontas de osso, ou outro tipo de materiai. 

Bol. Mus. Para. Emflio Goeldi 
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lndlos Suruf : Elementos de etnozoologla 13 

Tabela 1 • CJe.tflcaolo du flecbu Sunú 

CARACl!RlS'ncAs Oimer!IÕM Material Utiliudo 

Nome Total ~nta Hute ~nta Ha1te Vareta 

1 Cotapôhap 150- 30- 118- madeira 
n.Ao 
identilica-
da ta boca Acabaroento com fio. de algo-

dilo tingidoo de urucu • •'que 
175 cm 46 cm 125 cm da ~ de inba.mbu. 

2 ldjablttr 161- 37- 124- Aca cemento com fio. de a lgo-
dilo tingido. de urucu e nique 
da pena da inhambu. 

165cm 43cm J28cm idem idem 0-nhoe leiloo com pelo de 
caititu (nem eempre) 

3. ldj1blk1" 165- 40- 122- Acabamento com fio. da algo-
dilo tingidoo de urucu e nique 
de pena de mbambu. 0-nhoo 
leiloe com pelo da caititu (nem 

174 cm 43 cm 128 cm idem idem eemEre). 

4 . Zoskabip 164- 36- 124- Coco da tucumã, breu de bur-
ká e nique da pena do gavião 

172 cm 40cm 129 cm idem idem real. (Oecha de ..-:>bio). 

5 l•p~lkiri 155- 29- 121> Idem n~ 1 
158cm 31cm 129cm idem idem 

6 . lablkir 185- 62- 122- madeira idem Acabamento com fio. de algo-
dão tingidoo de urucu. 

192cm 68cm 124cm da 
pupunheuo 

7 . lablkirtokabi 173- 46- 124- made111 de 
pupunhoua idem Acabamento com lloo de algo-

dão ting1doo de urucu com ou 
eem d-nhoo leito com pelo de 

194 cm 70 cm 128 cm caiiitu. 

8 Waklnlplkabi 159- 35- 125-
ljablkAra 168cm 38cm 142cm idem n° 

idem feita de urna peça de madeira 
pintada com urucu e denteada. 

9 lmnorig 150- 28- 140-
153mm 29mm 142mm idtm • • 1 idem Acabamento leito com algune 

hoo de algodão lrnpreqnado. 
de raeina escura e bem aperta· 
do. na ha1te, próximo ao ponto 
de encaWI. 

10 
ljablp6-Korxa"· 
R• 150- 32- 120-

170cm 45cm 128cm tdem nº l idem Acabamento feito de fio. bran-
co. de algodão e tingido. de 
urucu. Uaem taml»m o nique 
de penu de lnhambu. 
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Emplumaç&o · roRMA DA POtm uso 

Mutum ou 
Clçazia 

GaviAo-real 

GaviAo-real 

Mutum ou 
GaviAo-nial 

GaviAo-nial 

Mutum 

Mutum 

Mutum 

Mutum 

Mutum 

F!oe wrm• lanc«>lacla 
lhoe de ai· 

po:co, anta, Na falta de outza llecba 
cutla, paca, uaam·na tamWm pan. 

;ocllo DU etc. matar macaco. 
at?emlda· 
d•. F!oe 
prwloe enl?e 

ae ....a.mo.. 
Idem denteada, com 5 a 6 qente, onça 

panos de dentu no 
meio da ponta. 

idem denteacla, com :':! a 4 qente, onça 
pa- de dentu no 
meio de ponta 

idem denteada, cx:m 1 par da qente, onçe A hMte pode - enf.I· 
denteo na extremidade tada com penM peito-
piáxima a \1818ta. rei.a vermelhaa e azula 

idem denteada com 1 par de pon:o, ma· de arara. 

dentee na exbemldade caco, llllta, 
p!Óldma à Yal'81a. onça. 

idem a1peque peixe, Pintura com resina ve-
inhambu qetal branca n!o iden· 
mutum. tilicada na hMte, práid· 

mo ao entalhe. 

idem oerrilhada dupla peixe qran· 
de, inha.m· 
bu, mutum, 
11•viAo-real 

idem 1 par de dentea na m<· pon:o, onça, Na Yal'8ta, dentes lmJ. 
tramldade plÓxlma à anta, maca· tam o raatro da cutla 
vareta. co, cutla (waldn) 

Idem lanceolada animala dl· Eata flecha atinqe wna 
verwoa. Ma· cliatância maior e por 
cacoe em - motivo ' uaada rJ 
eepecial. abotar anlmala que ee 

encontram em · qallio9 
maia altoo. 

idem denleada, com 4-5 den- porco, anl· 
tes e extremidade da mala em 
ponta birfwcada. qeral. 

1.1. • 1.3. 

