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Relatório de viagem ao rio Tapajós 

Introdução 

Desde 1998 chegam à Diretoria de Assuntos Fundiários da Fundação Nacional do 
Índio (Funai) solicitações da Administração Executiva Regional de Itaituba, P A, advogando a 
formação de grupo de trabalho para realizar estudos antropológicos sobre as comunidades 
ribeirinhas do baixo Tapajós. 

O primeiro documento entregue por uma das comunidades à administração da Funai 
em Itaituba traz informações sobre procedência étnica, mencionando três indivíduos que 
fizeram a história recente do lugar: Simplício Pinto de Assunção, "descendente da tribo 
Munduruk:u", Manuel Ribeiro dos Santos, "descendente da tribo Tupinambarana,..da margem 
esquerda do rio Tapajós", e Laurelino Floriano Cruz, "descendente da tribo Cumoruara, do rio 
Arapiuns". Afirmando-se indígenas, nascidos e criados na localidade de Taquara, perguntam, 
neste documento, se não teriam direito de validar a terra em que vivem "como área indígena". 
Sua dúvida consistia na condição de essas terras estarem localizadas dentro da Floresta 
Nacional do Tapajós, sob a jurisdição do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (lhama). No ano seguinte, em 17 de julho de 1999, a mesma 
comunidade renova a solicitação de seu reconhecimento como povo indígena, dirigindo-se, 
desta vez, ao Departamento de Identificação e Delimitação da Funai(Deid), em Brasília. Mas 
não obteve resposta. 

Em carta redigida durante o II Encontro dos Povos Indígenas do Tapajós e Arapiuns, 
realizado de 30 de dezembro a l.º de janeiro de 2001 na comunidade de São Francisco, mais 
de duzentas pessoas representantes das etnias Maitapu, Tupinambá, Munduruk:u, Cumaruara, 
ThPfiló, Cara-Preta, Arapiµn, Kaiapó dirigem-se ao presidente da Funai, Glênio da Costa 
Alvarez, solicitando a demarcaçãodé suas terras em regime de urgência, tendo em vista as 
invasões e ameaças que vêm sofrendo por parte de madeireiros, fazendeiros e, ainda, em razão 
da pesca predatória. O abaixo-assinado, entregue junto com este requerimento, traz uma série 
de nomes de pessoas e respectivas comunidades entre os quais destacam-se Tak:uara, 
Jauarituba, Muratuba, Vila Franca, São Pedro, Camarão, Escrivão, São Francisco, Santo 
Antônio, Paraná-Pixuna, Santo Amaro, Mirixituba, Nova Vista e Pinhel. Dentre as entidades, 
compareceram representantes do Conselho Nacional de Seringueiros (CNS), Grupo 
Consciência Indígena (GCI), Grupo de Religiosos Negros e Indígenas (Greni), Coordenação 
das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira(Coiab), Conselho Indigenista 
Missionário (Cimi), Ordem dos Frades Menores (OFM) e muitas das associações 
comunitárias de ribeirinhos que residem dentro da Flona - Tapajós e da Reserva Extrativista 
Tapajós-Arapiuns. 

Estava configurada a questão. Uma outra carta redigida na aldeia Bragança alguns dias 
depois, em 14 de janeiro do corrente ano de 2001, é dirigida ao Procurador da República em 
Santarém, com cópias para o Ministério Público Federal, a &Câmara da Procuradoria da 
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República, o Presidente da Funai, o Coordenador do Conselho de Saúde Indígena(Cosai), 
autoridades públicas estaduais e municipais, Cimi, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e 
Coiab. Esta carta principia com um orgulhoso "nós Munduruku do baixo Tapajós", citando 18 
comunidades dos rios Tapajós e Arapiuns, . entre as quais Jaca, Bragança, Marituba e 
Anhinhauzinho aparecem pela primeira vez. Em que pese estarem estas comunidades situadas 
em área de preservação ambiental, é relatado um quadro preocupante de invasões de suas 
terras por posseiros, fazendeiros, madeireiros e pescadores. Argumentando que dependem 
exclusivamente da extração de produtos da floresta para a sobrevivência tisica e coletiva, 
renovam a solicitação feita inicialmente por Taquara pela constituição de um grupo técnico 
para realizar estudos antropológicos que atestem a presença de índios nas margens direita e 
esquerda do baixo Tapajós e Arapiuns carentes de assistência médica, educação e garantia das 
terras que ocupam tradicionalmente, muitas vezes em caráter imemorial. 

O passo seguinte foi a criação de grupo técnico pela Portaria 84, de 31 de janeiro de 
2001 (Diário Oficial da União (DOU) de 2 de fevereiro de 2001), para realizar estudos e 
levantamentos preliminares sobre as comunidades Munduruku localizadas ao longo do Rio 
Tapajós, composto por Rodrigo Pádua Rodrigues Chaves, antropólogo, Funai/United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization(Unesco), como Coordenador, Rita Heloísa 
de Almeida, antropóloga, Deid/Daf e Walter Azevedo Tertulino, Administrador regional da 
Funai em Itaituba. Assim, conforme a mesma portaria, o grupo técnico teria o prazo de 
quarenta dias para a realização dos trabalhos de campo e mais trinta dias para entrega do 
relatório. 

No Plano Operacional do GT definiu-se como objetivo geral "realizar levantamento 
das comunidades localizadas ao longo do rio Tapajós, visando a fornecer subsídios aos 
estudos futuros de identificação e delimitação de suas terras. Como objetivos específicos 
estabeleceu-se: a) realizar estudos e levantamentos sócio-econômico, histórico e 
antropológico dos grupos indígenas envolvidos, b) apresentar diagnóstico da situação atual 
das comunidades e c) propor sugestões para solução do problema fundiário existente. 

Os integrantes do GT Rio Tapajós iniciaram a viagem de barco ao longo do rio 
Tapajós em Jacareacanga, pontilhando visitas a diversas comunidades ribeirinhas até Itaituba, 
onde seriam convidados a participar de reunião pela manhã do dia 9 de abril de 2001, no 
lhama, em Santarém, com representantes das comunidades do baixo Tapajós. Retomaram a 
seguir ao barco para realizar a segunda etapa do levantamento conhecendo, as comunidades 
que foram motivo desta viagem e que estão situadas nas margens do baixo Tapajós, ao longo 
dos municípios de Santarém, Belterra e Aveiro. No correr do trabalho de campo foi necessário 
solicitar mais onze dias para concluir a programação de visitas às comunidades que 
aguardavam a presença do grupo técnico, o que se efetivaria através da Portaria 380, de 19 de 
abril de 2001 (DOU de 8 de maio de 2001 ). O deslocamento de Brasília para área objeto da 
pesquisa deu-se em 15 de março, concluindo-se os estudos e levantamentos de campo em 2 de 
maio do corrente ano. Todo o trabalho de campo foi pensado e realizado em equipe pelos dois 
antropólogos. Ao retomar a Brasília, o antropólogo coordenador deste grupo técnico, Rodrigo 
de Pádua Chaves, deparou-se com a situação, que esperamos ser provisória, de suspensão dos 
contratos da Funai com os consultores da Unesco. O relatório de viagem que será tratado a 
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seguir foi elaborado por Rita Heloísa de Almeida com base nos estudos e levantamentos 
realizados em conjunto com Rodrigo Chaves. As opiniões aqui emitidas são de 
responsabilidade da autora, que espera possam elas subsidiar futuras decisões e relatórios 
conclusivos a serem apresentados como produto desta viagem. 

1. Aguardando o barco em Sai Cinza 

O ponto inicial da viagem foi uma estada no Posto Indígena Sai Cinza, onde existe 
uma aldeia Munduruku de 500 pessoas. Essa é a aldeia mais próxima da cidade de 
Jacareacanga, a uma hora de "voadeira", e ao mesmo tempo representa a porta de entrada para 
o mundo Munduruku, posicionada em está nos limites de seu território tradicional. A 
particularidade histórica de ter sido área de um empório comercial, onde era vendida a 
produção de borracha dos índios do Cadiriri e do Cabitutu, reforça essa condição liminar. 
(Murphy, 1954:26) A própria Jacareacanga é uma cidade indígena, com uma população 
residente de origem Munduruku numerosa e uma participação igualmente expressiva tanto na 
economia extrativista - a castanha e a copaíba - quanto na política do município, atualmente 
representada por três vereadores e o vice-prefeito. Para termos mais idéia da representação 
numérica da etnia Munduruku: de um total de 45 escolas, 34 são exclusivamente para crianças 
indígenas que vivem nas aldeias e, de um eleitorado geral de 5.000 pessoas, 1.600 são 
eleitores índios. ( dados fornecidos pela prefeitura municipal) 

Deslocamo-nos de Brasília no dia 15 de março de 2001 com destino ao Posto Indígena 
Sai Cinza, aproveitando a oportunidade oferecida pela Associação Pusuru de acompanhar de 
perto as atividades realizadas no último dia da XIII Assembléia Geral do Povo Munduruku 
que ocorria entre os dias 15 e 18 de março último. O evento atraiu índios de todas as aldeias 
da etnia, além de trazer autoridades públicas e organizações não governamentais. Algumas 
destas organizações, como a OFM e o Greni, mais familiarizadas com a questão das 
comunidades ribeirinhas do baixo Tapajós, forneceram as primeiras indicações relativas à sua 
localização geográfica, permitindo o delineamento do que seria o nosso roteiro de viagem. 
( anexos 1,2,3) 

Além da movimentação trazida pela realização da XIII Assembléia, a aldeia 
resplandecia em satisfação assistindo aos preparativos para o início da demarcação fisica da 
Terra Indígena Munduruku, após longa e penosa batalha política e administrativa na qual a 
etnia teve participação ativa. Era um momento privilegiado para avaliar o sentimento de etnia. 
Tinha-se nítida sensação de estar em território de uma etnia fortemente constituída, a quem 
consideramos apropriadamente uma tribo no sentido da organização social. A língua 
Munduruku atuante, muito viva estabelece a :fronteira com o mundo exterior. A grande 
maioria - mulheres, crianças, anciãos - conhece pouco a língua portuguesa. Um véu de 
silêncio e recato preserva esse significativo segmento social, que fica na retaguarda em 
relação ao mundo exterior, na concepção genuinamente guerreira de um povo que fez da 
guerra um oficio de revitalização de sua sociedade. A comunicação dá-se assim através do 
homem, principalmente o jovem Munduruku que domina a língua portuguesa e outros códigos 
culturais de nossa sociedade. No transcurso da XIII Assembléia, em meio as atividades 
desenvolvidas, destacava-se o jovem na condução das discussões e na formulação de 



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do Índio 

propostas políticas e projetos comunitários para a etnia. A melhor expressão deste fato é a 
existência de duas fortes organizações indígenas nascidas entre eles a partir dos próprios 
quadros de liderança: a Associação Indígena Pusuru e o Conselho Indígena Munduruku do 
Alto Tapajós (Cimat). A preparação de monitores indígenas para o exercício de educação 
bilíngüe constitui outro exemplo. Os jovens Munduruku voltam-se às suas tradições como o 
fizeram os jovens das gerações anteriores que tinham a guerra como referência à sua 
preparação. Naturalmente o movimento de resgate não se faz na mesma direção: não são os 
velhos a transmitirem aos jovens a propósito de uma formação que forjava guerreiros, são os 
próprios jovens a aprenderem e transmitirem as tradições de seu povo enquanto professores, 
líderes de aldeias e associados. Numa sociedade guerreira em que não se faz mais a guerra, os 
jovens preparam-se para atuar como mediadores de sua cultura. Fazem-no, entretanto, com a 
mesma postura de defesa e continuação da etnia que orientou as gerações passadas. 

Sai Cinza retoma a seu cotidiano com o encerramento do encontro e a partida dos 
participantes para suas aldeias de origem. De nossa parte, voltamos toda atenção às questões 
do levantamento a ser feito entre as comunidades ribeirinhas do baixo Tapajós. Até então, 
com os documentos iniciais de que dispúnhamos, estávamos diante de duas explicações 
apresentadas por estas comunidades para se assumirem como indígenas: a) são filhos, netos, 
bisnetos de índios Munduruku que saíram dos campos do alto Tapajós descendo o rio em 
direção aos povoados e cidades nos últimos 50 anos do século XX ou b) são índios que 
descendem de etnias históricas, Maitapu, Tupinambá, Cumaruara, Arapiun, Tapajós, isto é, 
distintas populações indígenas que habitavam a região nos primeiros séculos da colonização, 
sobre as quais - até a manifestação destas comunidades contemporâneas - não havia 
evidências históricas e etnográficas que atestassem a sua continuidade nos dias atuais. 

Veremos adiante - e com mais detalhes e discussão - que essas duas explicações sobre 
a origem dessas comunidades que reivindicam reconhecimento étnico são exatamente as 
situações que serão encontradas ao longo do levantamento, muitas vezes coincidindo ambas 
em uma mesma comunidade. Naquele momento, porém, em Sai Cinza, o que se apresentava 
fazer era refletir sobre a primeira explicação investigando os movimentos migratórios e a 
expansão territorial do povo Munduruku. 

É bastante conhecida e realçada como dado cultural, tanto na literatura antropológica 
quanto na história da colonização da região, a mobilidade espacial do povo Munduruku. 
Desde a segunda metade do século XVJII, quando passam a ser observados, os registros 
coloniais assinalam a presença de seus grupos tanto em incursões guerreiras aos povoados 
brancos e tribos inimigas quanto em assentamentos permanentes por vários pontos dentro 
desta vasta região que compreende os cursos dos rios Madeira e Tapajós. Há notícias de sua 
presença nos rios Canumá e Mahué em 1768; no rio Madeira, e além deste, o Lago Autazes, 
em 1786, e a leste do Tapajós às margens do rio Curuá, em 1780. Há também notícias (porém, 
sem comprovação) de sua expansão bélica em direção ao extremo leste, cruzando o Xingu e o 
Tocantins, assim como de sua penetração ao sul atingindo a foz do rio Parado, afluente 
oriental do Teles Pires e do Juruena. (Menéndez, 1981/2: 351-352) Durante todo o século 
XIX, as fontes são unânimes em afirmar o predomínio bélico e cultural dos Munduruku por 
todo o Vale do Tapajós. (Ramos, 2000:27) 
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Avalie a dimensão desta mobilidade, tendo em vista o habitat tradicional da etnia que 
os registros históricos situam nos campos interiores do alto Tapajós e que a mitologia 
Munduruku particulariza indicando o lugar de origem como sendo a aldeia Dekodyemi, 
localizada nas campinas do alto Cururu, e visualize os surpreendentes deslocamentos então 
verificados entre esses índios durante os séculos XVIII e XIX. 

Esses registros por si só explicam e vêm confirmar porque hoje certas comunidades 
ribeirinhas localizadas no baixo Tapajós atribuem sua origem à etnia Munduruku. Contudo, a 
permanência de alguns dias em Sai Cinza iria propiciar a observação de novos aspectos sobre 
a mobilidade Munduruku, quando nos seriam dados a conhecer os casos recentes de migração 
e as suas possíveis razões. 

Sai Cinza lembra menos uma aldeia tupi - com sua casa dos homens e algumas poucas 
moradias dispostas em círculo - do que os povoados habitados por brancos civilizados (para 
ficarmos com as dicotomias regionais) que se desenvolvem em linha reta paralelamente ao 
principal curso d'água. A administração do posto funciona em uma das casas de alvenaria 
dispostas lado a lado, formando uma rua defronte ao rio Tapajós. Nas demais casas, também 
de alvenaria, funcionam uma das escolas e o posto médico. Ao fundo, dois galpões utilizados 
como escola e local de reunião. Dentro da aldeia, há também uma igreja da Convenção Batista 
e duas residências pertencentes a missionários daquela orientação religiosa. Em torno 
assentam-se as famílias indígenas em 70 casas feitas de pau-a-pique ou tábuas, cobertas de 
palha ou telha de cimento. Algumas possuem televisor, rádios, toca-fitas. A barreira da língua 
mantém mulheres e anciãos à distancia dos visitantes, parecendo a nós, recém-chegados, que 
vivem alheios ao mundo além de sua aldeia. Em compensação, a nova geração parece estar 
sintonizada com a cultura nacional: descolorem os cabelos, fazem cortes à moda, comportam 
se como os jovens de nossa sociedade, mas combinam essa adesão aparentemente 
incondicional com o uso de tatuagens emblemáticas de sua etnia feitas com tinta de jenipapo 
(o que, enfim, se traduz numa rara coincidência cultural entre duas sociedades). Com tal 
gesto, estes jovens parecem comunicar o modo como o povo Munduruku tem procurado 
manter sua cultura e unidade étnica sem fechar-se ao que de interesse, prazer ou necessidade 
entre os nossos meios possa ser incorporado ao seu modo de vida. 

Os Munduruku cessaram as hostilidades contra os brancos em 1795 _ Desde então os 
contatos serão intermitentes com os comerciantes da borracha, acentuando-se quando este 
comércio chega aos seus domínios territoriais no alto Tapajós, em meados do século XIX. 
Em caráter permanente passam a conviver com nossa sociedade com a chegada da Missão 
São Francisco no rio Cururu, em 1911 e, do Serviço de Proteção aos Índios (SPI), em 1942, 
instalando-se o Posto Indígena Munduruku na aldeia Apompê, situada também nas 
proximidades do mesmo rio. (Ramos, 2000: 134) 

Quando estiveram com os Munduruku, entre 1952 e 1953, os antropólogos Robert e 
Yolanda Murphy (1954) visualizaram claramente três situações socioculturais: a) a dos índios 
campineiros, que conservavam seu modo de vida tradicional habitando regiões menos 
acessíveis a leste do Tapajós nas cabeceiras dos rios Cadiriri, Cabitutu e das Tropas (p.22); b) 
a dos índios do rio Cururu, mais sujeitos ao contato interétnico, estando às margens de um 
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curso d'água navegável; e e) a dos indivíduos e famílias que já viviam nas proximidades ou 
dentro de povoados ribeirinhos junto às demais populações indígenas e não-indígenas. 

Presenciando momentos importantes de transição da sociedade Munduruku, os 
antropólogos demonstraram ceticismo quanto às possibilidades futuras de sobrevivência 
cultural e étnica destes índios, a julgar pelas condições servis de sua incorporação à economia 
regional, pelas perdas populacionais em surtos epidêmicos e pela ingerência dos missionários 
sobre suas crenças e práticas religiosas. As maiores mudanças seriam observadas no campo da 
cultura material que visivelmente se empobrecia na razão direta da dependência que os índios 
passam a ter dos artigos manufaturados adquiridos no comércio da borracha. Alterações 
significativas na organização social dos grupos locais também iriam produzir novos arranjos 
do espaço social. Como exemplo, as casas ficam menores, destinadas a abrigar menos 
pessoas, ordinariamente, a família nuclear. A família extensa deixa assim de ser referência, 
cedendo lugar à família nuclear enquanto grupo primário de definição do espaço social e da 
organização das atividades econômicas, inclusive as realizadas coletivamente como a caça e o 
cuidado das roças. (Murphy & Murphy, 1954:38-41) Essas mudanças profundas na 
concepção de grupo doméstico seriam visualmente observadas na disposição espacial das 
aldeias que, segundo os Murphy, passam a ser constituídas de "casas quadradas colocadas 
numa clareira, sem qualquer arranjo especial". (id.: 38) 

O ponto de referência a estas observações são os Munduruku habitantes de aldeias 
tradicionais nos campos interiores do alto Tapajós, onde puderam presenciar em pleno 
funcionamento uma sociedade fortemente orientada pelo padrão de descendência patrilinear 
definindo a população no âmbito de cada localidade em clãs patrilineares inclusos em metades 
exogâmicas que se distribuem, em termos espaciais, segundo a regra do casamento matrilocal. 
Estas observações - lidas 50 anos depois enquanto conhecia pessoalmente uma das aldeias 
Munduruku ( e exatamente uma que não é tradicional) - servem-nos como guia de referência 
para avaliar os desdobramentos de um contato interétnico que apenas se iniciava. À procura 
de dados sobre as migrações recentes, estando justamente a relacionar os possíveis parentes 
que desceram o rio Tapajós e que hoje integram as comunidades ribeirinhas a serem visitadas, 
chegamos às pessoas mais idosas da comunidade de Sai Cinza e destes aos seus grupos 
domésticos. Nessas visitas podia-se ouvir senhores indígenas se posicionarem em termos 
espaciais, dizendo: "estou entre cunhados", ou registrar seu genro explicar que "mora 
próximo à casa de sua sogra", como que confirmando uma matrilocalidade ainda viva e 
atuante na distribuição contígua das casas onde residem famílias nucleares relacionadas entre 
si. Tudo isto a mostrar que detrás do aparente acaso de uma distribuição espacial semelhante 
a dos povoados ribeirinhos da Amazônia, há padrões culturais e étnicos definidores de 
relações e categorias sociais estabelecendo uma identidade, o rosto daquela sociedade. O mais 
surpreendente, o que mais se destaca nestes dois momentos de observação antropológica é a 
maleabilidade dos índios Munduruk:u, a sua capacidade de refazer-se nas situações 
socioculturais e econômicas que se apresentam no contato interétnico. E, ao contrário de um 
enfraquecimento ou mesmo diluição da cultura Munduruku, como parecia ser a tendência 
decorrente de um processo de aculturação, o que se revelou foi um vigoroso sentimento de 
etnia recuperando o já perdido ou fortalecendo o existente, remodelando-o, do qual são 
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exemplos coletivos, vale acentuar, a formação das associações e a preparação de professores 
para o ensino bilingüe nas aldeias. 

Entendo sentimento de etnia como a convicção com que seus membros realizam um 
modo de ser e compreender o mundo. Penso que o povo Munduruku possui essa convicção 
sobre as próprias interpretações, expressando-a mediante uma mitologia, uma visão histórica 
dos fatos de que participa e um entendimento religioso absolutamente peculiares. O 
indigenista e historiador André Ramos (2000) em sua dissertação ''Entre a cruz e a riscadeira: 
catequese e empresa extrativista ente os Mundurukú (1910-1957)" coloca em evidência a 
convicção desses índios em suas interpretações da história ao reconstituir os anos de atuação 
do SPI no alto Tapajós tomando como fonte de pesquisa o que relatam esses próprios. 

É com esta mesma convicção que os índios de Sai Cinza irão nos fornecer uma versão 
peculiar das migrações recentes dos parentes que saíram em caráter definitivo desta e outras 
aldeias do alto Tapajós nesses últimos 50 anos. As poucas notícias que os parentes que 
permaneceram dispõem a respeito destes indivíduos que migraram dão-nos como vivendo em 
povoados ribeirinhos como Pimental e São Luís, na altura das cachoeiras do Tapajós ou à 
beira da rodovia Transamazônica, já nas proximidades de Itaituba. Atrás destes indivíduos 
seguem os parentes imediatos, mulher e filhos e, mais tarde os parentes da esposa, entre 
outros, constituindo, gradualmente, grupos maiores que não perdem a identidade indígena 
mesmo estando imersos ao longo de muitas gerações em comunidades não indígenas. 
Indagando aos índios de Sai Cinza os motivos da migração, estes nos disseram com recato, 
embora com muita franqueza, que, em alguns casos, foram indivíduos acusados de feitiçaria 
que fugiram, livrando-se de uma condenação coletiva que inevitavelmente os levaria à morte, 
conseguindo escapar tomando o rumo da descida do rio e dos povoados ribeirinhos do médio 
e baixo Tapajós. 

