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Resumo: 

A comunicação pretende 1) apresentar de que maneira a deficiência nas populações 

indígenas começa a ser notada por pesquisadores de diversas áreas do conhecimento e 

2) discutir, em diálogo com o debate da etnologia ameríndia no que diz respeito à noção 

de pessoa e seus regimes de transformação, o que os Karitiana (Tupi-Arikém) chamam 

de crianças especiais. 

 

Palavras-chaves:  

Karitiana (Tupi-Arikém) – osikirip (especial) – noção de pessoa 

 

* * * 

 

Tive encontros imprevistos logo que cheguei pela primeira vez a uma das aldeias 

Karitiana, em finais de julho de 2011, no papel de antropóloga colaboradora do grupo 

técnico da FUNAI responsável pelos estudos de identificação e delimitação da Terra 

Indígena Karitiana.
2
 Quando adentrei à residência a qual os não indígenas ficariam 

hospedados, uma das esposas do dono da casa passou a me apresentar aos demais 

membros da família. Cumprimentei também as crianças, que brincavam em um canto, 

com um aceno. A atitude causou risada – e, de minha parte, um constrangimento que 

não devo ter disfarçado muito bem – quando realizei o gesto para um dos filhos da 

                                                           
1
 Trabalho apresentado no II Seminário Infância Criança Indígena, realizado entre os dias 18 e 22 de 

agosto de 2014, São Carlos/SP. O texto que se segue é uma versão preliminar; por isso, peço o favor de 

não citar ou reproduzir sem minha prévia autorização. 
2
 A portaria n. 921/FUNAI de 16 de junho de 2011 constituiu o grupo técnico “com o objetivo de realizar 

os estudos de natureza etno-histórica, antropológica e ambiental, necessários à identificação e delimitação 

da Terra Indígena Karitiana, localizada nos municípios de Porto Velho e de Candeias do Jamari, no 

Estado de Rondônia” (FUNAI, 2011). 
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minha anfitriã. “Ele é mudo!”, alertou-me sua mãe. Com efeito, por apresentar 

problemas nos braços e nas pernas e não conseguir exprimir-se por meio da fala, essa 

criança é referida pelos Karitiana como especial. O menino aceitou a saudação e, em 

seguida, acompanhado dos outros de sua idade, saiu. 

 No dia seguinte, incumbida de realizar o recenseamento do lugar, fui conversar 

com a filha da minha anfitriã, uma jovem de 22 anos, que também conheci logo após a 

chegada à aldeia. Ela foi, desde o primeiro momento, muito gentil comigo, 

prontificando-se a me acompanhar nas atividades cotidianas e, também, nas 

concernentes ao trabalho para a FUNAI. No momento em que me preparava para fazer-

lhe perguntas, buscando as informações pertinentes à tarefa que me foi atribuída, seu 

cunhado – que participou de todas as atividades realizadas pelo grupo técnico – 

chamou-me de canto. Disse-me que não deveria trabalhar com essa sua parente, pois ela 

era especial e, portanto, não saberia me dizer corretamente os dados que precisava.  

Senti-me em uma saia justa: a moça continuava a demonstrar seu interesse em 

participar, e eu, encabulada, titubeava. Se o alerta me fez duvidar de que ela pudesse ser 

uma boa informante, o fato é que também não entendi o porquê de a jovem ser 

qualificada de tal maneira. No fim das contas, realizei o levantamento com ela – que 

soube, sim, me informar quem vivia por ali –, mas incluí sua mãe na conversa. Em 

outro momento, descobri o motivo que leva os Karitiana a afirmarem que a moça é 

especial: ela nasceu com um problema na garganta que a impediu de se alimentar no 

seio da mãe – apenas utilizando-se de mamadeira – e que a impossibilitaria também de 

falar. Encaminhada pela FUNAI, ainda muito bebê foi submetida a uma cirurgia que a 

permitiu, posteriormente, aprender a expressar-se por meio da voz. 