Il.3 

n. 1, n. 
2 e n. 3 

111, m .2 . 
em.3 

IY. l 

IY. 2• • 
IV. 3 

IV.2b 

V:l 

V.2 

V.3 

Nas caçadas individuais, o caçador geralmente retoma à al
deia para passar a noite. Nesses casos, a quantidade de animais 
abatidos por um caçador solitário é relativamente pequena, e a 
carne é repartida entre seus familiares mais próximos. As mu
lhexes, quando acompanham seus maridos, canegam a caça para 
a aldeia em cestos improvisados na mata, feitos de folhas de pal
meira de açaí (Euterpe oleracea), e presos à cabeça. 

Bol. Mus. Para. Emtlto Goeldt _ 
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Já nas caçadas coletivas, costumam realizar excwsões mais 
longas a sítios menos explorados, onde a caça é mais abundan
te. Nesses casos, ausentam-se da aldeia muitas vezes por mais 
de uma semana e instalam-se em um acampamento provis6r~o 
(ierekã), para onde podem ou não levar mulheres e crianças. São 
nesses acampamentos que preparam e assam a carne no moquém, 
de modo que esta não estrague e possa ser levada para a aldeia. 

É, sem dúvida, durante as caçadas que os Suruí mais de
monstram seus conhecimentos acerca dos animais da região -
seus hábitos, ruídos que emitem, esconderijos etc. Conhecem os 
alimentos pelos quais tem preferência o animal que estão caçando 
e sabem distinguir seus excrementos. Reconhecem com facilida
de as pegadas e fazem estimativas de quanto tempo as marcas 
foram imprimidas. Também percebem no ar o cheiro de uma va
ra de porcos-do-mato que esteja próxima e identificam, através 
das marcas deixadas pelos dentes, o animal que comeu urna de
terminada fruta . 

Desde cedo, os meninos de 6 - 8 anos acompanham os mais 
velhos durante as caçadas e ajudam a carregar os animais aba
tidos. Aprendem então a distinguir os sons, cheiros e cores da 
floresta. Também junto aos mais velhos aprendem a imitar os sons 
de determinados animais assobiando com as mãos em concha 
sobre a boca, ou colocando entre os lábios uma pequena folha, 
quando querem um som mais agudo. 

Os Suruí possuem cachorros, porém não os utilizam durante 
as caçadas, pois alegam que fazem muito barulho e espantam 
a caça. Nos acampamentos, quando estes animais estão presen
tes, costumam ficar amarrados para que não sigam o grupo. 

Não costumam levar alimentos de reserva quando vão ca
çar. Durante as caminhadas comem frutas, castanha, palmito, lar
vas de madeira em decomposição (coleópteros da fanu1ia Cur
culionidae) e outros alimentos que encontram na floresta . Car
neiro (1970), ao descrever a caça entre os Amahuaca, da Ama-
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zônia peruana, ressalta que alguns homens saem para caçar sem 
comer e nem levar ahmentos consigo, acreditando que dessa ma
neira, o estímulo da fome ajuda-os a matar rapidamente alguma 
coisa . 

Para caçarem certas aves como o inhambu, jacamim ou mu
tum, armam um esconderijo, onde o caçador fica camuflado, e, 
em seu interior, imita o canto da ave que procura, até que esta 
aproxima-se e é abatida com um tiro ou uma flechada . A ave 
abatida é então depenada no local, podendo ser embrulhada em 
folhas para ser levada à aldeia . Esse esconderijo, denominado 
lehgá, é montado rapidamente, em geral pr6ximo a uma árvore 
que esteja com frutas bem maduras e aromáticas. Para armá-lo, 
utiliz.am as folhas da palmeira de açaí. Estas são cortadas e os 
talos fincados no chão, de modo a formarem um círculo de apro
ximadamente 1,60 m de diâmetro. Os ápices das folhas são en
tão curvados para o centro e amarrados uns aos outros para fe
char o teto. As laterais são também fechadas, amarrando-se os 
folíolos uns aos outros. 

Para certos animais, podem utilizar determinadas técnicas 
que o expulsem da toca, como é o caso do tatu. Quando querem 
pegar este animal, procuram sua toca durante o dia . Ao encontrá
la, aproximam a cabeça da entrada do buraco e tentam escutar 
algum ruído. Caso concluam que a toca está habitada, dão iní
cio aos preparativos. Procuram uma palmeira de babaçu 10rbig1J1y
a barlnsiana) com folhas secas, ret:iiam-lhe a; hlíola; e bmain mo
lhos, que serão amarrados com finos cip6s, em geral raízes de 
aráceas epífitas. Estes molhos são então arrumados na entrada 
do buraco. Localizam depois uma palmeira de açaí não muito 
alta e removem sua extremidade apical. Feito isto, retiram a cas
ca que reveste o palmito e com ela fazem um abanador. Procu
ram ainda um arbusto, cortam o tronco e retiram os galhos para 
produzirem um porrete de aproximadamente 1 m de comprimento, 
com o qual golpearão o tatu. 