Estas explicações também foram ouvidas pela antropóloga Ana Luísa Gonçalves de 
Alencar quando, em março de 1997, realizou estudos complementares para a regularização 
:fundiária das terras indígenas Praia do Índio e Praia do Mangue, ambas situadas no município 
de Itaituba. Ao informar pela primeira vez em caráter oficial a presença de grande número de 
famílias Munduruku vivendo em Pimental e São Luís, a antropóloga deixa-nos este 
importante registro: 

"Sabe-se, de acordo com alguns dos informantes da Praia do Mangue, que muitos dos 
índios que moram nestas regiões também vieram fugidos do alto Tapajós por acusação 
de feitiçaria. E que, além destes Munduruku aqui destacados, existem outras tantas 
famílias que muitas vezes vivem isoladas em várias partes do Tapajós, pela mesma 
razão. (Processo Funai n.º 08620.1.662, fl. 190) 

V ale salientar outro trecho de seu relatório em que esta antropóloga chama atenção 
para que não se vejam as migrações Munduruku somente como resultado de suas atividades 
guerreiras no passado ou das vicissitudes do contato interétnico, sugerindo em contrapartida 
que, concomitante a estes fatores, considerem-se esses movimentos populacionais como 
decorrentes de divergências internas no âmbito das aldeias, causando fracionamentos e 
disoersão esoacial. (id .. 186) 
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Estas observações estão de acordo com o que percebeu Robert Murphy (1958) em um 
estudo específico (talvez o único ainda existente) sobre a religião Munduruku, ao considerar a 
execução de feiticeiros uma fonte de faccionalismo. E de fato estas execuções, acontecendo 
em momentos de comoção social (por exemplo, uma epidemia), atuam como válvula de 
escape aplacando agressões e hostilidades internas dentro da sociedade. É o que nos explicaria 
este antropólogo ao chamar nossa atenção para o delicado equilíbrio existente entre as crenças 
religiosas e as relações internas no âmbito das aldeias. É sabido que a posse de um poder 
hereditário, como o de ser filho de um pajé, é condição suficiente para ser um suspeito 
potencial. Assim o medo contínuo ou a ameaça efetiva de ser acusado e executado pela 
coletividade acaba suscitando esses movimentos migratórios que, a principio, têm o caráter 
individualizado de segmentos familiares mas, com o passar das gerações, tomam-se 
responsáveis pela formação de novas comunidades de referência étnica Munduruku. Além da 
quase natural conexão entre a religião e a política que estas migrações revelam existir, vale 
acrescentar as pertinentes observações do engenheiro Antônio Manuel Gonçalves Tocantins a 
respeito do fenômeno quando, em 1875, ele foi o primeiro homem branco a atingir as aldeias 
centrais do alto Tapajós e a registrar em pleno funcionamento esta mesma crença nos maus 
pajés e na necessidade de executá-los para o restabelecimento do equilíbrio social, como 
expressão do código criminal específico deste grupo indígena. (1875/1877: 111) 

Trata-se, pois, de uma exclusão social por morte ou fuga. Punição irrevogável, na qual 
nem os parentes podem intervir ou antecipar-se avisando o acusado. Quando, porém, a fuga se 
toma possível propicia o exílio e a constituição de algumas das comunidades que iremos aqui 
descrever. Teremos assim a oportunidade de conhecer a versão daqueles que migraram sobre 
o que acabamos de registrar em Sai Cinza, com os seus parentes. 

2. Viagem de barco pelo trecho Jacareacanga a Itaituba 

2.1. Esclarecimentos sobre os métodos de pesquisa empregados 

A julgar pelos documentos de reivindicação iniciais aqui já mencionados e que hoje 
fazem parte do Processo Funai 08620 0656/2000 nos quais as comunidades do baixo Tapajós 
e Arapiuns solicitam a vinda do GT para realizar estudos antropológicos, tínhamos como 
perspectiva de pesquisa visitar, separadamente ou em conjunto, algo em tomo de 32 
comunidades, a saber: 

1.Jauarituba, 2.Takuara, 3.Vila Franca, 4.São Francisco, 5.Muratuba, 6.São Pedro, 7. 
Camarão, 8.São Pedro, 9.Escrivão, 10.Santo Amaro, 11.Paraná Pixuna, 12.Santo Antônio, 
13.Mirixituba, 14.Nova Vista, 15.Pinhel, 16.Marituba, 17.Bragança, 18.Marai, 19. 
Prainha,20.Paraíso, 21.Itapaiuna, 22.Anumã, 23.Pedra Branca, 24.Amorim, 25.Tucumã, 
26.Raposa, 27.Maripa, 28.Suruacá, 29.Pini, 30.Tauari, 31.ltapuama, 32.Itapaiúna. 

Esses nomes foram anotados a partir de abaixo-assinados que acompanhavam os 
documentos de reivindicação oficiais, além daqueles listados nos documentos enviados pela 
administração regional da Funai em Itaituba. Até então não se conhecia a dimensão destas 
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comunidades, se eram inteiramente indígenas ou mescladas às demais populações brasileiras, 
e se estavam situadas em áreas rurais ou urbanas, em transição ou já consolidadas. 

Por outro lado, a estada em Sai Cinza permitiu-nos acrescentar a esta já longa lista as 
indicações dos índios Munduruku daquela aldeia referentes às comunidades ainda situadas no 
alto Tapajós que se encontram abaixo de Jacareacanga e antes de Itaituba, nas proximidades 
da cachoeira do Maranhão, onde se destacam sempre os nomes de Pimental e São Luís do 
Tapajós como lugares certos de morada de seus parentes. Havia também a referência à aldeia 
situada na beira da Transamazônica, já no município de Itaituba, onde vive uma família 
Munduruku. 

Durante a XIII Assembléia do Povo Munduruku, registramos as indicações de um 
padre franciscano relativas a presença de índios nos garimpos de Porto Rico e São José. Da 
parte dos funcionários locais da Funai, no trecho entre Jacareacanga a Itaituba, registramos as 
seguintes localidades a verificar a presença de índios: São Martinho, Mamainã, Penedo, o 
garimpo de Batalha, Curuça, a família de Gabriel em Tucunaré, Boca do Rato, Campinho, 
Flechai, Montanha, onde se deve procurar por Inácio, Boca do Crepuri, Jamanxin, Jutaí, 
Burburé, vila Raiol, em frente a São Luís antes da cachoeira, além de outras comunidades já 
mencionadas aqui. Também tomamos conhecimento dos sobrenomes Saw, Puxu entre outros 
relativos às famílias Munduruku que lá viviam. Tratando, mais especificamente, estes seriam 
alguns dos nomes dos grupos patrilineares daquela etnia. Quanto às comunidades situadas 
abaixo de Itaituba, foram indicadas Paranamirim, Miritituba e voltamos a registrar a mesma 
família vivendo na periferia da Transamazônica, entre muitas outras comunidades situadas à 
margem da mesma estrada, das quais sabe-se vagamente serem de origem Munduruku. 
Seguindo ao longo do Tapajós, na direção de Santarém, foram-nos indicados Santarenzinho e 
Piracanã. 

Eram estas as informações disponíveis quando o barco com motor 114 HP MWM, 
pertencente à Funai, chega a Jacareacanga em 29 de março de 2001 para dar início à viagem 
ao longo do rio Tapajós em visita às comunidades que haviam reivindicado a presença do GT, 
além das que foram depois incluídas. Estas indicações constituíram o roteiro inicial de viagem 
que foi se adequando às nossas possibilidades de realização do trabalho face à diversidade de 
realidades étnico-culturais e sócio-políticas que fomos encontrando pela frente em cada uma 
dessas comunidades. Dispúnhamos efetivamente de 25 dias que deveriam ser bem 
empregados na observação direta de algumas destas indicações. Nem todas, porque grande 
parte delas constituíam referências transitórias, pontos da trajetória migratória de indivíduos 
Munduruku solteiros ou acompanhados de família que se inserem temporariamente em 
corrutelas de garimpo ou estradas de seringa à procura de espaço para estabelecimento 
definitivo. Comunidades indígenas efetivas a serem objetos de visita e pesquisa seriam em 
menor número, como a seguir será mostrado. Mesmo assim o tempo disponível para 
observação e levantamento de dados preliminares não deveria passar de dois dias, ainda que 
houvesse a possibilidade de prorrogação dos 40 dias em campo previstos no Plano 
Operacional do GT Tapajós, como de fato ocorreria, estendendo por mais 11 dias para 
conclusão das visitas às comunidades ribeirinhas situadas ao longo daquele rio. 
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Nenhuma pesquisa antropológica focalizando temas complexos como identidade, 
cultura, economia e território de comunidades étnicas pode ser realizada em dois dias. 
Entretanto, considerando o conjunto das comunidades visitadas, teríamos como produto final 
deste levantamento um quadro panorâmico das etnias e situações fundiárias existentes no 
Tapajós, pelo menos no trecho entre Jacareacanga e Santarém. Nesse contexto, portanto, os 
dois dias dedicados a cada comunidade poderiam fornecer uma visão macrocósmica, ainda 
que com a superficialidade de dados preliminares, das diversas situações experimentadas pelo 
ribeirinho do Tapajós face à sua condição étnica, a seus meios de vida e ao uso que faz das 
terras em que se encontra. Desse modo, o que propúnhamos fazer era o reconhecimento 
prévio de cada comunidade via censos, genealogias, e o seu mapeamento mediante o 
levantamento de dados relativos à localização geográfica. Tínhamos três perguntas básicas: 
quem são, quantos são e como vivem. A possibilidade de responder estas questões foi sendo 
obtida através da realização de censos demográficos, do reconhecimento físico do espaço 
social e, especialmente, de algumas poucas horas cruciais passadas preferencialmente com os 
anciãos de cada grupo, conversando, ouvindo e gravando em fita magnética as histórias que 
contam de sua comunidade e do lugar em que vivem. Pareceu-nos fundamental o encontro 
com estas pessoas, que são expoentes em seus grupos em termos de prestígio e autoridade e 
que, ao mesmo tempo, representam a memória viva de tradições que explicam a origem 
mítica e/ou histórica de cada uma dessas comunidades. Assim, nessas conversas eram 
levantados assuntos que permitissem a reconstrução da história da ocupação das 
comunidades, a identificação de seus fundadores e das famílias que as formaram, empregando 
para tal fim técnicas de pesquisa como o levantamento genealógico dos parentes ancestrais e a 
tomada de depoimentos sem questionários prévios e com o gravador ligado. 

Destes estudos e levantamentos resultou um extenso material constituído de notas 
descritivas tomadas em cadernos de campo ou diários, censos demográficos ( especificando 
dados como nome, parentesco, sexo, idade, escolaridade etc.), as principais genealogias de 
cada comunidade, a identificação mediante GPS (Global Position System - sistema de 
posicionamento global) das coordenadas geográficas de todas as localidades visitadas, a 
gravação de depoimentos e reuniões comunitárias em fitas magnéticas., a produção de filmes 
fotográficos e a elaboração, durante o levantamento, de alguns esboços descritivos acerca da 
distribuição espacial das comunidades feitos por seus artistas nativos. 

Contudo os estudos e levantamentos realizados não ocorreram de maneira uniforme 
em todas as comunidades. As referências ao baixo, médio e alto Tapajós não são apenas 
convenções utilizadas pela geografia. Expressam aspectos culturais e históricos específicos 
dos povoamentos e dos processos econômicos que se desenvolveram em cada uma daquelas 
regiões. Assim, refletindo e condicionados a estas diferenciações regionais, os estudos e 
levantamentos realizados pelo GT Tapajós salientam com características próprias dois 
momentos da pesquisa: 

a) no primeiro, realizado no alto e médio Tapajós, tínhamos como universo de 
pesquisa comunidades pequenas, condição esta que nos permitiria um levantamento mais 
detalhado, de casa em casa, quando eram tratados aspectos relativos à origem das pessoas e do 
lugar em que vivem, os seus meios de vida, assim como alguns dados preliminares sobre a 
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situação fundiária e ambiental. Esta opção metodológica deveu-se não apenas ao tamanho 
menor das comunidades como também à condição em que se achavam, em geral, 
desarticuladas de movimentos étnicos e sociais, sem associações organizadas, e situadas em 
comunidades maiores, não indígenas, o que nos obrigou a realizar um trabalho minucioso de 
detectar em meio a outras populações os grupos familiares de origem indígena; 

b) no segundo momento as condições de trabalho foram novamente determinadas pelo 
universo da pesquisa, ou seja, um número maior de comunidades, mais populosas e 
politicamente organizadas, todas tendo como ponto comum o fato de estarem localizadas em 
áreas de preservação ambiental sob a jurisdição do Ibama. Outro traço marcante . e __ . 
fundamental é que, embora haja grande miscigenação, a maioria destas comunidades é 
constituída por pessoas que têm uma origem étnica comum, partilham a mesma história de 
constituição territorial e os mesmos hábitos, tradições e valores. Grande parte destas 
comunidades estão organizadas em associações que às vezes abrangem várias comunidades 
sob uma mesma agremiação comunitária. Com tal organização política, fomos auxiliados 
pelos próprios membros das comunidades em nossa tarefa básica de mensurar e mapear as 
populações que reivindicaram a presença da Funai para solução de seus problemas fundiários. 
Neste contexto, as reuniões comunitárias com os integrantes do GT, marcadas pelos seus 
líderes e por eles conduzidas foram um instrumento fundamental tanto para nos introduzir 
junto à comunidade quanto para nos permitir um raro momento de discussão coletiva em que 
teríamos oportunidade de apreciar o ponto-de-vista de diferentes grupos, suas histórias de 
vida, suas expectativas e projetos. Em geral estas reuniões eram marcadas quando 
chegávamos e se desenvolviam no correr de uma manhã. Durante a reunião o líder 
comunitário solicitava que os membros do GT fizessem a apresentação pessoal e do trabalho 
que estávamos empreendendo, assim como os esclarecimentos necessários sobre a natureza 
das ações que a Diretoria de Assuntos Fundiários realiza no exercício constitucional de criar 
terras indígenas no Brasil. Em seguida os comunitários tiravam suas dúvidas sobre o que 
acabavam de escutar e faziam suas apresentações pontuadas por manifestações de 
identificação a uma origem indígena associada à própria constituição da comunidade de que 
fazem parte. Nessas reuniões participava sempre o administrador regional da Funai em 
Itaituba, também integrante do GT, apresentando as intenções do levantamento, assim como o 
trabalho que o órgão indigenista realiza regionalmente junto aos índios. Ao final da reunião 
solicitávamos duas tarefas aos lideres comunitários. A primeira tinha como objetivo recensear 
a população local mediante a distribuição de uma folha de papel a cada familia pertencente à 
comunidade, contendo campos para a coleta dos seguintes dados: nome do marido, nome da 
esposa, seus pais, seus filhos e outros parentes que eventualmente moram na casa. A intenção 
era basicamente mensurar a população de cada casa. No entanto, a referência aos pais do casal 
poderia fornecer também as genealogias e estas nos levarem a conhecer a estrutura básica de 
cada comunidade. Com a aplicação do mesmo recurso em todas as comunidades, fomos 
percebendo algumas falhas nesse recenseamento, tal como a introdução do dado relativo aos 
pais do marido e da esposa que hoje causa a dúvida quanto a sua inclusão na contagem final 
da população de cada casa, uma vez que podem estar sendo simultaneamente relacionados em 
outras casas como pais de outros cônjuges, além de aparecerem cadastrados nas moradias 
onde realmente vivem. Além do mais, examinando posteriormente estas milhares de folhas de 
papel que nos entregaram na ocasião, foi possível observar (inclusive eram esperados) os 
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erros de preenchimento ou de interpretação por parte dos comunitários, muitos deles semi 
alfabetizados. A intenção, porém, parece-me válida na medida em que hoje é possível fazer 
afirmações mais precisas em relação ao início da viagem a respeito destas comunidades 
indígenas, cuja existência às margens do Tapajós até então a Funai não dispunha de 
informações. A outra tarefa solicitada foi o desenho da comunidade, contendo a distribuição 
das moradias, os espaços públicos, as áreas de produção familiar, as de extração coletiva, 
entre muitas outras de caráter sagrado, mitológico, histórico. Com mais vagar será comentada 
esta participação dos comunitários do baixo Tapajós na produção das informações que ora 
busco transmitir no presente relatório. 

Antes, porém, vale esclarecer que para produção deste relatório utilizo apenas as 
minhas anotações tomadas em cadernos de campo, as quais serão complementadas e 
ilustradas com os dados extraídos dos censos e dos mapas desenhados pelas comunidades. 

Vejamos finalmente os dados que registrei. 

2.2. Comunidades visitadas no alto e médio Tapajós 

2.2.1. São Martinho 

Coordenadas: 06º08' 14 ,8" 
057°40'24 ,8" 

Município: Jacareacanga - PA 

População: 42 pessoas, 10 casas 

Aportamos em São Martinho, situada na margem esquerda do Tapajós, pela manhã do 
dia 30 de março onde passaríamos algumas horas conversando com os moradores que 
estavam presentes, na maioria mulheres, crianças e velhos, visto os homens estarem 
envolvidos com o cuidado das roças ou outra atividade de subsistência fora da comunidade. 

A comunidade é composta de apenas dez casas que margeiam o barranco do rio 
Tapajós, algumas estão até mesmo fechadas por seus donos que se encontram envolvidos em 
longas temporadas de trabalho fora dali, especialmente em áreas de garimpo (fala-se 
principalmente no de Mutum). A vida na comunidade não oferece boas alternativas para os 
jovens que acabam migrando em busca de educação e trabalho em povoados maiores e 
cidades como Apuí, Itaituba e J acareacanga. 

Os que permanecem na comunidade, ou seja, jovens casais cercados de prole 
numerosa e alguns velhos que a estas famílias se agregam, vivem da preparação e cuidado de 
roças de mandioca medindo uma (1) linha em quadro ou 25 braças, o que garante com uma 
boa produção de farinha o sustento anual de uma família. Também plantam o cará e uma 
variedade de frutas. 
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A necessidade de aquisição de artigos manufaturados é suprida pela venda da farinha 
de mandioca, correspondendo o paneiro a 12 reais, segundo os preços vigentes na região. A 
venda do peixe também permite algum retomo, quando este não é destinado ao consumo 
familiar. Há homens dedicados quase exclusivamente à pesca efetivada em parceria ou 
solitariamente. Pescam em barcos sem motor ( ou ubás) durante uma semana inteira utilizando 
isopor com barras de gelo. A venda da produção dá-se em Jacareacanga, valendo um quilo de 
peixe (principalmente o pacu, aracu, tucunaré) cerca de três reais, ou seja, o equivalente a uma 
barra de gelo de 15 k gasta no transcurso destas pescarias. É, portanto, uma atividade que está 
a requerer mais apoio e organização entre eles. 

A bem da verdade, toda a comunidade encontra-se politicamente desmobilizada, não 
havendo associação. ou vínculo com entidades comunitárias ou com certas categorias 
profissionais (seringueiros, pescadores, garimpeiros) que poderiam viabilizar seus projetos 
econômicos. Nesta e nas demais localidades que iremos visitar existe o líder comunitário, que 
é escolhido pelas prefeituras municipais e nem sempre corresponde ao que seria eleito pelas 
próprios comunitários, estando muitos deles claramente comprometidos política e 
partidariamente enquanto detentores de cargos de representação municipal em nível das 
comunida1es. Há uma escola mantida pela prefeitura municipal de Jacareacanga que fornece 
material di~ático e merenda escolar. As professoras são nativas de São Martinho. 

i 

Quanto aos dados demográficos e a composição étnica de São Marinho, registrei uma 
população ~otal constituída por 42 pessoas distribuídas em I O casas. Deste total, sete {?)_ casas 
abrigam pessoas que se assumem inteiramente indígenas ou .que possuem em sua ascendência 
algum parente indígena.tbavendo entre .. estas famílias forte incidência de casamentos 
interétnicos. As outras três casas pertencem a pessoas não indígenas que ali vivem na 
comunidade há muitas décadas, sendo dois indivíduos solteiros e de idade avançada, 
procedentes de Boim e São Vicente ( abaixo de Mamaianã e acima de Boburé) e a terceira 
casa é habitada por uma família que descende de cearenses que vieram para o Pará trabalhar 
na extração da seringa e do caucho em épocas mais retiradas; aliás, cabe assinalar que quase 
todos os que não são indígenas têm, pelo menos um ancestral nordestino em suas histórias de 
vida. Vale informar também que São Martinho foi um importante entreposto comercial onde 
os negociantes costumavam comprar a produção da borracha procedente dos índios 
Munduruku do rio das Tropas (Murphy & Murphy, 1954: 26). É mesmo.possível supor que o 
trânsito desses índios tenha sido muito intenso ao tempo do comércio da borracha, pois este 
passado histórico reflete nas genealogias e nas histórias de vida das famílias indígenas de São 
Martinho. 

Em número de sete famílias, apenas uma pessoa declarou ser mestiço de branco com 
Apiaká, pelo lado paterno. As demais pessoas e famílias manifestaram identidade e 
ascendência Munduruku. Uma das marcas fundamentais de identificação desta etnia são os 
sobrenomes das famílias, que correspondem aos nomes dos grupos patrilineares associados às 
metades exogâmicas Apapacate (vermelhos) e Aririchá (brancos), expressos por palavras na 
língua Munduruku alusivas a certos animais, frutas e sementes, tais como Karo ( arara 
vermelha), Saw (saúva da noite), Kaba (papagaio), Kiriki (seringa brava), Akay (taperebá), 
Kurap (piaba), Poxo (xexéu), para citar apenas alguns dos mais de 40 grupos unilineares 
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Munduruku identificados pelos Murphy (id., 1954: 6) (vide também listagem fornecida por 
Ana Luísa Gonçalves de Alencar in Processo Funai 1662, fl. 221). No contexto tribal das 
aldeias tradicionais, estes nomes são expressivos da posição social de cada indivíduo em suas 
relações internas entre consangüíneos e afins. Porém, no contexto interétnico, esses nomes 
não apenas são os sobrenomes das famílias indígenas como também e principalmente passam 
a ser identidade social específica de indivíduos da etnia Munduruku. Em São Martinho 
registramos os nomes clânicos: Poxo, Karo, Kabá e Kirixi, 

i 

Embora São Martinho seja um povoado antigo, as pessoas com quem conversamos 
possuem experiências muito recentes de migração em suas histórias de vida. Para citar um 
exemplo, uma senhora Munduruku de 69 anos disse-nos ter vindo dos campos do Cabruá. 
Seus parentes (pais, tias) haviam morrido, possivelmente vitimados pelas doenças de nossa 
civilização às quais no correr do século XX ainda demonstravam grande vulnerabilidade. Esta 
índia migrou para as Tropas e lá conheceu um seringueiro nordestino com quem teve seus 
filhos que hoje em parte compõem a comunidade de São Martinho. Embora seja sobrinha de 
um respeitável cacique Munduruku, não mencionou ter algum dia retornado à sua aldeia de 
origem, parecendo que as vicissitudes do contato interétnico e principalmente o casamento 
com um brco foram os principais fatores motivadores da migração. 

