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I - INTRODUÇÃO

a) O Trabalho de Identificação da População Indígena e Ribeirinha no Município de
Barcelos/ Baixo Rio Negro

O Ministério da Saúde/FNS iniciou, em 1998, o processo de criação dos Distritos
Sanitários Especiais Indígenas - DSEI - para a bacia do Rio Negro, em especial, para
atendimento médico da população indígena não Yanomami, residente nos municípios de
Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos.
A implantação dos DSEIs indicou a necessidade de um trabalho que identificasse
a população indígena, bem como a população tradicional e ribeirinha de origem indígena,
localizadas nos municípios de Santa Isabel e Barcelos, além de um levantamento de
informações socioambientais e sanitárias básicas, que pudessem subsidiar a inclusão desses
municípios no programa dos DSEIs-RN.
Contrariamente à Barcelos, o município de Santa Isabel foi objeto do trabalho de
identificação em 1998/99, já tendo sido incluído no Programa de Saúde, no âmbito dos
DSEIs, para o Rio Negro.
A inexistência de informações básicas sobre as populações tradicionais, ribeirinhas
e indígenas, no município de Barcelos, indicou a necessidade de um levantamento em
campo. A Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro - FOIRN, em parceria com
o Instituto Socioambiental - ISA, organizou uma equipe que deu início ao trabalho de
identificação das comunidades existentes no Município de Barcelos, em 24 de abril de
2000.
A equipe foi composta pelos antropólogos Ana Gita de Oliveira e Sidnei Peres,
indicados pelo ISA, além de representantes da FOIRN - Miguel Maia, da Associação das
Comunidades Indígenas do Médio Rio Negro - ACIMRN - Sr. José Augusto Fonseca
(prático), do Conselho de Articulação das Comunidades Indígenas e Ribeirinhas de Santa
Isabel - CACIR - Rivelino de Oliveira Brasão (apoio), Sr. Justino Bruno Horácio
(motorista), Eleomar Cipriano Ventura (cozinheira), Clara Cruz de Braga (cozinheira) e
Sebastião Palheta Souza Filho (apoio).
Importante ressaltar que, além da representação política ensejada pela presença das
Associações e da FOIRN na equipe de levantamento, havia uma representação étnica com a
presença de Tukano, Tariana, Arapaço e Baré.
O trabalho foi realizado em um barco de nome Surisaua (em Nheengatu significa
alegria), com motor de centro (55 hp), alugado da Missão Salesiana em Santa Isabel, além
de duas “voadeiras” e dois motores de popa (15hp e 40 hp). Na primeira fase do
levantamento foram gastos 350 litros de gasolina, 24 litros de óleo motor dois tempos e
500 litros de Diesel. Foram percorridos, aproximadamente, 850 Km. Na segunda fase foi
gasta a mesma quantia, aproximadamente.
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Dada a extensão do município de Barcelos (aproximadamente 121.617 Km2,
segundo a Secretaria de Saúde do município) e, considerando a extensão e a largura deste
trecho do Rio Negro, com muitas ilhas, paranás, igapós, lagos e igarapés, além das grandes
distâncias entre as comunidades, o trabalho foi dividido em duas fases.1
Na primeira fase foram identificadas 38 comunidades - o correspondente há,
aproximadamente, % do total de comunidades e sítios existentes no município, distribuídas
nos Rios Negro (margem direita), Arirahá, Quiuní (designação local para Cuiuní),
Caurés, Aracá, Demeni (designação local para Deminí).2
O Rio Curudurí não foi objeto de identificação dado que, informações obtidas junto
à FUNASA, FUNAI, moradores locais e membros da Associação das Comunidades
Indígenas de Barcelos - ASIBA, neste Rio não existem comunidades e sítios constituídos,
mas apenas abrigos temporários para quem trabalha na extração da piaçava. A atividade de
extração retira, da comunidades e sítios, famílias e indivíduos que permanecem fora de seus
locais de residência, durante o período de trabalho nas “colocações de piaçava”. Serviços
de saúde, comércio, etc. são realizados na cidade de Barcelos, quando possível.
Na Segunda fase foram identificadas 15 comunidades e sítios, distribuídos nos
Rios Negro (margens direita e esquerda), Unini e Ererê.
O trabalho de levantamento, nas duas fases, identificou 53 comunidades e sítios
correspondente à uma população de 2662 indivíduos. Segundo informações fornecidas pela
Secretaria de Saúde de Barcelos, a população total estimada para o Município é de 11.026
hab, distribuída da seguinte forma: 4.022 hab. em área urbana, 7.004 hab. em área
rural.(Ver Quadro Demonstrativo da População por Família, População, N.° de Casas e
Sítios).3
Importante ressaltar que o levantamento não computou a população ausente das
comunidades e sítios, por ocasião da identificação. As atividades sazonais de coleta e
extrativismo, além da migração temporária (período letivo) para a cidade de Barcelos,
produz um aparente esvaziamento das unidades residenciais rurais.

1 As informações referentes à extensão do município variam segundo a fonte. Para Missão, em Barcelos, a
área do município é de 122.490 Km2. Outra fonte aponta uma extensão de 133.600 Km2. As variações
parecem resultar dos recentes rearranjos administrativos ocorridos nos distritos de Barcelos. Nesse sentido,
Moura, antigo município, foi incorporado, recentemente, como distrito do Município de Barcelos. Sua área
corresponde à dos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Alagoas juntos. (IBGE-1957:113).
2 Há informações locais sobre a existência de dois sítios Nadeb localizados no Rio Marauiá, relacionados,
agnaticamente, aos Nadeb de Waicoarí/Rio Negro, Município de Santa Isabel. Encontram-se, entre o médio
Rio Negro e o baixo Rio Japurá, incluindo os Rios Têa, Uneuixí, Urubaxí e Paraná Boa-Boá as Terras
Indígenas Nadeb (Maku) Uneuixí, Urubaxí, Boá-Boá e Têa, respectivamente.
3 Estima-se um total de 64 comunidades para todo o Município de Barcelos. Por motivo de pouco
combustível disponível e devido às grandes distâncias separando as comunidades, deixaram de ser
identificadas as seguintes comunidades: a) 2 no Rio Jufaris (Caju e São Luis); b) 4 no Rio Unini; c) 2 no
Rio Aracá (Bacuquara e Cachoeira); d) 1 sítio no Rio Demeni; e) sítios “temporários” localizados nas
colocações de piaçava.
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Para os procedimentos metodológicos do trabalho em campo foram utilizados:
a) questionário, abordando, para cada comunidade e sítio: informaçõees
sobre a história da Comunidade/Sítio (população, n.° de famílias etc); situação da
entrevista, infra-estrutura escolar; serviços de saúde; patrimônio, atividades econômicas
(caça, pesca, coleta, roça, extrativismo, comércio); fonte de renda da comunidade; produção
artesanal. (Anexo II).
b) Trabalho conjunto em mapa - antropólogos e moradores - para
reconhecimento e localização, em carta, dos locais utilizados para caça, pesca, coleta, além
dos limites percebidos pela comunidade no desenvolvimento de suas atividades cotidianas.
c) Tomada de Coordenadas UTM, com GPS.
d) Contatos formais com setores da Prefeitura de Barcelos tais como:
Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Departamento de Terras, FUNASA e FUNAI,
além da Associação das Comunidades Indígenas de Barcelos - ASIBA.
e) Conversas informais com moradores das
comerciantes de Barcelos e membros da ASIBA.

comunidades e sítios,
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b) O Movimento Indígena no Rio Negro

Em meados da década de 70 tem início a organização da população indígena no
Alto Rio Negro com base na reivindicação de reconhecimento e demarcação, pelo Governo
Brasileiro, de seu território tradicional. O movimento, que se originou em Pari-Cachoeira/
Rio Tiquié, tornou-se, historicamente, marco fundacional da luta maior de todos os povos
indígenas da região Noroeste da Amazônia organizando tanto a luta pela demarcação do
território ocupado desde tempos imemoriais quanto a afirmação de seus direitos. A
inserção da população indígena do Médio Rio Negro na luta pelo reconhecimento de
direitos decorre desses fatores.
O modelo associativo das organizações indígenas começou a tomar sua forma atual
e a ganhar representatividade, entretanto, a partir da década de 80, quando se iniciou, na
região, a instalação do Projeto Calha Norte com a proposta de organização territorial, no
Alto Rio Negro, configurada em “colônias indígenas” descontínuas. O Projeto Calha Norte,
em atuação conjunta com a empresa de mineração Paranapanema, obteve a anuência de um
segmento da população indígena da região, mediante promessa de implantação de
programas nas áreas de saúde, educação e extensão rural mas que, de fato, nunca chegaram
a se realizar.
É, precisamente, no contexto das decepções com tais promessas e com a perspectiva
de diminuição de seu território que as associações indígenas, todas empenhadas
inicialmente na luta pelo reconhecimento de seu território, avançam em direção à luta pela
conquista de seus direitos, incluindo-se aí, o direito à programas de saúde e de educação
diferenciados.4
A reivindicação por um programa de saúde diferenciado na região do Rio Negro é
antiga. Só, recentemente, em 1998 o Ministério da Saúde/FNS começou a desenvolver um
programa que, entre outros objetivos, propôs a implantação de Distritos Sanitários
Especiais Indígenas - DSEI. Para o Rio Negro a implantação destes DSEIs deveria
4 As associações que surgiram ao final da década de 80 foram: 1.UCIRT (União das Comunidades Indígenas
do Rio Tiquié, fundada em 1984 e atualmente extinta; 2. ACITRUT (Associação das Comunidades Indígenas
de Taracuá, dos Rios Uaupés e Tiquié, fundada em 1986); 3. UNIDI (União das Nações Indígenas do Distrito
de Iauaretê, fundada em 1988); 4. ACIRNE (Associação das Comunidades Indígenas do Alto Rio Negro,
fundada em 1988); 5. ACIRI (Associação da Comunidades Indígenas do Rio Içana, fundada em 1988); 6.
AMITRUT (Associação das Mulheres Indígenas de Taracuá, Rio Uaupés e Tiquié, fundada em 1989); 7.
ACIRX (Associação das Comunidades Indígenas do Rio Xié, fundada em1989); 8. AIP (Associação Indígena
Potyra-Capuamo, fundada em 1989); 9. ACIBRN (Associação das Comunidades Indígenas do Baixo Rio
Negro, fundada em 1988); 10. UCIDI (Associação das Comunidades Indígenas do Distrito de Iauaretê,
fundada em 1990); 11. AMAI (Associação das Mulheres de Assunção do Içana, fundada em 1990);
12.AINBAL (Associação Indígena do Balaio, fundada em 1991); 13. ACIRU (Associação das Comunidades
Indígenas do Rio Umarí); 14. UNIRT (Associação das Nações Indígenas do Rio Tiquié, fundada em 1990);
15. OIBI;16.AMIDI (Associação das Mulheres Indígenas do Distrito de Iauaretê, fundada em 1993); 17.
CRETIART; 18. CACIR (Conselho de Articulação das Comunidades Indígenas e Ribeirinhas de Santa Isabel,
fundada em 1993); 19.ACIMRN (Associação das Comunidades Indígenas do Médio Rio Negro); 20. ASIBA
(Associação das Comunidades Indígenas de Barcelos, fundada em 1999). Em 1987 foi criada a FOIRN
(Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro), com sede em São Gabriel da Cachoeira e que
congrega todas as associações locais.
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abranger, inicialmente, os Municípios de São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio
Negro, para os quais o trabalho de identificação e demarcação das Terras Indígenas já
havia sido feito.

c) O Movimento Indígena em Barcelos

Em 1998, a Prefeitura de Santa Isabel encaminhou, ao Ministério da Saúde, um
projeto que, em sua concepção mostrava-se desvinculado das condições reais e objetivas
de existência das comunidades ribeirinhas e indígenas existentes no município. O projeto
foi rejeitado pelo Ministério da Saúde e encaminhado à Federação da Organizações
Indígenas do Rio Negro - FOIRN. A FOIRN convocou as Associações representativas da
população indígena e ribeirinha do Município de Santa Isabel para, entre outros objetivos,
propor um projeto que atendesse as necessidades reais da população. No bojo dessas
discussões e, reconhecendo a existência de uma população ribeirinha e indígena ainda não
identificada, extensiva ao Município de Barcelos, a FOIRN encaminhou um projeto
inclusivo para toda a calha do Rio Negro.
A Associação das Comunidades Indígenas de Barcelos - ASIBA foi chamada a
participar das discussões propostas pela FOIRN e à integrar a equipe no trabalho de
identificação. Organizada recentemente (setembro/outubro de 1999), a associação vem
desenvolvendo um trabalho de cadastramento da população indígena no Município de
Barcelos. Tem atuado, principalmente, no contexto urbano registrando as
famílias/indivíduos que abandonaram as comunidades/sítios para se fixarem na cidade. Este
movimento migratório em direção à cidade é recente. Segundo informações obtidas na
FUNAI local a migração se intensificou há seis anos, durante a gestão do ex-prefeito
Valdeci Cardoso, com a abertura de novos loteamentos e o subsequente surgimento de
novos bairros.
No “2° Encontro da Comissão Provisória Indígena de Barcelos”, realizado entre os
dias 10,11, e 12/12/1999, na cidade de Barcelos, houve a participação das seguintes etnias:
Baré, Baniwa, Tukano, entre outras. Com a presença do CIMI e da FOIRN foram discutidas
questões relacionadas ao direitos indígenas, à criação de uma associação e a realização de
uma assembléia para o ano 2000. O representante da FOIRN falou sobre a participação
indígena na Constituição Federal de 1988, ressaltando os direitos consignados na Carta
Magna, tais como: o “de cada comunidade se organizar, criando suas associações,
sindicatos e outros; b) de viver sua própria cultura, falar sua língua e de seguir suas
tradições; c) de ter uma educação diferenciada; d) ter sua própria terra como a
demarcação.”Mencionou também a importância de uma organização indígena para o
diálogo com as instituições da sociedade nacional.(Ver Relatório do 2° Encontro da
Comissão Provisória Indígena de Barcelos, por Edilson Martins, em anexo).
Conforme programação anterior, e segundo Relatório do antropólogo Sidnei Peres,
a II Assembléia Geral da Associação das Comunidades Indígenas de Barcelos - ASIBA
ocorreu entre os dias 9,10,11 de junho de 2000, na cidade de Barcelos, com a presença de
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300 pessoas aproximadamente, das etnias Baniwa, Tukano, Baré, Dessana, Piratapuia,
Tariana, Canamarí e Yanomami. Os participantes, moradores dos bairros de Aparecida,
Nazaré, São Lázaro, São Sebastião, São Francisco (Sororocal) e Mariuá, além de outros
provenientes das comunidades e sítios do Rio Negro e afluentes discutiram, entre outros
temas: a) a implantação dos Distritos Sanitários Indígenas do Rio Negro - DSEI-RN; b)
educação indígena; c) eleição para a diretoria permanente da ASIBA; d) indicação de
delegados para a assembléia geral da FOIRN; e) indicação de delegados para participação
na oficina dos Projetos Demonstrativos dos Povos Indígenas - PDPI; f) questões relativas à
invasão de terra, conflitos e concessão de terra pelo prefeito. Estavam presentes à
Assembléia a FUNAI, a FOIRN e o Instituto Socioambiental - ISA.
A discussão sobre a implantação dos DSEI-RN no município de Barcelos abordou
questões relativas ao quadro atual do atendimento médico e às dificuldades de acesso, de
seu gerenciamento até a implantação dos DSEIs, da logística e da infra-estrutura dos DSEIs
no atendimento médico local (locomoção de doentes , por exemplo), do papel dos agentes
de saúde, etc. A proposta aprovada pela II Assembléia organizou o município de Barcelos
em seis microrregiões, abrangentes de todas as comunidades e sítios. São elas: 1a
Microrregião - Rio Preto e Rio Padauarí (Tapera, Campinas); 2a Microrregião - margem
direita do Rio Negro ( Santa Rita, Floresta I, Canafé, Tomar, Baturité, São Luis,Cumarú,
Rio Arirahá); 3a Microrregião - Rio Quiuní (Limão, Valério, Bulixu, Ponta da Terra, Piloto,
Santo Antonio, Marará, Pedro II, Lago Grande); 4a Microrregião - baixo Rio Negro
(Carvoeiro, Santa Helena e Moura); 5a Microrregião - Rio Aracá, Rio Demeni (Elesbão,
Bacuquara, Pai Raimundo, Samaúma); 6a Microrregião - Rio Unini (Lago das Pedras,
Terra Nova, Democracia, Tapiira, Floresta II, Aracú). Além disso, para cada microrregião
estipulada haverá um Conselho Local encarregado de organizar, com as comunidades
pertinentes, uma base para sediar o Distrito Sanitário. Para o Rio Padauarí, por suas
características diferenciais(possui abrigos temporários ligados à atividade de extração da
piaçava), seria criado um sub-distrito vinculado à Santa Isabel, além da formação de um
Conselho Local para esta região. A administração dos DSEIs ficaria sob responsabilidade
da Secretaria de Saúde Municipal. (Ver Relatório sobre a II Assembléia Geral da ASIBA,
por Sidnei Peres, em anexo).
Parece haver um reconhecimento quanto à precariedade do quadro de saúde atual.
Apesar da existência de postos de saúde, as comunidades dispõem raramente de remédios e
de orientação adequada para seu uso, além de enfrentar dificuldades de infra-estrutura para
a remoção de doentes. Assim, a implantação dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas DSEIs no Município de Barcelos, na forma como vem sendo discutida pela ASIBA e pela
FOIRN, contribuiria para a ampliação e melhoria do serviço de saúde que ora se verifica na
região.
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d) Roteiro e Cronologia