Terminados estes preparativos, ateiam fogo à palha seca e 

Bol. Mus. Para. Emflio Goeldi 
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abanam a fumaça para o interior do buraco. Passados uns quin· 
ze minutos, o animal tenta sair e, ao expor a cabeça, recebe uma 
violenta paulada na nuca, aqás das orelhas, o que lhe dá morte 
inltantAnea. Para carregarem o animal, introduzem no !nus um 
chumaço de folha&, de modo a evitar que fezea eacorram aobre 
oe ombroe do caçador . 

Como foi dito anteriormente, quando realizam caçadas lon· 
gas, montam um acampamento (jereki) onde pernoitam e pre· 
param a carne. Esses acampamentos costumam ser instalados em 
um "palhal" de babaçu. Desse modo, torna·se fácil a construção 
deaaa tendas, uma vez que são cobertas com a palha 
dessas palmeiras. Para a constn•-;ão das tendas, procuram dois 
troncos de di!metro variando entre 30 a 60 cm e amarram duas 
varas cruzadas a uma altura de 1,70 m. Esta estrutura servirá 
de apoio para a cobertura de palha. Cada uma deaaaa tenda& 
' ocupada por dua1 peuoa1, que armam 1ua1 redei lado a lado, 
fazendo entre uma e outra um pequeno braseiro para aquecer 
à noite, já que as tendas não possuem paredes. 

Quando estão muitas pessoas no gereki (6 a 8), não saem 
todos para caçar na mesma direção. Caçam individualmente ou 
em grupos de dois, tomando rumos diferentes, s6 vindo a 
encontrar.se novamente à t4rdé. 

Eventualmente, quando algum indivíduo ou uma dupla con
segue caçar um animal grande ou então muitos porcos, e sozi
nhos não são capazes de carregar, procuram comunicar-se com 
o grupo que estiver mais próximo. Para isso, colocam a mão em 
concha sobre a boca e emitem uma série de sons codificados. 
Em pouco tempo ouve-se perfeitamente alguém IeSpondendo. Essa 
comunicação se mantém em pequenos intervalos de tempo, até 
que os dois se encontrem e, juntos, levem a caça até o 
acampamento. 

A esse respeito, Divale & Zipin (1977) sugerem que o surgi
mento de uma linguagem de sinais estaria associada à necessi-
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dade dos caçadores em coordenarem suas ações e ajudarem-se 
mutuamente durante as caçadas. Os autores fizeram um leva,,· 
tamento biblioqráfico em 75 sociedades e observaram que lin· 
guagena de sinais tendem a ocorrer com maior freqü6ncia em 
sociedades que dependem da caça para a subsistência. Apesar 
dos Suruí n&o serem exclusivamente caçadores, pois também pra· 
ticam a agricultura, têm na caça uma importante fonte de pro· 
teínas em sua dieta. Desse modo, podemos admitir que o desen· 
volvimento de uma forma de comunicação não verbal, feita por 
meio de assobios e observada entre o grupo em estudo, enquadra· 
se na hípótese levantada pelos autores acima mencionados. 

Nos acampamentos, o excedente de carne é eapecialmente 
preparado de maneira que n&o se e4trague até chegar à aldeia. 
Armam entao 01 moquéna, que 1!0 um tipo de grelha de madei· 
ra armada a cerca de um metro do chao. Cada tenda pouui 1eua 
próprios moqúena, onde é asaada a caça obtida por seus 
ocupantes. 

A noite, reúnem-se para comer, sendo as porções distribuí
das por igual a cada um dos membros do grupo, em geral por 
aquele que exerça liderança no grupo. 

O moquém feito pelos Suruí se enquadra no tipo I, descrito 
por Nordenskiold (1924), a saber: uma plataforma quadrangu
lar de varas apoiadas em quatro, raramente três estacas. Nestes, 
a altura em que está atada a grelha é baixa, quando assam a 
carne para consumi-la no pr6prio acampamento, e e mais eleva
da, quando querem moqueá-las para levar para a aldeia. 

Karl von den Steinen ( 1940) verificou entre grupos Xingua· 
nos que os homens assavam, mas nunca cozinhavam. O mesmo 
constatou Baldus (1937, 1970) e Koch-Grünberg (1923) em dife· 
rentes tribos sul-americanas. Entre os Suruí, os homens apenas 
auam o que caçam quando eatao eozinboe noe acampamentoe. 
Fbrém, quando se famm acompanhados daa mulheres, esta ati
vidade paaaa a ser de compet,ncia unicamente f•minina. 