Foram diversas as situações nas quais algum interlocutor espontaneamente me 

afirmou que algum parente seu era especial – osikirip, em sua língua materna. Ao 

dizerem em bom português tais qualificações,
3
 os Karitiana tentavam acionar a minha 

percepção concernente ao fenômeno da deficiência. Algo, todavia, escapava: minhas 

reações desconcertadas demonstram minha dificuldade para entender por que aquelas 

pessoas eram chamadas de tal maneira.  

                                                           
3
 Os Karitiana adultos são bilíngues; contudo, utilizam-se da segunda língua apenas quando conversam 

com quem não é Karitiana. As mulheres mais velhas, com idade superior a 70 anos, têm alguma 

dificuldade para se comunicar em português, mas o fazem. As crianças, embora evitem expressar-se nesse 

idioma, passam a dominar a segunda língua cada vez mais cedo, antes da idade escolar. 
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 O problema, ademais, se desdobrou. Não demorei a saber que boa parte dos 

especiais são detentores do que meus anfitriões chamam de aposentadoria. Trata-se do 

Benefício de Prestação Continuada, que assegura ao deficiente de baixa renda o 

pagamento mensal de um salário mínimo.
4
 Para usufruírem do BPC, os Karitiana 

demandam da Secretaria Especial de Saúde Indígena consultas nas quais os médicos, 

por meio de exames específicos, podem atestar que tais pessoas são deficientes. 

Contudo, nesse movimento os Karitiana não saem apenas com um laudo. O diagnóstico 

os transforma também em pacientes de terapêuticas provenientes da medicina, 

particularmente – em função da institucionalização, na última década, de políticas de 

saúde mental indígena (CRP, 2010; Stock, 2010) – de remédios controlados (Rosalen, 

2012). 

 O assunto tornou-se irresistível para mim e, aos poucos, fui direcionando a 

pesquisa de campo para compreender esse emaranhado de questões que os Karitiana, de 

saída, me suscitaram. O objetivo desse texto é apresentar os resultados dessa 

experiência etnográfica, explorando como meus anfitriões, ao sustentarem a existência 

de pessoas especiais nesse contexto de acesso a políticas públicas, efetuam tal processo 

de diferenciação. Fiando-me na bibliografia sobre noção de pessoa ameríndia, que me 

assegurava a centralidade do corpo como feixe de afetos e capacidades em contínua 

transformação (Lima, 1996; Viveiros de Castro, 2002b; Taylor & Viveiros de Castro, 

s.d.), passei a desconfiar que meus novos amigos partiam de pressupostos sobre o tema 

que, embora pudessem ter alguma relação com a deficiência como dispositivo não 

indígena, a ela, no mínimo, não se limitavam.  

Conhecemos muito pouco da imaginação ameríndia a respeito do tema que move 

essa pesquisa. O assunto recebeu tratamento explícito em pesquisas que 

correlacionaram deficiência e populações indígenas em programas de saúde, educação e 

assistência social (Venere, 2005; Coelho, 2011; Sá, 2011; Souza, 2011; Santana, 2011; 

Andrioli & Faustino, 2012; Bruno & Suttana, 2012; Buratto & Resende da Costa, 2013; 

                                                           
4
 Instituído pela Constituição Federal de 1988 e operacionalizado pelo INSS, “o BPC é um benefício da 

Política de Assistência Social, que integra a Proteção Social Básica no âmbito do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS e para acessá-lo não é necessário ter contribuído com a Previdência Social. É 

um benefício individual, não vitalício e intransferível, que assegura a transferência mensal de 1 (um) 

salário mínimo ao idoso, com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais, e à pessoa com deficiência, de qualquer 

idade, com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em 

interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas. Em ambos os casos, devem comprovar não possuir meios 

de garantir o próprio sustento, nem tê-lo provido por sua família. A renda mensal familiar per capita deve 

ser inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente” (MDS, s.d.).  
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Quermes & Alves de Carvalho, 2013), mas abriram pouco espaço para as formulações 

indígenas. A etnografia de Marco Antonio Gonçalves (1993), que pode ser lida sob esse 