Em uma outra casa registramos o primeiro caso de migração motivada por acusação de 
feitiçaria. Ç) chefe desta família veio morar em São Martinho no ano passado desgostoso com 
a morte do genro assassinado pelos próprios parentes sob acusação de ser um pajé bravo. 
Trouxe a mulher, filhos menores e os netos que ficaram órfãos de pai. Encontramos esta 
família a preparar a farinha de mandioca resultante da primeira roça plantada quando 
chegaram em São Martinho. Cria-se o exílio. Em termos espaciais, a exclusão social leva 
índios a migrarem para terras não indígenas e a abandonar grande parte de seus referenciais 
étnico-culturais. Um exílio que começa individualmente, atrai outros. parentes constituindo 
grupos fatniliares diferenciados que são impulsionados a se misturarem com outras 
populações brasileiras, formando novas comunidades mestiças onde, ao cabo de algumas 
gerações, não se fala mais a língua materna, não se faz mais a pintura facial, o artesanato traz 
apenas a referência indígena, mas é o jamanxim, o paneiro, a tipóia comum a toda região, não 
há mais uma sociedade guerreira, há segmentos sociais de índios Munduruku que se refazem 
em novas terras com outra cara social e cultural. 

Indagando o local de nascimento destes indígenas, registramos que a mulher procede 
da aldeia .Mangueira, localizada acima de Sai Cinza. Da parte do homem, ouvimos a 
informação de que, tal como a senhora indígena de 69 anos, ele também tinha vindo de 
Cabruá. EJte fato, registrado pelos Murphy nos anos 50 e novamente observado na atualidade, 
parece vir1 demonstrar certa constância com que os índios Munduruku do rio das Tropas 
tomam São Martinho como ponto de referência às suas migrações efetivadas no passado e no 
presente. 

Tempo de permanência na comunidade: menos de 8 horas. 
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2.2.2. Boca do Igarapé do Pacu 

Coordenadas: 06°02'37,3" 
057°37'31,1" 

Município: Jacareacanga - PA 

População: 5 pessoas, 1 casa. 

Entre a margem direita do rio Tapajós e o Igarapé do Pacu vive uma jovem índia 
Munduruku com um caboclo da região junto aos seus três filhos. O lugar é composto pefã 
casa em que reside esta família, acrescida de uma menor onde fazem a farinha. Em torno 
crescem com abundância os fiutos e ervas nativas e cultivadas. Mais ao fundo, situam-se as 
roças de mandioca. 

A passagem pelo lugar indicada pelos moradores de São Martinho serviu-nos para 
registrar a extensão social daquela comunidade. A jovem Munduruku está relacionada em 
termos consangüíneos à família Karu de São Martinho, assim como seu companheiro também 
é nativo da comunidade pelo lado das pessoas que não são indígenas, o que nos permite 
pensar numa simbiose de pessoas e etnias vivendo, pelo menos à primeira vista, sem conflitos. 
Trata-se de uma posse. Não possuem documentos da terra em que vivem. 

Tempo de permanência: 2 horas 

2.2.3. Uma colônia sem especificação do nome 

Coordenadas: 05°59'06" 
057°40'06" 

Município: Jacareacanga - PA 1 
l 

População: estavam todos fora, 1 casa. 

Não foi possível observar e recolher informação substancial. O dono da posse estava 
fora com a mulher e filhos. Conversamos com o índio contratado para ajudá-lo a plantar o 
café. Este rapaz veio da aldeia de Restinga na boca do rio Cururu, é mestiço de índios Sateré 
Mawé, pelo lado paterno e Munduruku, pelo lado materno, associado este à família Kurap. 
Ele informou que os donos da posse são índios Munduruku. 

Regionalmente também se emprega o termo colônia para designar estes pequenos 
empreendimentos agrícolas efetuados por ribeirinhos sem que tenham a posse legal das terras. 
Havia centenas de mudas de café sob uma cobertura prontas para serem plantadas. Além 
disso, avistava-se com fartura abacaxi e açaí nativo. Pareceu-me um lugar recentemente 
desmatado, ainda bravio. Segundo o administrador de Itaituba que nos acompanhava, esta 
posse está possivelmente incrustada em área da gleba do Estado Maior das Forças Armadas ( a 
confirmar em estudos posteriores). É também provável que esta família Munduruku esteja 
recebendo assistência técnica da Secretaria de Agricultura da Prefeitura de Jacareacanga. 

/} 
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Quando estivemos em visita às secretarias municipais de Jacareacanga, fomos informados de 
que a prefeitura estava incentivando garimpeiros a plantar café, pimenta do reino e açai 
consorciado com banana. 

A breve parada neste lugar serviu para registrar mais uma das muitas situações 
experimentadas pelos índios Munduruku quando se vêem voluntária ou involuntariamente 
fora de suas aldeias tradicionais situadas em terras demarcadas e regularizadas pela Funai. Os 
posseiros são índios desaldeados que vivem entre Jacareacanga e esta colônia. 

Tempo de Permanência: 1 hora. 

2.2.4. Mamaiãnã 

Coordenadas: 05° 45'48,7,, 
57°23'43,2" 

Município: Jacareacanga - P A 

População: 23 pessoas, 5 famílias 

: Mamaiãnã está situada na margem esquerda do rio Tapajós. Nas cartas topográficas 
produzidas pela Diretoria do Serviço Geográfico da Região Norte do Brasil, fl. SB.21-Y-B de 
1983, tem-se a denominação Vila Mamãe Ana. Na própria localidade há quem também se 
refira ao lugar como Mamão Anã (Anão?), enfim, a denominação parece ser originalmente 
indígena, ganhando novas grafias conforme o entendimento dado ao som desta palavra. O 
povoado foi base de garimpo nos anos florescentes da descoberta de ocorrências de ouro no 
rio das Tropas, no final da década de 50, provocando nesta região como em todo Vale do 
Tapajós a corrida migratória vinda de distintas partes do país, principalmente do nordeste 
(Primaz, 1996). A vila de Mamãe Anã cresceu nesse período, mas sua fundação é anterior, 
conforme asseguram pessoas da região. O povoado é constituído por 35 casas habitadas, a 
grande maioria por famílias não-indígenas. 

As famílias propriamente indígenas são apenas cinco: estão compostas por jovens 
casais com pequena prole, o que totaliza uma população de apenas 23 índios. Duas famílias 
são de origem Munduruku; as três restantes são na verdade uma família extensa, com os filhos 
mais velhos iniciando suas famílias. O chefe dessa família extensa foi identificado como 
Apiaká pelo informante Munduruk:u. Durante nossa permanência no lugar ainda colhemos a 
informação de que existem 12 índios Apiaká e Munduruk:u, entre solteiros e alguns agrupados 
em família, vivendo no povoado de Bom Futuro, acima de Mamaiãnã, onde, infelizmente, já 
havíamos passado de barco sem parada. Fica registrada, entretanto, a presença destes 
indígenas em Bom Futuro, informada por seus parentes e conhecidos que moram em 
Mamaianã, os quais parecem estar vinculados à atividade de garimpo no igarapé Cantagalo. 

Tal como em São Martinho, as famílias indígenas de Mamaianã são de origem 
Munduruku. No seu recenseamento destacam-se os nomes clânicos: Kirixi, Borô, Karo, 
Korap, Poxo, Dace ( as grafias estão de acordo com lista apresentada por Alencar in Processo 
Funai 1662, fl.:221). As histórias de vida destas famílias revelam que os deslocamentos 
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migratórios foram recentes, provindo de lugares como Teles Pires, Barra de São Manuel, 
Sawré, Missão São Francisco do Cururu, rio das Tropas, igarapé do Limão e povoado de 
Lorena. 

As motivações a migrarem não estão explicitamente relacionadas à feitiçaria. O 
assunto é tabu. Há certa reserva, afinal, trata-se exatamente das pessoas que foram coagidas a 
sair de suas áreas de origem sob acusação de praticarem pajelança, de serem maus pajés. 
Nem sempre admitem o estigma social, muitas vezes preferem disfarçar esta condição 
justificando a migração por motivo de morte de parentes, doença, insatisfação pessoal ou são 
os próprios a se acharem vítimas de algum feitiço. Assim, os novos casos relatados ampliam 
nosso entendimento sobre o assunto. Por exemplo, as pessoas que podem estar sujeitas à 
acusação de feitiçaria não são apenas homens. Há casos recentes e antigos, como os 
registrados pelo engenheiro Tocantins no final do século XIX, em que mulheres foram 
acusadas e sentenciadas pela coletividade.(Tocantins, 1877: 107-111) 

Vale observar também, em relação às famílias indígenas de Mamaianã, a configuração 
de grupos domésticos caracterizados pela matrilocalidade, em que os jovens casais estão 
relacionados ao grupo residencial da esposa. Algumas histórias de migração, que principiam 
com o deslocamento da sogra levando atrás de si o restante da família, confirmam mais uma 
vez a manutenção e influência destes padrões étnicos e culturais na recomposição dos grupos 
domésticos Munduruku em novos espaços sociais determinados pelas relações interétnicas. 

Há que pensar outros aspectos como o econômico. Sair de um lugar envolve o desejo 
de "melhora". Foi esta a palavra usada por um Munduruku, quando aportamos em Mamãe 
Ana e este veio espontaneamente até o barco para nos receber. Dali, após uma longa conversa, 
fomos convidados a assistir a festa do açaí que iria acontecer na escola da localidade, onde, 
entre os festejos, cantaram o hino nacional, encenaram uma peça teatral, fizeram versos e 
discursos e, assim, pudemos apreciar a vida social do índio desaldeado em meio urbano. 

Há muito o que observar em tão pouco tempo. À queima-roupa, já no final dos festejos 
e com o barco saindo, perguntei ao mesmo indivíduo Munduruku se ele havia sofrido algum 
tipo de preconceito e discriminação pelo fato de ser índio. Ele pensou um pouco e disse-me 
que sim, contando o caso em que, estando com caxumba, pediu auxilio mas só foi atendido 
quando parecia que ia morrer ... 

Prolongando a conversa, este mesmo índio se revelaria apreensivo com o que a Funai 
poderia fazer por eles, estando fora das terras tradicionais de seu povo e vivendo em um 
povoado em que são social e numericamente minoritários. Não se trata de questionar a 
identidade étnica destas famílias. Nem parece haver entre eles esta dúvida. O problema é o 
grande desconhecimento de direitos constitucionais que lhes são reservados. À margem do rio 
Tapajós, à margem da sociedade a que pertencem originalmente e à margem da sociedade 
que inevitavelmente deverá absorvê-los, continuam índios sem encontrar meios de conservar 
seu modo de ser peculiar e desconhecendo que, apesar das perdas materiais e imateriais 
sofridas, não perderam os direitos reservados a índios que continuam a ser. Estão duplamente 

/~ 
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marginalizados: pelos indígenas aldeados que os excluíram e pelos não-indígenas que os 
receberam. 

Tempo de permanência: 1 dia 

2.2.5. Terra Preta 

Coordenadas: 

Município: Itaituba - PA 

População: 29 pessoas, 5 famílias, 5 casas 

Chegamos a Terra Preta no início da tarde de 31 de março. Fica situada na margem 
esquerda do Tapajós. Na Carta Vila Mamãe Ana, folha SB.21-V-D, 1982, esta localidade 
corresponde a Jutaí. Na verdade toda a comunidade resume-se em uma familia extensa com 
prole numerosa que experimenta o crescimento e o seu prolongamento a partir dos primeiros 
casamentos. A mestiçagem é acentuada. A referência étnica é Apiaká. O chefe da família é 
um indivíduo nascido em Teles Pires, filho de um índio Apiaká de Nazaré e de uma mulher 
não-indígena procedente do Maranhão. De um casamento com uma mulher não-indígena, 
nasceram doze filhos, sendo que alguns já formam as novas famílias que hoje se distribuem 
nas 5 casas que margeiam os barrancos do rio Tapajós. V ale dizer que os dois indivíduos que 
entraram nesta família pelo casamento são de origem indígena, Apiaká e Munduruku. 

O velho seringueiro e sua família vieram estabelecer esta comunidade há sete anos 
atrás. Disseram que ali estava despovoado e cheio de mato, muito embora a existência de 
mangueiras centenárias em tomo das moradias permita-nos apreciar a antiguidade da 
ocupação humana sobre aquele lugar. O solo é fértil e negro. O nome terra preta será 
doravante muito ouvido até chegarmos ao baixo Tapajós. Sua cor e fertilidade são indícios de 
que o lugar foi intensamente povoado e explorado por povos indígenas que habitaram a região 
em períodos remotos anteriores à colonização portuguesa, podendo tratar-se, pois, de um sítio 
arqueológico. 

A área ocupada pela comunidade mede 1.000 metros de frente e 3.000 de fundo. É 
uma posse. O patriarca tem feitos esforços para regularizar esta posse junto ao Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em Itaituba. A terra é mesmo apropriada 
ao cultivo agrícola. Há roças de mandioca e milho ao fundo, isto é, dirigidas para o "centro", 
como se ouvirá com freqüência por parte dos ribeirinhos que expressam as duas categorias 
fundamentais de orientação espacial de seu ambiente: a beira do rio e o centro da terra. Em 
volta das moradias plantam ervas medicinais, banana, mamão, coqueiro, manga, pupunha. A 
fartura e variedade saltam aos olhos. Contudo, as pragas do lugar, que são as saúvas, limitam 
os resultados dos esforços realizados. Alguns homens desta comunidade estão empregados no 
garimpo do Coatá. 
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Nesta comunidade colhemos algumas reivindicações de caráter urgente. A saúde da 
população não parece satisfatória. Queixam-se da incidência de doenças como a malária, 
gripe, diarréia e hepatite. Em casos graves, quando as ervas medicinais são insuficientes, 
precisam deslocar-se até Itaituba, o que fazem tomando barcos sem motor de propriedade da 
comunidade ou pagando R$ 30,00 pelo seu transporte em ''voadeira". A escola funciona 
precariamente em uma das salas da casa do chefe da comunidade, utilizando parco material 
escolar, havendo, pois, necessidade de maior assistência da prefeitura municipal. Alguns 
membros desta comunidade já conheciam o trabalho da Funai em visitas que fizeram à sua 
Administração Regional em Itaituba. Há grande expectativa de que possam ser assistidos pelo 
órgão indigenista. 

Tempo de permanência na comunidade: menos de 4 horas 

2.2.6. Tucunaré 

Coordenadas: 5º28'51,8" 
37°02'13,8" 

Município: ltaituba - PA 

População: 13 pessoas, somente 8 residem no lugar, duas casas. 

Ao final do dia 31 de março estávamos procurando a familia que alguns índios de Sai 
Cinza nos avisaram estar vivendo na margem direita do Tapajós, defronte aos povoados de 
Penedo e Curuça, próximos ao igarapé Santo Antônio, localmente conhecido por igarapé 
Torrão. A possibilidade de localizar esta família - que escapara talvez porque foi avisada a 
tempo e agora estava a ser lembrada novamente por pessoas que permaneciam em Sai Cinza - 
vinha demostrar que nem sempre a condenação é unânime. É importante ressaltar que este 
segmento familiar está relacionado à família de um cacique da atualidade. Este exemplo se 
assemelha ao que Robert Murphy registrou na vila de Cabruá entre 1952 e 1953 com um índio 
que havia escapado exatamente porque procedia de uma forte família de chefes. (1958: 46) 

O índio acusado saiu há mais de 20 anos da Missão Cururu. Ele é falecido, assim 
como sua esposa também Munduruku. Tiveram 5 filhos, dos quais quatro ainda vivem. 
Atualmente só o filho mais velho mora na casa onde seu pai viveu o exílio, contudo não o 
encontramos. Ele, a mulher e uma filha estavam "prá rua", segundo a fala regional. 
Entretanto, ao rodear o barranco do lugar com a "voadeira", encontramos uma outra casa, 
também à beira do rio, onde vive um garimpeiro com a filha caçula daquele mesmo índio que 
migrou por motivo de feitiço, com a qual tem três filhos. 

Esse garimpeiro não é índio, veio há 14 anos de Imperatriz, estado do Maranhão. 
Trabalha no garimpo do Torrão (05º32'40" de latitude e 57°01 '14" de longitude), vendendo 
sua produção em Penedo aos preços de R$ 13,00 do "ouro de bai:xão (Igr)" e de R$ 10,00 do 
"ouro do filão (l gr)". Entretanto, o garimpo não tem sido sua atividade predominante. É com 
a produção anual de roça de mandioca, feita em parceria com o irmão de sua esposa indígena, 
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que garante o sustento da família. A dieta alimentar é completada com a pesca, também 
destinada à venda em corrutelas de garimpo quando há excedente. 

De uma longa conversa com este casal depreende-se como alternativa às mulheres 
índias "desaldeadas" o casamento com caboclos, quase sempre garimpeiros; antes foram os 
seringueiros, os coletores de caucho, ou seja, o homem branco solteiro que chega à região 
atraído pelos surtos econômicos da borracha, desde o século ~ e do ouro, já na segunda 
metade do século XX. O acasalamento com mulheres índias foi e continua a ser um fato 
freqüente. Formam novos segmentos familiares que vivem em área rural, preparam roças de 
mandioca, que intercalam com a atividade do garimpo, pescam, enfim, inserem-se aos meios 
de produção da subsistência predominantes na região. 

Indagada sobre os motivos que levaram seu pai a deixar a Missão do Cururu, alegou 
desconhecê-los porque já nasceu em Tucunaré. Não quis falar diretamente sobre um assunto 
que a incomoda ou, de fato, não reteve em sua memória as razões que levaram sua família a 
sair da terra de origem em busca de outras paragens para estabelecimento. Teve insegurança 
em pronunciar-se na língua nativa, embora o marido nos assegurasse que ela ainda a pratica 
com os filhos. Mas é possível que seus conhecimentos da língua nativa sejam realmente 
parcos, uma vez que já nasceu fora do universo cultural de uma aldeia Munduruku. Já não usa 
tipóias, os cestos que utiliza não são como os que vimos os índios de Sai Cinza produzirem. 
Vive esta família nuclear praticamente solitária em um lugar visivelmente insalubre, de forte 
incidência de malária, tuberculose e doenças intestinais. Os relatos sobre falecimentos de 
parentes assim o demonstram. Os dois outros irmãos estão empregados no garimpo Rato, sem 
lograr nenhum sucesso. A incidência de malária, a prostituição, enfim, a impossibilidade de 
formar uma família parecem ser o resultado comum para os que tentam ganhar a vida 
trabalhando no garimpo. Somente com este segmento, registrei dois casos de doação de filhos 
para famílias não-indígenas. 

Seria preciso um trabalho de indigenismo que visasse à revitalização étnica e cultural 
destes pequenos segmentos familiares indígenas desaldeados, começando por levar em 
consideração que se tratam de casos que resultam de mecanismos de exclusão social 
praticados pela própria sociedade de onde vieram. Seria preciso municiá-los dos direitos à 
terra, saúde e educação diferenciada enquanto índios que continuam a ser estando nas terras 
que conquistaram e onde vivem há mais de 20 anos. 

Tempo de permanência: à noite, de 3 a 4 horas. 

2.2.7. Boa Fé 

Coordenadas: 

Município: Itaituba - PA 

População: 15 pessoas, 3 casas 
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A comunidade de Boa Fé fica na confluência dos rios Tapajós e Jamanxim. Ela é 
constituída por três casas, onde vivem famílias indígenas com origens distintas mas com 
trajetórias de migração semelhantes. 

Na primeira casa vive uma senhora indígena de origem Apiaká. Essa indígena de 66 
anos contou-nos que saiu da Missão Cururu quando seus pais morreram. Morou na Barra de 
São Manuel, Pimental e finalmente Boa Fé. No transcurso desta migração conheceu seu 
marido não-indígena com quem teve seis filhos, dos quais dois vivem na comunidade de Boa 
Fé. Dos filhos mais velhos que vivem fora, um está em Jacareacanga, a outra continua em São 
Manuel, o terceiro mora em Pimental e a quarta dirigiu-se à Belém sem dar mais notícia. 
Indagados dos motivos do início da migração, responderam que o irmão da matriarca veio 
trabalhar na empresa Arruda Pinto, ligada ao comércio da Borracha e com sede em São Luís 
do Tapajós. Quando a firma desmanchou-se na década de 60 a 70, esta família resolveu 
permanecer na região. A migração se desenrola ao longo de gerações como um deslocamento 
espacial contínuo, lento, gradual, mas sem voltas. 

A segunda casa é habitada por uma família também de origem Apiaká, embora não 
sejam parentes entre si com os da primeira casa. Contam que sua origem é a aldeia Kayabi 
onde estava instalado o Posto Indígena Teles Pires; dali foram para Barra de São Manuel e 
desceram o Tapajós até chegar à sua confluência com o Jamanxim. O imaginário regional em 
tomo do guerreiro Munduruk:u que ostenta cetro com a cabeça do inimigo morto tem aqui a 
particularidade de os vencidos em guerra serem capturados por seus cachorros. Conta-se 
nesta família que o avô matemo Apiaká foi capturado deste modo. 

Na terceira casa residem índios Munduruku, o casal e cinco filhos. Todos estavam em 
Pimental. Vivem na comunidade de Boa Fé apenas dois anos. Vieram do Posto Indígena Teles 
Pires pelo mesmo motivo de feitiço já descrito nos casos de migração das famílias 
Munduruk:u. 

A comunidade tem apenas três casas. Em tomo crescem árvores frutíferas nativas e 
cultivadas, como beribá, cupuaçu, limão, taperebá, urucum e plantas medicinais como o 
capim santo, picão, gengibre, mangarataia. Há roças de mandioca preparadas desde o ano 
passado e cerca de 500 mudas de café estavam para ser plantadas. O rio Tapajós nessas 
imediações é rico em pacu, piaú, matrinchã, filhote, dourado e pirarara. O excedente é 
vendido em Itaituba por R$ 2,00 o quilo. Descem de canoa, gastando duas horas para ir e 
praticamente o dia todo para voltar, ou aproveitam um reboque eventual. 

Dizem que gostam do lugar e só não investem mais porque sua situação fundiária é a 
de posseiros sob a opressão permanente do grileiro que domina a região, a quem chamam 
Sabadoval. Sentem-se ameaçados e pouco encorajados a fazer benfeitorias em uma área da 
qual podem ser arbitrariamente coagidos a sair de uma hora para outra. 