Boi, Mua. Para. Emmo GoeZdt 
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Para colocarem a carne no moquém, primeiramente abrem 
o abd6men do animal e removem seus 6rgãoe internos. Tratande>se 
de macaco coatá, espetam o fígado com uma vareta e o põem 
para auar aeparadamente. O animal é esquartejado, ficando o.s 
membros, cabeça, tórax e cauda separados. Pauam então cada 
pedaço rapidamente no fogo para chamuscar os pêlos. Feito is
so, os pedaços são devidamente arrumados sobre a grelha do 
moquém. 

As atividades relacionadas à caça estão em geral envolvi
das por uma certa dose de sobrenatural. Os homens sonham com 
caçadas fartas, o que os estimula a organizarem rapidamente uma 
excursão de caça. 

LISTA DE ANIMAIS VERTEBRADOS (EXCLUINDO PEIXES) 

Para a orqanimção deasa lllta, os animail foram obaervad0t 
diretamente junto com o informante para permitir 1ua identi
ficação . Deue modo, evitou-se perguntar ao informante 
pelo animal em Português, para obter o correspondente na lín
gua Suruí, mesmo porque não são todos que falam Português. 
Além disso, Vanzolini ( 1956/58) chama atenção para os perigos 
de correlacionarem-se nomes indígenas com nomes vulgares bra
sileiros, destacando a enorme variação regional da nomenclatu
ra popular. 

Ao estudar as aves, foi mostrada a alguns dos informantes 
a iconografia colorida de Frisch (1981) para facilitar a coleta de 
dados sobre esta claue. Observou-se, no entanto, que em alguns 
calOI os informantes tinham dificuldades para identificar a ave, 
devido ao tamanho das estampas não corresponderem à reali
dade, o que os levava a discutirem entre ai antes de informarem 
o nome da ave em questão. Na lista de aves, quando após o no
me latino da espécie seguirem-se números, estes referem-se ao 
número da ilustração e página em que a espécie está ilustrada 
no livro de Frisch (1981). Nos outros casos, as informações foram 
colhidas diretamente a partir de um exemplar da espécie. Quanto 
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à identificação dos mamíferos, esta foi feita com base na cha""I 
proposta por Peterson & Pine (1982). 

MAMÍFEROS 

01) 

02) 

03) 
04) 
05 

06) 

07) 

08) 

09) 

10) 
11) 

12) 
13) 
14) 
15) 

Wúa - anta (Tapirus terrestris). Em geral, todos comem, ex
ceção feita talvez às crianças. Porém, não é uma caça mui
to procurada. 
Wúablra - capivara (Hydrochoerus hydrochoeris). Ninguém 
come. Dizem que esta carne é oleosa e exala mal cheiro. 
Uhb · morcego em geral. Não se come. 
Xfbor - coáti (Nasua nasua). Não o comem. 
Mébé - queixada (Tayassu pecar.i). Carne muito apreciada. 
Os pâ'los são utilizados para adornar determinadas flechas 
e os dentes são usados para confeccionar colares. Alguns 
são cortados, imitando dentes de macaco coatá e u.sados 
em colares. 
Mébécot · caititu (Thyassu tajacu). Sua importância é a mes· 
ma registrada para o queixada. 
Maresonáp - mucura ou gambá (Didelphis marsupialis). 
Não o comem. 
l.ón -ouriço-cacheiro, coendu ou porco-espinho (Coendu pre
hensilis) . Não o comem. Certa vez levaram um desses roe
dores.recentemente abatido para refeição do gavião real que 
criavam. / 
Mlxacor - tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla). 
S6 os velhos comem. 
Qmg· - rato do mato (Cricetidae). Não oomem. 
Quig..za-põlena - rato doméstico (Rattus rattus). Não o 
comem. 
Nárágább - esquilo ou cuatipuru (Sciuridae). N!o comem. 
Mekópln - tapiti (Sylvilagus brasiliensis). Não o comem. 
Àrlrl)'ll - preguiça (Bradypus tridactylus). ~!o comem. 
Maáykor • macaco barrigudo (Lagoth.rbc lagothricha). Os 
velhot comem. O. dentea llo uaadoe para confecção de co
larH e pulaeiru. 

Bol. Mua. Para. Emuto GoeZdf _ 



lndloa Surul : Elementos de etnozoologla 21 -

16) Másaykir- macaco prego (Cebus apella). Eventualmente co
mem. Usam os dentes para confeccionar adornos. 

17) Arimé - macaco coatá (Ateies paniscus). Dos primatas, é 
o mais procurado por sua carne. Os dentes são também ~
dos para confeccionar colares e pulseiras. 

18) Soméud - macaco-de-cheiro (Saimiri sciureus). Não comem. 
19) Pekóa - guariba (AlouaHa sp.). Não comem. 
20) Mekô - onça pintada (Panthera onca). Não comem. Faziam 

com o couro um chapéu redondo. Os dentes são usados em 
colares. 