prisma ‒ afinal, entre os Pirahã, os acidentes que deformam os corpos permitem o 

aparecimento de um abaisi, ser imortal que vive em outro patamar do cosmos e 

responsável pelas doenças mortais ‒, demonstra a atenção ao fenômeno em função das 

relações que atualiza com não humanos. Tal concepção é em muito distinta das noções 

de deficiência vigentes na modernidade ‒ no discurso biomédico, “a variação do normal 

da espécie humana” (Diniz, 2007, p. 10); e, na reação política a tal enunciado, um estilo 

de vida ‒, e que, em conjunto suas práticas, vêm sendo alvo de análise de diversos 

antropólogos no país (Eugenio, 2002; Amaral & Coelho, 2003; Correia, 2007; Diniz, 

Squinca & Medeiros, 2007; Diniz, Barbosa & Santos, 2009; Araújo, 2011; Fremlin, 

2011; Marcon, 2012; Silva, 2012a, 2012b; Cavalheiro, 2012; Lopes, 2012a, 2012b; 

Kim, 2013; Guedes de Mello, 2013; Pereira, 2013; Simões, 2013).  

Levando em conta tal discrepância, e evitando colar as concepções Karitiana à 

imaginação moderna, optei por utilizar o vocabulário em português concernente ao tema 

tal qual empregado pelos meus anfitriões. Por isso, utilizo a palavra especial,
5
 utilizada 

de forma recorrente pelos Karitiana para qualificar essas pessoas que, no jargão 

acadêmico vigente (Diniz, 2007, p. 10), seriam chamadas de deficientes.  

O propósito do presente trabalho é, por conseguinte, adentrar um caminho ainda 

pouco trilhado pela disciplina. A generosidade dos meus anfitriões, que gentilmente me 

abrigaram em suas casas e comigo compartilharam seu cotidiano, possibilitou-me que 

vislumbrasse algo de suas observações sobre o tema em questão. Os Karitiana, falantes 

da língua de mesmo nome, são 346 pessoas (mai. 2014) relacionadas entre si segundo o 

sistema dravidiano de parentesco, cujas peculiaridades foram descritas por Rachel 

Landin (1989) e Carlos Frederico Lúcio (1996). Levando em conta a regra da 

                                                           
5
 A palavra especial – que compõe também expressões como pessoas com necessidades especiais e 

portadores de necessidades especiais – foi usada de modo corrente no Brasil contemporâneo para designar 

o que, atualmente, é nomeado pelos termos deficiente e deficiência. Tal substituição ocorreu por meio do 

embate político que se iniciou no começo dos anos 1980 e que buscava sobretudo a afirmação de direitos. 

“A crítica do movimento a esses eufemismos se deve ao fato de o adjetivo ‘especial’ criar uma categoria 

que não combina com a luta por inclusão e por equiparação de direitos. Para o movimento, com a luta 

política não se busca ser ‘especial’, mas, sim, ser cidadão” (Lanna Jr., 2010, p. 17). Contudo, lembra-nos 

César Augusto de Assis Silva (2012a, p. 5) que o termo continua presente na linguagem oficial, 

especialmente no que diz respeito à educação. A palavra nomeia o Centro Nacional de Educação 

Especial, órgão federal criado em 1973; é utilizado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 

1996, e na resolução das Nações Unidas que trata das diretrizes e práticas da assim chamada educação 

especial, a Declaração de Salamanca, de 1994.       
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patrilocalidade, vivem em residências distribuídas entre cinco aldeias, Kyõwã (Aldeia 

Central), Bom Samaritano, Caracol, Byyjyty Ot’sop Aky (Rio Candeias) e Ĵoĵbit 

Omirimo ou Ese Emo (Igarapé Preto ou Juari) ‒ as duas últimas fora da Terra Indígena 

atualmente demarcada ‒, e as cidades de Porto Velho e Cacoal (RO).  

Não se sabe a origem da palavra que designa a população. Segundo Lúcio (1996, 

p. 3), os próprios Karitiana reconhecem que o termo foi conferido pelos seringueiros 

que avançaram em seu território ao menos desde finais do século XIX. Referem-se a si 

mesmos em sua língua por meio do pronome da primeira pessoa do plural inclusivo, 

yjxa,
6
 como é comum a outras sociedades das Terras Baixas.