24/4/00 - Saída de Brasília para Manaus. Em Manaus aquisição de mapas na 4a Delegacia
de Levantamento do Exército e no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
25/4/00 - Saída de Manaus para Santa Isabel do Rio Negro.
Em Santa Isabel encontro com Sr. Orlando da Associação das Comunidades Indígenas do
Médio Rio Negro - ACIMRN e com Miguel Maia e Arnaldo, ambos da Federação das
Organizações Indígenas do Rio Negro - FOIRN. Encontro também com a equipe da
FOIRN responsável pelo levantamento de saúde nas comunidades do município de Santa
Isabel. Visita à FUNASA em Santa Isabel.
26/4/00 - Contato com a Missão Salesiana para aluguel de barco. Espera dos recursos
financeiros da FOIRN para viabilização do trabalho de levantamento no Município de
Barcelos. Encontro com o prefeito de Santa Isabel.
27/4/00 - Contato com a Secretária de Saúde do Município de Santa Isabel, a Sra. Girran.
Presente à reunião o enfermeiro da equipe de levantamento de saúde da FOIRN. A
Secretária disponibilizou as informações da Secretaria de Saúde e mostrou o hospital ao
enfermeiro da FOIRN.
Viagem às comunidades de Tabocal do Enuixí e Bacurí, localizadas no Rio Enuixí,
próximas à cidade de Santa Isabel. Visita à “Ilha do Orlando” para vistoria no barco que
deveria ter sido utilizado na viagem de levantamento. O barco estava com problemas de
calefação.
À noite:reunião para tratar dos encaminhamentos finais da viagem a ser realizada para o
levantamento e identificação das populações tradicionais, ribeirinhas e indígenas no
Município de Barcelos. Estavam presentes à reunião ACIMRN, CACIR e ISA.O
enfermeiro da equipe de saúde da FOIRN esteve presente à reunião.
28/4/00 - Início da viagem de levantamento e identificação das populações tradicionais,
ribeirinhas e indígenas do Município de Barcelos. Saída do porto de Santa Isabel às 13:15
horas. Equipe responsável pelo trabalho de levantamento, no Município de Barcelos, foi
composta por representantes da CACIR, da ACIMRN, FOIRN e ISA. Posteriormente, em
Barcelos, um representante da ASIBA incorporou-se à equipe.
Pernoite na Comunidade de Canafé/Rio Negro.
29/4/00 - Contato com o “administrador” e com o agente de saúde de Canafé. Este último
enviou, por nosso intermédio, uma lâmina (malária) e documento endereçados à Secretaria
de Saúde em Barcelos. Agente de saúde se responsabilizou pela divulgação do trabalho de
levantamento e de identificação, pela radiofonia.
Chegada à Comunidade de Tomar. Realização do trabalho de identificação através de
questionário, notação em mapa das áreas de coleta, pesca, roças e limites da comunidade,
além da tomada de coordenadas em UTM, com GPS.
Deslocamento até a Comunidade de Baturité e realização do trabalho de identificação.
Pernoite em Baturité/Rio Negro.
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30/4/00 - Deslocamento com “voadeira” (motor 40 hp) até o Rio Arirahá para
identificação de dois sítios: Iahã e Juraci. Retorno à Baturité. Prosseguimento da viagem.
Parada em dois sítios localizados à margem direita do Rio Negro parta identificação: Ceará
- que estava vazio - e Marará onde residem famílias Warequena. Chegada à Comunidade
de Cumarú e realização do trabalho de identificação. Pernoite em Cumarú/RioNegro.
01/5/00 - Chegada à Comunidade de São Luis e realização do trabalho de identificação.
Informação local indicando a inexistência de comunidades e/ou sítios no Rio
Quimiquinaua. Prosseguimento da viagem até o Rio Cuiuní, designado localmente como
Quiuní. Chegada à comunidade Ponta de Terra, Rio Quiuní, e ralização do trabalho de
identificação. Prosseguimento da viagem até a comunidade de Bulixú, Rio Quiuní, para
realização do trabalho de identificação. Pernoite em Bulixú/Rio Quiuní.
02/5/00 - Prosseguimento da viagem pelo Rio Quiuní até a Comunidade do Valério (São
Tomé). Realização do trabalho de identificação. Chegada ao Sítio Limão. Tomada das
coordenadas em UTM. Notícia de um sítio criado recentemente, localizado na foz do
Rio Marmurí Grande com o Rio Quiuní, habitado por um jovem casal. Prosseguimento da
viagem. Retorno ao Rio Negro. Chegada à Comunidade de Piloto e realização do trabalho
de identificação. Prosseguimento da viagem até a comunidade de Santo Antonio. Pernoite
em Santo Antonio.
03/5/00 - Realização do trabalho de identificação em Santo Antonio. Prosseguimento da
viagem até a Comunidade de Marará e realização do trabalho de identificação.
Prosseguimento da viagem até Mariuá e realização do trabalho de identificação.
Pela tarde, em Barcelos, entrega da lâmina e documento enviado pelo agente de saúde de
Canafé, na Secretaria de Saúde. Contato com Padre Francisco, na Missão. Contato com
membros da Associação das Comunidades Indígenas de Barcelos - ASIBA. Assembléia
prevista para os dias 5 a 7/5/00 foi transferida para os dias 9 a 11/6/00. Contato com
Josimir, responsável pela radiofonia na Missão. Visita ao Serviço de Malária da FUNASA
e levantamento de informação sobre as comunidades do município. Pernoite em Barcelos.
4/5/00 - Reunião com a ASIBA para apresentação do trabalho de levantamento e
identificação das populações tradicionais, ribeirinhas e indígenas, no município de
Barcelos. Novo contato com a FUNASA para obtenção de mais informações. Encontro com
a Secretária de Saúde, Sra. Anita, que disponibilizou informações sobre as comunidades
assistidas pela Secretaria. Contatos com outros membros da ASIBA para mais informações
sobre as comunidades dos Rios Curiduri, Aracá e Demeni (designação local).
5/5/00 - Início da viagem às comunidades e sítios localizadas nos Rios Negro e Caurés,
abaixo da cidade de Barcelos. Incorporação de um membro da ASIBA à equipe de
levantamento. Chegada à Comunidade de Lago Grande e realização do trabalho de
identificação. Prosseguimento da viagem em “voadeira” (motor 40 hp) até as três
localidades conhecidas como Sítio Cauboris. Retorno à Comunidade Lago Grande e
pernoite.
6/5/00 - Viagem à Comunidade Tapera do Caurés, localizada na foz do Rio Caurés com o
Rio Negro e realização do trabalho de identificação. Identificação das duas localidades do
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Sítio Guajará, Rio Negro. Etapa de trabalho feita de “voadeira” (motor 40 hp)
Prosseguimento da viagem até a Comunidade D.Pedro II. Pernoite em D. Pedro II.
7/5/00 - Realização do trabalho de identificação na comunidade Pedro II. Prosseguimento
da viagem com a identificação de seis sítios, localizados à margem direita do Rio Negro e
“pertencentes” à Comunidade de Pedro II: Monte Sinai, Bom Sucesso, Manacauaca (Bom
Jesus), Maroa, Buiacica, Ataiana. Chegada à Barcelos e desembarque do representante da
ASIBA. Pernoite em Barcelos.
8/5/00 - Encontro com o responsável pela FUNAI, em Barcelos, para informação sobre as
populações indígenas do Município. Saída de Barcelos para o Rio Aracá, por volta das
10:30 horas. Chegada às 21:00 no Sítio Bacabal/Rio Aracá e pernoite.
9/5/00 - Retorno à Barcelos devido a um acidente com o barco e problemas com o motor.
Chegada à cidade por volta das 16:00 horas. Pernoite em Barcelos.
10/5/00 - Visita à prefeitura de Barcelos. Prefeito e Vice-Prefeita não se encontravam.
Contato com a Secretária de Educação do Município que disponibilizou informações para
o trabalho. Contato com o Departamento de Terras do Município para obtenção de plantas
da cidade e do Município. Barco em conserto. Pernoite em Barcelos.
11/5/00 - Saída para o Rio Aracá por voolta das 7:30 horas. Chegada à Comunidade
Elesbão/Rio Aracá por volta das 18:30 horas. Pernoite na Comunidade.
12/5/00 - Realização do trabalho de identificação na Comunidade de Elesbão. Devido à
distância (mais de um dia de viagem rio acima) e ao combustível disponível, a Comunidade
de Bacucoara não foi identificada. Prosseguimento da viagem até o Sítio Romão/Rio Aracá
e trabalho de identificação. Pernoite no Sítio.
13/5/00 - Saída em direção ao Rio Demeni (designação local). Chegada à Comunidade Pai
Raimundo/Rio Demeni e realização do trabalho de identificação. Prosseguimento da
viagem até a Comunidade de Samaúma/Rio Demeni e realização do trabalho de
identificação. Segundo informações obtidas na Comunidade Pai Raimundo e confirmadas
em Samaúma , as comunidades e sítios localizadas no Rio Demeni acima, estão vazias. A
Comunidade de Cachoeira/Rio Demeni não foi objeto de identificação devido à sua
distância e ao combustível disponível para o trabalho. Retorno ao Rio Aracá. Chegada ao
Sítio Bacabal/Rio Aracá e realização do trabalho de identificação. Pernoite em Bacabal.
14/5/00 - Retorno à Barcelos. Chegada à cidade por volta das 13:00. Pernoite em Barcelos.
15/5/00 - Visita ao Departamento de Terras, em Barcelos para obtenção da planta da cidade
e informações atualizadas localizadas em planta. Encontro com representante da FUNAI.
16/5/00 - Retorno da antropóloga Dra. Ana Gita de Oliveira à Brasília. Início da segunda
fase do trabalho de identificação.
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16/5/00 a 25/5/00 - identificação das comunidades localizadas na margem direita do Baixo
Rio Negro - Carvoeiro a Moura - além das comunidades localizadas no Rios Unini e
margem esquerda do Rio Negro.
25/5/00 - Final do trabalho de identificação das comunidades localizadas no Baixo Rio
Negro, Município de Barcelos/AM. Retorno da equipe à São Gabriel da Cachoeira.
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II - A GEOGRAFIA DA REGIÃO