Tempo de permanência: pela manhã 
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2.2.8. Ilha do Tucunaré (Remédio) 

Coordenadas: L 

Município: ltaituba-PA 

População: 21 pessoas, 1 casa. 

O lugar é ocupado por um Munduruk:u que tem duas esposas e uma numerosa prole. 
Segundo a tradição desta etnia, a poligamia era uma prática permitida somente aos chefes e 
homens idosos (Murphy & Murphy, 1954:6). Como tem a idade de 50 anos, penso que este 
senhor possui hábitos de um chefe. Contou-nos que veio dos campos do Cabruá quando tinha 
a idade de 5 anos, acompanhando seus pais. Foi viver nas imediações de Jacareacanga, em 
São Pedro, a uma hora de remo. Daí veio descendo, morou em Acará por três anos. De lá foi 
para Montanha, esteve antes em São Lourenço e só então chegou a essa ilha a qual denomina 
de Tucunaré, onde vive há 30 anos. Conheceu sua primeira mulher no transcurso destes 
deslocamentos, filha de um casal Munduruku que também migrava vindo do Cururu. Com a 
primeira mulher teve nove filhos, dos quais dois já formam novas famílias. Com a segunda 
mulher, também de origem Munduruku, teve quatro filhos. Todos vivem na mesma casa, com 
exceção de dois que moram com o tio na Terra Indígena Praia do Mangue, onde estudam há 
dois anos. 

Posteriormente iremos conhecer a irmã da segunda esposa deste chefe em potencial e 
esta nos informará ter perdido o pai sob acusação de feitiçaria. Sua mãe vive em 
Jacareacanga, sua irmã em Pimental, e ela na Ilha de Tucunaré. A família se fragmenta, dando 
origem a outras sem retomar ao ponto inicial da migração. Os casais que se formam têm em 
comum essa mesma história de migração motivada por feitiço. 

Conversando sobre a qualidade do solo e os meios de vida, ele brincou com a minha 
ignorância em agricultura dizendo que o terreno é bom para as plantas e melhor ainda para o 
exército de saúvas. Ainda assim há variedade e fartura. Registrei à volta da casa, conforme 
iam relacionando: beribá, abacate, manga, coco, banana, boldo, laranja, limão, graviola, 
pupunha, goiaba, ingá, açaí e buriti. Informou-nos que também plantou roça de mandioca, 
banana, batata e cará. Tem planos de plantar melancia, chegou a ensaiar uma criação de 
porcos e galinhas que não deu certo e, por fim, comentou a pouca lucratividade de uma 
atividade que só causa depredação ambiental que é a retirada do palmito do açaizeiro. E 
concordou conosco que o preço mínimo pago pelo palmito não compensa o prejuízo, pois a 
árvore é sacrificada. O comentário serviu-nos para evidenciar a presença de comerciantes à 
procura do produto nesta altura do Tapajós desde, pelo menos, a comunidade de Boa Fé. 

Tempo de permanência: pela tarde. 
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2.2.9. Povoado de Pimental 

Coordenadas: 
Ponto 13 04° 33'54,7" 

56° 15'34,9" 
Ponto 14 04°34'16" 

56°15'37" 

Município de Itaituba - P A 

População: 63 pessoas, 11 casas 

População recenseada pelos próprios índios: 
92 (inclui comunidade da Ilha de Tucunaré) 

Em Pimental ouve-se dizer que o povoado é composto de 300 a 400 casas. Segundo 
dados oficiais publicados em um estudo realizado pela prefeitura municipal em 1996, a 
população está estimada em 800 pessoas (Primaz, 1996, 15 5). Ainda, conforme este estudo, 
em 1 O hectares de área urbana se distribuem quatro ruas e travessas, um templo católico e 
outro pentecostal, um posto de saúde com precário atendimento em medicamentos e primeiros 
socorros e duas escolas, a municipal para alfabetização e a estadual para o ensino de 1 ª à Sª 
série do 1 º grau. 

A comunidade possui um gerador de eletricidade doado pela prefeitura municipal que 
atende a zona urbana de 18,00 às 21,00 horas. Há três casas comerciais, com oferta de artigos 
de primeira necessidade. Não há distribuição de água. Cada morador tem seu próprio poço ou 
cacimba. A única estrada municipal de terra que passa pelo povoado dá acesso a Miritituba, 
situada a 58 km, contando-se com a travessia de balsa pelo rio Itapacurá. A população vive de 
atividades agrícolas e extrativas, sendo a única produção do povoado a farinha de mandioca 
preparada pelos moradores em fomos doados pelo governo estadual. 

Pimental está localizada na margem direita do Tapajós. Foi um porto fluvial 
movimentado no auge do comércio da borracha. A presença de índios Munduruku nesse 
trecho encachoeirado do Tapajós é registrada desde o século XIX e pode ter sido referência às 
suas migrações individuais na década de 1940, quando o povoado foi criado. Entretanto a 
população indígena recenseada pelo GT tem uma história de chegada à Pimental de apenas 15 
anos. Começou com um jovem Munduruku vindo da aldeia Vila Nova acompanhado da 
mulher e um filho pela mesma razão que vimos registrando: acusação de feitiçaria. Vieram 
em seguida a sogra, o marido, o neto que ficara sob sua guarda; mais tarde foram chegando 
outros, entre parentes ou simplesmente pessoas da mesma etnia. Em pouco mais de uma 
década formou-se uma comunidade visivelmente indígena e especificamente Munduruku em 
meio a uma população maioritariamente não-indígena. 

Das 11 famílias indígenas, 7 vivem em casas que se concentram em uma rua situada 
na parte extrema do povoado. A rua termina na estrada municipal que leva a Miritituba. Da 
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sétima casa recenseada foram tomadas as coordenadas do ponto 13. As demais famílias 
Munduruku que residem fora desta rua estão espalhadas pelo povoado. Na extremidade 
oposta, sentido rio acima, ao pé da décima primeira casa indígena que visitamos fazendo o 
censo foram tomadas as coordenadas do ponto 14. 

Como os demais moradores do povoado, as famílias indígenas vivem da agricultura e 
do extrativismo. Mantêm uma morada no povoado e trabalham em suas colônias no cultivo de 
roças de mandioca (1 alqueire) e fabrico da farinha. Plantam outros gêneros como o cará, 
batata, milho, melancia, cana-de-açúcar, cupuaçu, banana. Estas colônias ficam fora do 
perímetro urbano de Pimental, a 1 hora e meia de remo pelo igarapé Trairão. Em períodos de 
atividade agrícola intensa, a população permanece dias nas colônias onde há morada 
apropriada para abrigo da família. As atividade de pesca e caça complementam a dieta 
alimentar. 

Não há distinção entre índios e não-índios tanto na maneira de produzir a subsistência 
quanto nos outros hábitos da vida social que caracterizam os povoados ribeirinhos do Tapajós. 
A primeira vista em nada difere uma casa onde vivem índios daquela em que residem os não 
índios. Assim como não há diferença entre as casas construídas em Sai Cinza e as que se 
vêem em Pimental, exceto a sua disposição espacial lado a lado estabelecendo uma 
vizinhança e, principalmente, separando com cercas cada propriedade. No espaço interno 
destas moradias urbanas se distribuem a casa à frente da rua, tendo ao fundo o quintal onde 
estão as plantas de utilidade doméstica, o galinheiro, a casa de banho, o poço e o sanitário. 

Dialogando com cada família por aproximadamente 20 a 30 minutos enquanto se fazia 
o censo, foi possível registrar histórias de migração semelhantes e quase sempre motivadas 
pela acusação de feitiçaria. Há uma estreita relação destes índios de Pimental com os de Sai 
Cinza. Há também famílias procedentes de outros lugares tradicionalmente habitados pelos 
Munduruku, como as regiões dos rios Cadiriri e das Tropas. Em especial, as aldeias de 
Dekodem e Maracati foram referenciadas como lugar de nascimento de alguns índios mais 
idosos que hoje vivem em Pimental. Quase todas as famílias que recenseamos descendem de 
pais e avós Munduruku. Há poucos casamentos interétnicos. 

Quanto a este aspecto dos sentimentos de etnia no relacionamento diário com outras 
populações, é interessante reler as observações dos antropólogos Murphy na década de 50 
com respeito aos Munduruku que já estavam em comunicação permanente com a nossa 
sociedade, pois estas ainda se aplicam à realidade dos dias de hoje: 

Todos os residentes do Tapajós concordam em que os munduruku são gente amiga e 
bons trabalhadores. Todavia a despeito da tradicional amizade entre os munduruku e 
os habitantes da região, os dois grupos se conservam socialmente à parte. O 
sentimento de grupo é forte entre os índios e suas relações com os brancos são apenas 
num nível intermitente e superficial. (1954:26) 
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Nesta comunidade registramos '.a_ primeira reivindicação if_<;, terra.. Ao GT fizeram a 
entrega de um censo realizado por eles mesmos, 'acompanhãdo de um mapa onde situam suas 
colônias como área de reivindicação de todo o grupo que reside em Pimental. (anexos 4 e 5) 

Embora uma boa parte dos casos de migração tenham sido originalmente 
involuntários, há satisfação entre as famílias indígenas por estarem vivendo neste povoado, 
marcada inclusive por manifestações públicas de recusa por parte destes Munduruku em 
reconsiderar a possibilidade de retomo às aldeias tradicionais da etnia. As manifestações de 
otimismo com os resultados dos trabalhos nas colônias, a inserção da população indígena 
infantil nas escolas do povoado, enfim, a própria reivindicação pela regularização das suas 
colônias, tudo isso reflete uma vontade de grupo que é indicativa de uma boa convivência 
interétnica. 

Contudo, é preciso deixar registrado o clima de indagação e ansiedade desencadeado 
em Pimental pelo nosso contato de dois dias com as famílias indígenas lá residentes, quando 
também se acercariam pessoas não-indígenas para saber as conseqüências que teria este 
levantamento preliminar sobre suas vidas. 

;(_ 2.2.10. Povoado de São Luís do Tapajós 

Coordenadas: Ponto 15 04°27'26,1" 
56°14'58,8" 

Município de Itaituba - P A 

População indígena: 14 2 pessoas, 22 casas 

Este povoado está localizado na margem direita do rio Tapajós, a 14 km a jusante de 
Pimental. Há dois acessos por via terrestre: um pela estrada municipal de terra e outro pela 
BR 230, a Transamazônica, utilizando-se de um ramal no km 55 que atinge a margem 
esquerda do Tapajós na altura do povoado. O trajeto é completado por "voadeira". O melhor 
acesso à São Luís continua sendo o fluvial. Há viagens regulares de barcos a motor 
apropriados à região que cobrem o trecho Itaituba - São Luís, diariamente. 

O povoado tem 6 hectares de área urbana, dentro da qual se distribuem duas ruas e três 
travessas. Há três templos religiosos ( católico, batista e evangélico) e uma escola municipal. 

Como Pimental, o povoado é servido de gerador de eletricidade que atende a área 
urbana diariamente de 18:00 às 21:00 horas. Não há distribuição de água, devendo cada 
morador construir seu poço ou cacimba. 

Esses dados encontram-se no Primaz, estudo já mencionado que a prefeitura municipal 
de Itaituba realizou focalizando a questão mineral. Alguns deles podem estar desatualizados 
ou inteiramente errados. Por exemplo, estimou-se neste estudo uma população urbana de São 
Luís em tomo de mil pessoas. Em conversa com a encarregada da escola deste povoado, esta 
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nos forneceu dados mais precisos que indicam um total de 616 pessoas residindo em 127 
casas. Da população infantil, 258 são alunos da escola municipal São Luiz Gonzaga. 

O mesmo estudo declara haver posto de saúde no povoado, o que não condiz com a 
realidade vista. O povoado está francamente desprovido de assistência médica regular, sendo 
eventualmente visitado em campanhas de vacina que, segundo os moradores mais irônicos, 
coincidem com o período eleitoral. À medida em que nos aproximávamos das aglomerações 
maiores, também íamos assistindo a uma triste rotina de desrespeito ao rio Tapajós. Na área 
onde ficam ancorados os barcos deste como dos demais povoados, o rio fica demasiadamente 
poluído. Todo o lixo produzido nos povoados e nos barcos que chegam é jogado ali mesmo 
diretamente no rio. A mesma água onde ficam os barcos e flutua o lixo, os moradores utilizam 
para lavar as roupas e utensílios domésticos e, muitas vezes, é dela que se servem para beber, 
principalmente no inverno quando as chuvas inundam os igarapés. As doenças de pele e as 
originárias do intestino são decorrentes destes hábitos que se desenvolvem exatamente pela 
falta de uma estrutura de saneamento básico para atender a população que vive nestes 
povoados ribeirinhos. Por outro lado, há fortes indícios do surgimento de doenças em 
populações ribeirinhas causadas pelo derrame gradual de mercúrio no rio Tapajós em áreas de 
garimpo como a do Município de ltaituba. (Almeida 1995: 182) 

O mais surpreendente neste estudo da prefeitura de Itaituba é a referência explícita a 
índios Mundurukus como parte da população do povoado de São Luís do Tapajós, indicando 
como "descendentes" cerca de 40 pessoas. ( Primaz,1996:156) Recenseamos uma população 
de 142 pessoas com uma mesma origem étnica: são propriamente indivíduos Munduruku 
vindos do alto Tapajós há, pelo menos, trinta anos atrás ou são seus descendentes, filhos de 
casamentos internos à etnia ou vinculados a pessoas não-indígenas. Esta comunidade indigena 
é mais antiga que a de Pimental. Os índios que para cá vieram já produziram três gerações de 
descendentes. Seria possível até ampliar esse horizonte (inclusive em Pimental), caso 
tivéssemos tempo para dedicar maior atenção à pesquisa de historia oral das migrações. Os 
indícios são muitos. 

Comecemos pela história da formação do povoado. São Luís e Pimental foram portos 
fundamentais na rota do comércio da borracha. Os povoados cresceram justamente por 
estarem situados no trecho encachoeirado do Tapajós, o mais dificil de ser transposto durante 
a estação seca do verão, quando o rio perde a navegabilidade, devendo ser vencido por via 
terrestre pela estrada que liga uma localidade a outra. As empresas seringalistas Alto Tapajós 
e José Antunes & Cia, que monopolizaram o comércio da borracha e das manufaturas no alto 
Tapajós, tiveram o controle desta via terrestre. (Ramos, 2000: 68;132; 151; 160) Em São Luís 
ainda há vestígios desta época movimentada que suscitou a fundação do povoado na década 
de 40. Os alicerces da sede da empresa Arruda Pinto & Cia, que substituirá a Tapajós S.A, na 
fase final da borracha, ainda podem ser vistos em meio à vegetação rasteira. 

As famílias indígenas que vivem em São Luís em parte testemunharam esta história. 
Uma senhora Munduruku chegou a conhecer o trabalho que o Serviço de Proteção aos Índios 
fazia na pessoa do Inspetor Chuvas. Ela própria se insere na história da região como mulher 
indígena que deixa sua terra de origem para seguir na direção dos povoados civilizados, em 
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companhia de um seringueiro caboclo ou nordestino. Chega em São Luís em um barco que 
fazia esta rota da borracha vindo do alto Tapajós. Uma outra senhora, mais idosa, contou ter 
trabalhado com dona Maria Amélia, mulher do também histórico Maneco Pereira, dono do 
Seringai onde hoje está a aldeia de Sai Cinza (Ramos, 2000: 218). Já da parte de um indígena 
idoso ouvi uma história não muito diferente da que vimos registrando. Experimentou diversos 
lugares, como a boca do Creporí, a boca do Jamanxim, sempre trabalhando como seringueiro. 
As muitas mudanças encerram tentativas de estabelecimento econômico mal sucedidas. São 
Luís, na visão deste índio, é mais um ponto de uma sucessão de experiências migratórias. 
Indagado se haveria vontade de retomar, respondeu afirmativamente, embora sem convicção. 
Não há, na maior parte dos casos, razão de retomar. A migração precipita decisões face uma 
ruptura afetiva como a perda dos pais ou pode vir a ser motivada por mecanismo cultural de 
exclusão social, como o da acusação de feitiçaria. Seja qual for o motivo, se a miscigenação 
não induziu à migração, dela deverá decorrer consolidando uma resolução que não tem volta e 
que só vem acentuar-se com o convívio interétnico. 

A comunidade indígena de São Luís guarda estas características. Não se trata de uma 
leva migratória em massa, e sim da constituição gradual da comunidade com a chegada de 
famílias de origem Munduruk:u ao povoado, vindas de distintos pontos e em diferentes 
momentos. A existência de escola atrai famílias e chega a pesar na decisão de permanência, 
mesmo na situação presente em que se encontram de não disporem de terras para cultivar suas 
roças de subsistência. 

Vivem em 20 casas distribuídas por todo povoado. Apenas duas casas destes indígenas 
estão situadas fora da área urbana, às margens do Paranã, sendo esta a única área disponível 
para atividades agrícolas em nome de apenas um índio, o primeiro a chegar a São Luís. Ao 
que informaram na região, o Incra distribuiu lotes aos moradores do povoado, mas apenas 
aquela família indígena foi contemplada. As demais famílias indígenas queixam-se da falta de 
lotes em um lugar que não oferece outra opção de ganho de vida que não seja o amanho da 
terra. 

No recenseamento das famílias que vivem na área urbana foram produzidas as 
seguintes coordenadas: 04°27'22,4" e 56º15'0,34, tomadas entre as casas 3 e 4; 04°27'24,7" e 
56º15'02,7" entre as casas 5 e 6; 04º27'37,2" e 56°14'54, 3", casa 12. No Paranã, onde estão 
as colônias e duas das famílias indígenas, foram extraídas as coordenadas do ponto 16 
04º26'59,T'e 56°14'36,9" e do ponto 17 04°27'15,r e 56º14'45". Terminando o 
levantamento, na vigésima casa foram novamente anotadas as seguintes coordenadas: 
04º26'53,2"e 56°14'37,1". 

Para um estudo posterior junto à comunidade sobre os meios de viabilizar seu acesso 
às terras da região será necessário conhecer as ações tomadas pelo Incra, no passado, assim 
como os limites do _~arqu.c~ Nacional da Amazônia e da Flona de ltaituba II, verificando a 
possibilidade de que estejam abrangendo os povoados de· Pimental e São Luís. O que· ficou 
patente nos dois dias que permanecemos em São Luís foi o interesse e a vontade do grupo 
pela permanência no povoado. Há conflito em potencial, mais acentuado em São Luís do que 
em Pimental uma vez que no primeiro é gritante a falta de terras para produção da 



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do Índio 

subsistência. São Luís foi o primeiro lugar em que as pessoas da comunidade solicitaram que 
o GT Tapajós realizasse uma reunião para explicar os objetivos do levantamento. O boato que 
passara por Pimental associando a presença do GT a uma imediata e muito arbitrária retirada 
de todos os não-índios para dar acesso exclusivo ao índio teve forte efeito neste povoado. A 
falta de terras para produzir o sustento básico de famílias vem causando um clima de tensão 
não apenas entre índios e não-índios como também internamente entre as famílias indígenas 
que hoje se perdem em disputas verbais infindáveis em tomo do uso dado ao único lote que 
um dos indígenas conseguiu receber por ocasião da mencionada distribuição feita pelo Incra. 

2.2.11. Família do Km 43 

Coordenadas: 0°23'9,80" 
56°16'9,09" 

Município de Itaituba - P A 
/ 

População: 24 pessoas, 2 casas 

Como o próprio nome indica, esta comunidade fica à margem da rodovia 
Transamazônica, na altura do km 43. A família Munduruku que lá vive foi indicada pelos 
índios de Sai Cinza trata-se da primeira e segunda geração a partir de um índio vindo de 
Cabruá para estas bandas pelo mesmo motivo que vimos alinhando, a crença nos malefícios 
da feitiçaria. O chefe da família não é um pajé nem sofreu a injúria da acusação de feitiçaria, 
mas herdou o estigma. Seu avô foi feiticeiro que identificava os pajés bravos até tomar-se o 
próprio suspeito e assim coagido a migrar. Entretanto não foi o neto a relatar esta história e 
sim o funcionário da administração da Funai em Itaituba, onde este índio já esteve se 
apresentando. 

Fui anotando à mão as seguintes palavras que ele dirigiu à pesquisadora: 

Na aldeia, a dificuldade era grande. Os índios, aqueles pajés que tratavam deles. Meu 
avô era um. Morreu com 78. A gente se acostumou com a medicação. É isso. Foi 
pegando a prática da civilização. A razão dos índios de estar na beira é isso. 

Se pareceu truncado ao leitor, releia, pois este é o sentido da migração para muitos 
indivíduos Mundurukus vindos dos campos do alto Tapajós. O motivo da migração começa 
sempre na pessoa e na sociedade à qual pertence. A mobilidade espacial é uma marca da 
cultura Munduruku e se fazia em nome da guerra, da crença ou das relações com outros 
povos. Aqui tivemos a oportunidade de registrar os movimentos migratórios de indivíduos e 
famílias Munduruku que se dirigiram ao médio e baixo Tapajós nesses últimos 50 anos, ao 
tempo em que a região experimentava um surto migratório vindo de outras partes do país e o 
crescimento de povoados ao longo da rota do comércio da borracha. 

Descendo de barco o Tapajós do trecho Jacareacanga a ltaituba foi como recapitular 
ponto a ponto esta trajetória, que também descreve o encontro e convívio destes índios com as 
populações ribeirinhas nativas do estado e com muitas outras que vieram das distintas partes 
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do país para extração da borracha e, mais recentemente, para inserir-se no garimpo. O 
acostumar-se ao uso da medicina de nossa civilização, em parte foi o modo que encontraram 
para abdicar-se da crença que os excluiu, transformando o exílio em sua própria pátria 
reconstruída em novo espaço sob o mesmo nome de Mundurukú. A vitalidade da etnia é 
evidente e se demonstra nestes contextos de formação de novos grupos domésticos. 

Esta comunidade é formada por uma família de prole numerosa. Seus filhos mais 
velhos que estão se casando seguem no mesmo sentido e escolheram parceiros conjugais entre 
os próprios da etnia. Da segunda geração em diante todos estudam. Uma de suas filhas é 
professora na aldeia do Katõ, no Cabitutu. Os demais, que ainda estudam na escola 
municipal localizada no km 45 ou em Itaituba, também acalentam o mesmo desejo de algum 
dia ser professor de aldeia. 

O chefe desta família conheceu sua mulher no Cabitutu. Veio descendo o Tapajós, 
esteve em Jacareacanga e Mamaianã. Tem duas irmãs, mas desconhece o paradeiro delas. 
Chegou em 1968, com seu pai, neste lugar onde hoje assenta suas duas moradas, sua casa de 
farinha, suas roças, suas criações, quatro anos antes do início da construção da rodovia 
Transamazônica. 