7
  

É um grupo ainda pouco conhecido pela antropologia, como, aliás, a maior parte 

do conjunto de ampla diversidade de populações que vive na região considerada o berço 

dos grupos Tupi (Rodrigues, 1986), e vem sendo chamado de Grande Rondônia.
8
 A 

bibliografia de interesse sobre os Karitiana é pequena, mas vem se avolumando. Rachel 

Landin produziu um curto artigo sobre quatro mitos (Landin, 1985) e uma dissertação 

(Landin, 1989) sobre parentesco e nominação. Seguindo essa autora, Carlos Frederico 

Lúcio (1996, 1998) também tratou desses mesmos sistemas classificatórios, tendo em 

mãos a genealogia do grupo. Em diálogo com as informações apresentadas pelo 

antropólogo, Carolina Pucu de Araújo avaliou o parentesco Karitiana, comparando-o 

com os de outros grupos Tupi (Pucu de Araújo, 2002; Pucu de Araújo & Storto, 2002). 

Já Lílian Moser (1993, 1997) pesquisou sobre o contato com os não indígenas, 

                                                           
6
 Lúcio (1996, p. 4) menciona também a fórmula Botỹj ipyeso naakat yjxa – Nós, parentes de Botỹj (o 

criador do universo) – como sinônima de yjxa. Porém, assim como para Vander Velden (2004, p. 22), não 

me parece se tratar de uma expressão de uso constante entre os Karitiana. 
7
 Yjxa deve ser entendido como marcador enunciativo, mais do que etnônimo. “As palavras ameríndias 

que se costumam traduzir por ‘ser humano’, e que entram na composição das tais autodesignações 

etnocêntricas, não denotam a humanidade como espécie natural, mas a condição social de pessoa, e [...] 

funcionam (pragmática quando não sintaticamente) menos como substantivos que como pronomes. Elas 

indicam a posição de sujeito; são um marcador enunciativo, não um nome. [...] Por isso, as categorias 

indígenas de identidade coletiva têm aquela enorme variabilidade contextual de escopo característica dos 

pronomes, [...] sua coagulação como etnônimo parece ser, na maioria dos casos, um artefato produzido no 

contexto da interação com o etnógrafo” (Viveiros de Castro, 2002, p. 371-372). 
8
 Vander Velden (2010c) sugere o termo e, em diálogo com a proposta de Crevels & Van Der Voort 

(2008) para a definição da região do Guaporé-Mamoré como área linguística, delimita a Grande Rondônia 

como a região entre os rios Tapajós (a leste), Madre de Dios (a oeste), o alto Madeira (ao norte) e o 

médio-baixo Guaporé (ao sul). A formulação contrasta com as de Galvão (1979), Schettino (2002), ISA 

(2006, 2011) e Melatti (s.d.) e é sustentada por dois argumentos. O primeiro toma as relações 

permanentes, “trajetórias histórico-culturais comuns” e “alinhamentos políticos recentes” desses grupos. 

O outro leva em conta a sugestão de Viveiros de Castro (1992, p. XI-XII; 2001, p. 10-11) na qual as 

unidades discretas da região fariam uma ponte entre as formações sociais da floresta e do cerrado; seriam 

assim centrais para a compreensão dos modos de organização nativos da Amazônia. 
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sistematizando a (escassa) documentação disponível em diálogo com as narrativas dos 

próprios Karitiana.  

 Na última década, Felipe Ferreira Vander Velden vem pesquisando os Karitiana 

de modo mais sistemático. Buscou compreender diferentes aspectos da relação do grupo 

com o mundo não indígena, analisando a interpretação dos eventos de coleta irregular 

de sangue por cientistas, realizados nos anos 1980 e 1990 (Vander Velden, 2004, 2005, 

2007); os desdobramentos da introdução do sal e de outros alimentos relacionados à 

convivência com os brasileiros (Vander Velden, 2008); as relações estabelecidas com os 

animais de criação (Vander Velden, 2009, 2010b, 2011d, 2011e, 2012b); os processos 

de territorialização enfrentados pelo grupo (Vander Velden, 2010a); a circulação de 

artefatos de caça em contextos não indígenas (Vander Velden, 2011a); e a percepção 