21) Mekopebáhb - irara redondo (Tayra barbara). Não comem. 
22) Isíab - veado mateiro (Mazama americana). Não comem este 

animal, pois o mesmo está a:ssociado ao mito de criação do 
homem Suruí. 

23) Wakín - cutia (Dasyprocta aguti). Algumas facções a comem. 
Os dentes são usados para confecção de colares. 

24) Walaá - paca (Cuniculus paca). Nem todos comem. Os den
tes podem ser empregados em colares. 

25) Wáloy - tatu-galinha (Dasypus novemcinctus ). Todos comem. 
A casca é posta para secar e depois utilizada para confec
cionar pequenas contas que são usadas em colares e 
pulseiras. 

26) Aredud - tatu-peba (Eupbractus sexcinctus). Só os adultos 
comem. Com a casca também fazem colares e pulseiras. 

27) Moradaud - tatu-rabo-de-couro (Cabassous sp.). Não comem. 
Segundo a mitologia Suruí, foi esta espécie de tatu que ca
vou os leitos dos rios para que as águas pudessem correr. 

28) Moradá - tatu-canastra (Priodontes giganteus). Raramente 
comem. 

29) Xiporonkaüp - ariranha (Pteronura brasiliensis). Não comem . 

. AVES 

01) Kasar - arara vermelha (Ara macao). Utilizam as penas cau
dais para a confecção de adornos. Não comem. 

02) Kapé - arara vermelha (Ara chloroptera). As penas caudais 
são também usadas em adornos.' Não comem. 
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03) Adanha - amra canindé (Ara anmuma). Apenas em uma oca
sião vi cometem. 

04) Pará - araraúna (Anodorhynchus hyacinthinus, n? 3, pp. 102). 
Não comem. 

05) Kerkera - arara nanica (Ara nobilis). Não comem. 
06) Arfn - maitaca (Pionus menstruus, n ? 5, pp. 104). Não 

comem. 
07) Izapgãtakiná. - jandaia de cabeça azul (Ara tinga weddellü, 

n? 5, pp. 106). Não comem. 
08) Kinüp - tiribinha (Pyrrhura leucotis, n? 4 , pp. 106). Não 

comem. 
09) Maxaxengá · - periquito (Pionopsitta caica, n? 3, pp. 108). 

Não comem. 
10) Awára - papagaio (Amazona amazonica). As penas são uti

lizadas em adornos cefálicos. Não comem. 
11) Arãikap - anu-preto (Crotopbaga ani). Não comem. 
12) Wazakram - alma-de-gato (Piaya cayana, n? 2, pp. 114). Não 

comem. 
13) Mokooba - coruja (Asio stygus, n? 2, pp. 118). Não comem. 
14) Mokoobanarom - coruja-buraqueira (Speotyto cunicularia, 

n ? 6, pp. 118). Não comem. 
15) Mokodonér suindara (Tyto alba, n ? 3, pp, 118). Não comem. 
16) Makorá- taju (Lurocalis semitorquatus, n ? 4 , pp, 124). Não 

comem. 
17) Siriberiberá - surucuá (Trogon melanurus, n? 8-9, pp. 130). 

Não comem. 
18) Aiaxôoga - surucuá (Trogon violaceus e Pharomachrus pa

voninus, n ? 1-2, pp. 130). Não comem. 
19) Ixana-á ou Kixan-á - martim-pescador (gêneros Ceryle e 

Cbloroceryle). Não comem. 
20) Orobap - juruva-canela (Baryphthengus martii, n ? 22, pp. 

134). Não comem. 
21) lmaxurpxurp - ariramba (Galbula tombacea, n? 2, pp. 136) 

Não comem. 
22) Tauên - bico de brasa (Monasa nigrifons e M. morphoeus, 

n ? 1 e 3, pp. 140). Não comem. 
23) lokãnnor - araçari (Pteroglossus spp.). Não comem. 
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24) Iokãnap - tucanos (Ramphastos tucanus, R. tocq R. cuvieri). 
Não comem. 

25 Serepgasodá - pica-pau (Piculus B.avigula, n~6, pp. 148). Não 
comem. 

26) Serepgakíra - pica-pau (Celeus flavus, n~ 3, pp. 148). Não 
comem. 

27) Serepüg - pica-pau (Picum.nus aurifrons, n? 15, pp. 148). 
Não comem. 

28) Xrexexeng - pica-pau (Celeus lugubris, n? 3, pp. 150). Não 
comem. 

29) Serepepipio - pica-pau (Campephilus rubricollis, n ? 2, pp. 
152). Não comem. 

30) Korokoro .- coró-coró (Mesembrinibis cayennensis). Não 
comem. 