O “Baixo Rio Negro” se refere à região localizada entre os Municípios de Santa
Isabel do Rio Negro e Barcelos, incluindo-se aí a bacia do Rio Negro e afluentes Arirahá,
Quiuní, Caurés e Unini, pela margem direita; os Rios Jufaris, Aracá, Demeni, Ererê e
Padauari pela margem esquerda; além dos inúmeros igarapés que deságuam tanto nos
afluentes quanto diretamente no Rio Negro.5
À diferença dos municípios de São Gabriel da Cachoeira e de Santa Isabel, a região
compreendida pelo atual município de Barcelos é desconhecida pela literatura etnológica
sul americana. O “Noroeste da Amazônia” tem expressado, principalmente, a região do
Alto Rio Negro para a qual há uma farta produção etnográfica que remonta à década de 40.
Apesar do desconhecimento da região e de sua relativa invisibilidade, existem evidências
significativas referentes tanto à caracterização geográfica da região quanto à um substrato
etnográfico e histórico comum remissivo ao Alto e Médio Rio Negro.
O município de Barcelos, contrariamente ao de São Gabriel da Cachoeira, encontrase em território Brasileiro. O relêvo da região é majoritariamente constituído de planície grandes várzeas, cuja altitude raramente ultrapassa 40 metros. Na margem esquerda do Rio
Negro, eleva-se a Serra do Aracá, além de outras como as de Tolô-Tolô, Majali, Boião e
Curupira, nos limites com a Venezuela. Limita-se à leste com o Município de Novo Airão,
à oeste com o Município de Santa Isabel do Rio Negro, ao norte com o Estado de Roraima
e com a Venezuela, ao sul com o Município de Tefé (região do Rio Japurá). (IBGE 1957:113)
Localizam-se na região: o Parque Nacional do Jaú, o Parque da Floresta Nacional
Amazonica, Parque Estadual da Serra do Aracá e a APA Municipal Mariuá, com mais de
1.400 ilhas.
O Rio Negro, navegável em toda a extensão municipal, nasce na região conhecida
como “Escudo Guianense”. No contexto fluvial amazônico é conhecido como “Rio de água
preta”, assim como a maioria de seus afluentes, à exceção dos Rios Quiuní e Demeni
conhecidos como Rios de “água branca”. A tonalidade dos rios de “água preta” decorre da
precipitação de material orgânico que se decompõe após ter sido levado das margens
inundáveis e dos igapós durante as cheias (Salati - 1983). Constituem águas escuras, não
barrentas, por se originarem em regiões onde o processo de erosão vem sendo intenso,
durante séculos. Decorre disso, que sua constituição química é pobre em sais dissolvidos,
lima e matéria orgânica, sendo suas águas muito ácidas.6
A cobertura vegetal da região se caracteriza, principalmente, por igapós, pelas
“florestas virgens” instaladas nas manchas de terra firme, pela “caatinga do Rio Negro” ou
5 Utilizaremos aqui as designações locais para os Rios Cuiuní e Deminí como Quiuní e Demeni,
respectivamente.
6 Os Rios de “águas brancas” ou “claras” como são chamados pela população local, abrigam grande
quantidade de insetos que abundam, principalmente, durante o período “seco”, produzindo a ocorrência de
malária e de outras febres.
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campinarana, vegetação lenhosa oligotrófica dos pântanos, além das savanas. As
comunidades/sítios, roças, e locais de coleta e caça estão localizados nas áreas de terra
firme. Nas campinaranas o solo é mais arenoso e nos igapós alagadiço, características que
impedem sua utilização para estabelecimento dos assentamentos humanos e para as
atividades agrícolas de subsistência.(ISA - 1999).7
Com características relativamente homogêneas, o ecossistema da região causa
impacto sobre as atividades de caça, pesca e coleta realizadas pela população ribeirinha e
indígena. A “floresta virgem”, a caatinga e o igapó constituem habitats privilegiados e
diferenciados da biota local. Animais de grande porte (por exemplo a anta), vivem nas áreas
de terra firme, enquanto os pequenos roedores (cotia) vivem nas áreas de floresta
secundária, em processo de recomposição após o abandono das roças (Buchillet - 1990/
apud Meira,M.- 1993).
A diversidade ecológica se expressa também pela existência farta de plantas
medicinais, frutos nativos, sorva, piaçava e castanha, sendo os dois últimos, os principais
produtos de extrativismo e coleta, respectivamente. A castanha encontra-se distribuída, de
modo relativamente homogêneo, por toda a margem direita do Rio Negro e afluentes. A
piaçava encontra-se localizada, principalmente, nas cabeceiras dos Rios Aracá, Curudurí,
Ererê, Padauarí, Jurubaxí e Preto, além da extensa rede de igarapés formadores desses rios,
constituindo-se em atividade de caráter comercial. Segundo Meira (1993), a castanha e a
piaçaba, entre outros produtos, têm um significado importante para a compreensão da
economia e da sociedade da região. As formas de exploração desses produtos são
diversificadas, atingindo grupos sociais também diferenciados como as populações
tradicionais, ribeirinhas e indígenas.
As extensões de terra firme possuem poucas áreas agricultáveis seja pela pobreza,
em nutrientes, do solo, pela quantidade de saúvas ou pelas enchentes; tornando sua
ocupação rarefeita por toda a extensão do Rio Negro e afluentes. De modo geral, as
comunidades e sítios estão distantes entre si, caracterizando uma ocupação humana dispersa
e pouco densa. Fatores de ordem econômica, entre outros, contribuem para a fraca
densidade de ocupação humana na região, como veremos mais adiante. Outros fatores
como as enchentes, com ocorrência no período da chuva, também contribuem para a
dispersão da população. A Comunidade Democracia, no Rio Unini, existente desde 1936
foi, em 1991, transferida pelo atual prefeito, para uma área no Parque Nacional do Jaú
devido aos constantes alagamentos.8
O clima da região distingue três períodos do ano, todos relacionados ao ciclo das
chuvas. O primeiro deles - de janeiro a março - seco, o segundo - de abril a agosto - muito
chuvoso e o terceiro - de setembro a dezembro - intermediário. A densidade pluviométrica
altera, substantivamente, a biota e a vida das populações ribeirinha e indígena na região,
7 As manchas de terra firme, onde se situam as comunidades e sítios, são muito altas em relação ao nível do
Rio Negro e afluentes, formando imensos barrancos que chegam a medir entre 8 e 15 metros
aproximadamente, conforme o regime das chuva e, por conseguinte, o nível do rio.
8 Segundo o Dicionário Aurélio o têrmo saúva (ou saúba), vem do Tupi - isa-ub. “Designação comum aos
insetos himenópteros, da família dos formicídeos, gênero “Atta Fabr.”,distribuído por todo o Brasil. (...). São
consideradas a mais importante praga agrícola do Brasil (...)”.
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através da variação do nível dos rios que, somado aos índices de acidez do Rio Negro,
produzem variação na oferta de alimentos. A coleta da castanha, por exemplo, acontece no
período chuvoso quando “a chuva tá na força dela”, conforme nos informou um morador
local.
Os locais de pesca também variam conforme o regime das chuvas. No período em
que o Rio está “cheio” a atividade ocorre, principalmente, nos igapós e nos igarapés.
Quando o Rio está “seco”, os Rios, os lagos e os igarapés são os melhores locais.
Há também uma tecnologia específica associada à cada período do ano e à cada
local de pesca. Esta tecnologia de uso comum é extensiva à população ribeirinha e
indígena dos Alto e Médio Rio Negro. Embora o Cacurí, o Matapí e o Caiá sejam
artefatos raramente utilizados na região, fazem parte de um acervo tecnológico patrimonial,
cuja produção e utilização é de conhecimento geral.9
De modo geral, é possível identificar na região, áreas de maior ocorrência dos
produtos que fazem parte do circuito de coleta e extrativismo. Ao longo de toda a margem
direita do Rio Negro e afluentes, verifica-se a presença de castanhais. No Rio Unini e
afluentes há grande concentração de cipó. Na margem esquerda do Rio Negro e afluentes,
à exceção do Rio Demeni, há grandes extensões de piaçabais, principalmente nas
cabeceiras dos rios.
O circuito de coleta e extrativismo, associado à fatores ambientais, sociais e
culturais, organiza
a circulação de indivíduos pela região, criando e recriando
configurações sócio-espaciais específicas e mutantes, conforme o período do ano.10

9 Cacurí : do Tupi Kaku’ri, curral de peixe.
Matapí: do Tupi M ata’pi, redil de pesca com formato oblongo, feito de jacitara, aberto na base.
Caiá: do Tupi, armadilha específica para pegar peixe nos trechos encachoeirados dos rios.
10 Há notícias da existência de minérios, tais como: ouro, no Rio Padauarí; ferro, mica, rutilo e titânio na
Serra Tapirapecó. Há também garimpo de cassiterita e tantalita, na Serra do Javarí, Rio Aracá.
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III - CONTEXTO HISTÓRICO

a) Antecedentes: Da Proto-História ao Período Pombalino

A hipótese de que a região Noroeste da Amazônia foi ocupada progressivamente
por “ondas” migratórias representantes de cada um dos grupos linguísticos atualmente
existentes, parece encontrar relativo consenso entre antropólogos, arqueólogos e linguístas,
além da memória regional.
Para Nimuendajú ([1927] 1982) o Noroeste da Amazônia teria tido um povoamento
progressivo. Inicialmente teriam chegado os povos de cultura mais simples, como os atuais
Maku. Uma Segunda “onda” teria sido dos povos vindos do norte, de cultura mais
complexa, como os atuais Arawak. Finalmente, vindos do oeste os povos de língua Tukano
Oriental, de cultura menos complexa que os Arawak.
Pesquisas realizadas por Meggers e Evans (1957) mostraram não haver evidências
de que as Guianas tivessem sido o centro de dispersão de culturas proto-históricas, subindo,
a partir daí, o Rio Amazonas. A concentração de povos de língua Arawak no Baixo Rio
Negro pode constituir indício de que a migração destes povos tivesse se dado pelo Rio
Amazonas.
Lathrap (1970) afirmou que há 3000 anos a.C., aproximadamente, os proto-Arawak
teriam se concentrado nas regiões próximas à atual cidade de Manaus. Um segmento destes
teria subido o Rio Negro em direção ao Orinoco, na Venezuela.
Mais recentemente, Alberta Zucchi (1987- [1992]2000) e Lucia Vidal (1987 [1993]2000), apresentaram novas hipóteses sobre a ocupação pré-histórica do Rio Negro,
baseando-se em dados arqueológicos, linguísticos e de tradição oral.
Para Zucchi o médio Amazonas estava habitado por proto-Maipure, entre 3000 a
1000 a.C., dispersando-se daí em quatro grupos. Três deles migraram para o Rio Negro:
“proto-Curripaco (Rios Içana e Uaupés), proto-Baré (médio e alto Rio Negro e Cassiquiare)
e os proto-Manau (baixo e médio Rio Negro e afluentes).” (Zucchi-1987 apud Oliveira et
ali - 1994).
Vidal segue na mesma direção: o Baixo Rio Negro teria sido ocupado em período
proto-históricco pelos Baré, principalmente. Outras fontes Nimuendajú 1981; Perez 1988), apontam para a presença Baré e Passé na mesma região.
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Estudos mais recentes (Greg Urban -1998; Payne,D.- [1991] 2000), demonstram
que o local de dispersão possível para os povos Arawak teria sido a área peruana, também
sua provável zona de origem.11
*

Desde tempos imemoriais a atual população indígena do Rio Negro realiza esse
movimento migratório, percorrendo seu alto e baixo curso. Se por um lado esse movimento
tem sido elemento constitutivo de uma dinâmica cultural específica; por outro lado, foi
reforçado por uma outra dinâmica imposta, de caráter colonizador, dada no projeto
geopolítico português. Posteriormente, séculos XIX e XX, esse movimento migratório
continuou, mantendo uma dinâmica determinada menos por um projeto geopolítico de
conquista e ocupação territorial (ainda que este se fizesse sentir), e sim por demandas da
economia mundial (borracha) e nacional (piaçava).
Nos séculos XVI e XVII o Rio Negro já era conhecido pelo Ocidente. Philip von
Hutten (1538), Hernan Perez Quesada (1541), Carvejal e Acuna (1941), entre outros,
atestaram a existência de povos indígenas como os Arawak e Tucano ao longo daquele Rio.
Fontes Históricas do século XVII indicam que os povos indígenas do baixo curso do
Rio Negro haviam entrado em contato com artefatos da cultura européia. “Em 1637,
quando Pedro Teixeira subiu o Amazonas até Quito, passou e identificou a desembocadura
do Rio Negro. (... ) Essas referências evidenciam que os portugueses (... ) já tinham
conhecimento do caráter numeroso dos índios do Rio Negro e desejavam desde então,
capturá-los como escravos. Cristovão de Acuna (in Carvajal e Acuna - 1941) apontou a
preesença de 12 tribos, possivelmente de origem Arawak, no baixo curso deste Rio,
caracterizando-as como belicosas.” (Carvajal e Acuna - 1941, apud Oliveira et ali 1994:19)
Ao final do século XVII a população indígena do baixo curso do Rio Amazonas
havia sofrido significativo decréscimo provocado, principalmente, por epidemias de varíola
e pela sua escravização. A carência de mão-de-obra nativa para a coleta das chamadas
“drogas do sertão” levou os colonos e missionários, de São Luis e de Belém, a subiremo
Rio Negro capturando índios para o trabalho escravo. Esse período ficou conhecido como o
das “tropas de resgate” e das “guerras justas”.
Em 1724, quatro missões Carmelitas haviam se instalado entre os Tarumás e os
Sarubapenses. As tropas de resgate já haviam contatado os Manau. “Alguns jesuítas que
11 Segundo Urban,G. (1998): “Na literatura recente, o têrmo Maipure é utilizado para caracterizar um
conjunto semelhante ao Jê (não ao Macro-JÊ) ou à família Tupi-Guarani (não ao tronco Tupi).(...) possuímos
agora um grau relativamente alto de certeza quanto às filiações genéticas entre as línguas Maipure, ainda que
as subclassificações específicas estejam sujeitas à revisão. As línguas Maipure são relativamente próximas.
Pode-se supor uma profundidade cronológica para a família de uns 3000 anos. O têrmo Arawak refere-se a
um grupo genéticamente mais abrangente, sobre cujos membros temos menos certezas (...)”. (Urban 1998:95)
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acompanharam tais tropas chegaram a atingir o Rio Branco e o Rio Cauaboris”. (Oliveira,
A. G. et ali - 1994:20). Epidemias de bexiga e de sarampo trazidas pelos brancos, além da
captura de escravos provocou, em meados do século XVIII, enorme decréscimo
populacional atingindo, sobretudo, a população indígena do Baixo e Médio Rio Negro, em
sua maioria falante de línguas Arawak. Além disso, fontes históricas (1739 a 1755)
mostram que as tropas de resgate promoveram enorme transferência forçada de Buopé
(Tukano?), Baniba (Baniwa), Maku, Ariquena (Uaurequena), entre outros grupos do Rio
Negro, os mesmos que atualmente habitam a região.
Durante o período pombalino (1755), apesar da liberdade jurídica dos povos
indígenas, intensificaram-se, paradoxalmente, os “descimentos” e novos assentamentos
indígenas foram criados ao longo do Rio Negro, sobretudo em seu baixo curso e afluentes.
Alexandre Rodrigues Ferreira deixou registrado em seu Diário ([1783] 1983) as constantes
fugas e revoltas de índios aldeados, o que provocava a constante necessidade de braço
escravo para as lavouras de anil e mandioca, além da coleta de cacau.

b) Os Séculos XIX e XX

No século XIX a presença missionária no Rio Negro era intensa. Carmelitas
(1832/52), Capuchinhos (1852/54), Franciscanos (1880/83) que, junto aos militares,
tiveram participação na repressão e exploração do trabalho indígena, sobretudo na atividade
extrativista. Em 1850, com a criação da Província do Amazonas, continuava o apresamento
de índios que eram transportados do Alto Rio Negro para seu baixo curso, para o trabalho
extrativista. (Tenreiro Aranha - 1907).
Concomitante à presença missionária e militar surgiram os comerciantes, chamados
localmente de “regatões”. Na grande maioria das vezes sua presença na região foi marcada
pela violência, apresando crianças indígenas para serem vendidas em Manaus e Belém,
como mostra Alfred Wallace ([1853] 1979:189).
O deslocamento forçado de indígenas - do Alto Rio Negro para seu Baixo curso resultou, no século XIX, no esvaziamento acentuado de comunidades. Muitas das famílias
deslocadas foram trabalhar na extração da borracha, do cacau, da salsaparrilha, da piaçava,
da balata, etc., gerando uma migração de Tukano, Dessana e Tariana, principalmente.
Tenreiro Aranha (1907), baseado nos Documentos da Diretoria e Missões de Índios,
apontou para os motivos que levaram grandes contingentes de índios a descerem do Alto,
para o médio e baixo Rio Negro. Resulta de suas considerações que a violência inicial dessa
migração forçada tornou-se a principal razão para a presença significativa da população
indígena no baixo Rio Negro, uma vez que as populações nativas habitantes originais,
haviam sido dizimadas à época da colonização.
No século XX, a exploração da mão-de-obra indígena manteve-se. A presença de
regatões fixou e intensificou o trabalho dos índios nos seringais, piaçabais e balatais. A
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memória indígena destaca a violência com que os “patrões”(como também eram chamados
os regatões), costumavam agir na região.
O sanitarista Oswaldo Cruz (1913) relatou a situação médico-sanitária do vale do
Amazonas, descrevendo a situação do trabalho indígena nos seringais do Rio Negro, da
seguinte forma:
“Os trabalhadores de seringais neste barracão são quase todos índios de diversas
tribos. Apresentam-se aqui, como em todo o Rio Negro, numa condição física e moral das
mais precárias, sendo os homens de estatura pequena, de constituição pouco robusta e de
aspecto geral pouco simpático. As mulheres são extremamente feias (sic), muito
precocemente envelhecidas, ou melhor, trazendo desde a mocidade estigmas de velhice.
(... ) Só trabalham forçados pelo proprietário e o fazem sem qualquer ambição de fortuna,
visando exclusivamente à própria manutenção, contentando-se com pequenas dádivas de
roupas, aguardente etc. Pelo que, dada essa inferioridade aos indivíduos dessa raça (...), são
eles muito explorados aí pelo branco, tendo no Rio Negro, mais do que em qualquer outro,
a exata impressão de escravidão.” (Cruz,O. - 1913:106, apud Oliveira et ali - 1994).
Além da migração forçada, assumiu uma outra, de caráter voluntário, que continuou
a levar indivíduos e famílias a se deslocarem do Alto Rio Negro para seu médio e baixo
curso em busca de parentes, de descendentes ou ainda procurando outros locais onde as
condições de subsistência fossem melhores.