Karitiana acerca das doenças e da degradação ambiental (Vander Velden, 2012c). O 

antropólogo escreveu também sobre as relações do grupo com outras sociedades 

ameríndias. Analisou relatos sobre a guerra estabelecida entre tais coletivos num 

período anterior ao contato com os brancos (Vander Velden, 2011b) e discutiu o sistema 

regional formado por diferentes povos Tupi da Amazônia meridional (Vander Velden, 

2010c). Recentemente, tal autor vem se preocupando com a história dos Karitiana 

(Vander Velden, 2011c, 2012a, 2013), em diálogo com os estudos disponíveis sobre as 

populações vizinhas e com as pesquisas realizadas por arqueólogos. 

 Já a investigação que resultou neste trabalho – que pretende, através da 

interlocução com a bibliografia citada, adensar o conhecimento sobre tal população 

Tupi – foi realizada em oito meses de trabalho de campo, dividido em cinco etapas – 

entre julho e setembro (um mês e vinte dias) e outubro e novembro (dois meses) de 

2011; março e maio (um mês e vinte dias) e setembro e outubro de 2012 (um mês e 

vinte dias); e em maio de 2014 (um mês) – e centrado em duas aldeias, Kyõwã (Aldeia 

Central) e Byyjyty Ot’sop Aky (Rio Candeias).  

 

* * * 

 

Particularmente as crianças especiais nos possibilitam entrever a complexidade e 

riqueza do mundo ameríndio contemporâneo. Assim como outras populações 

ameríndias (Gow, 1991, 1997, 2003; Kelly, 2005; Gordon, 2006; Vilaça, 2006; Nunes, 

2010a, 2010b), também para os Karitiana a instauração de vínculos com os não 

indígenas é concebida como um processo de transformação de seus corpos. Meus 
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anfitriões reiteram – como, aliás, também os Guarani-Kaiowá, que já foram indagados 

sobre o mesmo assunto (Coelho, 2011, p. 77-100; Souza, 2011, p. 51-56) – que o 

nascimento de pessoas especiais é resultado da vida entre os brancos. Argumentam a 

esse respeito com uma fórmula que Felipe Ferreira Vander Velden (2004, 2008, 2011b, 

2012c) já considerou diversas vezes: antes do contato, eram fortes e saudáveis; 

atualmente, são pequenos e fracos.  

A gravidez é o período crítico que determina a condição do recém-nascido. A 

realização de tratamentos para engravidar, o uso de anticoncepcionais – que são 

fornecidos pela SESAI às mulheres casadas, do tipo injetável e trimestral –, de 

alimentos proibidos na gestação (como o veado-roxo, o jacu e os peixes jacundá e piau, 

que são considerados doidos e transmitem tal característica ao bebê), mas também a 

raiva ou a falta de amor pelo marido foram justificativas apresentadas por interlocutores 

diversos para a existência dessas crianças. As mães que conversei sempre ressaltam a 

ignorância do fato de terem gerado esses filhos: no pré-natal, o médico não teria 

detectado nada de diferente com a gestação. Posteriormente, ela mesma (ou, raras vezes, 

o médico) percebeu que algo não ia bem, notando a dificuldade da criança para se 

alimentar ou aprender a andar e a falar. Sobre a mulher recai, portanto, a 

responsabilidade pela existência do filho especial, e ela será a referência principal nos 

cuidados específicos que essas crianças requerem.   

Se “o fracasso da fabricação de parentes é a metamorfose” (Coelho de Souza, 

2002, p. 534), gostaria de frisar que os especiais Karitiana não deixam de modo algum 

de ser parentes. Quando nascem, eles herdam o nome na língua, herdado por via 

agnática em gerações alternadas; possuem espíritos (ou almas), que terão destinos 

determinados no seu post-mortem; seus pais praticam jejum alimentar e atos sexuais 

específicos e eles mesmos são alvo de diversas práticas glosadas como aplicação de 

vacinas do mato, uma série de banhos com ervas que ocorrem até a época de seu 

desmame, quando a mãe volta a menstruar. 