No momento do censo este índio fez questão de que todos os que pertencem a esta 
família fossem registrados pela pesquisadora vivendo nesta localidade ainda que estivessem 
estudando ou trabalhando fora. E sinal de que tem clara noção das terras que ocupa, assim 
como da reivindicação que faz à Funai pela sua regularização fundiária. O lote que ocupa 
mede 100 hectares, tem como limites à frente a estrada Transamazônica, ao fundo a margem 
esquerda do Tapajós e nos lados direito e esquerdo, duas propriedades particulares. 

A visita a esta comunidade deu-se enquanto estávamos em Itaituba reorganizando a 
programação do levantamento que ainda estava por realizar no baixo Tapajós. Tínhamos 
como perspectiva descer o rio em direção ao baixo Tapajós, mas fomos acolhidos por um 
convite do lhama para participar de uma reunião com os líderes das comunidades indígenas 
que pretendíamos visitar. A reunião dar-se-ia na sede do lhama em Santarém pela manhã do 
dia 9 de abril. A oportunidade de estar com todos os representantes antes de iniciar a pesquisa 
em cada comunidade nos permitiria melhor planejamento e adequação ao tempo já exíguo de 
que dispúnhamos. Assim foi programada a viagem dos integrantes do GT por via aérea e a ida 
do barco até Santarém para retomarmos o levantamento ao longo do Tapajós, comunidade a 
comunidade, desta vez fazendo o trecho rio acima de Santarém a Itaituba. 

3. Reunião em Santarém - PA 

Na passagem por Itaituba, tivemos conhecimento do andamento das reivindicações 
das comunidades do baixo Tapajós junto outras instancias do governo federal. Como 
mencionamos na introdução do presente relatório, um documento produzido durante uma 
reunião na aldeia de Bragança no dia 14 de janeiro de 2001, contendo assinaturas de 
representantes de 18 comunidades étnicas do baixo Tapajós e Arapiuns e solicitando 
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assistência e resolução de problema fundiário, havia sido encaminhado à Procuradoria da 
República assim como à Funai, Funasa, Cosai, prefeituras de Belterra, OAB, Cimi e Coiab. 
(Processo Funai 08620 0656/2000, fls.24-26) 

Tomando conhecimento do problema sob sua jurisdição e com o objetivo de analisar a 
solicitação de apoio daquelas comunidades ribeirinhas, a Procuradoria da República em 
Santarém, PA, instaurou o Procedimento Administrativo n." l.23.002.000013/20001-06. (id., 
:fl. 23) Do mesmo modo, a 6ª. Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
Federal instaurou o Procedimento Administrativo n.º1.00.000.000896/2001-61, comunicando 
se com a Diretoria de Assuntos Fundiários da Funai para encaminhar peças iniciais do 
referido processo e conhecer as providências que haviam sido tomadas pelo órgão indigenista 
no tocante à demanda pela formação de um grupo técnico para realizar os estudos 
antropológicos que precedem à resolução do problema fundiário.(id., fl. 31) 

Cabe entretanto esclarecer que toda documentação encaminhada por esta instância do 
poder federal à Funai entendeu o trabalho do Diretoria de Assuntos Fundiários e de um de 
seus braços executores o Departamento de Identificação de Delimitação (Deid) como sendo 
um estudo que tem como primeira etapa o reconhecimento étnico dos grupos que apresentam 
pleitos fundiários. A resposta encaminhada via Ofício n.º206/DAF em 27 de março de 2001 à 
Procuradora Regional da República resume os objetivos da formação do Grupo Técnico Rio 
Tapajós, qual seja, realizar estudos e levantamentos preliminares que permitam o mapeamento 
de todas as comunidades indígenas que solicitaram ajuda ou que foram observadas como 
tendo problemas fundiários. A intenção era tomar este mapeamento como instrumento para o 
planejamento das ações seguintes no tocante à formação de grupos técnicos de identificação e 
delimitação destinados ao estudo específico do problema fundiário. Considerando que se 
tratavam de comunidades cuja existência era desconhecida da Funai, o que se tinha a fazer era 
um reconhecimento oficial, ou melhor, o estabelecimento de um primeiro contato do órgão 
indigenista com o objetivo de saber quem são, quantos são, como vivem e quais são os seus 
problemas a fim de que começassem a usufruir dos direitos que a Constituição lhes reserva 
enquanto índios. 

Além deste objetivo básico, tínhamos como referencia às nossas ações, o pensamento 
da própria procuradora da 6ª. Câmara, Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira, 
expresso em comunicação intitulada "O direito de ser Índio e seu significado" (2001 ), na qual, 
norteando-se pelo espírito pluralista do artigo 215 da Constituição, propõe que a nova postura 
do legislador seja a de reconhecer o direito de os próprios grupos indígenas definirem o que 
são e como querem viver, abstendo-se de categorizá-los segundo os valores e cultura da 
sociedade nacional. 

Estes cuidados conceituais e metodológicos são aqui colocados em função do que 
passo a descrever a partir da reunião realizada na sede do Ibama em Santarém com os 
representantes das comunidades ribeirinhas do baixo Tapajós. 

O encontro teve início por volta das 8:30 de uma manhã chuvosa. Os participantes, 
pessoas simples, homens e mulheres que são lavradores e coletores de produtos da floresta, 
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foram chegando aos poucos vindos de localidades distintas e distantes, conversando entre si e 
demonstrando alguma prática em reuniões políticas. Iniciaram-se os trabalhos com uma 
exposição do representante do lhama, mostrando que o objetivo da reunião era avaliar o 
aspecto indígena de uma questão maior que compreende a existência de comunidades 
ribeirinhas habitando em caráter tradicional terras situadas dentro de duas unidades de 
conservação deste órgão ambiental no estado do Pará - a Reserva Extrativista (Resex) 
Tapajós- Arapiuns e a Floresta Nacional (Flona) do Tapajós. A primeira parte da reunião foi 
destinada à apresentação pessoal de todos os participantes e exposição da questão vista em 
nível da instituição ou da comunidade que cada um representava. Havia representantes da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária(Embrapa) e do lhama, em especial do grupo 
gestor da Flona Tapajós que trata da questão humana. Estavam presentes lideres das 
comunidades de Tauari, Pini, Marai, Bragança, Taquara, Marituba, Paraíso, Itapaiúna, 
Acaratinga, Piquiatuba, Muratuba, Mirixituba, Paraná-Pixuna, etc. Havia representantes de 
organizações de natureza comunitária e indígena como a Associação da Reserva Extrativista 
Tapajós-Arapiuns e a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia 
Brasileira(Coiab). Representando organizações não governamentais de apoio às comunidades 
ribeirinhas estavam presentes o Grupo de Defesa da Amazônia (GDA) e o Grupo Consciência 
Indígena (GCI). 

Estes foram os nomes de entidades e de comunidades que anotei durante a reunião. 
Não obtive depois a lista de presenças. Não registrei a presença do Ministério Público ou da 
Procuradoria da República no município de Santarém. A discussão manteve-se entre os 
integrantes do GT Tapajós, o lhama, os comunitários e algumas entidades de apoio à questão 
indígena. A reunião tinha sido provocada pela nossa viagem de levantamento. A notícia de 
que estávamos "cadastrando índios" levantou expectativas e receios de que aqueles que 
fossem identificados como não-índios seriam prejudicados no encaminhamento da questão 
fundiária, esta imbricada e atrelada à ambiental e aos aspectos complexos que envolvem a 
sobreposição de comunidades ribeirinhas tradicionais em áreas de unidades de conservação. 

Pode-se dizer, sem sombra de dúvida, que nem todos representantes de comunidades 
ali presentes demonstraram em seus discursos o desejo de serem identificadas como 
indígenas. À primeira vista, esta situação parecia inusitada. As mesmas comunidades que 
haviam permitido que seus líderes registrassem seus nomes nos abaixo-assinados 
encaminhados à Funai, agora manifestavam receio de virem a ser identificadas como 
indígenas? Espero que outras pessoas que participaram desta reunião possam comentar suas 
impressões confirmando ou não as minhas. Captei receio, o medo que caracteriza a situação 
de se estar diante de escolhas em que ainda se desconhecem os seus efeitos e a sua validade. 
Eles não conhecem a Funai, não experimentaram a sua atuação institucional junto às 
populações indígenas. Pode-se afirmar que, somando a esse medo, existe um sentimento de 
rejeição à idéia de que uma vez reconhecidos pelo órgão indigenista e consequentemente por 
este assistidos, tenham de retomar aos modos de ser e pensar peculiares aos índios. Se lá em 
Pimental, ouvia-se de um Munduruku um discurso de rejeição a retomar às cabeceiras dos 
rios, às "aldeias do alto" - "eu não sou caranguejo ... não ando para trás" - é natural perceber 
nesses representantes comunitários, indivíduos mestiços com histórias de vida centenárias de 
contato com nossa cultura e sociedade nacional, uma rejeição bem maior a essa possibilidade 
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que, na sua perspectiva, assemelha-se a um retrocesso o assumirem-se novamente índios tal 
como foram seus antepassados. Assim poucos ali presentes se apresentaram como índios e 
trouxeram de suas comunidades esta inesperada mensagem. 

A discussão estava apenas no começo e prosseguiu na direção de se ouvir mais o 
pensamento dos comunitários. Outro motivo a explicar o receio em identificar-se como índios 
reside no conflito latente e em alguns casos já declaradamente manifesto entre as 
comunidades quanto aos limites existentes entre as mesmas, caso, como vimos acima, 
algumas fossem reconhecidas pela Funai como indígenas em detrimento de outras ( como se 
esta decisão envolvendo a condição existencial de coletividades fosse prerrogativa de um 
órgão governamental). É o caso de Marai, Bragança e Marituba. Estas comunidades são 
contíguas, não apenas dividem limites e partilham áreas comuns de extração onde caçam e 
coletam produtos essenciais à subsistência, como também e fundamentalmente, possuem uma 
mesma história de constituição. O impasse surgiu com Marai recusando-se a identificar-se 
como comunidade indígena, contrapondo-se à decisão tomada por suas vizinhas, Bragança e 
Marituba. O fato de algumas comunidades assumirem-se como indígenas, dentre outras que 
não o querem fazer são perspectivas que irão provocar sérias brechas em uma sistema de 
relações fundamentado em uma mesma história de constituição e um mesmo modo de 
produzir a subsistência (e as similaridades não param aí). 

Certamente estes antagonismos não foram produzidos pela presença do GT em vias de 
realizar o levantamento em suas áreas. Devem ser muito mais resultado da ausência de um 
trabalho sociológico que perceba, valorize e viabilize esses modos tradicionais de produzir a 
subsistência e suas formas cooperativas de trabalho no sentido da manutenção destas 
comunidades dentro do contexto das unidades de conservação e sob a jurisdição do lhama. De 
certa forma, a Funai, com quase um século de atividade institucional dirigida à conservação 
dos grupos indígenas e suas culturas, já faz no dia-a-dia esse trabalho de reconhecer e 
valorizar as organizações e saberes indígenas, assistindo-os sem intenção de interferir sobre 
os mesmos (pelo menos, em teoria, se considerarmos tão somente o que recomenda a 
legislação). O Ibama experimenta trabalhar com o aspecto humano da questão ambiental há 
pouco tempo. E os projetos elaborados com os ribeirinhos são esforços neste sentido. De 
acordo com o que explicou um dos integrantes do grupo gestor do Ibama durante a reunião, a 
idéia dos projetos do Promanejo é essa: reconhece-se a permanência das comunidades em 
unidades de conservação e estimula-se o uso de recursos naturais segundo procedimentos 
tradicionais colaborando para que o resgate e a sua prática sejam efetivos. No caso das 
reservas extrativistas, - conforme pude registrar posteriormente à viagem, através de folhetos 
explicativos impressos pelo lhama e pelo Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentado 
das Populações Tradicionais (Cnpt) - garante-se a terra às famílias que ali moram, permite-se 
às mesmas continuarem a viver das atividades econômicas que tradicionalmente executam; 
são elas orientadas para o uso dos recursos naturais de maneira sustentável e estimuladas ao 
associativismo e à busca de alternativas de aumento da renda familiar em conformidade com 
o plano de utilização feito pela própria comunidade, com a aprovação do lhama. 

Daí, talvez, a relutância dos representantes comunitários em receber o GT uma vez que 
os resultados do nosso levantamento poderão implicar em um novo processo a qual eles se 
desgostam em contar osjá 27 anos de embates e discussões intermináveis com órgãos federais 
que atuam sobre suas áreas, onde habitam tradicionalmente ( em alguns casos, sempre é bom 
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repetir, em caráter imemorial). Esta seria portanto a segunda razão para não desejarem receber 
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o GT em suas comunidades, qual seja, substituir o órgão federal com quem devem dialogar a 
solução do problema fundiário que surgiu com a criação destas unidades Ide conservação 
sobrepondo-se às suas terras tradicionais. ! 

Vale abrir um parêntese para breves esclarecimentos sobre a criação jdas unidades de 
conservação no estado do Pará. O Parque Nacional da Amazônia foi eriadolpelo Decreto n. 
73.683 de 10 de fevereiro de 1974 e alterado em seus limites pelo Decreto n. ?0.823, de 18 de 
janeiro de 1985 apresentado-se atualmente com uma área de 864.047 hectares e perlmetro de 
701 km. A Floresta Nacional do Tapajós foi criada pelo Dec. 73.684 de lQ de fevereiro de 
1974 com uma área de 600.000 hectares. A Reserva Extrativista Tapajós-Arápiuns foi criada 
através de Decreto s/n de 6 de novembro de 1998 com área aproximadã de 647.610,74 
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hectares. A antropóloga Edviges Ioris em uma comunicação intitulada "Conflitos em unidades 
1 

de conservação com populações locais: o caso da Floresta Nacional do Tapajós", apresentada 
à XXIl Reunião Brasileira de Antropologia em julho de 2000, faz um relevante trabalho de 
recuperação da história da criação desta unidade de conservação chamando ktenção para "as 
formas equivocadas e autoritárias com que estas populações foram pensadas quando se 
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intensificou o processo de criação de áreas protegidas no Brasil"(2000: 17). Com exceção das 
reservas extrativistas, ainda conforme esta autora, todas as demais unidades! de conservação 
no Brasil foram criadas prevendo-se a ausência de moradores no interior da área, No caso das 
unidades de conservação do Pará, tanto a Flona Tapajós quanto o Pama da kazônia, apesar 
de pertencerem a categorias diferentes quanto ao tratamento aos recursos naturais, tinham em 
comum não permitir a presença humana. Esta situação só mudaria duas !décadas depois, 
através do Decreto n.01.298, de 27 de outubro de 1994, quando passou ~ ser admitida a 
permanência de populações tradicionais dentro de Florestas Nacioniis mediante a 
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comprovação de que já lá viviam antes da data de sua criação. A Floresta Nacional do Tapajós 
constitui exemplo de autoritarismo e arbitrariedade: seus moradores tradiciotiais só souberam 
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da criação da unidade quando estavam em vias de serem desapropriados (iq.:2-4). Veremos 
com vagar que estas comunidades não retrocederam face à ameaça de serem retiradas de suas 
terras. No momento, vale assinalar que a entrada da Funai na questão fundiária das 
comunidades ribeirinhas do baixo Tapajós é apenas um dos capítulos mais recentes escrito por 
um forte movimento de resistência pela permanência nas terras em que sempre viveram. Tudo 
isso começou com a criação dos parques há exatos 27 anos. : 

Feitas estas necessárias colocações ao leitor que porventura estiver tomando 
conhecimento da questão pela primeira vez, retomemos ao relato da reunião. Após os 
comunitários e o próprio lhama terem se pronunciado, foi solicitado aos integrantes do GT 
que fizessem uma exposição sobre o trabalho realizado pela Funai. O Administrador de 

1 

Itaituba explicou o trabalho feito em sua regional na assistência aos índios: Em seguida, o 
coordenador do GT Tapajós explicou o trabalho realizado pela DAF e b DEID para a 
regularização fundiária das terras ocupadas por grupos indígenas. As dúvidàs que surgiram 
vieram mostrar que os projetos do lhama ainda não haviam saído do papel e que os 
comunitários estariam, portanto, em condições de escolher entre uma e outra opção. A 
questão que persistia em todas as falas era a de saber a natureza do dofuínio que estes 
ribeirinhos teriam sobre as terras em que vivem, caso a Funai fosse tratar do problema 
fundiário. 
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Pela legislação ambiental existente, tomemos por exemplo a Lei n.º9.985, de 18 de 
julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
(SNUC) estabelecendo critérios e normas para a criação, implantação e gestão das mesmas. 
Nesta lei define-se Floresta Nacional e a Reserva Extrativista como áreas de conservação 
ambiental em que se admite a permanência de populações tradicionais. No artigo 17, 
parágrafo 2, admite-se a permanência de populações tradicionais que habitavam Florestas 
Nacionais quando de sua criação, "em conformidade com o disposto em regulamento e no 
Plano de Manejo da unidade". No artigo 23 define-se que a "posse e o uso das áreas ocupadas 
pelas populações tradicionais nas Reservas Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento 
Sustentável serão regulados por contrato, conforme se dispuser no regulamento desta lei". 

Como se depreende desta lei, não há referência explícita ao tempo em que vigoram tais 
contratos. Na verdade, não tive oportunidade de avaliar de perto esses contratos de concessão 
de uso se são de natureza coletiva, familiar ou individual. Sabe-se que são temporários. Ouvi 
da parte de um morador que estão em tomo de 25 anos. Creio, pois, que reside no caráter 
transitório desses contratos - acrescido do entendimento peculiar dado pelas populações 
ribeirinhas ao uso que fazem dos recursos naturais, - a motivação maior que teria levado 
muitas das comunidades a buscar alternativa mais duradoura encaminhando à Funai a 
solicitação de apoio à demanda pela solução de seu problema fundiário. 

Foi o momento em que pudemos ouvir comunidades como Takuara, Bragança e 
Marituba - que haviam levado o problema fundiário à Funai desde 1998, - sustentarem com a 
mesma tenacidade nesta reunião o desejo de receber o GT em suas terras. Alguém perguntou 
ao tuchaua que representava Takuara na reunião se teria valido a pena encaminhar a questão à 
Funai e este respondeu afirmativamente dizendo que hoje, caça queixada que estraga sua roça 
sem medo de reprimendas por parte do lhama, o que, no entender deste comunitário, já se 
constitui uma primeira vivência em tomo do que significa assumir-se como Í!l.ºio. -·---------· _. ( 

A reunião serviu-nos para anotar em nossos registros exatamente as/ 12 comunidades. .. ! 
que se identificam como indígenas e que desejavam a nossa visita. Si~mente 
anotamos também o pedido de 6 comunidades que, embora relutantes quanto à sua identidade 
étnica, manifestaram desejo de que o GT visitasse as suas comunidades para conversar com os 
demais moradores esclarecendo o trabalho da Funai. 

4. De volta ao barco para o trecho Santarém a Itaituba do baixo Tapajós 

Reiniciamos a viagem de barco no mesmo dia 9 de abril, passando pelo povoado de 
Alter do Chão. Prosseguindo rio acima pela margem esquerda, visitamos Anumã, Solimões e 
Capichauá a fim de prestar os esclarecimentos solicitados na reunião, até chegarmos a 
Mura.tuba, onde reiniciamos os estudos e levantamentos da primeira fase desta viagem pelo 
Tapajós. Atravessamos o rio, realizamos levantamentos nas comunidades da margem direita: 
Takuara, Bragança e Marituba, parando por algumas horas em Itapaiúna e Paraíso para 
conversar, conhecer e prestar esclarecimentos. Fizemos novamente a travessia do rio e desta 
vez visitamos as comunidades da margem esquerda: Mirixituba, Santo Amaro, Jauarituba, 
Paraná-Pixuna e Jaca. Conhecemos o povoado de Boim. Seguindo na mesma margem 
esquerda, rio acima, realizamos levantamentos em Pinhel e Camarão, encerrando os trabalhos 
de campo em Escrivão, última comunidade, no dia 30 abril. No retomo à Itaituba, passamos 
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pela cidade de Aveiro e Fordlândia. Foram 1.069 Km em linha reta (GPS) contando a partir 
de Jacareacanga. 

Este itinerário atendia à programação traçada a partir da reunião e foi se ajustando às 
condições de pesquisa em cada comunidade, à presença e disponibilidade dos comunitários, 
sem esquecer a organização interna do GT para dar andamento aos trabalhos de campo. Assim 
sendo, ao invés de descrever cronologicamente esse vai e vem pelo rio, ora subindo ora 
descendo ou fazendo a travessia deste Tapajós que nesta altura se alarga como um mar, 
retomarei aqui o relato das observações de campo discutindo o conjunto dos dados em termos 
de alguns pontos em comum. Tratarei em primeiro lugar das comunidades que solicitaram a 
presença do GT para ouvir esclarecimentos e refletir sobre sua própria condição existencial, 
pois serve-nos como contraponto ao que se descreverá a respeito das comunidades que 
solicitaram e aguardavam este levantamento porque se assumiam indígenas e contavam com o 
apoio da Funai para solução do problema fundiário . 

4.1. Comunidades que solicitaram esclarecimentos do GT 

4.1.1.Anumã 

O mapa da Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns-PA, fornecido pelo Ibama/Cnpt, 
escala 1:700.000, traz o topónimo Amunã. (anexo 10) É a quarta comunidade da Resex para 
quem vem de Santarém pela margem esquerda do Tapajós. Na verdade, passamos por lá à 
procura de informações sobre a localização das comunidades que haviam nos chamado. 
Perguntando se haveria índios, indicaram as comunidades rio acima, Pedra Branca, Solimões 
e Capix:uã. Disseram também que estavam implantando diversos projetos elaborados com o 
lbama, como a criação de um viveiro de peixe e o plantio de curauá, urucum, seringa e coco. 
A comunidade ali existente é constituída por indivíduos com pouco tempo de ocupação na 
localidade. O lugar, porém, segundo afirmam, tem mais de 60 anos. 

4.1.2.Solimões 

É a sétima comunidade da Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns, sentido rio acima. 
(anexo 10) É constituída por 32 famílias que totalizam uma população de 195 pessoas. 
Reunimo-nos com eles por algumas horas. Os moradores, em grande parte, estavam 
internados nas áreas centrais, envolvidos com o trabalho agrícola em suas colônias. Havia 
poucas pessoas na reunião, em geral mulheres, crianças, pessoas de idade avançada. Entre as 
falas, prevaleceu a pouca convicção de que são índios ou descendentes indígenas. Alguns 
simplesmente disseram que não são índios. Outros hesitaram, narrando episódios associados a 
antepassados indígenas que estiveram envolvidos em uma guerra que, pela localização 
geográfica da comunidade, trata-se certamente do movimento popular dos cabanos ocorrido 
entre 1823 e 1840 em todo o estado do Pará e parte do Amazonas, unindo brancos pobres, 
índios, negros e mestiços contra a escravidão e o regime colonial que ainda prevalecia nos 
primeiros anos de independência do Brasil. Mas a informante não foi além de referências 
difusas a perseguições, justificando que se tratava de uma época que não chegou a viver e 
que seus pais e avós não puderam transmitir o que sabiam por força do medo gerado durante a 
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dura repressão exercida pelo governo provincial do Pará contra os que participaram deste 
movimento. Explicou ainda que, ao tempo desta guerra, quando os brancos chegavam junto a 
essas localidades em embarcações, os adultos se apressavam em esconder as crianças no mato 
sem explicar o porquê. Este pânico gerado em plena guerra teria sido transmitido de geração a 
geração, constituindo uma memória construída na opressão que não guarda referências 
precisas aos seus antepassados, uma vez que esses perseguidos eram os índios, negros e 
mestiços que lutaram na cabanagem. 