c) Situação Atual - A Relação com o Território

À exceção do entorno da cidade de Barcelos, à montante e à jusante do Rio Negro,
onde se verifica um relativo adensamento humano, de modo geral, as comunidades e sítios
caracterizam-se pela baixa densidade e pela dispersão demográficas, além das distâncias
que, na maior parte da região, separam as comunidades entre si.
Há uma continuidade na dinâmica migratória ainda organizadora das relações
humanas e de ocupação do território. Trata-se, no presente, de dois movimentos que
definem e caracterizam os tipos de assentamento humano na região. Se por um lado, o
agenciamento produzido pelas demandas urbanas (saúde e educação formal) cria o
“esvaziamento” aparente de comunidades e sítios, aumentando o adensamento urbano; por
outro lado, as relações ordenadoras da vida nas comunidades e o uso econômico do
território, agenciam o movimento de expansão e de dispersão da população ribeirinha e
indígena criando novos núcleos humanos ao longo do Rio Negro e afluentes. De outra
forma, essa dinâmica mantém uma circulação de indivíduos pela região, produzindo uma
população flutuante nas comunidades. Outros fatores contribuem para isso: a escassez de
áreas de terra firme ( bolas de terra) adequadas à ocupação e ao uso, além das atividades
sazonais de coleta e de extrativismo.
O movimento histórico de migração na região do Baixo Rio Negro, associado à uma
dinâmica cultural específica, ocasionou, entre outros resultados, a formação de
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comunidades étnicas fortemente fragmentadas. Não obstante isso, há um substrato cultural
comum pelo qual todos partilham de um território, de mitos, de ritos e de artefatos
associados às atividades econômicas de exploração dos diversos nichos ecológicos, etc.
(ver Lista das Comunidades e Sítios - Levantamento ISA/FOIRN).12
Os mitos, recorrentes em toda a região, expressam regras culturais pelas quais faixas
ecológicas distintas - beira rio e floresta - são apropriadas no uso do território. Constituem
códigos de manejo social e ambiental pelos quais a população indígena e ribeirinha
organiza a reprodução da vida, física e culturalmente. Histórias sobre a “cobra grande”
(Buiaçú), além de outras relacionadas aos seres das matas (Curupiras), são de domínio
geral.
A “cobra grande”, em especial, tem consenso extensivo à toda população local.
Trata-se de uma Sucurijú (eunectes murinos) que, para os ribeirinhos, chega a medir 100
metros de comprimento. Habita trechos do Rio Negro onde as profundidades são maiores,
tornando a navegação delicada devido à ocorrência de “banzeiros”. Há narrativas
dramáticas descrevendo experiências de encontros entre pescadores e a “cobra grande”. De
modo geral, sua aparição é noturna. Costuma emergir das profundezas do rio para, boiando
de maneira peculiar, confundir os pescadores como se fosse tronco de madeira envolto em
folhas. Há, na Prefeitura de Barcelos uma tela, retratando, de modo dramático, o encontro
entre um pescador e a “buiaçu”. Apesar de seu tamanho e força nunca se ouviu que ela
tivesse comido algum ser humano.13
*

*

As escolas atendem crianças da própria comunidade e, em alguns casos, de sítios
vizinhos, da alfabetização à quarta série. A continuidade do ensino formal é feito em
Barcelos, o que leva famílias inteiras à se estabelecerem, temporariamente, na cidade.
Segundo informações da FUNAI, em Barcelos, esse movimento migratório em direção à
cidade aumentou progressivamente, desde há seis anos, aproximadamente. Como
conseqüência, novos bairros têm surgido, outros, mais antigos, têm se adensado, além da
incorporação de comunidades próximas à cidade, como é o caso de Mariuá.14

12 A construção de um Cacurí, por exemplo, é precedida por ritos que envolvem reclusão e tabus alimentares
rigorosos.
13 Segundo o Dicionário Aurélio: Sucurijú ou Sucurí - do “Tupi suku’rí. Réptil da família dos boídeos, das
regiões de grandes rios e pântanos do Brasil (...). Chega a medir 10 metros de comprimento. Vive na água,
em rios e lagoas, alimentando-se de peixes, aves e mamíferos, que engole após triturar-lhes os ossos por
compressão muscular.” Também conhecida como Anaconda. O mito de origem dos povos de língua
Tukano Oriental tem como protagonista principal a “grande cobra-canoa” que, subindo o Rio Negro até a
Cachoeira de Ipanoré, no Rio Papurí, teria gestado as humanidades que se fixaram na região do Alto Rio
Negro.
14 Entendemos por Comunidade os adensamentos humanos maiores que possuem escola, agente de saúde,
radiofonia e capela. Os sítios são localidades menores que utilizam a escola, o atendimento de saúde e
religioso nas comunidades vizinhas. Nestes casos diz-se, localmente, que um sítio “pertence” à uma
comunidade.

19

Nas comunidades o atendimento médico é inexistente. Há, de modo precário, um
agente de saúde, responsável por uma “caixa de remédios” que, na maioria dos casos, é
inadequada ou insuficiente para o atendimento das necessidades locais. A busca por
atendimento médico constitui outro fator que impulsiona o movimento de famílias para a
cidade. Há um médico na cidade de Barcelos. A FNS realiza trabalho específico de
prevenção e de atendimento da malária. A Secretaria de Saúde Municipal provê os agentes
de saúde e as “caixas de remédios”, nas comunidades. O atendimento de saúde feito pela
Secretaria de Saúde e pela FNS é, relativamente, escasso. Segundo informações de
moradores locais, as visitas às comunidades são feitas no máximo duas vezes por ano, ou
nas campanhas de vacinação. De modo geral, os agentes de saúde mostraram-se pouco
satisfeitos com a atuação das instituições que prestam assistência de saúde na região. Nos
casos mais sérios as pessoas têm que se deslocar, da comunidade ou sítio, para atendimento
médico no hospital. É frequente a presença de famílias na cidade provenientes das
comunidades e dos sítios. Nos casos de comunidades mais distantes, os deslocamentos
chegam a levar dias pelo Rio Negro.
Há, de modo geral, “rezadores” ou “benzedores” que detém um conhecimento mais
amplo sobre as plantas medicinais. Além disso, são conhecidos pelo trabalho de “tirar
quebrante”, principalmente, das crianças. O conhecimento das plantas e de seu
processamento em “remédios caseiros” é compartilhado por todos.15

d) O Uso Econômico do Território

As atividades sazonais de coleta e extrativismo organizam a dinâmica migratória
na região, uma vez que deslocam, das comunidades, homens adultos e/ou famílias, para
os locais onde estas atividades se desenvolvem. Em alguns casos, famílias abandonam
suas residências permanentes nas comunidades para viverem nos locais de coleta extração.
Na região do Rio Demeni são chamados de “clandestinos”.
A extração da piaçava, em especial, retira parte da população das comunidades e
sítios, para as “colocações”, como são conhecidos os locais onde se trabalha na extração
da piaçava. As “colocações” localizam-se, principalmente, nas cabeceiras dos Rios Aracá,
Ererê, Padauarí, Jurubaxí e Curudurí. Neste último existem apenas abrigos temporários para
os que trabalham em sua extração. Segundo informações locais a comunidade de
Cachoeira, localizada no Alto Rio Aracá, é constituída, principalmente, por “patrões”,
conhecidos na região como agentes intermediários entre o local de extração e o local de
comercialização do produto. Além disso, organizam a empreitada trazendo homens, das
comunidades e sítios, para o trabalho de extração. A piaçava é comercializada em

15 O”quebranto” é o resultado mórbido que, segundo a crença local, resulta do “mau-olhado” de certas
pessoas sobre outras. O “quebranto” produz estados de prostração, abatimento e fraqueza.
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Barcelos, de onde segue para Manaus. Nas colocações do Rio Ererê é vendida entre R$
0,45 a R$ 0,60 por Kilo.16
Em várias comunidades, situadas às margens do Rio Negro e afluentes, há
indivíduos que afirmaram ter “dívida”com os “patrões”. Isto significa dizer que o
extrativismo da piaçava na região organiza a mão-de-obra local através do
“endividamento”. Parte dos “patrões” são comerciantes residentes na cidade de Barcelos.
No Rio Unini os “patrões” são “regatões” que mantêm o “endividamento”pela venda de
mercadorias levadas em barcos até as comunidades. Entre os produtos negociados estão o
cipó (titica e timbó), além das “piabas” (peixes ornamentais). À diferença das
comunidades situadas à montante do Rio Negro e afluentes, as comunidades do Rio Unini,
além daquelas situadas no Rio Negro próximas à sua foz, têm contato mais intenso com o
Município de Novo Airão, devido sua maior proximidade. Grande parte dos “patrões” tem
origem naquele município.
Segundo Márcio Meira (1993): “na Amazônia a economia extrativa teve papel
significativo na sua conquista colonial, como também no desdobramento do processo de
ocupação de seus espaços isolados, que ainda hoje sofrem os impactos desse modelo de
exploração dos recursos naturais. Ao longo dessa história, o envolvimento das populações
indígenas como mão-de-obra na coleta e transporte das “drogas” é intenso, tendo assumido
esse trabalho um forte impacto nessas populações que muitas vezes, após o primeiro
contato com os brancos, quando não foram dizimados, passaram a depender dessa
economia para manter sua sobrevivência (...)”. (Meira,M.- 1993:14/15).
Há na região um repertório de personagens e de histórias referentes à forma brutal
pela qual a população indígena e ribeirinha era levada para o trabalho nos seringais e,
posteriormente, nos piaçabais. A região do Rio Padauarí concentra parte dessas histórias.A
violência instaurada nas relações de trabalho, iniciada no contato das populações indígenas
com os portugueses, perdurou até meados da década de 1970. Personagens como o Sr.
Alvaro Reis que, entre as décadas de 1940 e 1960, cometia toda sorte de arbitrariedades,
exigindo pagamento pela passagem de barcos no Rio Preto, ainda são lembrados.
À diferença dos primeiros “patrões” do período da extração da borracha que
costumavam encher seus barcos com mercadoria para regatear nas comunidades os
produtos da coleta e da extração mantendo, através do endividamento, a mão-de-obra
indígena; atualmente os “patrões”são vistos como “caboclos que exploram outros
caboclos”. Segundo a população ribeirinha não existem mais os regatões (categoria social
associada ao patrão), como antigamente. Constituem, hoje, moradores locais que agenciam
o trabalho nos piaçabais, ainda que mantendo o sistema de endividamento.
*

*

*

16 Entendemos por extrativismo e coleta: “(...) toda e qualquer atividade de coleta ou extração de produtos
naturais, de origem mineral, animal ou vegetal”. Além disso, extrativismo refere-se especificamente, “a
atividade de coleta de recursos naturais vegetais (...) para fins comerciais, retirando dessa definição toda a
atividade indígena de coleta para fins de autoconsumo, que é designado pelo termo coleta”. (Meira, M. 1993:14)
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As atividades de coleta são também organizadoras da dinâmica migratória na
região, constituíndo-se em fonte de renda eventual. No período da chuva, entre os meses de
abril a agosto, a castanha é o principal produto coletado. Vários sítios estavam vazios por
ocasião da passagem da equipe de Levantamento ISA/FOIRN. Seus moradores estavam nos
locais de coleta da castanha. Parte do produto coletado é levado à cidade para
comercialização; parte é utilizada para consumo doméstico. Há também intermediários nas
comunidades que compram a castanha para revendê-la na cidade. Em Barcelos uma “caixa”
de castanha (equivalente à duas latas de 20 litros), custa R$ 15.00.17
Outros produtos de coleta, tais como o Tucumã, o Açaí, a Bacaba, o Piquiá, a
Pupunha, etc, são utilizados para consumo doméstico, sendo sua comercialização eventual.
Outras frutas como a laranja, o limão, o cupuaçú, o Ingá etc, são cultivadas no quintais das
casas ou nas roças e não constituem fonte de renda. A produção de farinha embora comum
à todas as comunidades e sítios, não é abundante. Parte da farinha produzida destina-se à
pagamentos ou à manutenção de crianças nas escolas; parte é para consumo doméstico. Na
cidade de Barcelos encontra-se farinha industrializada, obtida em Manaus, à um custo
muito inferior ao da farinha produzida na região.
No Rio Unini há intensa extração de cipó (titica e timbó) com fins comerciais. De
modo geral, o cipó é vendido para “regatões” de Novo Airão e/ou comerciantes em
Manaus, variando seu preço entre R$ 1,00 e R$ 1,20 por kilo.
Algumas tentativas para organizar ao produção local em escala industrial foram
feitas, tendo tido entretanto, pouco sucesso. Em 1977, o Banco do Estado do Amazonas BEA, financiou um projeto da EMATER que tinha por objetivo produzir palmito a partir da
pupunha. Vários produtores ribeirinhos e indígenas assumiram empréstimos para ampliar
suas plantações. A fabrica, instalada na cidade de Barcelos, passou a comprar a produção
de palmito sem ter, contudo, estrutura eficiente para processar toda a produção. Como
resultado, a fábrica parou de comprar a produção local de pupunha e os pequenos
produtores ribeirinhos ficaram endividados. Recentemente, a fábrica entrou em falência
tendo sido vendida para a SHARP, mudando seu nome para JAVARI S/A. Outras tentativas
vêm sendo feitas para organizar a produção local. Membros da Associação das
Comunidades Indígenas de Barcelos - ASIBA pensam em organizar uma Cooperativa para
a produção da farinha, à exemplo da Cooperativa dos Panificadores locais, de modo a
tornar sua produção rentável e com escoamento seguro.
A região é farta em madeiras nobres. Entre as espécies presentes encontram-se o
Marupá, a Caferana, o Loiro, a Itaúba, a Maçaranduba etc. Informações obtidas nas
comunidades e sítios indicam que seu uso é doméstico. Outras informações obtidas na
cidade indicam, entretanto, a existência de iniciativas comerciais no aproveitamento da
madeira. Uma estrada inaugurada em 1998, com 32 Km de extensão, ligando a cidade de

17 Em Barcelos, um lata de castanha - 20 litros - custa entre R$ 6,00 e R$ 8,00. Em São Gabriel da Cachoeira
a mesma lata custa R$ 15,00 e a caixa R$ 30,00.
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Barcelos ao Rio Caurés, seria destinada ao escoamento da madeira processada em uma
serraria, localizada nas imediações da estrada.
As atividades de caça e de pesca são, essencialmente de subsistência. Para a quase
totalidade da região animais como a paca, cotia, porco do mato, anta (em menor escala),
inambu, mutum, papagaio etc., constituem fonte de proteína complementar, além do peixe
entre outros. Há criação de animais domésticos como cachorro, gato, galinha, porco, pato,
destinada ao consumo doméstico, principalmente. Os chamados “bichos de casco”
(tartaruga, tracajá, cabeçudo e irapuca) são comercializados na cidade em pequena escala.
Os peixes ornamentais (Cardinais) constituem fonte de renda para a população
ribeirinha. Os “piabeiros”, indivíduos que fazem a pesca destes peixes, mantém uma
relação direta com os moradores ribeirinhos, responsáveis pela sua captura. As “piabas”
ficam aprisionadas em locais conhecidos por “depósitos de piabas”, espécie de currais
aquáticos, instalados nos rios e nos igapós. O milheiro do peixe ornamental é
comercializado entre R$ 5,00 e R$ 10,00 nas comunidades ou em Barcelos, de onde
seguem para Manaus. O peixe ornamental tornou-se fonte de renda importante na região,
transformando Barcelos em “capital do peixe ornamental”. Há, na cidade, um museu
dedicado às espécies deste peixe, entre outros. Desde 1994, realiza-se anualmente, o
“Festival do Peixe Ornamental”. Existem aproximadamente 700 espécies de peixes na
região, entre comestíveis e ornamentais. (Secretaria de Turismo de Barcelos).