Contudo, as crianças especiais possuem características próprias, os Karitiana 

ressaltam quando perguntados por que são assim chamados. Elas não falam ou não 

comem (precisam ser alimentadas) e, principalmente, têm acessos de raiva (pa’ira) ‒ 

desde o choro incontido sem motivo até inúmeras formas de agressão de seus parentes. 

Ainda que, novamente, ressalto, sejam parentes, ou seja, verdadeiros humanos, meus 

anfitriões demarcam, com essas negatividades, atividades cruciais que conferem 

humanidade no mundo ameríndio, o falar e o comer (Seeger, 1980; Overing, 1975; 
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Viegas, 2003), e, com a positividade, um modo de relação que conforma o vínculo entre 

predador e presa (Viveiros de Castro, 2002a). Como afirmou-me uma amiga, seu filho é 

“como bicho” (kida): parece Amywym Huk, um dos muitos seres da floresta (como o 

Curupira, Mapinguari, a Onça e a Cobra, dentre muitos outros) que, quando os 

caçadores o encontram, ficam “cabeças doidas” ou “como doidos” (osikirip), e 

demandam tratamentos específicos para saírem desse estado (ver também Viveiros de 

Castro, s.d.).  

O pai dessa amiga, grande contador de histórias, contou-me de seu encontro, 

quando jovem rapaz solteiro, com Amywym Huk. O bicho apareceu como um homem 

bonito, que grita e anda sempre correndo. Saiu na estrada em que estava e ficou se 

mexendo, gritando, rebolando, se mordendo. Após jogar doença no caçador, foi embora. 

Meu velho anfitrião, arrepiado e com frio, sentou e chorou na mata, mas conseguiu 

voltar para a aldeia, sem sua espingarda, engatinhando. O caçador jamais deve admitir, 

sob pena de falecer, o encontro com um ente desses. Seu pai, porém, tarimbado, 

percebeu o malsucedido encontro: buscou plantas ao redor do encontro para produzir 

um chá curativo e cantou, até seu filho se restabelecer.  

Recolhi outras histórias e encontros de caçadores com esses bichos, que, como já 

notou Vander Velden (2012b, p. 261-263), possuem “potência destrutiva e 

descontrolada, marcada pela predação, pela devoração, pela agressão despropositada e 

por uma existência destinada ao desrespeito pela integridade dos demais viventes”. 

Contudo, não parece que a analogia de minha amiga em relação a seu filho especial 

especificamente ao Amywym Huk tenha ocorrido ao acaso. Assim como certos animais 

(o jacundá, o piau, jacu e veado-roxo que, lembremos, não podem ser consumidos na 

gravidez, o cachorro com raiva, o peixe após o contato com o timbó), especificamente o 

Amywym Huk é kida popopo, um bicho doido. Não à toa que seu pai enfatizou que, no 

malfadado encontro com o bicho, ele ficou o tempo inteiro se mexendo, gritando, 

rebolando, se mordendo, características de quem é popopo pita.  

Tais entes são chamados de popopo por analogia: todos possuem tais 

características por serem “de sua lei”, “de sua cultura”, não significando que sejam 

verdadeiramente loucos – aos olhos humanos é que assim se apresentam. Ao contrário, 

as pessoas são popopo, doidas, pelo uso da cachaça ou por uma série de doenças. 

Nessas ocasiões, elas deixam de reconhecer os parentes: perdem a perspectiva humana 

que as demarca em suas relações com seus iguais e com tantos seres (não humanos). 

Uma amiga, já avó, contou-me que, quando criança, ficou popopo. Ela não sabia mais 
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quem era seu pai e sua mãe, e via todas as árvores olhando e sorrindo para ela. Quando 

um homem está muito bêbado, realiza toda sorte de violência contra os seus, 

justamente, por não reconhecê-los mais. Um amigo Karitiana, em depoimento a João 

Jackson Bezerra Vianna (com. pessoal), contou que, acordou pela manhã após uma 

bebedeira e perguntou à sua esposa quem havia deixado com seus dois olhos roxos. Ao 

que ela respondeu prontamente que foi ele, bêbado, na noite anterior, ele decidiu largar 

a cachaça e tornar-se evangélico. 