Entretanto esta é apenas uma das muitas histórias de vida relatadas em poucas palavras 
por cada pessoa que se apresentou nesta reunião. Do encontro resultou a impressão de se 
tratar de uma comunidade formada recentemente por pessoas vindas de diferentes lugares, que 
em nada lembram os grupos étnicos que se auto identificam a partir de uma origem e história 
em comum. São grupos familiares de distintas origens que formam uma comunidade por 
habitarem o mesmo espaço social, exercerem as mesmas atividades econômicas, participarem 
de mesma associação comunitária, e, muitas vezes, estabelecerem relações entre si de 
casamento e trabalho. 

As dúvidas que foram apresentadas ao GT durante a reunião demonstraram que aqui 
em Solimões a identificação étnica é uma questão avaliada em termos de bens e direitos que 
possam adquirir caso venham a identificar-se como índios. Neste caso, a identificação étnica 
seria muito mais uma opção política e conjuntural do que a condição existencial de cada 
indivíduo ciente de sua origem e de pertencer a determinado grupo. E o fato de não se 
declararem índios, por não se sentirem tais, ainda que muitos deles possam mesmo provir de 
uma origem indígena, foi no mínimo uma atitude franca e respeitosa para com o GT. 

4.1.3.Capichauã e Vista Alegre 

Ainda com intuito de prestar esclarecimentos, visitamos mais duas comunidades 
dentro da Resex Tapajós-Arapiuns. (anexo 10) Tratam-se de Vista Alegre, que possui 47 
famílias e uma população de 178 pessoas, e Capixauã, constituída por 23 famílias que 
totalizam 98 pessoas. Estes dados precisos nos foram fornecidos pela liderança comunitária. 
Capichauã, localmente alguns pronunciam copichauã, palavra indígena, significando para 
alguns capim cheiroso, para outros o nome da própria etnia que primeiro habitou o lugar. É 
também nome do lago e igarapé que corre naquela região. No mapa político-rodoviário a 
grafia do topônimo é capixuá e na Carta Geográfica Santarém, escala 1:250 000, folha SA.21- 
Z-B MIR-98, Capichauã. Tal como em Solimões, Capichauã e Vista Alegre são 
comunidades constituídas por famílias de distintas origens, havendo entre as mesmas algumas 
poucas que possuem descendência indígena. Interessante é que esta particularidade é indicada 
pelos outros comunitários não indígenas, estes em maioria numérica. Entre as falas da 
reunião, há referências ao lugar como sendo de antiga ocupação humana. Há notícias de 
achados de cerâmica. Aqui a cabanagem foi descrita como o tempo do "quebra panela". As 
comunidades de Anumã, Solimões, Pedra Branca, Vista Alegre e Capichauã formam uma 
mesma associação, havendo um permanente relacionamento social e econômico entre as 
mesmas. Há uma estrada de terra que margeia o rio ligando-as. Todas as comunidades aqui 
mencionadas estão no município de Santarém. Apesar de estarem a quatro horas da capital do 
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município, encontram-se carentes de apoio e beneficios públicos. As escolas foram 
construídas pelas próprias comunidades, mas só funcionam durante o dia, por não haver 
gerador de energia, o que certamente reduz as oportunidades de educação para quem trabalha. 
Também não há postos médicos. 

4.1.4.Itapaiúna e Paraíso 

Trata-se de comunidades que ficam na margem direita, dentro da Floresta Nacional do 
Tapajós. No mapa desta unidade de conservação fornecido pelo Ibama, escala 1:800.000, 
consta apenas o topônimo Itaparuna, omitindo-se Paraíso. (anexo 11) O mapa da Reserva 
Extrativista Tapajós-Arapiuns, escala 1 :700.000, traz o topônimo que também ouvi: ltapaiúna, 
mas também omite Paraíso.(anexo 10) 

ltapaiúna fica no município de Belterra. A comunidade solicitou a presença do GT 
para ouvir esclarecimentos sobre a condução do problema fundiário pela Funai. Na reunião 
havia apenas 13 adultos e 4 crianças; os demais, de uma comunidade de 3 3 casas, estavam 
ausentes, certamente ocupados com o trabalho da subsistência. No início da reunião estavam 
reticentes: ouviram mais, falaram pouco. Pelo caráter das perguntas, captei receio fundado em 
experiência histórica recente: fatos ligados à criação da Floresta Nacional do Tapajós em 
1974, em que coube ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal(lbdf), que precedeu 
o lbama na função de órgão ambiental, realizar levantamento das populações existentes em 
seus limites para fins de desapropriação. 

Para melhor entender o contexto político da passagem do GT por Itapaiúna, vale 
esclarecer que tínhamos acabado de concluir o levantamento em Takuara, uma das 
comunidades da Flona Tapajós que se assume indígena. É possível que a expressão 
"levantamento" remeta à memória dos comunitários sobre a época em que a legislação não 
permitia a presença humana em florestas nacionais e volte a ter sentido na situação em que o 
GT formado pela Funai analisa o pleito fundiário de comunidades que se consideram 
indígenas. A grande questão é que a identificação indígena não existia para comunidades 
como Itapaiúna, pelo menos para aquela representação comunitária que recebeu o GT no 
barracão onde funciona a escola da localidade. Seu temor era portanto saber que destino 
teriam os não-índios caso áreas como a de Itapaiúna viessem a ser englobadas no que fosse 
definido como terra indígena em favor de comunidades como Takuara. Assim, além de 
formularem perguntas a partir da perspectiva de quem não se considera índio, a experiência 
negativa que tiveram com instituições governamentais que administraram (ou administram) a 
área tomou-os cautelosos e até mesmo desconfiados quanto a possibilidades novas de solução 
do problema fundiário. De qualquer forma é louvável a sinceridade com que trataram da 
questão, abstendo-se de receber beneficios pelo fato de não se sentirem indígenas. Vale notar 
que muitas vezes a pessoa que estava a negar a identidade indígena apresenta traços 
visivelmente indígenas. 

A um certo momento pronuncia-se um indivíduo adulto dizendo algo apresentado à 
anotação como: 
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eu sou índio, tenho certeza que meu pai é índio. Mas não posso pedir que a Funai vá 
resolver o meu problema e deixar o meu vizinho, que não é, em situação pior. 

Pois é essa a situação de um índio ou um descendente indígena em contexto 
majoritariamente não-indígena. Aliado a sucessivas experiências negativas com órgãos 
governamentais, o que se constatava é que não basta ter um semblante indígena ou possuir 
uma história genealógica relacionada a antepassados indígenas. Verificava-se assim nesta 
situação de simbiose que a identificação indígena é também uma opção política elaborada 
coletivamente. Muitas vezes não é imanente, fundada numa origem étnica real, e sim 
socialmente construída. E a situação do momento, talvez porque sejam minoritários, não é a 
de se assumirem indígenas. 

V ale ainda registrar que, ao final da reunião, a mesma pessoa que havia indicado sua 
descendência indígena também nos forneceria a informação de que a constituição da 
comunidade de ltapaiúna está relacionada à chegada de uma família africana ao lugar em 
1903. Quem eram esses africanos e como chegaram a constituir esta comunidade de 33 casas 
são perguntas que podem vir a ser respondidas em pesquisa posterior, específica e mais 
aprofundada, caso os interessados venham a modificar sua decisão de não se interessar na 
regularização indígena procedida pela Funai. 

Paraíso embora próxima a Itapaiúna encontra-se sob a jurisdição do município de 
Aveiro. Chegamos a esta comunidade na boca da noite para a reunião com uma comunidade 
formada por 15 casas onde vivem aproximadamente 70 pessoas. Havíamos aprendido com a 
experiência que reuniões realizadas no correr do dia sem aviso prévio eram marcadas pela 
ausência da população economicamente ativa com poder de influência nas decisões da 
coletividade. Por outro lado, contávamos com os comentários e seus efeitos a partir da 
reunião de Itapaiúna realizada naquele mesmo dia, .de modo que a discussão sobre o 
procedimento fundiário efetuado pela Funai voltou a ser exposto pelos integrantes do GT aos 
comunitários de Paraíso. Novamente as pessoas apresentaram suas dúvidas com respeito ao 
trabalho da Funai e sobre o que significava virem a se assumir indígenas. Pelas perguntas iam 
elaborando internamente sua posição. Percebia-se que estavam e sentiam-se sujeitos às 
definições e percepções das instituições que atuam na região, não apenas órgãos federais, 
estaduais e municipais (Ibdf, lhama, prefeituras, Funai) como também a Igreja Católica e as 
organizações não governamentais de apoio à questão indígena do baixo Tapajós. O 
relacionamento com estas instituições tem produzido um sentimento sobretudo de cautela, 
uma vez que, ao cabo de quase três décadas a partir da criação das unidades de conservação 
do estado do Pará, ainda não viram seus direitos à terra onde tiram sua subsistência serem 
reconhecidos. Parece então que o sentir-se índio ou não vem permeado pela busca deste 
direito, pois, são antes de tudo lavradores e coletores de produtos da floresta. A terra é um 
meio de produção sem a qual não podem existir. Todas as perguntas assinalam interesse 
central em assegurar o seu direito à terra. Assim preocupados em entender o que cada 
instituição tem a proporcionar, avaliam como tem sido sob a jurisdição do lhama, 
reconhecendo falhas daquele órgão ambiental em não tomar providências contra a presença de 
madeireiros dentro da área da Floresta Nacional do Tapajós. Percebem que a situação jurídica 
de terra indígena dá maior segurança a seus moradores e permanência em caráter coletivo. 
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Como sempre, poucos indivíduos se pronunciaram afirmando-se indígenas sendo importante 
observar que são exatamente os que pertencem às famílias mais antigas do lugar. Mas o que, 
em geral, prevaleceu foi a hesitação quanto a identidade étnica que deveria ostentar a 
comunidade em termos coletivos. 

A experiência assim demonstrou que casos como Anumã, Capichauã, Vista Alegre e 
Solimões no que tange às comunidades que estão dentro da Resex Tapajós-Arapiuns assim 
como Itapaiúna e Paraíso, com relação às da Flona Tapajós constituem situações étnico 
culturais distintas, ainda que estejam em uma mesma área geográfica. Ou seja, o que se passa 
em Itapaiúna e Paraíso, por exemplo, não é o que veremos em Takuara, Bragança e Marimba, 
embora próximas, histórica, geográfica e economicamente. 

Os dados aqui apresentados foram recolhidos durante as horas em que transcorriam as 
reuniões realizadas com estas comunidades, não se constituindo, portanto, em realidades 
observadas ao longo de uma pesquisa antropológica. Além de serem dados de algumas horas 
de reunião, refletem situações e posicionamentos que podem estar em plena transformação 
haja vista o que se passa entre as comunidades vizinhas que solicitaram a presença da Funai 
porque se consideram indígenas. Para o momento, cabe apenas registrar que estas 
comunidades não apresentaram reivindicação de terra à Funai. 

4.2. Comunidades da Floresta Nacional do Tapajós que solicitaram a presença do GT 

A dúvida colocada pelo comunitário em Itapaiúna quanto ao caráter que teria o nosso 
levantamento para decidir sobre a questão fundiária da região é, como mencionamos acima, a 
conseqüência dos primeiros embates que os moradores tradicionais tiveram com o lbdf 
quando foi criada a Flona Tapajós em 1974 sob uma legislação que não permitia a presença 
humana em seus limites. Como narra Edviges Ioris, as comunidades não aceitariam a 
desapropriação e iniciaram a organização de um forte movimento de resistência pela 
permanência nas terras em que são nativos. Face a esta reação, o lbdf, em reunião ocorrida 
em Santarém no dia 09 de maio de 1983, apresentou proposta de exclusão de uma área da 
Flona para as comunidades. No relatório desta reunião informa-se que houve unanimidade 
quanto a esta decisão mas não se menciona o tamanho da referida área, o que se constituirá 
em ponto central de uma questão até hoje indefinida. (Ioris, 2000, 11) 

Ocorre que um mês antes desta reunião, o lbdf já havia contratado os serviços 
topográficos do 8° Batalhão de Construção e Engenharia do Comando Militar da Amazônia 
(8° Bec) para separar 27,600 ha da Flona em favor das comunidades. A área proposta tinha 
uma extensão média de 4 kms, contando desde a beira do Tapajós ao interior das matas. Esta 
proposta de demarcação representava a metade da área reivindicada pelas comunidades e 
praticamente se restringia às áreas arenosas de beira rio, desconsiderando as áreas agrícolas 
onde ficam suas colônias, situadas a cerca de 7 kms. e, mais além, o interior das matas, onde 
tradicionalmente caçam e extraem produtos florestais básicos à sua subsistência. Assim 
conforme narraram à antropóloga Ioris, as comunidades foram até o local onde estavam sendo 
iniciados os serviços de demarcação pelo 8° Bec e impediram a sua continuação. Oito meses 
depois, em 1984, as comunidades realizaram sua própria linha de demarcação fixada em tomo 
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de dez kms. a partir da margem do Tapajós, denominando-a "Pico das Comunidades, em 
oposição ao Pico do Ibdf (id.,13) 

O Ibdf e depois o lhama jamais reconheceram os limites estabelecidos pelas 
comunidades. Por outro lado, estas últimas também não retrocederam e vêem mantendo o uso 
e domínio da área pleiteada.(id., 14) Como bem ponderou Ioris, a imposição do órgão 
ambiental no sentido de as comunidades se restringirem às áreas de beira, além de causar 
profundos danos à organização social e cultural da "unidade produtiva da família cabocla", 
representava a médio e longo prazos, uma ameaça ao ambiente natural na medida em que, 
impedidas de intercalar suas moradias e roças segundo o calendário econômico das estações 
amazônicas acabam utilizando de forma excessiva e desigual os recursos naturais sem 
possibilidades de fazer o manejo que tradicionalmente saberiam realizar. (id., 14) 

Conforme Ioris, esta falta de entendimento entre as partes, marcada por momentos de 
tensão social e desconfiança, só veio a piorar em 1989, quando o lhama elaborou o "Projeto 
Manejo da Floresta Nacional do Tapajós para Produção Sustentada de Madeira Industrial" em 
parceria técnica com a Itto (lnternational Timber ??? Organization), a inglesa Agência 
Ultramarina de Desenvolvimento(Oda), e a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária/Centro de Pesquisa do Trópico Úmido (Embrapa/Cpatu). O objetivo era 
explorar cinco mil hectares de madeira na Flona Tapajós. Desta área, acreditava-se que 25% 
correspondiam ao que as comunidades estavam pleiteando. Assim, do mesmo modo com que 
vieram a paralisar os serviços de demarcação do Bec, as comunidades também o fariam com 
relação aos trabalhos de identificação das espécies pela Embrapa.(p.15) 

Apesar desta situação de impasse, o Ibama rermciou as negociações com as 
comunidades que, aquela altura, já contavam com o apoio de organizações não 
governamentais como Projeto Saúde e Alegria, a Comissão de Pastoral da Terra e o Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais. Seria criado um Grupo de Estudo da Flona Tapajós por Decreto 
Municipal n.º18, de 3 de abril de 1992 a fim de definir-se uma área para as comunidades. 
Estas inicialmente propuseram uma área de 100 ha por família, mas em levantamento sócio 
econômico e consulta às comunidades, realizado em 1996, do qual a própria Edvinges Ioris 
fez parte, irá prevalecer a proposta de uma área de 67,625,91 ha para cada família. 
Entretanto, no ano de 1996, já se permitia a presença de populações dentro de Florestas 
Nacionais (decreto n.º 1.298, de 27 de outubro de 1994), mas a área das comunidades 
ribeirinhas da Flona Tapajós continuava sem definição. Nas conclusões de seu estudo Ioris 
observa que o lhama sempre procurou evitar conflitos de competência com Funai com relação 
aos grupos indígenas mas protelou suas decisões com relação aos "caboclos da Flona''.(id.18) 
Percebendo a posição marginal que ocupavam na ordem das decisões governamentais, 
algumas destas comunidades ribeirinhas da Flona-Tapajós resolveram buscar alternativa de 
solução do problema fundiário recorrendo-se à Funai. Inicia-se então um vigoroso 
movimento de retomo à condição étnica de índios, tendo sido o que vimos nos poucos dias em 
visita a Taquara, Bragança e Marituba. 

Como se vê no estudo acima a especificidade étnica aflorou de um trabalho que· 
focalizava a presença de populações extrativistas em uma das áreas da Flona Tapajós. Seus 



seiscentos hectares abrangem os municípios de Santarém, Aveiro e Rurópolis. Limita-se ao 
oeste com o rio Tapajós, a leste com a BR-163 (rodovia Santarém-Cuiabá), ao sul com o rio 
Cupari e a Transamazônica, e ao norte com o paralelo 2º45'. Os limites desta unidade de 
conservação chegaram a atingir a sede do município de Aveiro, parte dos lotes do projeto 
integrado de colonização Itaituba (PIC-Itaituba) onde estavam assentadas 571 famílias, a 
comunidade de São Jorge localizada ao longo da rodovia Santarém-Cuiabá, os núcleos 
familiares do rio Cupari, além dos ribeirinhos que estamos a tratar, localizados na margem 
direita do Tapajós. (Ioris, 2000:5) Estas populações, em grande parte, são nativas da região, 
sendo menos significativa a representação demográfica que provêm de outros estados do país. 
Procurar conhecer quem são essas pessoas e como vivem é o mesmo que conhecer a história 
da ocupação do Tapajós da perspectiva de quem representa o resultado de uma sucessão de 
experiências de catequese, povoamento e exploração econômica. 

O baixo Tapajós foi uma área de colonização portuguesa. Os primeiros movimentos se 
efetivam através da criação de missões onde havia grandes contingentes populacionais 
indígenas. Em 1661, na foz do Tapajós, nascia Santarém a partir de uma missão jesuíta junto 
ao numerosíssimo povo que daria nome ao rio. Em 1669, é fundada outra missão jesuíta a 
partir da aldeia dos Tupinambaranas - nome genérico que abrangia uma diversidade de etnias 
ainda pouco conhecida pela arqueologia histórica. No século seguinte seriam fundadas mais 
quatro missões: São José dos Maitapus, em 1722, que é hoje o povoado de Pinhel, Iburari 
(1723), Boburé, Nossa Senhora dos Arapiuns (1723), atual Vila Franca, e Santo Inácio 
(1740), atual Boim. Nestas missões foram aldeadas as primeiras etnias que entraram em 
contato com a colonização - Iruri, Tapajós, Tupinambaranas, Tupinambás, Maitapus, para 
mencionar algumas. A lista é imensa e reveladora de uma pluralidade étnica que motivou os 
estudos etno-históricos de Miguel Menéndez (1981/2) sobre a área etnográfica e cultural que 
compreende os rios Madeira e Tapajós. Neste estudo, o historiador resgata a intensa 
movimentação de etnias em suas relações de intercâmbio e guerra, antes e depois da chegada 
do europeu, destacando entre os grupos indígenas registrados nesta região a predominância 
daqueles relacionados à família lingüística Tupi. O destino destas etnias não foi um só. Se 
não representou a extinção de grupos inteiros em surtos epidêmicos ou sob as duras condições 
do trabalho escravo, constituiu um retrocesso aos matos, preferindo-se a fuga à permanência 
junto ao branco. A última alternativa foi a de que parte das populações indígenas aldeadas 
permaneceu nas missões e tendeu a adaptar-se ao modo de vida desses primeiros núcleos 
missionários vindo a participar ativamente de situações históricas posteriores como o 
movimento bélico da cabanagem que atingiu em cheio esta região do baixo Tapajós. Essas 
aldeias e missões são, hoje, as comunidades, povoados e cidades do baixo Tapajós formadas 
majoritariamente por populações nativas que guardam fortes referências a estas origens 
indígenas em suas histórias de vida particulares e familiares. O exemplo maior é Alter do 
Chão, uma pequena cidade de duas mil pessoas em que a maioria descende dos índios Bor~ 
que lá viviam tradicionalmente e ali permaneceram a despeito da formação de uma missão -na 
região em 1738 e de todo o desdobramento urbano subseqüente. (Vaz, 1997:7) Esta pode ser 
uma das explicações sobre a origem étnica das comunidades ribeirinhas da margem direita do 
baixo Tapajós. 



MINIS1ÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do índio 

Mas podem-se entrever outras possibilidades de explicação observando os processos 
de povoamento seguintes que ocorrem ao longo do século XIX com a chegada dos padres 
capuchinhos e a fundação das aldeias indígenas Santa Cruz, Curi e Ixiuba, Santa Teresa e 
Maloca Nova - todas localizadas nos rios Tapajós e Arapiuns e destinadas aos Mawé e 
Munduruku. Entretanto, já na segunda metade do século XIX, estas missões entram em 
decadência, com exceção de Boburé que continua a atender exclusivamente índios 
Munduruku, mantendo-se como centro missionário e referência às demais aldeias 
pertencentes à mesma etnia, como as de Bacabal, Boa Vista, Igarapé-Açu, Jutái, Montanha e 
Ponta Grossa-todas situadas no médio e baixo Tapajós. (Menéndez, 1984/5:303-304) 

No século XIX, as etnias Mawé, Munduruku e Apiaká tomam-se predominantes vindo 
a ocupar o espaço histórico-geográfico antes dominado por aquelas etnias indígenas que 
haviam sido destroçadas ou que sobreviviam nos povoados criados pelos brancos às margens 
do Tapajós, sem aquela unidade étnica e pujança guerreira que causaram admiração aos 
primeiros observadores europeus. Em especial cresce a presença de assentamentos 
munduruku de caráter pacífico localizados desde o Sul do estado do Pará, do Juruena à 
confluência do Teles Pires com o Tapajós, estendendo-se por todo o curso médio e baixo 
deste rio, tanto na margem direita quanto na esquerda, até chegar à Missão do Canumã, 
também constituída por esta etnia e situada, nas proximidades do Madeira. 