31) Mongá - barbudo (Eubucco rích.aidsoni, n? 4 , pp. 50). Não 
comem. 

32) Moribmosampíd - pato-do-mato (Cairina moschata, n? 5, pp. 
52). Comem. 

33) lpeyatin - marreca (Anas bahamensis, n? 8, pp, 52). Comem. 
34) Oikokor- urubu-rei (Sa.rcoramphus papa, n? 1, pp. 58). Não 

comem. 
35) Oikoáp - urubu (Coragyps atratus). Não comem. 
36) Ikõr- hárpia (Harpia harpyja). As penas são muito procura-. 

das para emplumação de flechas e adornos cefálicos. Há 
algum tempo atrás, criavam um exemplar em viveiro na al
deia para obtenção de penas. Apés sua morte, ainda não 
conseguiram outro. 

37) Ikõnlo- gavião-mateiro (Geranospiz.a caerulescens, n? ·7, pp, 
60). Utilizam as penas para fazerem cocares. 

38) Nomãikõr - gavião branco (Leucoptemis albicolis, n ? 3, pp. 
66). Em Suruí, no significa serra, morro. Já vi criarem dessa 
espécie desde filhote para comer os ratos na maloca. As pe
nas são usadas para confeccionar cocares. 

39) Zazainüp - gavião-bico-de-gancho (Chondrohierax uncina
tus, n.0 2-3, 60). As penas também podem ser empregadas 
na confecção de coéazes. 

40) '.làkôr - uru (Odontophorus stellatus, ~? 9, pp 78). Não comem. 

VOL. 2(1 ), 1985 



24 Coimbra Jr., 

41) Séksék - cigana (Opisthocomus hoazin). As penas são usa
das eventualmente para emplumação de flechas. A carne 
serve como isca para pegar piranha. 

42) Tâmoap - jacu (Penelope jacquacu). A carne é muito apre
ciada. Também conhecem-na por kabeáp. 

43) 'Tâmoap-tí. - aracuã (Ortalis guttata, n~ 4 , PP. 78). Não 
comem. 

44) Abixakor - cujubi (Pipile cumanensis). Todos comem. 
45) Wakoya - mutum (Mitu mitu). Carne muito procurada e to

dos comem. As penas da cauda são usadas para empluma
ção de fechas. As demais, assim como as da cauda, são uti
lizadas para a confecção de cocares. 

46) Tumarf - jacamim (Psophia viridis). Alguns comem. Quan
do encontram filhotes na floresta, gostam de levá-los para 
criar na aldeia . 

47) Tamarí - tí - saracura (Aramides cajanea). Não comem. 
48) Oyoyod - diversas espécies das famílias Rallidae (lbrzana 

all::icol.lis), Charadriidae (Vanellus cbilemis, Charadrius sp. 
etc.) e Scolopacidae (Gallinago gallinago, G. undulata, Ca
lidris sp. etc.). Não comem nenhuma dessas espécies.· 

49) Doriê - divezsas espécies da família Colwnbidae (Clazavis pzr:r 
tiasa, Columbina picui e C talpacoti, n~ 1, 3 e 5, pp. 98). 
Não comem. 

50) Xurxúr - andorinha (Progne sp.). Não comem. 
51) Béredéya - bem-te-vi (Pitangus sulphuratus). Não comem. 
52) Yará - japu (Psarocolius sp.). Não comem. 
53) Yaranhín - japiirn (Cacicus cela). Não comem. 
54) Mawír, Abíoba, Wãyã, Núm, Mãbuga, Kalabá, Wãiãpébug e 

Títidá - diversas espeéies de imamidae (gêneros T'mamus e 
Cryptwellus). A carne é muito apreciada por todos'. É um dos 
primeiros alimentos de origem animal que dão para as 
crianças. 

55) Ínhüd - nome genérico aplicado a diversos passarinhos 
pequenos. 

56) Wakára - garça (Casmerodius albus). As penas são usadas 
para confeccionar adornos cefálicos. 
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RÉPI'EIS E ANFÍBIOS 

01) Wló - jacaré-tinga (Caiman crocodilus). Não comem. 
02) Arnoá - jabutí (Geochelone sp.). Alguns Suruí não gostam 

nem de pegar nesse animal, pois alegam medo de ficarem 
vagarosos e perderem-se na floresta. AlgWlS jovens mais acul
turados eventualmente capturam filhotes de jabuti para ven
derem ou presentearem algum "civilizado". Ninguém come. 

03) Mazin - jibóia (Boa constrictor). Não comem. 
04) Sobó-tí - sucuri (Eunectes murinus). Não comem. 
05) Sobó - nome genérico para designar cobras. Seguem algu

mas espécies conhecidas pelos Suruí e que não foram iden
tificadas: Abobanepoid, Yabahpod, Wáybiúr, Máybóhra, May
péud, Titíhda, Gerbáy, Bégeg. 