e) Caracterização das Comunidades

As comunidades são unidades residenciais mais inclusivas, nas quais os serviços
de saúde, escola e religioso são extensivos aos sítios (unidades residenciais menores
destituídas de qualquer serviço). Abrigam maior número de famílias e estão localizadas à
beira do Rio Negro e afluentes.
Parece haver na região uma tendência histórica à ocupação dos mesmos locais. De
modo geral, as comunidades atualmente constituídas são antigas. Na sua maior parte têm
entre 50 e 100 anos de existência, caracterizando-se por um ciclo de desenvolvimento
recorrente: ao início foram pequenos sítios, ocupados por uma família e, posteriormente,
com a agregação de outros indivíduos e/ou famílias vindos de outros rios, de outras
comunidades e sítios e de outros municípios, tornaram-se unidades residenciais
referenciais. Motivos de ordem religiosa, parentesco, casamentos, além das atividades
econômicas parecem ser estruturantes de um movimento de agregação/separação que se
processa no interior das comunidades.
A comunidade de Tomar, por exemplo, foi há 300 anos aproximadamente, uma
cidade. Após um período de decadência e de evasão de sua população, transformou-se em
um sítio. Na atualidade, novo movimento de agregação transformou-a em comunidade. Da
mesma forma, outras comunidades experimentaram esse mesmo ciclo de desenvolvimento.
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Nas comunidades de Santo Antonio e Marará (Moreira) se pode ver, à céu aberto,
fragmentos cerâmicos aflorando no pátio da comunidade.
Seus fundadores, até onde a memória coletiva alcança, tiveram origens diversas:
vieram de outros Estados da Federação (Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, Piauí) ou
de outros municípios localizados na região do Rio Negro (São Gabriel da Cachoeira). Neste
último caso, a migração foi notadamente indígena. Em vários casos o território original da
comunidade foi: a) herdado, como a comunidade Democracia, no Rio Unini; b) comprado
como área para sítio; c)apropriado, inicialmente, por uma família; d) transformado em área
com “licença de ocupação”, como é o caso de Mariuá; e)estabelecido por interferência dos
processos políticos na região.
Na sua maior parte, as famílias possuem roças
próximas à comunidade.
Comunidades como a de Pai Raimundo, Rio Demeni, não possuem roças devido à
quantidade devastadora de saúvas existentes. Há, em toda a comunidade, apenas uma roça
localizada em uma ilha, à montante do Rio.
Parte significativa das comunidades possui luz elétrica instalada há três anos,
aproximadamente, com gerador à diesel. Além disso, possuem uma televisão (alguns casos
há mais de uma), doada pela prefeitura. Nos feriados e nos finais de semana,
principalmente, após as orações, a comunidade costuma se reunir no Centro Comunitário
para assistir filmes e outros programas de televisão. A Missão Diocesana, em Barcelos,
distribuiu 28 radiofonias para comunidades situadas ao longo do Rio Negro e Rio Unini.
Duas vezes por dia, pela manhã e pela tarde, uma central de radiofonia opera, fazendo
contato com as comunidades.
Em todas as comunidades e em diversos sítios há uma “casa de farinha”, com
caititus motorizados (usam o motor da rabeta acoplado ao caititu). Animais domésticos tais
como: cachorro, gato, galinha, pato, porco, papagaio etc, são recorrentes. Há também
árvores frutíferas ao redor das casas, tais como: limão, laranja, cupuaçu, ingá, etc.
As técnicas construtivas empregam, de modo geral, madeira (Loiro, Caferana,
Itaúba, Maçaranduba, Marupá e cipós diversos para a amarração), cujos manaciais estão
próximos às comunidades. Algumas dessas madeiras são empregadas também na
construção de embarcações, como o Loiro e a Caferana. Outros produtos como a casca de
Paxiúba, a folha de Ubím, troncos de vária palmeiras, são igualmente utilizados para a
construção de casas e abrigos. Devido às enchentes constantes, a quase totalidade das casas
da região são construídas sobre pilotis.
Importante notar que, a categoria “Capitão”, recorrente nas comunidades indígenas
do Alto Rio Negro (São Gabriel da Cachoeira), foi substituída por outra: as de
“Administrador” ou de “Presidente”. O “Administrador” tornou-se uma categoria utilizada
nas comunidades do Médio e Baixo Rio Negro(Municípios de Santa Isabel e Barcelos),
tendo sido estabelecida durante a gestão do ex-prefeito de Santa Isabel, Sérgio Cardador (o
Brigadeiro). À época, cada “Administrador” recebia um salário mínimo durante o
desempenho de seu cargo, mantendo vínculos empregatícios com a prefeitura. No Baixo
Rio Negro, nas comunidades próximas à cidade de Barcelos o “Administrador” foi
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substituído pelo “Presidente”. Atualmente não há remuneração pelo cargo. Há também, nas
comunidades um professor e um agente de saúde. Em todos os casos o provimento de
remédios é feito pela Secretaria de Saúde do Município.
A produção de artefatos destina-se, principalmente, ao uso doméstico podendo, em
alguns casos, ser vendidos ou trocados por mercadoria e produtos. Todo trançado é feito em
Arumã: peneiras, cumatás, abanos, aturás, tupés (espécie de esteira feita com arumã e cipó
“ambecima” para o acabamento). Há também artefatos de cerâmica como o “forno de
barro” feitos, principalmente, por mulheres. De modo geral, são feitos por encomenda ,
podendo variar no tamanho.
No processamento da mandioca (manihot utilíssima), à diferença das comunidades
indígenas do Alto Rio Negro que empregam o Tipiti para expremer a massa da mandioca,
separando-a do caldo; nas comunidades de Barcelos utiliza-se a “Prensa”. Segundo a
população local a “prensa” produz, em menor tempo, maior quantidade de massa de
mandioca destinada à produção de farinha.

f) A Cidade de Barcelos

Fontes históricas indicam que em 1728, foi fundada, na então aldeia de Mariuá, a
Missão de Nossa Senhora da Conceição do Mariuá, pelo Frei Matias São Boaventura. À
época o local chegou a ter uma população estimada em 2000 pessoas, de diversas origens
étnicas, tais como: Uarequena, Baniwa, Baré e Passés. Posteriormente, em 6 de maio de
1758, foi elevada à vila, com o nome de Barcelos. Tornou-se no mesmo ano, sede da
Capitania de São José do Rio Negro. (IBGE - 1957)
Entre 1781 e a data de sua transferência para Barra (atual Manaus), em 1791/1808,
Barcelos experimentou relativo progresso econômico. Havia o cultivo do anil, arroz,
cânhamo, café; além de uma fábrica de tecidos de algodão e várias olarias. A mudança da
sede da capitania gerou decadência e dispersão de sua população. (IBGE - 1957).
A instalação de Barcelos, entretanto, não foi isolada. Outras aldeias, que vieram a se
transformar em vilas e cidades, tiveram historicamente o mesmo destino. Localidades
como Carvoeiro, Moura e Tomar, além de outras vizinhas à Mariuá, como Marará
(Moreira), Santo Antonio e arredores, serviram como pontos estratégicos para o projeto
geopolítico português, na conquista e ocupação da Amazônia.
A atual Comunidade de Moura data do século XVII. Conhecida pelos Manau como
“Itarendaua” (Sítio de Pedra), tornou-se povoação em 1695, com a chegada de padres
Carmelitas à região. De modo semelhante à Mariuá, em 1758, chegou a exportar cacau,
café e tinta de anil. Além da olaria possuía também um estaleiro onde se fabricava canoas e
botes. Em 1878, tornou-se vila e, já no século XX, em 1938, tornou-se cidade. Entretanto,
a partir de meados do século XX começou a experimentar decadência econômica e
dispersão de sua população. Em 1950, sua população chegou a ser de 62 habitantes.
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Atualmente aparece como uma comunidade localizada no Município de Barcelos, sendo
sua população estimada em 264 habitantes. (IBGE - 1957:112), (Levantamento
ISA/FOIRN - 2000).
Ato contínuo, Carvoeiro, antiga aldeia de Aricari, foi reconhecida como lugar em
1758, vindo a se transformar em vila tardiamente, em 1943. Em 1950, sua população era de
96 habitantes (IBGE-1957:113). Atual comunidade do município, sua população atual é de
87 habitantes. (Levantamento ISA/FOIRN - 2000).
Tomar, antiga aldeia de Bararoá, tornou-se vila em 1758, tendo sido transformada
em distrito, em 1911. Foi palco de muitas revoltas indígenas acorridas na região. Em 1757,
eclodiu alí uma revolta indígena contra a presença missionária. A população revoltosa
invadiu e destruiu a casa do missionário, derrubou sua capela e incendiou toda a povoação.
Juntaram-se a esses outros índios conhecidos por Poiares, que invadiram Moreira (Marará),
matando um missionário Carmelita e ateando fogo à igreja. (Meira,M., apud Oliveira et ali
- 1994).
Além desta, a região foi central na revolta que ficou conhecida como Cabangem,
entre 1835 e 1836. A vila de Mariuá, manifestou-se em favor dos legalistas, tendo
18
experimentado vários combates.
Alexandre Rodrigues Ferreira (s/d), deixou registrado em seus relatórios, à Corte
Portuguesa, toda a produção da região, além dos relatos sobre as constantes fugas dos
índios devido ao trabalho escravo a que estavam submetidos. Entre 1783 e 1792 realizou
várias expedições às povoações de Moreira (Marará), Tomar e Mariuá, ainda hoje
existentes.
Deslocada de seu local original - rio acima, onde hoje estão as comunidade de Santo
Antonio e Mariuá, provavelmente - Barcelos foi instalada em local com as seguintes
coordenadas: 0° 58’ 01” latitude sul; 62° 56’ 00” latitude W. (IBGE - 1957:113).
Atualmente as Comunidades de Marará, Santo Antonio e Mariuá estão próximas à
Barcelos, utilizando-se de seus serviços. Mariuá, em especial, é considerada quase um
“bairro”da cidade, separado apenas por um igarapé. À diferença de outras comunidades,
está organizada em lotes com “licença de ocupação”, concedidos pelo Instituto de Terras da
Amazônia - ITERAM que a transformou em Gleba Santa Inês, desde meados da década de
80. Conta atualmente com 98 edificações. Além disso, a prefeitura está começando a
construção de uma estrada que deverá ligar o Bairro de São Sebastião às Comunidades
situadas entre Mariuá e Piloto.

18 Como outros movimentos desse período: a Balaiada (1838-1841- Maranhão/Ceará/Piauí) Sabinada (1837
1838 - Bahia), Farrapos (1835-1845 - Rio Grande do Sul); a Cabanagem [1835-1836] foi um movimento
fortemente popular, envolvendo moradores pobres das cidades e comunidades ribeirinhas, índios e negros.
Em comum aos outros, a Cabanagem constituiu-se na insurreição provincial contra o governo do império,
enfraquecido pela crise da Regência de D.Pedro II. À diferença dos outros, eclodiu na Província do Grão Pará
que mantinha relações comerciais e culturais diretas com Portugal. Teve forte ressonância no Rio Negro
(Mariuá e Tomar) e no Alto Amazonas (Tefé). Juntas, as populações ribeirinha e indígena do Baixo Rio
Negro e Alto Amazonas, derrotaram os “cabanos” na batalha de Tauapessassu. (IBGE - 1957).
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A população indígena e ribeirinha residente na cidade, encontra-se distribuída nos
bairros de Aparecida, São Sebastião, Sororocal ou S.Francisco, Nazaré e Centro. O bairro
de São Lázaro é mais antigo, datando de 1990 o início de seu loteamento. A atual área
compreendida pelo bairro de São Sebastião pertenceu à Prelazia do Rio Negro. Os lotes
vendidos foram pagos em paneiros de farinha. Abriga uma população Baniwa originária
das Comunidades de Pai Raimundo e Samaúma (Rio Demeni). Outras etnias, tais como:
Tariana, Tukano, Arapaço, Dessana, Piratapuia, Cabarís, Yanomami, Canamarí, MiritiTapuia, Baré, entre outras, encontram-se dispersas nos outros bairros mencionados,
segundo o cadastramento feito pela Associação das Comunidades Indígenas de Barcelos ASIBA. (Ver Quadro Analítico da População Indígena da Cidade de Barcelos).
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IV - COMENTÁRIOS FINAIS

A geopolítica determinante do processo de colonização em toda a região do Rio
Negro, desde a conquista de territórios e o avanço das fronteiras, teve repercussão
diferenciada nos níveis de intensidade de contato entre os grupos étnicos da região e destes
com os segmentos europeus. Histórica e geograficamente diferenciado, o contato levou
alguns grupos a ficarem mais protegidos pelo relativo “isolamento” em que se mantiveram,
em detrimento de outros que, por habitarem as margens dos grandes rios, sofreram mais
diretamente os impactos do contato. Alguns grupos foram exterminados, como os Manau,
entre outros. Outros, como os Baré, permaneceram com alto grau de dispersão, por toda a
calha do Rio Negro.
Cristalizada no senso comum, a crença de que grupos étnicos se configurariam
como grupos raciais, detentores de uma cultura primordial congelada no tempo gerou, na
região do baixo Rio Negro, um discurso que representa a condição indígena através de um
escalonamento étnico, hierarquizado, em cujos pressupostos estão contidas as idéias de
“índio puro” (os Yanomami), por oposição ao “índio aculturado” ou “caboclo” que retira da
população local suas bases culturais diferenciadoras.
Entretanto, parte da população local, exposta ao contato desde o século XVIII,
resistiu culturalmente aos impactos históricos da colonização regional. Se por um lado, a
fragmentação étnica existente na região demonstra o poder impactante dos processos
históricos engendrados pela geopolítica ocidental; por outro lado, e paradoxalmente, nos
ensina que esta fragmentação é a configuração atual da resistência cultural local. No
decurso do tempo, e a depender dos segmentos externos com os quais o diálogo cultural se
impôs, elementos culturais existentes nas tradições foram remanejados tanto para responder
às condições históricas que se foram apresentando quanto para garantir sua sobrevivência
física e cultural.
O Movimento Indígena, na forma pela qual se configura no Rio Negro, demostra
uma consciência étnica fortemente organizadora do contexto cultural local. A reivindicação
por seus direitos constitucionais, entre estes, o direito à saúde e à educação diferenciadas,
bem como à terra, indicam a determinação em conduzir a história segundo suas formas
particulares de existência.
Nesse sentido, as intervenções governamentais devem estar em consonância aos
direitos preceituados na Constituição Federal, devendo ser implementadas em diálogo
permanente com a população indígena organizada em associações locais, além da
Federação dos Organizações Indígenas - FOIRN, representante da auto-determinação
indígena no Rio Negro.
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A - QUADRO ANALÍTICO POR COMUNIDADE, N.° DE FAMÍLIAS,
POPULAÇÃO, N.° DE CASAS E N.° DE SÍTIOS - BAIXO RIO NEGRO.
Levantamento ISA/FOIRN - abril/maio/2000. Município de Barcelos/AM.
COMUNIDADE
TOMAR
BATURITE
CUMARU
PONTA PEREIRA
CEARA
MARARA
SAO LUIS
PILOTO
MARARA
SANTO ANTONIO
MARIUA
GUAJARA I
GUAJARA II
CAUBORIS I
CAUBORIS II
CAUBORIS III
D.PEDRO II
LAGO GRANDE
BUIACICA
BOM SUCESSO
MONTE SINAI
MAROA
MANACAUCA
ATAIANA
CARVOEIRO
MAUARÚ
SANTA HELENA
MOURA
VILA NOVA
JURACÍ
IAHÃ
PONTA DA TERRA
ITAUBAL
TERRA PRETA
LIMÃO
BULIXÚ
SÃO TOMÉ (Valério)
TAPERA CAURÉS