Os Munduruku estabeleceram a paz com os brancos mas mantiveram as guerras 
tribais. Em incursões guerreiras seriam registrados em ataques aos Parintintín, Matanawi e 
Kawahiwa, cabendo destacar as hostilidades dos Munduruku contra os Parauaretê "na região 
do rio Copari, afluente oriental do baixo Tapajós".(Menéndez, 1984/5:359) Esta última 
informação é especialmente relevante porque mais tarde, em 1852, os Munduruku seriam 
registrados nesta mesma região pelo naturalista Henry Bates. Um século depois, entre os anos 
de 1952 a 1953, os antropólogos Murphy também registrariam a existência de aldeias 
Munduruku na região a leste de Aveiro, às margens do mesmo Cupari, argumentando a 
probabilidade de serem os descendentes dos grupos observados por Bates.(Murphy & 
Murphy, 1954:5) Vale lembrar que o rio Cupari é precisamente o limite sul da área da 
Floresta Nacional do Tapajós. Relacionamos brevemente estas notas históricas e 
bibliográficas a fim de mostrar que o mencionado movimento de revitalização da condição 
étnica não é uma construção a partir de questões políticas e fundiárias surgidas há menos de 
três décadas atrás. Está respaldado na história centenária dos primeiros habitantes indígenas 
que vieram fazer parte da colonização do baixo Tapajós. 

4.2.1. Taquara 

Coordenadas: 03°09' 52,0" 
055°09'35,0" 

Município: Belterra -PA 

População: 140 pessoas, 24 casas 
\ I ' .. ' 

._..!_ 
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No já mencionado mapa da Flona Tapajós elaborado pelo lbama não consta Taquara 
(ou Takuara, Tacuara). (anexo 11) Porém, próximo ao que pode ser o local onde está 
assentada a comunidade, entre Pinim e Boca do Mantansim, há o topônimo "Laurentino", que 
suponho constituir uma referência direta à comunidade por intermédio de seu maior líder, o 
pajé já falecido Laurelino Floriano Cruz. Vale notar que Bragança e Marituba também não 
constam do mesmo mapa, o que parece refletir situações passadas em que, de parte a parte, 
lbama e comunidades ribeirinhas tenderam a encaminhar a questão fundiária no sentido da 
exclusão de uma área fora dos limites da Flona. Também pode ser indicativo do 
relacionamento sempre conflituoso com o órgão ambiental resultante de perspectivas 
divergentes quanto ao uso dos recursos naturais por parte destas populações que dependem do 
extrativismo para sobrevivência. 

Taquara foi a primeira comunidade a procurar a Funai através de sua representação 
administrativa em ltaituba em 1998. O gesto de se apresentar como um grupo com origens 
indígenas foi um ato político que já permitia algumas avaliações positivas por parte de seus 
membros quando se reuniram com o GT para uma conversa sobre seus problemas específicos. 
De um lado, reconheciam que haviam desencadeado um movimento étnico que despertou a 
percepção de um nós coletivo que estava imanente entre eles e também entre estas outras 
populações que vivem tanto na margem direita dentro da Floresta Nacional quanto na margem 
esquerda nos limites da Reserva Extrativista. Felizmente esta divisão de tipologias de 
conservação ambiental tem efeito apenas administrativo e não quebra uma certa uniformidade 
étnica e cultural que há entre estas comunidades de origem indígena, às vezes, partilhada entre 
si e reavivada no dia-a-dia de mesmo modo de produzir a subsistência. De outro lado, este 
gesto político havia desencadeado um processo interno à comunidade que vem propiciando 
um reencontro com um universo cultural ao qual se identificam cada vez mais, seja porque se 
voltam ao passado e aos seus anciãos em busca de explicações sobre suas origens e história 
específica, seja porque, na medida em que passam a se assumir índios, também estão podendo 
entrar em contato com outros povos e realidades indígenas. Assim, ainda que a assistência do 
órgão indigenista seja apenas uma perspectiva em curso, estão conscientes de que tomaram 
uma atitude que tanto propicia vigor à comunidade quanto vem exigindo habilidade política 
no encaminhamento diário dos conflitos com o lhama e com as comunidades vizinhas de 
Pinim e Marai ( que não se reconhecem indígenas) com quem partilham limites, áreas de 
extração e até mesmo o cemitério. 

É um processo sem retomo. Parece quase natural a estas pessoas assumirem um nós 
coletivo em tomo de uma origem indígena porque este sentimento se confunde com o 
pertencer e estar dentro uma família. Trata-se pois de uma grande família que ocupa esta 
mesma localidade tradicionalmente desde pelo menos 189?_ quando chega o ~dio Munduruku, 
Simplício Pinto de Assunção e, 1891, quando chega Manoel R}_!>_ei_!"~ d~~ . .S~es 
identificado como um descendente dos_ '!'..1:1.P!~~viiiêfo da margem esquerda do Rio 
Tapajós. Laurelino chega em 1932, vindo da região de Arapiuns, precisamente Curi, onde 
existiu uma missão e aldeia indígena. Seus descendentes dizem que Laurelino procedia da 
tribo Cumoruara e se incorporou à comunidade através do casamento com as filhas de Ribeiro 
dos Santos. Éste {o princípio da história de Taquara. Há também outras famílias procedentes 
de Arapiuns que vieram atraídas pelo conterrâneo na localidade, isso há mais de 30 anos. ~ :J 
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Laurelino foi uma personagem carismática. Seu dom para cura de males fisicos e psíquicos 
era reconhecido a longa distância, atraindo pessoas até mesmo de Itaituba e Santarém. Em 
tomo desta figura amada e ao mesmo tempo temida formou-se uma comunidade muito 
orgulhosa de si mesma e suficientemente coesa para organizar e liderar o movimento de 
resistência dos ribeirinhos da Flona pela permanência nas terras e, mais recente, para procurar 
o apoio da Funai com vistas à solução do problema fundiário. Taquara é uma das 
comunidades que Edviges Ioris fez especial referencia. Aqui o movimento de revitalização 
étnica é imanente ao grupo. 

A organização de Taquara inspirou o levantamento censitário a partir da colaboração 
de seus próprios habitantes. Como mencionamos no início da segunda parte deste relatório, 
cada família apresentou uma folha contendo os nomes de seus integrantes. O mapa desenhado 
por dois comunitários permite visualizar a distribuição de moradias margeando o rio Tapajós, 
assim como identificar as áreas de atividade econômica onde estabelecem seus roçados, 
pescam, caçam e extraem produtos florestais. Permite também registrar os principais pontos 
geográficos locais, a saber: a)os igarapés Severina, Martanchin (no mapa do lhama, 
Matansim), Dico Nobre, Juditi e São Pedro; b)a Serra do Taquara, o Morro da Panela, onde há 
inscrições rupestres e, vez por outra, encontram-se cacos de cerâmica, comida fossilizada 
("beijus enterrados na terra preta") e outros vestígios de habitação humana; e )as áreas de 
várzea e os igapós (map. 1). 

Fazendo de "voadeira" o trajeto beira rio em toda a extensão da comunidade, foram 
recolhidas as seguintes coordenadas: cemitério do igarapé Martanxin, ponto 22 03° 12' 11, 7"e 
55°09'56,8"; Igarapé Martanxin, ponto 23 03°12'03,8" e 55°09'46,l", e início do lago de 
Taquara, para onde corre o igarapé Severina, ponto 24 03°08'4l"e 55°09'21,8". A 
reivindicação de terras que ora apresentam à Funai corresponde a esta área por nós 
inspecionada. Foi entregue uma carta pela comunidade de Taquara agradecendo ao presidente 
da Funai, Glênio da Costa Alvarez, o envio do GT-Tapajós para o levantamento antropológico 
que haviam solicitado em 1998. (anexo 6). 

4.2.2.Bragança 

Coordenadas: 03°03'32,5" 
055°05'58,0" 

Município: Belterra - P A 

População: 67 pessoas, 8 casas 

Esta comunidade está localizada na margem direita do Tapajós, entre Marai, Nazaré e 
Marituba.(anexoll) É formada por numerosa família de doze filhos dos quais seis vivem em 
Bragança, sendo que os demais estão nas comunidades vizinhas ou migraram para os 
povoados e cidades maiores. A matriarca da família tem 78 anos. Disse-nos ter nascido ali 
mesmo, em Bragança, e que seus antepassados são indígenas, mas não se sentiu à vontade 
para discursar sobre a história de seu povo argumentando que vem de um tempo em que as 
crianças eram mantidas alheias ao que acontecia no mundo dos adultos. 
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Bragança está a uma hora de barco de Taquara. Há um permanente contato com esta e 
outras comunidades ribeirinhas do Tapajós que estão engajadas no movimento de resgate da 
identidade indígena. Foi em Bragança que ocorreu a importante reunião da qual participou o 
Procurador da República no município de Santarém e de onde resultou o documento redigido 
pelas comunidades que chegou ao presidente da Funai. Este documento, no qual as 
comunidades apresentam-se como "nós Munduruku do baixo Tapajós", é a maior evidência 
dos esforços que vêem sendo feitos por estes comunitários, especialmente os jovens, para 
vencer a barreira do esquecimento ou da memória construída na opressão. 

O mapa desenhado pelo artista nativo de Bragança destaca um sítio de terra preta, um 
lugar chamado Samaúma, outro por nome de Jibóia, os roçados e as capoeiras, as seringueiras 
e o palhal. Está assinalado o traçado de um ramal de estrada de terra (a Transamazônica) que 
passa pela área das seringueiras seguindo em direção à comunidade de São Jorge. Há 
indicação de outro caminho que permeia as casas da comunidade, o barracão comunitário e a 
igreja dedicada a Santo Antônio.(map.2) 

À leste de Bragança, seguindo pelo interior da mata 1 O Ians. a partir da beira do 
Tapajós, há os primeiros sinais de retirada de madeira sem o controle do lbama. 

4.2.3.Marituba 

Coordenadas: 03° 01 '54,9" 
055º05'50, 1" 

Município: Belterra - P A 

População: 80 pessoas, 13 casas 

O nome desta comunidade já foi Caxiricatuba.(anexo 11) Há pouco tempo foi mudado 
por seus moradores para evitar as brincadeiras que se faziam na vizinhança com o sentido 
pejorativo que tem o nome na região. Na reunião realizada pelos comunitários com o GT 
também argumentou-se que a imprecisão das informações sobre a origem étnica é devida às 
dificuldades de se chegar ao passado da comunidade. Os mais velhos ainda se lembram da 
atitude dos pais quando chegavam as embarcações estranhas. A ordem era se esconder, só os 
adultos enfrentavam os forasteiros. Aqui, como em Bragança, ouvi que estas embarcações 
vinham recrutar jovens, o que condiz com situações históricas posteriores à cabanagem em 
que autoridades provinciais do Pará faziam o recrutamento compulsório de mão-de-obra nas 
povoações indígenas que haviam sido aldeias e missões. (Moreira Neto, 1988: 142) 

Subindo ou descendo o rio encontra-se muitas realidades étnicas e culturais. Algumas 
estão relacionadas entre si. Marai, Bragança, Nazareth e Marituba têm uma mesma história de 
constituição. Marai é o começo desta região histórica-cultural. Dizem que por aqui andavam 
índios Munduruku e Kaiapó (na região ouve-se pronunciar gaiapó ). Certamente trata-se 
populações caboclas que ali se encontram há séculos, circulando conforme os ciclos 
econômicos da seringa, do ouro, seguindo suas oscilações e estagnações sempre marcadas 
pela volta aos meios tradicionais de subsistência: as roças de mandioca, cará e milho, os 
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frutos nativos, as raízes e folhas medicinais e o pescado. Organizam-se em familias extensas 
numerosas. Cada família nuclear tem de 6 a 8 filhos. Solteiros casam-se e vivem próximos aos 
pais, formando comunidades. Casam-se entre si estreitando laços entre famílias e 
comunidades. O regime de roças com o descanso de terrenos já trabalhados (capoeiras), talvez 
seja o motivador de mudanças dentro da região, determinando aos novos casais 
deslocamentos internos que ocasionarão a formação de novos aglomerados, tendo como 
organização social básica a família e o modo de produção fundado em roças de mandioca e 
atividades extrativas. A palavra caboclo não é muito usada, nem se ouve falar em mestiço. 
Querem ser reconhecidos como índios. 

O antropólogo que vier realizar a identificação e delimitação destas áreas terá 
necessidade de reconstituir a história particular desses povos, privilegiando como material de 
pesquisa a tradição oral da região mais do que os registros escritos a fim de resgatar os 
movimentos de dispersão e de aglutinação que resultaram na constituição étnica específica 
dessas comunidades. Não há dúvida de que descendem de índios. Quais etnias e culturas 
originárias sedimentam o modo de ser desses ribeirinhos talvez não seja possível chegar-se a 
fontes mais precisas e, sim, ao conjunto e ao efeito cumulativo de várias culturas coexistindo 
e reproduzindo tradições de povos anteriores. Apesar dessas comunidades viverem em uma 
mesma região em áreas contíguas, o antropólogo deverá estar ciente dos conflitos que 
contemporaneamente as separam: Bragança e Marituba são formadas por famílias originárias 
de Marai. Hoje estão em discordância quanto ao uso de áreas de extração em comum. 

Marituba também desenhou um croquis apresentando sua expressão visual das terras 
em que vivem com a representação das moradias familiares, a igreja, a escola, os igarapés e 
igapós, as áreas de roçado e de extrativismo e os caminhos que permeiam toda a área. (vide 
map.3) Estes desenhos são representações visuais da unidade de produção econômica e 
reprodução cultural destas comunidades de origem indígena que tradicionalmente ocupam a 
margem direita do rio Tapajós. Constituem, portanto, esboços de futuras propostas de terra 
indígena. 

Taquara, Bragança e Marituba estão totalmente carentes de atendimento médico e 
sanitário. Não há incidência de doenças endêmicas. As escolas das três comunidades só 
oferecem o ensino de primeiro grau. Há demandas pela melhoria do ensino e das condições de 
aprendizado. Militantes do movimento indígena têm visitado estas comunidades levando, ou 
melhor, trazendo de volta o conhecimento do nhengatu, ou seja, da língua tupi que era 
largamente falada no tempo da colonização pelos índios que viviam nas missões jesuíticas e 
que havia recebido tratamento gramatical por estes missionários, permitindo hoje esta 
recuperação histórica. A iniciativa conta com o apoio de grupos indígenas da Amazônia que 
ainda detém este conhecimento. J 
4.3. Comunidades da Reserva Extrativista Tapajés-Arapiuns que solicitaram o GT 

Conforme o decreto s/n de 6 de novembro de 1998, a área da Reserva Extrativista 
Tapajós-Arapiuns abrange os Municípios de Santarém e Aveiro sendo parte integrante das 
Glebas Tapajós, Arapiuns e Igarapé-Açú. ~ ~ 
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Esta área constituída pela confluência dos rios Tapajós e Arapiuns tem uma identidade 
histórica específica forjada na diversidade e no entrelaçamento de etnias indígenas que 
habitaram a região. Chamo atenção novamente para os estudos etno-históricos de Miguel 
Menéndez sobre área cultural Tapajós-Madeira a qual as populações desta unidade de 
conservação estão histórica e culturalmente integradas. Segundo textos por este historiador 
localizados a partir de vasta pesquisa em arquivos e em leitura de cronistas da Amazônia, os 
Tupinanambá chegaram à ilha Tupinambarana, provavelmente, no início do século XVII, 
provenientes de longa migração desde o litoral atlântico até à Bolívia, daí retomando à foz do 
Madeira. (Menéndez, 1984/85: 274) Quando eles chegaram àquele local já encontraram vários 
povos indígenas lá estabelecidos aos quais os cronistas relacionam como sendo os Sapupé, 
Motuarí, Suarirana, Urupá, Periquito, Comandí e muitos outros mais a integrar o grupo 
genericamente denominado Tupinambarana. (idem, 275) Mas a dúvida que sempre 
prevaleceu entre os cronistas foi a de saber se os Tupinambá não seriam os mesmos 
Tupinambarana. Decerto, ao que indicam as fontes históricas, os Tupinambá, embora 
minoritários numericamente, tiveram o controle militar sobre esses outros grupos da ilha 
integrando-os (tupinizando-os) por subordinação e pelo casamento intertribal. Para Menéndez, 
tanto os Iruri e os Tapajós quanto os Tupinambá estavam praticamente extintos enquanto 
unidades étnicas no final do século XVII. (id., 274) Esta afirmação é demasiado forte e 
contradiz com os estudos de Florestan Fernandez que encontrou registros sobre remanescentes 
tupinambá na Amazônia até meados do século Xvfll, sugerindo a persistência de grupos 
isolados em péssimas circunstâncias, mas não a extinção. (Fernandes: 1963:57 apud Menédez, 
1984/5:274) No entanto o que Menéndez quer demonstrar é que precisamente no mesmo 
território antes ocupado pelos Tupinambarana seriam registradas as primeiras localizações 
para os Mundurukú, em 1768, e para os Paritintin, em 1817, ambos povos de língua Tupi. (id. 
276) ' 

L 
Estes dados históricos são aqui esmiuçados a partir deste estudo de Menéndez porque 

ele levanta a hipótese de que existe uma "relação estreita, talvez genética, entre os 
Mundurukú e Tupinambarana".(Menéndez, 1981/82: 354) A fim de comprovar sua 
suposição, o etno-historiador argumenta aspectos culturais em comum nas descrições sobre a 
tatuagem facial dos Munduruku e a que fora descrita pelos cronistas entre os chamados 
Tupinambarana - Urupá, Suarirana e Periquito. Quanto ao aspecto histórico do destino que 
estes grupos tiveram face à chegada da colonização portuguesa à região, os registros indicam 
que estes, vivendo sob intensa influência dos jesuítas, desde 1660, seriam transferidos da Ilha 
dos Tupinambaranas para as missões de Santo Inácio (hoje, Boim) e de São José (atual 
Pinhel), criadas na margem esquerda do baixo Tapajós no princípio do século XVIII. Mais 
tarde, desgostosos do convívio com os brancos, esses grupos abandonariam as missões 
dispersando-se por toda a região que vai desde o rio Maués, ao norte, até a confluência do 
Juruena com o Arinos, ao sul da área Tapajós-Madeira.(jdem, 356) Entre 1746 e 1768, os 
registros apontam para a presença dos Sapupé, Suarirana e Periquito por todo o Tapajós, 
especialmente este último seria encontrado na margem esquerda do alto Tapajós em área que 
na atualidade é de nítida ocupação tradicional pelos índios Mundurukú. (1981/2:354-8, vide 
anexos 8 e 9) 
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Estas referências à história das relações intertribais e interétnicas do Tapajós-Madeira, 
que foram exaustivamente trabalhadas por este historiador, são aqui brevemente aludidas para 
não se perder de vista a configuração étnica-cultural que se formou a partir desta 
movimentação de grupos indígenas registrada seja quando estiveram concentrados nas 
missões, seja quando evadiram delas espalhando-se por todo o curso do Tapajós. Para além do 
objetivo de Menéndez em tentar explicar o hiato que existe entre os Tupinambá do século 
XVII e os modernos Tupi do sistema Tapajós-Madeira (1984/5: 274), pretendo com estas 
notas apenas buscar fundamentos históricos para entender porque muitas pessoas que vivem 
na reserva Tapajós-Arapiuns, ao serem indagadas sobre sua origem sustentam que descendem 
dos Tupinambá, dos Maitapus ou ainda dos Cara-Preta, estes últimos em alusão às tatuagens 
faciais com tinta de jenipapo que tanto faziam os índios Mundurukú quanto os históricos 
Tupinabarana. 

4.3.1.Muratuba 

Coordenadas: 02º54'34,3" 
055º12' 12,0" 

Município: Santarém - P A 

População :296 pessoas, 52 famílias 

Muratuba foi a primeira comunidade da Resex em que nos detivemos por dois dias 
para o levantamento, depois de uma série de comunidades onde só passamos para a reunião de 
esclarecimentos.(anexo 10) Aqui, ao contrário daquelas, há índios. Na reunião realizada logo 
após a nossa chegada, não havia dúvidas quanto a descenderem de índios só que explicavam 
a origem de si mesmos como sendo a própria origem do lugar remotamente associada aos 
primeiros habitantes que eram os Tupinambá. Foi o que disse o porta voz da comunidade ao 
iniciar a reunião. Em seguida, um senhor com cerca de 70 anos, relatou que seu pai dizia que 
eram índios e que há pouco resolveu não renegar mais isso, mas não deu certeza se era 
Tupinambá a etnia paterna. O terceiro a falar contou que seu pai era índio e sua mãe era filha 
de índio Cara Preta vindo da banda do Xingu. A reunião transcorreu neste ritmo de 
apresentações e a primeira impressão que ficou foi a de que são visivelmente índios mas não 
se percebem como tais, agem como realmente são, algum costume ou sentimento 
singularmente indígena constituí algo natural, próprio deles. E os dois dias na comunidade nos 
permitiriam apreciar a riqueza cultural que há no modo de ser indígena e ribeirinho destas 
famílias, quase todas com mais de quatro gerações de existência nesta mesma localidade. 

Muratuba é um dos pontos mais bonitos do Tapajós. Aproximadamente 50 casas 
assentam-se sobre os barrancos elevados deste rio. Antigamente a comunidade esteve 
localizada nas proximidades do lago Piraquara mudando-se há quase uma década para esta 
área onde estão menos sujeitos às cheias do rio.(map. 4) Eles contam com uma Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Santa Luzia, há um templo católico e um galpão 
comunitário. Tudo bem cuidado e novo. Não há posto de saúde. Mas a julgar pelo clima e 
bom aspecto fisico das pessoas, não deve haver as doenças endêmicas que maltratam as 
populações ribeirinhas do alto Tapajós. De qualquer forma há uma forte tradição de utilização 50 
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de ervas e raízes. Chamam os que ensinam remédios de curadores. Disseram que houve o 
tempo dos defumadores associados a feitiços, hoje existem apenas os que curam. Havia pajés 
homens e mulheres: Laurelino de Taquara é sempre o primeiro a ser referenciado, Ursulina no 
Parauá, Santinha, neta de Clarindo, em Muratuba, Maria Pereira em Jatequara. Há uma 
infinidade de casos que levam horas a fio para contar a respeito do sucesso e eficácia destes 
curadores. Quando estávamos em visita à casa de uma destas pessoas freqüentemente 
procuradas na hora da doença, foi possível apreciar a forte presença da instituição do pajé e 
uma correspondente crença coletiva na eficácia de seu trabalho para cura de males. O 
trabalho de agentes de saúde em áreas como esta deverá estudar previamente este universo e 
atuar em colaboração com este saber tradicional. 

Na reunião, o mesmo senhor que não sabia ao certo sua etnia, contou que seu avó foi o 
pajé Clarindo e que não houve seguidores na função, porque, por algum tempo no passado foi 
proibida a prática da pajelança pelos brancos e tal proibição teria sido tão forte que provocou 
o esquecimento. Eis que a irmã deste interveio e contou que a proibição teria começado em 
uma guerra movida pelos brancos contra os índios que viviam na beira do rio. Relatou 
episódios de massacre que fazem eco ao que vimos escutando tanto na margem direita quanto 
esquerda em referência à cabanagem, embora curiosamente alguém afirmou desta vez tratar 
se da guerra do Paraguai. Mas os fatos relatados são recorrentes nestas povoações ribeirinhas 
que já deviam existir no tempo em que esta região foi cenário dos episódios sangrentos da 
guerra dos cabanos. A reação repressiva ao movimento atingiu populações indígenas e 
caboclas que não estavam dentro do conflito ou que acabaram aderindo pela própria condição 
étnica e social face aos brancos. Talvez na esteira desta reação repressiva que atingiu 
fortemente este saber médico, outros processos devastadores aconteceram, corno o medo de se 
identificarem índios através da prática da pajelança. Hoje podem assumir sua condição 
indígena e a isso estão associados beneficios. Será preciso um tempo para que possam avaliar 
o que isto significa. E o trabalho da pastoral da Igreja Católica na pessoa do Frei Florêncio, 
Irmã Manoela, entre outros, tem favorecido este despertar. 