06) Koróya - sapo (Bulo sp.). 

DISCUSSÃO 

Sob o prisma da ecologia, homem e meio-ambiente são vis
tos como componentes de um todo maior que, em constante in
teração, determinam o surgimento de estratégias e técnicas ne
cessárias à sobrevivência dos diversos grupos humanos como uni
dades sócio-culturais. 

Desse modo, para a devida utilização dos recursos naturais 
por parte das populações regionais, é necessário em primeiro lu
gar que o grupo saiba identificá-los e reconhecê-los como tal. 
Concomitantemente, faz-se relevante o desenvolvimento de téc
nicas e estratégias que permitam o aproveitamento racional desses 
recursos. Como observa Moran (1977), caso isso não aconteça , 
os recursos só poderão ser usados uma vez, e, "em termos de so
brevivência a longo prazo, isto é inadequado à adaptação 
humana''. 

Para orientar uma exploração racional dos recursos faunísti
cos são desenvolvidos mecanismos sócio-culturais que regem os 
padrões de utilização da fauna, de modo a garantir um supri-
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menta protéico adequado e constante a longo prazo. Ross (1978) 
observa que a distância percorrida nas excursões de caça está 
diretamente ligada ao tamanho dos aldeamentos, enquanto que 
Moran (1981) aponta o controle da população como estando in
timamente relacionado à manutenção da produtividade em um 
grupo de caçadores. 

Dentre algumas estrátégias adaptativas, podemos apontar os 
tabus alimentares. Segundo Moran (1981), numerosos grupos in
dígenas apresentam elaborados sistemas simbólicos que refletem 
formas de adaptação da população aos recwsos disponíveis em 
um dado ecossistema. Para o autor, essas adaptações aparecem 
na forma de p~escrições e proscrições alimentares e comporta
mentais, como por exemplo a proibição de não comer alguns ou 
todos os tipos de caça durante a puberdade, gravidez ou "post
partum", ou ainda comportamentos como verificado entre os pais 
pertencentes ao grupo indígena Mura, no Amazonas, de não ca
çarem até que seus filhos possam caminhar. Entre os Apinayé, 
Nirnuendaju (1939) verificou que os pais de um recém-nascido 
não comem carne de cutia, pois acreditam que, se o fizessem, 
os cabelos da criança cairiam. 

Entre os Suruí, são observados numerosos tabus alimentares. 
Por exemplo, o homem cujo filho nasceu recentemente não pode 
matar determinados animais como tatu ou onça, sob o risco de 
que seu filho venha a adoecer. Os membros do grupo pertencentes 
a determinadas facções sociais podem comer cutia, enquanto para 
outros, estas carnes são proibidas. As caças com menos restri
ções seriam as de inhambu e mutum, que podem ser dadas às 
mulheres após o parto, e às crianças em fase de desmame. Car
nes de macaco barrigudo ou tamanduá são absolutamente proi
bidas aos jovens, que devem comer macaco coatá ou porco-do
mato. Também não comem nenhuma espécie de réptil ou anfíbio. 

Além desses mecanismos culturais que regulam a ação do 
homem sobre as populações de animais, os Suruí reconhecem 
um grande número de espécies possíveis de serem utilizadas na 
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alimentação, fato que segundo Smith (1976), minimizaria os efeitos 
depreciativos da caça sobre a fauna , porque " ... by taking and 
gathering a diverse range of animal species, and by taking ad
vantage of abundant taxa such as rodents and arthropods, pres
sure on game is more evenly clistributed and a more reliable pro
tein supply is assured". 

Entre os Suruí, percebe-se uma preocupação constante de 
que no futuro os animais venham a extinguir-se em suas terras. 
Após o cantata com a sociedade nacional, o grupo tomou-se mais 
sedentário como conseqüência de uma série de fatores já anali
sada; em habalho anterior (Coimbra Jr. & Mello, 1981), destacando
se a limitação de suas terras após a demarcação. Desse modo, 
os sítios explorados para a caça ~ram a ser super-explorados, 
o que tem determinado a rarefação de algumas espécies nas áreas 
mais próximas da aldeia e freqüentadas pelos Suruí. Para que 
possam encontrar caça em abundância, toma-se muitas vezes ne
cessário empreenderem excursões mais longas a regiões menos 
heqüentadas. As áieas de colonização do Instituto de Colonização 
e Reforma Agrária (INCRA), adjacentes à Reserva, também re
presentam uma constante fonte de tensões para o grupo, pois há 
pouco tempo ainda havia dezenas de famfüas de posseiros em 
suas terras. Essas fanúlias realizaram desmatamentos extensos pa
ra o plantio do café e, conseqüentemente, a caça fugiu para lon
ge. Atualmente, apesar da Fundação Nacional do Índio (FUNAD 
já ter retirado todas as famílias de posseiros da área, os líderes 
do grupo ainda manifestam receio de que suas terras sejam de 
novo invadidas. Dizem que querem ver seus filhos e netos comendo 
"carnes fortes", de animais do mato, e não de galinhas ou de ou
tros animais trazidos por "civilizados". 