N.°
famílias
07
15
19
01
03
09
29
33
19
07
01
03
01
02
03
24
04
01
03
01
06
05
02
28
04
17
50
20
05
03
09
01
01
03
08
06
06

POPULAÇAO
40
86
110
20
10
13
73
126
92
70
35
05
16
01
11
08
138
20
10
23
8
5
23
11
87
20
85
264
110
28
09
40
09
02
15
39
36
29

N.° DE
CASAS
17
13
21
03
02
06
09
25
35
17
07
01
04
01
01
04
22
04
02
03
01
01
04
02
35
03
23
70
25
01
03
12
01
02
08
17
11
05

N.° DE
SÍTIOS
03
03
03
03
01
07
04
02
04
12
01
09
02
02
02

LAGO DAS PEDRAS
TERRA NOVA
BACABA
PATAUA
DEMOCRACIA
TAPIIRA
MANAPANA
FLORESTA II
FLORESTA
ELESBAO
ROMAO
BACABAL
PAI RAIMUNDO
SAMAUMA
SANTA RITA

07
13
02
02
11
24
12
12
30
07
01
02
08
08
14

61
70
14
06
80
124
62
130
180
43
04
14
52
35
70

11
14
02
05
15
39
15
20
29
06
02
02
07
09
20

04
04
02
03
08
06
03
01
01
03

TOTAL

512

2672

617

93

B - QUADRO ANALÍTICO POR RIO, COMUNIDADE, POPULAÇÃO E ETNIA BAIXO RIO NEGRO
Levantamento ISA/FOIRN - abril/maio/2000. Município de Barcelos/AM.
RIO
NEGRO
(M.Direita)

COMUNIDADE
TOMAR

POPULAÇÃO
40

ETNIA
Baré

BATURIT é
CUMARÚ

86
110

PONTA PEREIRA
CEARÁ
MARARÁ (Pedra Mole)
SÃO LUIS
PILOTO
MARARÁ
SANTO ANTONIO
MARIUÁ
GUAJARÁ I
GUAJARÁ II
CAUBORIS I
CAUBORIS II
CAUBORIS III
D.PEDRO II
LAGO GRANDE

20
10
13
73
126
92
70
35
05
16
01
11
08
138
20

BUIACICA
BOM SUCESSO
MONTE SINAI
MAROA
MANACAUACA(Bom
Jesus)
ATAIANA
CARVOEIRO

10
23
08
05
23

Baniwa/Baré
Tukano/Dessana/
Baniwa/Baré
Branco
Uarequena
Branco
Cabocla
Tukano/Caboclo
Baré
Cabocla
Cabocla
Cabocla
Cabocla
Baré
Branco
Cabocla
Tariana/Tukano/
Piratapuia/Baré
Cabocla
Branco
Tukano/Baré
Cabocla

MAUARÚ
SANTA HELENA
MOURA
VILA NOVA

20
85
264
110

Cabocla
Tukano/Dessana
Branco
Branco
Branco
Tukano/Branco
Branco

JURACÍ
IAHÃ

28
09

Baniwa
Baniwa

PONTA DA TERRA

40

Baniwa/Cabocla

11
87

ARIRAHÁ

QUIUNÍ

ITAUBAL
TERRA PRETA
LIMAO
BULIXU
SAO TOME (Valério)

09
02
15
39
36

Branco
Cabocla
Cabocla

TAPERA CAURES

29

Cabocla

LAGO DAS PEDRAS
TERRA NOVA
BACABA
PATAUA
DEMOCRACIA
TAPIIRA
MANAPANA
FLORESTA II

61
70
14
06
80
124
62
130

Cabocla
Cabocla
Branco
Branco
Branco
Cabocla
Branco
Branco

FLORESTA

180

Cabocla/Baré

ELESBAO

43

ROMAO
BACABAL
BACUQUARA
CACHOEIRA

04
14
52
35

Baniwa/Tukano
Dessana
Cabocla
Cabocla
Baré/Cabocla
Baniwa/Tukano

CAURES
UNINI

NEGRO (M.
Esquerda)
ARACA

DEMENI

PAI RAIMUNDO
SAMAUMA

ERERE
SANTA RITA

TOTAL

70
2672

Baniwa/Tukano

NOTA : Os Rios Jurubaxí, Padaurí e a Comunidade de Canafé foram identificados
anteriormente; razão pela qual não aparecem na lista. Os Rios Jufarís e Pauminí
não foram identificados.
A coluna "ETNIA” expressa a forma pela qual os entrevistados, nas
comunidades e sítios, se auto-identificaram no momento da entrevista. Isto
significa dizer que, mesmo nos locais onde a auto-identificação dada foi "branco”
ou "caboclo”, pode haver indivíduos e/ou famílias que se auto-identifiquem por
uma das etnias indígenas presentes na região. Na quase totalidade dos casos, há
uma forte fragmentação étnica na composição das comunidades.

C - QUADRO ANALÍTICO DA CIDADE DE BARCELOS POR BAIRRO, ETNIA E
POPULAÇÃO.
Levantamento ISA/FOIRN - abril/maio/2000. Município de Barcelos/AM.
BAIRRO
NAZARÉ

TOTAL DE MORADORES
SÃO SEBASTIÃO

TOTAL DE MORADORES
APARECIDA

TOTAL DE MORADORES
SÃO LAZARO

TOTAL DE MORADORES
SÃO FRANCISCO

TOTAL DE MORADORES
CENTRO
TOTAL DE MORADORES

ETNIA
Tukano
Baniwa
Baré
Dessana
Civilizado
Baré
Piratapuia
Baniwa
Tukano
Tariana
Dessana
Arapaço
Civilizado
Baré
Tukano
Baniwa
Dessana
Tariana
Cabarí
Civilizado
Tukano
Yanomami
Baré
Baniwa
Canamaris
Civilizado
Yanomami
Miriti-Tapuia
Tukano
Baniwa
Baré
Dessana
Civilizado
Baré

POPULAÇÃO
11
17
12
01
08
133
14
04
15
10
02
04
01
160
11
18
27
06
01
01
13
211
01
01
04
02
01
05
32
01
01
07
10
02
01
07
88
02
04

MARIUÁ (Santa Inês)
TOTAL DE MORADORES

TOTAL GERAL

Baré

02
08
634

NOTA: Levantamento realizado com base nas fichas de Cadastramento, realizada
pela Associação das Comunidades Indígenas de Barcelos - ASIBA, para o
segundo semestre de 1999, na cidade de Barcelos.
Os "Civilizados” entram na categoria de cônjuge. Os números das colunas
Bairro/Etnia não incluem filhos e netos. Não há evidência de que a regra de
descendência patrilinear seja observada em todos os casos. A categoria
"civilizado” é equivalente à de "branco”.
Importante notar que o Cadastramento está em andamento. Os dados aqui
apresentados não são conclusivos.

D * QUADRO ANALÍTICO DA POPULAÇÃO INDÍGENA

DA CIDADE DE BARCELOS/AM.

Morador/
Etnia
(idade)

Cônjuge/
Etnia
(idade)

Bairro

Tucano (56)
Baré (36)
Baré (40)
Baré (40)
Tucano (33)

Viúva
Piratapuia
Baré (41)
xxxxx
Civilizado (34)

Nazaré
São Sebastião
Centro
Aparecida
Aparecida

T u c a n o (24)
Baniwa (82)
Baniwa (62)
Tucano (58)

Civilizado(17)
Civilizado (56)
Civilizado
Tucano (56)

Aparecida
Aparecida
Aparecida
Aparecida

Baniwa (69)
Baré (44)

Viúva
Civilizado (44)

São Sebastião
São Sebastião

Baré (76)

xxxxx (67)

São Sebastião

Baré (36)

Civilizado (22)

São Sebastião

Tucano (49)

Baré

São Sebastião

Piratapuia (30)
Baré (69)

Solteira
xxxxx

São Sebastião
São Sebastião

Piratapuia (55)

Baré (39)

São Sebastião

Tucano (46)
Tariana (59)

xxxxx
Tucano (53)

São Sebastião
São Sebastião

Baniwa (67)
Baniwa (72)
Piratapuia (60)

xxxxx
Tucano
Baniwa (68 )

São Sebastião
Nazaré
São Sebastião

Tucano (57)

Desana (59)

Aparecida

T u c a n o (54)

Desana (55)

Aparecida

Desana (41)

Tucano (47)

Apa recida

Baré (35)

Baniwa (32)

Aparecida

Tucano (26)

Cabari (22)

Aparecida

Baniwa (22)
Baré (24)

Civilizado (36)
Civilizado (17)

Aparecida
Aparecida

Baré (41)

Baré (49)

Nazaré

Tariana (61)
Baré (48)

xxxxx
xxxxx (46)

Aparecida
São Sebastião

Lugar de
nascim ento
do morador.

.

xxxxxxx
Rio Ereré/Barcelos
Cuarú/Barcelos
Rio Uneiuxi
Ilha do Diogo/Santa
Isabel do Rio Neqro.
Darí/Barcelos
xxxxxxx
xxxxxxx
Santa Isabe! do Rio
Negro.
Chíbaro/Rio Nearo.
Santa Bárbara/
Rio Uneiuxi.
São Felipe/Rio Içana.
S. Gabriel da Cachoeira.
Santa Bárbara/Rio
Uneiuxi.
Matozinho/Afluente do
Rio Uneiuxi.
Tabocal/Rio Uneiuxi.
Caniça/São Gabrie! da
Cachoeira.
Ilha do Pinto/Santa
Isabel do Rio Nearo.
Açaizal/Rio Mabalha.
Taracuá/São Gabriel da
Cachoeira.
S. Gabriel da Cachoeira.
xxxxxxx
Terezinha/São Gabriel da
Cachoeira.
Santa Isabel
do Rio Nearo.
Santa Isabel
do Rio Neqro.
Comunidade Canafé/
Barcelos.
Rio Uneiuxi/Santa Isabel
do Rio Neqro.
Acarabixi/Santa Isabel
do Rio Neqro.
xxxxxxx
Sítio São José.
Rio Branco/Roraima.
Vila Conceição/Rio
Padauiri/S. Isabel.
Taracuá/Sítio Pinopinn.
Andiroba I/Rio Aracá.
Barcelos.

Tem po
de
Moradia

Mora
do
res

1 ano
3 anos
29 anos
22 anos
13 anos

4
4
5
7

13 anos
25 anos
25 anos
7 anos

4
4
5
5

20 anos

4

15 anos

6

14 anos

5

14 anos

5

15 anos

3

10 anos
28 anos

3

2 anos

12

25 anos
32 anos

1

8

1

4
3
3

9 anos
24 anos
30 anos

2

2 anos

4

6 anos

4

10 anos

5

2 anos

8

5 anos

4

6 anos
2 anos

6
2

20 anos

7

4 meses
6 anos

7

1

Baniwa (14)
Baré (24)
Baniwa (38)
Baniwa (20)
Tariana
Baniwa
Baniwa
Baniwa

(31)
(30)
(39)
(39)

Desana (60)
Baniwa f 78^
Baniwa (28)
Baniwa (60)
Tucano (50)
Desana (67)
Tucano (21)
Tucano (57)
Tucano (41)
Baré (56)
Baré (39)
Baniwa (60)
Baniwa (41)
Tucano (43)
Baré (48)
Baniwa (71)
Tucano (63)
Baniwa (60)
Baniwa
Tucano
Baniwa
Baniwa

(48)
(28)
(51)
(73>

Tucano (39)
Baniwa (57)
Tucano (41)
Baré (24)
Yanomami(18)
Yanomami
(28)
Yanom am idô)

Civilizado (18)
Baré (32)
Baré (46)

São Sebastião
São Sebastião
Nazaré

xxxxxxx
xxxxxxx
Rio Auiana/Santa Isabel
do Rio Neqro.
Baniwa (34)
São Sebastião
Santa Isabel do Rio
Neqro.
Civilizado
São Sebastião
xxxxxxx
Baré (20)
Aparecida
São Francisco/Barcelos.
Tucano (39)
Aparecida
São Joaquim/Barcelos.
Baniwa (33)
Aparecida
Comunidade
Canafé/Barcelos.
Baniwa (55)
Aparecida
São Gabriel da
Cachoeira.
Viúva
Aparecida
Rio Içana/São Gabriel.
Civilizado (29)
Nazaré
xxxxxxx
Baniwa (61)
Aparecida
Rio Preto/Santa Isabel
do Rio Neqro.
Civilizado
Aparecida
Comunidade Taperera.
S. Isabel do Rio Neqro.
Tucano (65)
Aparecida
Taracuá/São Gabriel da
Cachoeira.
Colomb.(19)
Aparecida
São Dominqos/Barcelos.
Civilizado (56)
Aparecida
Igarapé Mata Mãe.
Barcelos.
Baniwa (44)
Nazaré
Rio Curicuriari/São
Gabriel da Cachoeira.
Baniwa (32)
Nazaré
São José/São Gabriel da
Cachoeira.
Baniwa (38)
Nazaré
Comunidade Tomar.
Barcelos
xxxxx
Nazaré
xxxxxxx
Baniwa (34)
Nazaré
Comunidade São João.
S. Isabel do Rio Neqro.
Civilizado
Nazaré
xxxxxxx
Tucano (36)
Nazaré
Rio Preto/Sítio Bauli.
S. Isabel do Rio Neqro.
T u c a n o (56)
Aparecida
Comunidade Tunuí/Rio
Aiari. São Gabriel.
Civilizado (74)
Aparecida
Comunidade São Luiz.
Barcelos.
Baniwa (57)
xxxxxxx
Rio Malaíaa/Santa Isabel
do Rio Neqro.
Tucano (33)
São Sebastião
Rio Demeni/Barcelos.
Baniwa (28)
Aparecida
Rio Ereré/Barcelos.
xxxxx
Aparecida
Com. Naré/Barcelos.
Viúvo
Aparecida
Rio Içana/São Gabriel da
Cachoeira.
Civilizado (46)
Nazaré
xxxxxxx
Civilizado (51)
Nazaré
Sítio Cunimarú
Civilizado (46)
São Lázaro
São Gabriel da
Cachoeira.
Baré (19)
Aparecida
Zamúla/Barcelos.
Civilizado (19)
São Lázaro
xxxxxxx
Baniwa (20)
xxxxxxx
Posto Indígena
Aj uri caba.
xxxxx
São Francisco j
xxxxxxx

12 anos
6 anos
10 anos

3

12 anos

4

28 anos
14 anos
4 anos
12 anos

d

5

7

9

6

13 anos

10

14 anos
5 anos
2 anos

6
6

10 anos

5

8 anos

8

12 anos
12 anos

3
4

20 anos

7

5

20 anos
5
29 anos

6

6 anos
8 anos

3

12 anos
5 anos

6
6

17 anos

9

9 anos

4

12 anos

3

5 anos

5
4

12 anos
11 anos
1 ano
14 anos

22 anos
12 anos

8

2
3
9
7
3

4 anos
xxxxxxx
23 anos

XX

xxxx

3

4
3

31
Miriti-tapuia
(48)
Baré (43)
Baré (69)
Baniwa (28)
Tucano
Tucano (65)

Civilizado (57)

São Francisco

Civilizado (45)
xxxxx
Civilizado (26)
Civilizado (40)
Desana (70)

São Lázaro
São Lázaro
São Lázaro
São Francisco
São Francisco

Baniwa (30)
Baré (50)

xxxxx
Baniwa (41)

São Francisco
São Francisco

Baniwa (68 )

Baniwa (58)

São Francisco

Tucano (44)

Tucano

São Francisco

Desana (70)

Baré (67)

São Sebastião

Desana (30)
Baniwa (51)
Baré (44)

Civilizado (29)
Viúva
Tucano (43)

São Sebastião
São Sebastião
São Sebastião

Baniwa (46)