O fato de as pessoas ficarem popopo por doença – mas jamais por cachaça – 

pode levá-las a tornarem-se osikirip, e tal é a explicação para a existência de uma série 

de adultos especiais, tanto nos dias de hoje como no tempo em que todos viviam juntos 

na maloca. As crianças que nascem especiais, contudo, não precisam passar pelo estado 

popopo para serem assim consideradas.  

Essa é a especificidade do estado osikirip, e, portanto, daqueles considerados 

especiais: embora doidos, eles não perdem a perspectiva humana, não deixam de 

reconhecer os parentes, como é o caso daqueles que porventura ficam popopo. Os 

caçadores osikirip, que voltam do mato engatinhando, devem ser cuidados com chás e 

cantos, permitindo assim o seu restabelecimento. O esforço das mães, mas de todos que 

estão à volta de alguém especial é controlar, na medida do possível, essa perspectiva 

bicho que também conforma alguém osikirip – mas que, nesses acessos de raiva, teima 

em aparecer. Por isso os remédios do mato, mas também os fármacos (tarja-preta), que 

chegam da cidade via SESAI, são bem-vindos aliados que permitem regular o sono, o 

apetite, aumentar o aprendizado e diminuir os acessos de raiva dessas pessoas. Ademais, 

todos se esforçam para que o convívio cotidiano seja – novamente, na medida do 

possível – vivido com os especiais. As mães de filhos não especiais ensinam seus filhos 

desde a mais tenra idade a terem paciência e serem generosas com essas pessoas, 

dividindo brincadeiras e tarefas, ajudando-os no que não conseguem realizar sozinhos, 

minimizando situações consideradas constrangedoras. Pude verificar em campo esse 

ideal de socialidade: um amigo com problemas nos braços e pernas brincando de pega-

pega com outros de sua idade, que toda vez que caía era ajudado pelos amigos; esse 

mesmo amigo assumindo as tarefas domésticas – como lavar a louça de depois do 

almoço – junto aos de sua idade. Também presenciei os limites dessa ideia, com duas 

outras crianças que igualmente não falam: outra criança da mesma idade (de 8 a 11 

anos, entre 2011 e 2014) mantinha contato praticamente apenas com os pais e avó 

materna, uma vez que ela estranhava a aproximação de qualquer outra pessoa. Da 
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mesma maneira, há entre os Karitiana uma agora já moça que, infelizmente, não 

consegue realizar nenhum movimento, de modo que ela convive apenas a sua família 

nuclear.   

Uma jovem amiga solteira espontaneamente comentou comigo que, quando era 

criança, não tinha dimensão de que um de seus amigos de tantas brincadeiras era 

especial. Seu senso a esse respeito aguçou-se com o passar do tempo. Evidentemente, o 

ideal de autonomia da vida adulta Karitiana (Vander Velden, 2012b, p. 185-188) torna-a 

mais complicada para os especiais mas, novamente, meus anfitriões parecem ir até onde 

é possível para demarcar essas pessoas como parentes. Uma história forte permite 

ilustrar esse ponto: um especial, este solteiro (há alguns casados), caçar (para a 

preocupação dos profissionais de saúde que o acompanham na aldeia) e, num momento 

que ficou popopo, ter tentado matar com sua arma seus irmãos ou, na versão mais 

dramática, ter jogado a caixa de balas da família na fogueira, sendo-a retirada por seu 

irmão, que salvou toda a família da tragédia. No nosso último encontro, ocorrido em 

Porto Velho em maio de 2014, ele me contava empolgado de suas últimas caçadas, 

prometendo-me um filhote de macaco de presente. 

 A primeira criança que nasceu especial tem atualmente 17 anos. Novas questões 

e desafios aos Karitiana certamente aparecerão, com essa primeira geração de adultos 

osikirip, mas não popopo, adulta.  
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