Após cerca de treze anos de contato com a sociedade na
cional, o grupo Suruí vem passando por um processo de refor
mulação e readaptação às novas condições econômicas e sócio
culturais que surgem em decorrência da influência de funcioná
rios da agência indigenista oficial, assim como de outros mem
bros da sociedade nacional que se fazem presentes na área. 
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Alguns tabus alimentares vêm sendo constantemente igno
rados por vários indivíduos, principalmente jovens do sexo mas
culino. Dizem que estas proibições são coisas de "índio velhó'. 
A caça do veado, por exemplo, é vetada a todos, pois este ani
mal está associado ao mito de criação do homem. No entanto, 
alguns indivíduos dizem terem aprendido com os "civilizados" a 
comerem a carne deste animal. 

Apesar de terem desenvolvido suas próprias estratégias adap
tativas para regular as formas de interação com o meio-ambiente, 
os Suruí enfrentam hoje rupturas em sua estrutura sócio-cultural, 
decorrente da introdução de novas técnicas de subsistência pe
la sociedade nacional. Essas mudanças devem ser acompanha
das de perto e devidamente orientadas, no sentido de evitar con
flitos internos de maior magnitude,· preservando-se assim a uni
dade étnico-cultural do grupo, e assegurar recursos que garan
tam um bom nível nutricional à população. 
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ln this article are described the main techniques used by the 
Suruí lndians from the State of Rondonia, Brazil, in hunting birds 
and mammals. The techniques for cooking and preserving these 
animals aie also described, as well as some food prohi.bitions and 
magic beliefs associated to hunting activities. Finally, it is pre
sented a Suruí-Portuguese ethnozoological glossary. 
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EST. I - ll - ponta de flecha do hpo gotapôhap; 2) - detalhe da vareta, onde se dá o 
encaixe da ponta com a haste, vendo-se em a, o padrão típico do acaba
mento das flechas Suruí com fios de algodão tingidos de urucu ; em b, pe
quena faixa branca feita a pariu da raque da pena de inhambu, e em e, 
acabamento na ponta leito de fios brancos de algodão; 3) - flecha do tipo 
gotapôhap com enfetle de pluma• de garça na haste. 
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EST. II- 1) - flecha do tipo ldjablkára, vendcrae na ponta a praença de 3 pal'98 de den
l•. Esta flecha difere da ldjabltér apenas pelo número de dentes, pois eata 
pouui de 5 a 6 parea; 2) · detalhe do acabamento vendcrae em a, padrão 
de desenho caracterutico leito com pêlos de caititu; em b, a vareta, e em 
e, desenho feito com resina de vegetal nAo identificado; 3) · emplumação 
de flecha do tipo ldjabltér ou ldjablkára, feita com penas de gaviãcrreal cor· 
tadaa ao meio e amarradas à haste. 
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2 

EST. m · 1) · as flecbaa do tipo zoscaWp caracterlzam·M pela sn-ença de wn ooco 
de tucwna perfwado em uma das !ecee, d•tinado a produzir aaeobio no 
momento em que são lançadas; 2) - algumas flecbaa d•te tipo .ao •pe
cialmente enfeitadas com plumas azuis e vermelbaa de araras, por ocasião 
de lutas ou determinadas cerim6nias; 3) · detalhe da emplumação da fle
cha anterior. 
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FSI'. IV - l) - flecha do tiix> lapelk"-, caracterizada pela presença de um par de dentes 
na extremidade da ix>nta próxima à vareta; 2) - a flecha do tiix> iablkir, 
b flecha do tiix> lablkirtokaW; 3) - emplumação de flecha do tiix> lapelkl
nl, feita com penas de gavião, e a coetura sobre a haate revestida ix>r resina 
branca não identüicada. 
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1 

EST. V · 1) · flechas do tipo waklnpiUba-ijablk6ra, vendo-se na vareta os caracterí.sticoe 
cortes imitando 08 rastros de cutia; 2) · flecha do tipo {mnoria, de acaba· 
manto mais simples, usada para abater animais nas copas das árvores; 3) 
. flecha do tipo ljabipô-karxaráaa, com a ponta bifurcada. 
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EST. VI - A:tco Suruí: a - extremidade inferior ou pé, com amarração do tipo "papelote", 
ou seja, a laçada e um seqmento da corda enrcllada no arco; b - extremidade 
apical ou topo, com fixação da corda ao arco do tipo "temporal". 
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