Baniwa (36)

São Sebastião

Baré (41)
Baré (35)

xxxxx
Baré (39)

Tucano (29)
Baniwa (67)

Baniwa (23)
Baniwa (63)

São Sebastião
Mariuá/Santa
Inês.
São Sebastião
São Sebastião

Baniwa (23)

Tucano (16)

Nazaré

Baré (58)

Civilizado (46)

São Lázaro

Desana (30)
Baré (60)
Tucano (31)
Tucano (69)

Civilizado (20)
xxxxx
Civilizado (23)
Arapaço (68 )

São Sebastião
São Lázaro
São Sebastião
São Sebastião

Desana (53)

Civilizado (32)

São Sebastião

Tucano (35)

Tucano (23)

São Sebastião

Baniwa (46)
Tucano (34)

Civilizado
xxxxx

São Francisco
xxxxxxx

Tucano (32)

Civilizado (35)

São Francisco

Baniwa (36)
Baniwa (33)
Baniwa (30)
Baniwa (79)
Baré (55)
Baré (57)
Tucano (58)

Civilizado
xxxxx
Civilizado
xxxxx
Civilizado (56)
Civilizado (73)
Baniwa (55)

São Francisco
São Francisco
São Francisco
São Francisco
Nazaré
Nazaré
Nazaré

Baniwa (67)

Civilizado (58)

Nazaré

Santa Isabel
do Rio Neqro.
xxxxxxx
xxxxxxx
Ilha de Samaomão
Paraná do Uneuixi.
Rio Preto/Matupire.
S. Isabel do Rio Negro.
xxxxxxx
Lago do Pichorra/Santa
Isabel do Rio Neqro.
São Gabriel da
Cachoeira.
Paraná do Uneiuxi/Santa
Isabel do Rio Negro.
Temedaio/Santa Isabel
do Rio Neqro.
xxxxxxx
xxxxxxx
Arute/São Gabriel da
Cachoeira.
Rio Içana/São Gabriel da
Cachoeira.
xxxxxxx
Rio Ereré. Barcelos

16 anos

8

xxxx
3 anos
11 anos
8 anos
9 anos

3
3
3
9
4

2 anos

3

5 anos

8

10 anos

6

12 anos

4

2 anos

6

2 anos

5

9 anos

10 anos

6
6

11 anos

9

7 anos
3 anos

3

Rio Uneiuxi
Pupunha Rupitá/Rio
Içana.
Ilha de Macara/Rio
Negro.
Comunidade São João/S.
Isabel.
Barcelos
Nacupique/Barcelos.
Comunidade São José.
Santa Luzia/Rio Içana.
São Gabriel da Cach.
Curure/Rio Tiquié. São
Gabriel da Cachoeira.
Sítio São José/São
Gabriel da Cachoeira.
Corupira
Rio Preto/Santa Isabel
do Rio Neqro.
Solidão/Rio Preto/Santa
Isabel do Rio Neqro.
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
Rio Ereré/Barcelos.
xxxxxxx
Mercês/São Gabriel da
Cachoeira.
Samaúma/Santa Isabel. !

6 anos
12 anos

10

12 anos

2

1 ano e 6

6

meses
xxxx
6 anos
30 anos
30 anos

5
5
3
3

18 anos

6

26 anos

3

3 anos
3 anos

2
2

9 anos

9

3 anos
7 anos
3 anos
2 anos
25 anos
21 anos
2 meses

3
3

13 anos

3

8
5

6
4
4
4
3

Baré (52)
Baniwa (23)
Baniwa (53)

xxxxx
Baniwa (18)
Baré (46)

Nazaré
Aparecida
Aparecida

Baniwa (51)

Baniwa (48)

Aparecida

Baré (68)
Baniwa (48)

Viúva
Baniwa (26)

Aparecida
Aparecida

Tucano (30)

Baniwa (26)

Nazaré

Baré (36)

Civilizado (38)

Aparecida

Desana (21)

Baniwa (30)

Aparecida

Baré (46)
Baniwa (72)

Baniwa (39)
Baré (68)

Apa recida
Nazaré

Baré (76)
Desana (18)
Tucano (26)
Tucano (55)

Baniwa (64)
Civilizado
Civilizado (28)
Piratapuia
(45)
Canamaris
(34)
Baniwa (47)
Civilizado (47)

Aparecida
Nazaré
Aparecida
Aparecida

Baniwa (45)
Tucano (43)
Tucano (50)

São Lázaro
São Francisco
São Francisco

xxxxxxx
Rio Preto/Santa Isabel.
Camíssa/São Gabriel da
Cachoeira.
Comunidade Nazaré/S.
Isabel do Rio Neqrò.
São Pedro/S.G.Cach.
Rio Preto/Santa Isabel
do Rio Negro.
São Tomé/Santa Isabel
do Rio Neqro.
Santa Bárbara/Rio
Uneiuxi.
Comun. Acarabixi/Santa
Isabel do Rio Negro.
Sítio Auidá/Barcelos.
São Gabriel da
Cachoeira.
Sítio Miracuera/Barcelos.
xxxxxxx
Rio Padauíri/Barcelos.
Matozinho/Santa Isabel
do Rio Neqro.
Rio Urubaxi

19 anos
11 anos
6 anos

10

12 anos

5

2 anos
12 anos

3

5 anos

3

15 anos

5

4 anos

3

15 anos
6 anos

6

12 anos
12 anos

3

•J

8

9

2

7 anos
6 anos

3
7
3

1 ano

9

Comunidade Toró
10
10 anos
Comum. São João/Santa
3 anos
6
Isabei do Rio Neqro.
Baré (25)
Civilizado (33) São Sebastião
Tabocal/Rio Uneiuxi.
4
12 anos
Baré (73)
Baniwa (56)
Nazaré
Rio Preto/Matupiri/Santa
1 ano
6
Isabel do Rio Neqro.
Baniwa (67)
Tucano
Nazaré
Boca do Uneiuxi/Santa
12 anos
5
Isabel do Rio Neqro.
Baré (37)
Tucano (23)
Nazaré
Santa Isabel do Rio
4
9 anos
Neqro.
Fonte: Levantamento da População Indígena da cidade de Barcelos feito pela Associação Indígena de Barcelos
(ASIBA), no segundo semestre de 1999. Este levantamento está incompleto, pois ele não abrange toda a
população indígena da cidade de Barcelos. Depois desta coleta de informações a diretoria da ASIBA já
realizou outra e pretendem registrar futuramente toda as famílias indígenas residentes na zona urbana.

E - LEVANTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
BARCELOS - 1999
ÁREA RURAL

Lago das Pedras
Democracia

N.° DE
FAMÍLIA
12
25

N.° DE
PESSOAS
87
158

Tapiira

21

107

Manapana

12

57

Floresta II
Vista Alegre

24
15

120
90

São Lázaro

12

77

AGENTE DE
SAÚDE
Francinete
J. Souza
Francisca F.
Silva
Sandra M. de
Andrade
Edivaldo
Marques
-

Cajú

18

109

Maria D. Elias

MOURA

29

175

Santa Helena

-

-

Carvoeiro
Lago Grande
Dom Pedro II

29
9
24

139
37
120

Marará

19

114

Mariuá

21

101

Santo Antonio
Piloto
Vila Nova

20
27
-

91
132
-

Wilson
Bragança
Wanderlino
Ferreira
Maria I. Liberato
Dilson A. Garcia
Michele
Menezes
Maria Augusta
F.
Maria Augusta
F.
Francely Bento
Ruth A
Magalhães

RIO QUIUINÍ Ponta da Terra

11

56

Maria I.F.
Gadelha

Pai Raimundo

4

20

Samauma

12

61

Rosilene F.
Alves
Rosilene F.
Alves

ÁREA

COMUNIDADE

RIO UNINI

RIO JUFARÍS
BAIXO
R.NEGRO

RIO DEMENI

Bacabal
São Luis

5
9

30
68

Rosilene F.
Maria das
Graças

Cumarú

19

96

Baturité

13

65

Thomar
Canafé

9
10

56
61

Floresta

28

131

Osvaldo
Crescencio
Edimar B.
Monteiro
Evanilde Ribeiro
Alair Mateus
Gomes
Ivanete Carvalho

RIO ERERE

Santa Rita

10

44

RIO
JURUBAXÍ

São Francisco

11

37

RIO ARACA

Elesbão

7

37

Bacuquara

5

35

Lavino B.
Franco
Jose Roberto

Tapera

10

54

João Calisto

Acuacú
Acuquaia

5
12

27
78

José Hamilton
Adilson Barros

497

2670

ALTO RIO
NEGRO

RIO
PADAUIRI

TOTAL

Lucilene L. da
Silva
Francinete S.
Lima

E - LEVANTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
BARCELOS - 1999.

AREA URBANA

ÁREA

COMUNIDADE
B. S. Sebastião

N.° DE
FAMÍLIAS
117

N.° DE
PESSOAS
680

AGENTE DE
SAÚDE
Jean R. Ugarte

Cid.
BARCELOS

B. S. Lazaro
B. S. Francisco
B. de Nazaré

98
98
213

535
496
1218

-

-

B.de Aparecida

122

694

B. de Aparecida

-

-

Centro

200

984

Centro

-

-

Frank. Palmela
Lucilene Bueno
Alberta N. de
Brito
José Jamil R.
Rocha
Kátia Cilene
Moreira
Aldemarina
Fontes
Neila da S.
Queiroz
Rosanea CC.
Santos

848

4607

B.de Nazaré

TOTAL

F - QUADRO DEMONSTRATIVO DA CIDADE DE BARCELOS POR BAIRRO E
POPULAÇÃO.
Levantamento da Secretaria de Saúde - 1999. Município de Barcelos/AM.

CIDADE
BARCELOS

TOTAL GERAL

BAIRRO
SAO SEBASTIAO
SAO LÁZARO
SAO FRANCISCO
NAZARE
APARECIDA
CENTRO

p o p u l a ç Ao

660
535
496
1218
694
984
4.607
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V.

TE; SEDUC/COPLAN/NEPE
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DADOS GÊRA1S / MUNICÍPIO DE BARCELOS
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RELATÓRIO DO 2 o ENCONTRO DA COMISSÃO
PROVISORIA IND ÍG ENA DE BARCELOS.
Entres dos dias 10 ,11 e 12 do mês de Dezembro de 1999,
ocorreu no Município de Eiarcelos, na Escola Pe. Clemente, o 2o Encontro da
Comissão Provisória Indígena de Barcelos.
Estavam presentes em torno de 35 a 40 participantes das
seguintes etnias: Baré, baniwa, tukano e outros. Participaram ainda
representantes do CIMI o Sr. Benedito e da FOIRN o Sr. Edilson MartinsBaniwa.
Os assuntos discutidos na reunião foram:
a) Direitos Indígenas;
b) Criação de uma Associação;
c) Prcposta para grande Assembléia no ano 2000.
A abertura foi dado no dia 10 de dezembro às 8:00hs pelo
Prof.Benjamim (Baniwa),dendo as boas vindas a todos os participantes e em
seguida passou a palavra ao Edilson (Baniwa) representante da Foirn.
Edilson iniciou as palavras parabenizando a todos pela boa
Iniciativa e coragem de se organizarem. Prosseguiu
falando
sobre os
assuntos:
a) Ccmo foi feito a constituição Federal de 1983 e como
os indígenas participaram do mesmo:
b) Direito de cada Comunidade de se organizar, criando
suas Associaçoes, sindicatos e outros;
c) Direito de viver a sua própria cultura, falar sua língua e
" de seguir suas tradições;
d) D reito de ter uma Educação Diferenciada;
e) Di'eito a sua própria terra como a demarcação;
E a ir da falou como se forma uma Associação, seus
objetivos e a importância de uma Organização para poder
conquistar espaço hoje na sociedade envolvente.

A tarde houve a colaboração do representante do CIMI o
sr.Benedito falando sobre os assunto:
a) Cificuidade de índios que moram da cidade de se
Organizar:
b) Relação de índios que mora da cidade com os brancos
quase sempre é discriminatória.
c) Valorização do Artesenato.
Finalizando as I7:00hs

fazendo

No cia 12 de Dezembro iniciou as atividade as 3:00hs,
uma Eleição da Comissão Provisória que assim ficou composta:
Presidente: Clarindo (Tukano)

Vice-Pres. : Cecília (Tukano)

1CI Secretário:
2£l Secretária:
1° Tesoureiro:
Tesoureira:

Benjamim (Baniwa)
Romilda (Baré)
Claudino (Baiwa)
Dilza
(Baré)

Mo segundo momento foi formado também uma
comissão para trabalhar na elaboração do Estatuto e assim ficou: Edgardes,
Cecília, Romilda, Dilza,Flávío e Martinho.
A tarde retorno as 14:00hs,
assuntos para próxima Assembléia do ano 2000 e data;

foram

discutidos

Data: 2 3 ,2 4 e 2 5 de Março de 2 0 0 0
Assuntos:
a ) Aprovação do estatuto:
b ) Direitos Indígenas:
c) Saúde e educação In dígena:
d) Eleição da D iretoria Perm anente
ASIBA.

da

No dia 12 de Dezembro às 9:00hs, Avaliação do
Encontro; Leitura da 2a Ata da Reunião; Agradecimentos Finais.

Obs:
A
Foirn
deverá
acom panhar na elaboração do Estatuto dando algumas
orientações.

Edilson Martins (Baniwa)
São Gabriei da Cachoeira-Am, 12 de Janeiro de 2000

RELATÓRIO SOBRE A H ASSEMBLÉIA
GERAL DA ASIBA.
Ocorreu entre os dias 09, 10 e 11/06/2000 a II Assembléia Geral da Associação
Indígena de Barcelos (ASIBA). Estiveram presentes mais de 300 pessoas entre homens,
mulheres e crianças; das seguintes etnias: Baniwa, Tucano, Baré, Desana, Piratapuia,
Tariana, Canamari e Yanomami. Os participantes residentes na cidade de Barcelos
provinham dos bairros: Aparecida, São Lázaro, São Sebastião, Sororocal, Nazaré, Mariuá e
São Francisco. Das comunidades e sítios do interior vieram representantes de Floresta (do
Rio Negro), Cauburis, Maroa, Caurés, Bulixu, Monte Sião, Monte Sinai, Cravoeiro,
Baturité, Santa Rita, Santa Luzia e São Francisco (rio Urubaxi).
As 8:35 h, do dia 09/06, três pajés incensaram o local da assembléia antes do início
dos trabalhos, para afastar todos os males e alcançar todos os objetivos esperados com o
evento. O professor Benjamin, Baniwa e membro da diretoria provisória da ASIBA,
convidou então as pessoas que integraram a mesa neste dia de abertura: o Sr. Clarindo,
Tariana e presidente da diretoria provisória da ASIBA; o pastor Antonio Silvano Lopes, da
Assembléia de Deus; João Mineiro, da FUNAI de Barcelos; o vereador Joaneci; o
antropólogo Sidnei Peres, ISA/FOIRN; e Miguel Maia, Tucano e membro da diretoria da
FOIRN. As autoridade convidadas para o evento (o prefeito de Barcelos, José Beleza; a
secretária de saúde, Dona Anita; representante da FUNASA, presidente da Câmara de
Vereadores, representantes da CAPOIB e do CIMI) não compareceram. Todos os
integrantes da mesa falaram da importância da assembléia como uma manifestaão da
capacidade de mobilização dos índios de Barcelos em busca dos seus direitos e elogiaram o
trabalho realizado pela diretoria provisória da associação. Logo em seguida, foi aprovada
pelo plenário a proposta de pauta para a assembléia:
Dia 09/06/2000.
• Apresentação de Miguel Maia sobre a Federação de Organizações Indígenas do
Rio Negro/FOIRN (histórico, realizações e atividades mais recentes);
• Apresentação do Professor Benjamin sobre a Associação Indígena de
Barcelos/ASIBA, que fez um histórico e relatou as últimas atividades da
associação;
• Apresentação do antropólogo Sidnei Peres sobre o levantamento das
comunidades indígenas de Barcelos, primeira fase do processo de implantação
do distrito sanitário especial indígena no município, e sobre a sua pesquisa na
região;
• Apresentação de João Mineiro sobre os direitos indígenas.
Dia 10/06/2000.
• Discussão sobre o Distrito Sanitário Especial Indígena do Rio Negro
(DSEI/RN).
Dia 11/06/2000.
• Educação Indígena;
• Eleição da diretoria permanente da ASIBA;

• Indicaçao de delegados para a Assembléia Geral da FOIRN,
• Indicação de delegados para participar da oficina do
Demonstrativos dos Povos Indígenas).

