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Apresentação 

Este livro é uma versão ligeiramente modificada de minha tese de 
doutorado defendida na Unicamp em 2002. Ele representa uma busca de apreender 
diversos aspectos do mundo baniwa, aparentemente díspares mas que estão, de 
fato, interconectados na vida cotidiana dessas pessoas, cuja trajetória me esforcei 
para registrar nas páginas que se seguem. A convivência com o mundo baniwa 
é sempre uma vertiginosa entrada num portal misterioso que há vários anos 
tento desvendar. Nesse período, mais do que buscar histórias de ancestrais 
mortos, tenho tentado entender como essas antigas idéias influenciam a vida dos 
vivos e como tais existências vão remontando o mosaico dessa fascinante tradição. 

Nessa trajetória me tornei profunda admiradora da cultura baniwa e de 
seu modo estóico de vida, cujos precisos contornos posso apenas entrever. Também 
fiz diversos amigos, dentro e fora do mundo baniwa, mas todos interessados em 
contribuir para a melhoria das condições de vida desse e de outros povos indígenas. 
Assim, sou profundamente grata aos meus amigos baniwa, em especial a André, 
Bonifácio, Gersen, lrineu, Sr. Valentim e seu filho Roberto Paiva, com quem travamos 
longas conversas e produtivas parcerias em atividades de apoio aos Baniwa. 

No mundo não-indígena também são muitos os que me auxiliaram nessa 
tarefa. Dentre esses quero mencionar meu orientador, professor Robin Wright, e 
também Carlos Coimbra, Ricardo Ventura, Jean Langdon, João Pacheco de Oliveira 
Filho, Geraldo Andrello, Almir Jr., Maria Helena Ortolan Matos, Márcio Silva, Jorge 
Guerra, Raimunda Silva, Elda Rizzo, Inesita Araújo, Fábio Vaz, Gedeão Timóteo, 
Dominique Buchillet e Beth Conklin. 

Agradecimentos institucionais à Capes, Universidade Federal do Amazonas, 
Projeto Rasi, ao convênio CNPq/IRD/ISNProjeto "Fatores sócio-culturais e econômicos 
de risco para HIV e tuberculose na região do Alto Rio Negro (Amazônia brasileira)" 
e ao Centro de Pesquisas Leônidas & Maria Deane/Fiocruz/ Amazônia. Por fim, uma 
referência especial a meus pais, minha filha Taui, ao meu companheiro Brandão, 
a Sully, D. Rosária e Adriana, que não apenas suportaram minhas ausências e a 
eterna falta de tempo, mas também me estimularam e me apoiaram com seu 
carinho e presença constantes. 
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