PDPI (Projetos

Durante a apresentação de Miguel Maia sobre a FOIRN foram feitas perguntas sobre
o DSEI, como, por exemplo, quem gerenciaria o atendimento de saúde no município de
Barcelos até a instalação do distrito sanitário. Miguel Maia respondeu que tem encaminhado
os casos mais graves para São Gabriel da Cachoeira, mas que espera um posicionamente da
gestora do DSEI/RN sobre o assunto. João Mineiro, durante a sua exposição sobre os
direitos indígenas, foi questionado sobre a atuação da FUNAI quanto ao atendimento de
saúde aos índios do Rio Negro. Ele informou que o núcleo de apoio da FUNAI em Barcelos
restringia a sua jurisdição à área indígena Yanomami, mas que encaminhava doentes de
outras etnias para a casa do índio em Manaus, fazia registros de nascimento e
aposentadorias. Lembrou que tanto nos casos de aponsentadoria por invalidez quanto de
encaminhamento de doentes para Manaus há a necessidade de laudo médico. Miguel Maia
sugeriu então que a FUNAI fizesse uma listagem das pessoas que precisam de laudo médico
a fim de providenciá-los.
Às 8:30, do dia 10/06, o Sr. Clarindo deu inicio a assembléia registrando a
presença do presidente da AC1MRN e convidando-o para falar. O Sr. Orlando parabenizou
aos participantes da Assembléia pelo evento e desejou sucesso a todos. O Sr. Clarindo
retomou a palavra e convidou Miguel Maia para falar sobre o distrito sanitário. Miguel
então chamou João Mineiro para falar sobre o distrito sanitário na área indígena Yanomami.
O professor Leonel ressalta que não adianta ter posto médico se não tiver uma infraestrutura de equipamentos e profissionais na área de saúde. Miguel Maia começou então a
leitura do folheto explicativo sobre o Distrito Sanitário Especial Indígena, e ressaltou as
mudanças no atendimento de saúde, e qual órgão do governo ficou responsável pela Saúde
nos dias atuais. Miguel Maia, citou alguns exemplos de mal atendimento de saúde no
município de Barcelos, demonstrando a necessidade de se criar um DSEI, agregando
esforços ao que já existe de infra-estrutura e somar forças com o DSEI. Miguel explicou
que as visitas de equipes de médicos é periódica nas comunidades e é feito um tratamento de
saúde preventivo. Prosseguindo com a sua explanação, Miguel Maia abordou os agentes de
saúde e o processo que se segue para sua consolidação. Destacou que as equipes médicas
devem conhecer e respeitar os costumes indígenas. O Sr. Américo, que é pajé Tariana e
mora na cidade de Barcelos, perguntou se esse distrito já existe e como os indígenas
participarão dele. Miguel disse que ainda não existe em Barcelos, mas quando chegar lá ele
terá as características descritas por ele. O Sr. Bráz, da comunidade Baturité, perguntou se o
agente de saúde tem a obrigação de remover um doente de malária. Miguel disse que o
agente de saúde tem um papei mais político do que técnico, pois ele não tem os
conhecimentos necessários para atuar no tratamento de muitas doenças. O presidente de
uma comunidade informou que lá não tem posto de saúde e necessita de muitas coisas e
pediu apoio. Um senhor Baniwa da comunidade de Santa Rita fez considerações sobre a
precariedade das condições de assistência de saúde (falta de posto de saúde, de remédios, de
transporte, etc.).
Virgííia, Baré e integrante da diretoria provisória da ASIBA, perguntou se os postos
de saúde terão condições de assistir às comunidades desprovidas de hospital e posto de

saúde. Miguel respondeu que o distrito sanitário terá seus pontos de referência, onde existirá
toda a infra-estrutura para o oferecimento de um serviço de boa qualidade. João Mineiro
apontou que as comunidades que escolhem o distrito ao qual pertencem. Mencionou o
exemplo da comunidade de Santa Rita, no rio Ereré; se eles decidirem pertencer ao distrito
de Santa Isabel do Rio Negro, não haverá problema por causa do fato desta comunidade
localizar-se no município de Barcelos. Dona Luzia, da comunidade Baturité, falou que na
sua comunidade tem posto de saúde, mas não tem remédio. Falou também da falta de
transporte para a remoção de doentes. Miguel disse que este era o objetivo da assembléia:
unirem-se e lutarem para modificar este quadro do atendimento de saúde. João Mineiro fez
uma pergunta sobre o conselho local de saúde. Miguel informou que o conselho local de
saúde é composto só pelos usuários, enquanto o conselho distrital de saúde é composto por
usários e prestadores de serviço. Retomou a explicação do distrito sanitário. O Sr. Clarindo
perguntou sobre quem administrará o distrito sanitário em Barcelos. Miguel respondeu que
as pessoas é que devem decidir quem administrará o distrito e mencionou a proposta do
professor Benjamin de convidar a secretária municipal de saúde para discutir o assunto. João
Mineiro apontou a necessidade de mais de um representante no conselho distrital, devido à
extensão do município, Miguel concordou sobre a importância de discutir o assunto logo
depois da sua exposição.
Miguel respondeu então ao questionamento feito sobre a necessidade de melhores
condições de transporte para locomoção dos doentes. Muitas comunidades tem agente de
saúde, mas outra instância de atuação seriam os pólos base, que terão uma infra-estrutura
adequada para inclusive remover os doentes em situação mais grave. Iniciou em seguida
uma exposição sobre as atividades desenvolvidas pelo distrito sanitário de São Gabriel da
Cachoeira. Sublinhou que tais atividades também serão desenvolvidas pela FOIRN quando o
distrito for implantado em Barcelos. João Mineiro fez uma pergunta sobre a Casa de Saúde
do índio e sobre a SSL (Saúde Sem Limites). Miguel apontou as atribuições destas
organizações. O Sr. Américo perguntou sobre a quantia que a FOERN emprega nestas
atividades; cujo valor foi informado logo depois por Miguel, O professor Benjamim então
encerrou esta parte da assembléia para o almoço.
A tarde, o presidente da ASIBA, Sr. Clarindo, reiniciou os trabalhos da assembléia
apresentando o membro do conselho administrativo da FOIRN, Estevão. Miguel então fez
uma exposição da proposta formulada a partir do levantamento das comunidades indígenas
do município de Barcelos e da discussão com a diretoria provisória da ASIBA. Sugeriu que
fosse discutida pelo plenário e que fosse aprovada alguma proposta para o distrito sanitário.
O distrito seria dividido em seis microrregiões, onde ficaria situada em uma comunidade um
pólo base de atendimento. Um morador do rio Padauiri pediu que fosse pensada uma
microrregião para lá, onde existem quatro comunidades, o professor Benjamin perguntou se
tal microrregião ficaria subordinada ao subdistrito de Santa Isabel do Rio Negro ou de
Barcelos. Miguel disse que os distritos sanitários não obedecem às divisões entre os
municípios e que como o rio Padauiri, por causa do extrativismo da piaçaba, não constitui
um local de residência permanente tal sugestão deverá ser discutido no sub-distrito de Santa
Isabel, assim como a formação de um conselho local para esta região.
Após a merenda o professor Benjamim reabriu os trabalhos da assembléia com a
votação do representante da ASIBA na FOIRN para as discussões do distrito sanitário
especial indígena. O professor Edgar recebeu 30 votos. O professor Leonel recebeu 17

votos. O professor Martinho recebeu 15 votos. O professor Luciano recebeu 34 votos. O
Sr. Eugênio não recebeu votos. O professor Luciano agradeceu a confiança depositada e
manifestou sua expectativa de agradar a todos. Solicitou a orientação de todos quando
porventura cometesse algum erro e críticas que contribuam com soluções para os problemas
existentes. Foram apresentados através de cartazes as microrregiões propostas.
Io Microrregião: Rio Preto/Rio Padauiri (Tapera, Campinas, ...).
T Microrregião: Margem direita do Rio Negro (Santa Rita, Floresta I, Canafé, Tomar,
Baturité, São Luiz, Cumaru, rio Ariraha).
3a Microrregião: Rio Quiuini (Limão, Valério, Bulixu, Ponta da Terra, Piloto, Santo
Antonio, Marará, Pedro Segundo e Lago Grande).
4a Microrregião: Baixo Rio Negro (Cravoeiro, Santa Helena, Moura, ...).
5a Microrregião: Aracá/Demeni (Elesbão, Bacuquara, Pai Raimundo e Samaúma).
6a Microrregião: Rio Unini (Lago das Pedras, Terra Nova, Democracia, Tapiira,
Floresta II, Aracu, ...).
A proposta das microrregiões foi aprovada pela assembléia com o acréscimo de
Canafé e Tomar na segunda microrregião. O Sr. Alberto Tavares, Baré, perguntou como
seria atendido o rio Quiuini. Miguel respondeu que num momento posterior de instalação do
distrito será discutida a implantação de postos de base em uma comunidade de cada
microrregião. Destacou que ainda não está se falando de assistência, mas da formação de
conselhos locais nos quais os integrantes colocarão as necessidades das comunidades.
Encerrado este assunto o professor Benjamin abriu espaço para os depoimentos e discussões
sobre terra. Para esta finalidade foi convidado João Mineiro para contribuir com o debate.
João Mineiro, antes de começar o próximo assunto, perguntou quem ficaria
encarregado da remoção de pacientes, e se a FOIRN poderia ceder um médico, pelo periodo
talvez de uns dez anos, para acompanhar o atendimento de saúde em Barcelos. Estevão, do
conselho administrativo da FOIRN, informou que a coordenadora do DSEI/RN, Doutora
Clíssia, foi convidada mas não pode comparecer porque os gestores estão fazendo um curso
em Manaus que termina dia 12/06. Estevão respondeu que enquanto o distrito sanitário não
for implantado em Barcelos a remoção de pacientes é de responsabilidade da FUNASA de
Barcelos. A FOIRN não pode fazer acompanhamento do atendimento de saúde em Barcelos
pois seus médicos estão encarregados de fiscalizar, prover uma assessoria técnica, uma área
ampla em São Gabriel. A FUNASA também é responsável por este acompanhamento
médico de Barcelos. Outro ponto destacado referiu-se a impossibilidade de ter um médico
para cada comunidade, mas sim definir prioridades e uma comunidade que possa cobrir com
um médico - e demais profissionais de saúde - as comunidades de uma área mais ampla.
Miguel então iniciou a discussão sobre terra lendo alguns artigos e parágrafos
constitucionais sobre direitos territoriais indígenas. Citou o artigo sobre o direito de recorrer
ao Ministério Público para a defesa destes direitos e sublinhou que é esta a finalidade desta
seção de discussões: o encaminhamento através da ASIBA dos problemas apresentados na
assembléia para a sua resolução junto aos órgãos e autoridades competentes. Vários
participantes, tanto moradores de comunidades do interior quanto de bairros da cidade de
Barcelos, deram depoimentos sobre invasão de terras, conflitos e concessão pelo prefeito de
grandes terrenos a empresas. Dona Lucimar, Baré, disse que devem defender a terra da

invasão de estranhos e depois deu o seu depoimento em língua geral. O professor Leonel
traduziu. Ela disse que estavam nesta reunião junto com os parentes para lutar pela terra. Os
brancos tomam a terra e os índios ficam sem poder plantar, caçar e pescar e agradeceu
aqueles que vieram para ajudar o índio para reconquistar os seus direitos. Miguel falou que
estes problemas não são exclusivos de Barcelos; mesmo no município de São Gabriel da
Cachoeira, onde as terras estão demarcadas, ainda acontecem invasões. Estes problemas
podem ser encaminhados através da ASIBA e da FUNAI, e junto à FOIRN as pessoas serão
orientadas sobre os seus direitos.
As atividades do dia 11 de junho tem início às 08:15 e os senhores Estevão e Miguel
Maia são convidados para conduzirem o processo de discussão e aprovação do Estatuto da
Associação Indígena de Barcelos. Estevão salientou a importância do Estatuto como o
conjunto de normas que regulamenta a existência e funcionamento da associação e observou
a existência de três propostas. Em seguida o Senhor Estevão, inicia a leitura das propostas
de estatuto. Foram discutidos e aprovados cada item do estatuto. Alguns artigos foram
discutidos mais demoradamente e aprovados em votação e outros apenas lidos e aprovados
por unanimidade.
Às 14:00 h, do dia 11/06, foram reiniciados os trabalhos da assembléia da ASIBA
com o processo de votação da diretoria permanente da associação. Os candidatos a
presidente apresentaram-se à plenária e logo em seguida foi deflagrado o processo de
votação. Depois de encerradas as votações, foram contados os votos dos candidatos a
presidência da associação diante da plenária. O candidato Clarindo foi o mais votado com
114 votos, o candidato Benjamin ficou com 21 votos e o total de votos 137, com dois votos
nulos. Deu-se inicio então a votação do secretário. Contados os votos diante da plenária, o
resultado foi o seguinte: Marinete, 47 votos; Luciano, 44 votos; Isabel, 44 votos; e um voto
nulo. Aprovou-se que o critério de desempate para a eleição do segundo secretário seja a
idade. A seguir, deu-se início a votação do tesoureiro. Foi eleito o Sr. Peres com 56 votos.
Dilza obteve 43 votos e Zezinho obteve 16 votos. Votaram 135 pessoas, sem nenhum voto
nulo. Aprovou-se para o conselho fiscal os seguintes nomes: o Sr. Américo (Tariana), Dona
Virgília (Baré), Maria Aparecida (Tucano), Milton da Assembléia de Deus (Participante),
Silas Catarino Fontes (Baré) e Adilson Barros (Baré). Miguel sugeriu o nome de Milton da
Assembléia de Deus como conselheiro da ASIBA junto à FOIRN. Esta proposta foi
aprovada pela plenária da assembléia.
Antes do fechamento da assembléia, Miguel Maia deu alguns informes. Miguel
destacou a necessidade da ASIBA indicar uma pessoa para ser treinada em projetos de
desenvolvimento; informou sobre as oficinas de multi-meios; sobre a eleição da diretoria da
FOIRN em outubro de 2000; sobre o encontro de pesquisadores do Rio Negro que será
realizado em novembro de 2000, em São Gabriel da Cachoeira; e sobre a reunião do
conselho deliberativo da COIAB, em Manaus, que ocorreu na semana seguinte. Falou
também da probabilidade da realização do levantamento epidemiológico em agosto de 2000.
O Sr. Clarindo agradeceu a participação de todos e observou o crescimento da associação,
expresso na quantidade muito superior de participantes em comparação à primeira
assembléia. Foi encerrada então a Segunda Assembléia Geral da Associação Indígena do
Município de Barcelos (ASIBA), às 17:00 h, do dia 11/06/2000.
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Comunidade do Baixo Rio Negro.
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