Muratuba tem como vizinha a comunidade de Vista Alegre. Ali disseram não haver 
índios. Não parece haver conflito nas relações inter-comunitárias, embora fundamentalmente 
se distingam, em termos religiosos, como sendo católicos os moradores de Muratuba e 
evangélicos os que vivem em Vista Alegre. 

4.3.2.Mirixituba 

Coordenadas: 02°57'32,8" 
055°13 '20,8" 

Município: Santarém -P A 

População: 92 pessoas, 13 casas 

A comunidade de Mirixituba vem a seguir de Vista Alegre.(anexo 10) Aqui as pessoas 
estão mais engajadas no movimento de identificação com suas origens indígenas pela 
comunicação mais freqüente que vem estabelecendo com o movimento indígena da região 
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amazônica e com as organizações não governamentais de apoio à questão indígena. Dois 
líderes desta comunidade estiveram na marcha indígena em Porto Seguro - BA, conheceram 
indivíduos de vários outras etnias vindas de diferentes realidades sócio-econômicas, muitas 
delas com experiência secular de contato com a sociedade nacional semelhante à deles 
próprios, de modo que puderam se identificar e situar-se entre os índios como sendo parte 
integrante. Esta experiência, relatada com muita emoção por um dos líderes durante a reunião 
que fizemos com a comunidade, certamente teve e deve estar tendo o efeito de superar as 
dúvidas quanto à própria condição existencial de índios na medida em que puderam apreciar 
situações semelhantes e voltaram cientes de que são parte da população indígena do país. 

Aqui também a referência étnica ao primeiros habitantes do lugar está associada ao 
nome Tupinambá. Ouviu-se também a referencia à etnia Mundurukú, por um dos líderes cujos 
pais e avós vieram de Samaúma. Vale observar que a referência a esta etnia está sempre 
identificada aos antepassados imediatos do informante como vínculo recente e claramente 
delimitado na memória oral. Vale notar também que é muito comum estar numa comunidade 
e ouvir de um morador que este procede de outras localidades às vezes distantes e dispostas 
na margem oposta em que se encontram. Não será apenas uma impressão, é mesmo fato 
recorrente o intercâmbio de pessoas e comunidades situadas tanto na margem direita quanto 
na esquerda. À medida em que iam sendo feitos os levantamentos censitários e montagens de 
genealogias das famílias fundadoras, ficava cada vez mais claro que estas comunidades estão 
de tal forma entrelaçadas entre si que formam um só universo étnico e cultural. 

É o presente caso. Se tomarmos o mapa da Resex Tapajós-Arapiuns é possível 
verificar o que dizem os moradores tradicionais. Antigamente, do lugar chamado Amorim até 
o de São Tomé havia uma só comunidade constituída que aos poucos foi crescendo e se 
fragmentando em comunidades menores. Os nomes antigos que mais se empregavam eram 
"povoado", e "localidade". É possível que o termo comunidade seja remanescente do trabalho 
pastoral que a Igreja Católica realizou nas décadas de 1960 e 1970 com populações rurais, 
formando as chamadas comunidades eclesiais de base. O movimento político dos 
comunitários pela criação de uma associação deles próprios reflete este entendimento de um 
corpo maior abrangendo todas as comunidades. A Associação Intercomunitária da Região 
Ribeirinha do Baixo Tapajós (Airbt) congrega as comunidades de Mirixituba, Jauarituba, 
Santo Amaro e Paraná-Pixuna, Como se tratam de comunidades irmãs e contíguas entre si, 
passaremos à seguinte para continuar a descrever aspectos que na verdade são comuns a 
todas.(vide anexo 7 -breve histórico apresentado pela comunidade) 

4.3.3.Santo Amaro 

Coordenadas: 

Município: Santarém -P A 

População: 87 pessoas, 14 casas 
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Da reunião realizada com os comunitários de Santo Amaro tive oportunidade de anotar 
expressões de mudança social, tais como: 

eu sou caçula, usava colher de pau, panela de barro; 
minha mãe fazia mingau de farinha, tacacá, tucupi; 
fomos criados com leite de curuá; 
hoje as pessoas não querem mais as comidas antigas: vinho de tucumã, 
vinho de bacaba, chá de abacate, chá de capim santo 
o indivíduo já deixou. Não quer mais. 
Quer café. Quer enlatado. Compra leite em pó vencido ... 

Esta é a maneira como também expressam sua identidade cultural, resgatando da 
memória oral o modo como que os antigos preparavam as comidas e cuidavam da saúde: 

meu avô amanhecia nas capoeiras buscando o milho 
( ... )minha mãe ia na mata buscar o curuá, tirava semente, torrava, socava 
para tirar o leite da casca do curuá; 
( ... )minha mãe preparava o fogo, dourava o tucupi, 
vinha alguém com a caça comia com o tucupi; 
( ... )então naqueles tempos tinha a época da bacaba, 
aquela massa de bacaba levava ao forno, tirar o óleo e com ele fritava outras comidas. 
Tirava o óleo do uxi, do pequiá. Fazia uso do óleo de bacaba para iluminar no lugar de 
querosene. Hoje bacaba se estraga sem uso. 

Como se vê, a identidade indígena está relacionada a um modo de subsistência 
fundado no extrativismo e na produção diária de alimentos. Todos os mapas desenhados pelos 
comunitários expressam esta forma de adaptação humana ao ambiente natural, herdada dos 
primeiros habitantes indígenas. O rio, sempre desenhado em primeiro plano em relação a cada 
comunidade, deixa em evidência o papel central que tem na vida destas pessoas como meio de 
produção e principal via de comunicação. Com exceção do caminho que margeia o rio 
passando na frente de cada comunidade, os caminhos para as roças e casas de farinhas são os 
únicas vias por terra que não vão além de 1 O kms de profundidade pelo interior das matas. As 
indicações para concentrações de castanheira, seringueira, buritizeiro, bacabeira, patuazeiro, 
açaizeiro, palheira, mangueira, coqueiro, bananeira, assim como os destaques dados ao breu, 
maraxuara, itaicica, copaíba, jutaí, cipó titica, cumaru, demonstram o peso que o extrativismo 
tem na vida destas comunidades ribeirinhas e como elas dependem substancialmente da venda 
destes produtos para compra de artigos manufaturados, apesar de o retomo muitas vezes não 
compensar o trabalho despendido. (vide mapas 5 a 9) 

Com estas observações de campo pode-se afirmar que os surtos econômicos da 
borracha e do ouro que ocorreram em todo o vale do Tapajós provocaram deslocamentos 
populacionais internos e entrada de imigrantes nordestinos principalmente do Maranhão e 
Ceará. Com a estagnação destas formas de exploração econômica, as populações nativas 
retomam ao que sempre estiveram inseridas: o extrativismo e as roças de subsistência. As 
populações vindas de outros estados que permanecem na região assimilam esse modo de vida. 

53 
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No alto e médio Tapajós encontramos famílias ainda relacionadas ao garimpo, embora o 
comentário geral fosse que a atividade não mais compensava, mantendo-a todavia intercalada 
à produção de roças de subsistência. Do mesmo modo, no baixo Tapajós, a seringueira faz 
parte do cenário econômico das comunidades, mas os moradores já não se dedicam 
exclusivamente à atividade que hoje integra a economia cabocla sem o peso que teve antes. 
(anexo 10) 

4.3.4.Jauarituba 

Coordenadas: 03°00'04,4'' 
055º14'08,6" 

Município: Santarém - PA 

População: 234 pessoas, 24 casas 

Como temos comentado, Mirixituba, Santo Amaro, Jauarituba, Paraná-Pixuna e Jaca 
são comunidades interligadas que formam uma só área. Jauarituba constitui o centro desta 
área. Desta comunidade provêem as famílias que deram seguimento às demais comunidades. 

Na reunião realizada com os comunitários fomos informados de que o primeiro casal 
de moradores foi Agapito e Violante. Chegaram ao lugar em 1812. Disseram que eram índios 
vindos do alto Tapajós. Depois chegaram Ambrósio, Maria Esperança, Ireno, Soares - todos 
identificados pelos comunitários como índios. Durante a guerra de 1835, houve dispersão, 
permanecendo alguns que vieram a formar as famílias da atualidade. Recordando aquele 
tempo, descrevem as festas regadas com bebida genuinamente indígena como o tarubá, caxiri, 
xiborna, tiquira e xibé. A dança era o xote e o corimbó ( ou carimbó ). As festas aconteciam 
depois do puxirão que reunia parentes e vizinhos desde Mirixituba a Jaca para a preparação 
dos roçados familiares. Em Santarém era vendida a farinha de mandioca, o couro da caça, o 
breu, a borracha, a maçaranduba, a canoa e de lá traziam o açúcar, o querosene e as roupas. 
Uma viagem a Santarém era feita em oito dias de batelão. Foi construída a capela de Nossa 
Senhora de Fátima em 1949 e daí formou-se a comunidade. Nesse tempo a população não 
passava de 50 pessoas. O pajé era o Romão ( e há herdeiros na atualidade que benzem, puxam, 
defumam, fazem parto, são curiosos, quer dizer, «trouxe de dom"). Os casamentos 
realizavam-se entre as famílias de modo a constituírem uma comunidade no sentido 
sociológico dado ao termo para pessoas unidas a uma mesma origem que ocupam um mesmo 
espaço territorial e que partilham valores, vida social e atividades econômicas. 

Segundo informaram nesta reunião, a fragmentação em muitas comunidades não teria 
sido motivada por antagonismos internos e sim devido ao desenrolar de fatos externos que 
modificaram esta paisagem cultural descrita com nostalgia como sendo o tempo dos seus 
antepassados. Fazem menção a um período confuso de conflitos pela posse da terra a ser 
melhor investigado pelo antropólogo que vier trabalhar nas comunidades desta área. Haviam 
duas firmas madereiras que atuavam na região: Santa Isabel, cujo dono era Celso Sganzela, 
e Amazonex, que pertencia à Ovídio Gasparetto. Entraram ali em 1977 e só saíram em 1999, 
quando o lhama descobriu suas atividades clandestinas e estava criada a reserva. O .._1) Y 
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crescimento das comunidades e a sua organização política ocorre neste período. Em reação à 
presença dos madeireiros, estes ribeirinhos da margem esquerda do Tapajós, organizam um 
movimento de resistência pela permanência na terra semelhante ao que estava acontecendo 
nas comunidades ribeirinhas atingidas pela criação da Flona Tapajós, na margem direita. Em 
1974, munidas apenas de terçados e machados, organizando-se em turmas, as comunidades de 
Mirixituba a Jaca estabeleceram um pico de 13 kms. e 3 .400 m., medidos a partir da beira do 
Tapajós. Esta é origem da mobilização política que culmina na demanda junto à Funai pela 
solução do problema fundiário.(anexo 10) 

4.3.5.Paraná Pixuna 

Coordenadas: 03°0 l '43 ,6" 
055°13'49,4" 

Município: Santarém -P A 

População: 92 pessoas, 14 casas 

Os assuntos tratados na última comunidade se estendiam na reunião da próxima a ser 
visitada. Uma questão permanentemente discutida de Mirixituba a Jaca, foi a procedência ! étnica daquelas comunidades. Em geral, o que mais se escutou foi a identificação das pessoas 

,; como descendentes Tupinambá, mas elas não sabiam localizar esses referenciais remotos em 
1 sua própria genealogia. Ao que parece, como se tem observado visitando estas comunidades, 

é a terra que define o povo. Toda esta área é historicamente atribuída aos Tupinambá, assim 
como às diversas etnias pouco conhecidas e genericamente relacionadas aos Tupinambarana, 
que estiveram aldeados nas missões de Santo Inácio (Boim) e São José (Pinhel). Como estas 
pessoas são nativas e procedem de famílias com genealogias e histórias de ocupação datadas 
de mais de um século neste lugar, afirmam-se descendentes desta etnia ( ouve-se muito a 
expressão: "sou filho daqui"). (vide anexos 8,9, 10, 11) 

Por outro lado também se ouviu em cada comunidade a referência à etnia Mundurukú. 
Em Jauarituba, registrou-se a presença de duas famílias cujos integrantes afirmaram serem 
netos de índios Munduruku procedentes de Moreira, uma aldeia que existiu entre Sai Cinza e 
o rio Cururu. O lugar desta aldeia situa-se hoje dentro da Terra Indígena Munduruku. Em 
Paraná-Pixuna ouviu-se a informação de que os Mundurukú "baixavam" por lá, e que aquela 
localidade era um dos pontos daquele grupo indígena que sabidamente circulava na região em 
incursões guerreiras contra outras tribos ou formando assentamentos pacíficos. Estes dados 
foram surgindo durante as reuniões à medida em que respondiam nossas perguntas sobre a 
história do lugar e percebiam nossa atenção especial aos mais velhos. 

É possível que coexistam estas duas explicações sobre as origens indígenas. Ou seja, 
há famílias relacionadas a etnias que historicamente habitaram o lugar, como também há 
famílias identificadas a um grupo indígena ainda hoje existente enquanto como unidade étnica 
e forma de organização social. Nos estudos que se seguirão a este levantamento, será 
necessário dar atenção especial ao que a tradição oral de cada localidade assevera como 
origem do lugar e do povo. (anexo 10) 
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4.3.6. Jaca 

Coordenadas: 03º02 '42,6" 
055°13 '21, l" 

Município: Santarém - PA 

População: 79 pessoas, 12 casas 

Tratei de nove comunidades descrevendo situações comuns entre elas, mas é preciso 
assinalar que cada uma possui uma história particular de constituição assim como problemas e 
projetos específicos. Por exemplo, Jaca está relacionada ao Grupo Consciência Indígena (Gci) 
e não a Airbt. É uma comunidade pequena criada recentemente, embora seja constituída por 
moradores tradicionais com histórias de chegada ao lugar no século XIX. Mas o que 
prevaleceu na reunião foi a discussão dos pontos comuns entre as comunidades, como o 
episódio que congregou todos os comunitários no movimento de resistência contra os 
madereiros. Recapitulando os fatos, reconhecem que o Sindicato Rural dos Trabalhadores e a 
Igreja Católica têm sido parceiros de luta. Reconhecem, inclusive, o Ibama, como parceiro. 
Consideram a criação da Resex Tapajós-Arapiuns como o resultado de uma luta vitoriosa. Da 
jurisdição do Ibama, não há queixas: está garantida a permanência das comunidades e a 
continuidade dos meios tradicionais de subsistência na região, assim como a proteção oficial 
com medidas de fiscalização para fins de conservação dos recursos naturais. Percebem, 
entretanto, que a posse da terra sob a administração do Ibama não tem o caráter de 
permanência que teria se fosse a Funai a encaminhar a presente questão fundiária para a 
criação de terras indígenas. Assim sendo, fica apresentada a reivindicação pela regularização 
fundiária das terras ocupadas pelas comunidades de Muratuba, Mirixituba, Santo Amaro, { 
Jauarituba, Paraná-Pixuna e Jaca. Vale ainda salientar confirmando esta contigüidade e certa 1 
uniformidade histórica e cultural que, fica em Jaca o cemitério utilizado por todos os j 
comunitários desde Muratuha. (anexo 10) ~ 

4.3. 7.Pinhel 

Coordenadas: 03º19'49,5" 
055°19' 14,0'' 

Município: Aveiro -PA 

População: 145 pessoas, 26 casas 

Pinhel foi das três últimas comunidades da margem esquerda do Tapajós que 
visitamos. Está localizada depois de Boim, o povoado originário da missão de Santo Inácio e 
passa por Cameta, outro povoado ribeirinho centenário muito referenciado pelos cronistas que 
estiveram nesta região até meados do século XIX. (anexos 8, 9, 10) Existe funcionando a 
escola estadual de ensino fundamental Fernando Guillon para 48 alunos. Há uma igreja de 
São José, assentada na parte mais alta de Pinhel de frente para o rio Tapajós. As pessoas daqui 
estão muito empenhadas no movimento de conscientização indígena, tal como nas demais 
comunidades do baixo Tapajós. A diferença é que nas demais comunidades a busca do 
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passado indígena ainda está se processando, enquanto aqui ele manifesta-se em toda parte nos 
sítios arqueológicos, nos monumentos históricos, na tradição oral sobre a guerra dos cabanos, 
no traçado arquitetônico do povoado, na magia do lugar que é também morada do Patauy, o 
encantado que vive no igarapé, segundo reza a crença indígena. 

No lugar onde está hoje Pinhel foi criada uma missão em 1722 pelo padre jesuíta José 
da Gama, chamando-se São José dos Maytapus. Para o historiador Menéndez, o aldeamento 
foi formado exclusivamente com Gurupa; mas, segundo Nimuendajú, pelos índios Mawé. Ao 
que parece, parte destes índios abandonam a missão e serão registrados, em 1768, ocupando a 
região intermediária entre o Tapajós e Madeira formada pelos rios Mahué, Canumá e 
Abacaxis, de onde deviam ser originários. Menéndez também acredita que o nome Maytapus 
está relacionado com os índios Mateupü do rio Mariaqua, e que, com isto, existe a 
possibilidade de associar este grupo com os Urupá - etnia que habitava o rio Maués e que 
integra a área dos assentamentos "tupinambaranas". (Menéndez 1981/2:356) 

Segundo informa Frei Florêncio de Almeida Vaz, a missão tomou-se lugar em 1757, e 
foi elevada à vila em 1758, quando os jesuítas perderam o poder temporal sobre os índios e 
foram substituídos pelos diretores na função. A vila de Pinhel representou um movimentado 
empório comercial de produtos da floresta (cumaru, breu, copaíba, peles de animais). Chegou 
se a formar uma elite branca associada a este comércio. A vila contava com pelourinho e 
senado da câmara. Em sessão especial, o senado da câmara realizaria uma importante reunião 
para decidir se Pinhel apoiava ou não a independência do Brasil. Mais tarde, no bojo de um 
movimento interno, a população indígena se rebela, liquida os brancos e assume o comando 
de Pinhel, que se torna reduto cabana. Depois da cabanagem, chegam os patrões da borracha, 
e principalmente no século XX, Pinhel terá a presença de comerciantes judeus e portugueses 
que permanecerão na região até a década de 1940. Dez anos depois, chega em Pinhel a 
madeireira Ebsaba que explora a população nativa empregando os mesmos métodos que 
causaram a sua subserviência aos patrões da borracha. (Vaz, 1997: 5,11-14,17) 

Frei Florêncio vê a história de Pinhel da perspectiva dos nativos do baixo Tapajós, ou 
seja, foram sujeitos à dominação dos missionários, dos diretores, dos militares da cabanagem 
e dos patrões da borracha. Agora experimentam a possibilidade de fazer uma nova história, 
sem patrões, ingressando no movimento pelo direito às terras de Pinhel onde sempre viveram 
como moradores tradicionais e descendentes das populações indígenas ali aldeadas. Durante 
os dois dias lá passados registrei como origem e condição étnica os nomes Mundurukú, 
MaY!a_pus e Cara Preta. Sobre os últimos, Frei Florêncio, respaldado pela leitura do cronista 
Barbosa Rodrigues, levanta a possibilidade de que possam ser os Jaguaim (ou iauaim) os que 
tinham o costume de pintar o rosto fazendo uma larga lista preta da raiz dos cabelos até o 
queixo. Estes índios viveram nas aldeias de Alter do Chão, Boim, Pinhel e Vila Franca. Daí o 
nome Cara Preta atribuído a seus descendentes moradores do baixo Tapajós e Arapiuns.(Vaz, 
1997:9) Por outro lado, não se deve esquecer que os Munduruk:ú também faziam pinturas 
faciais que deixavam parte do rosto negro. 

As famílias de Pinhel estão integradas aos mesmos meios de produção da subsistência 
que caracterizam outras comunidades ribeirinhas do baixo Tapajós. Queixam que produtos 
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como breu, borracha de maçaranduba ou de seringa não são mais extraídos porque os preços 
oferecidos não compensam o trabalho despendido. Assim sendo, necessitam de soluções para 
o problema fundiário e carecem de projetos que dinamizem a economia local e 
consequentemente a renda das famílias. 

4.3.8.Camarão 

Coordenadas: 03°23 '26, l" 
055°20'39,3" 

Município: Aveiro - P A 

População: 66 pessoas, 10 casas 

Há uma referência especial a Pinhel escrita pelo Padre João Daniel em meados do 
século XVIII referente a um episódio em que os índios, estranhando o novo governo dos 
brancos matam o seu cabo ou diretor, e o vigário lhes escapou embrenhando-se nos matos. 
(apud Vaz, 1997: 12) Existe em Pinhel uma cruz de ferro debaixo da qual deve estar 
enterrado este padre ou talvez um escrivão português morto em uma embarcação que passava 
pelo lugar. Para as pessoas da comunidade esse escrivão morreu durante os conflitos da 
cabanagem e seu corpo veio encostar nas margens de Camarão. Assim explicam os 
fundamentos do lugar. Aqui agrupam-se poucas pessoas, praticamente uma só família 
extensa. A comunidade possui apenas 8 anos, tem suas atividades ligadas ao Grupo 
Consciência Indígena (Gci) e uma escola que funciona na igreja dedicada a São Sebastião. 

O motivo pelo qual a comunidade está iniciando a ocupação do lugar é explicado pela 
primeira moradora a chegar a Camarão. Disse que o lugar é muito antigo. Havia muito 
movimento, igreja e índios. Chegou-se a formar uma vila que também era chamada Pinhel. 
Numa certa época houve uma mortandade de pessoas. Acharam que devia ser feitiço. E 
descobriram que uma bugra velha havia enterrado uma cabeça de tatu e outra de vivió em 
frente à porta da igreja, causando, daí em diante, mortes, a queda do sino, a queda da igreja; 
ouviu-se o sino tocar à noite, enfim, todos ficaram com medo, desgostaram-se e foram 
embora criar Pinhel onde está hoje. Esta senhora que conta este mito de origem de Camarão lá 
chegou com o primeiro marido e filhos há cerca de 27 anos. Hoje suas filhas e filhos casados 
compõem a comunidade. Traçando a genealogia desta família percebe-se que seus 
antepassados estão relacionados em termos de parentesco com os que formam as famílias de 
Pinhel. Como são áreas próximas e contíguas, é possível supor que houvesse um trânsito 
permanente das pessoas entre estas localidades por razões de parentesco, casamento e 
trabalho. Segundo Frei Florêncio, é possível que Camarão seja mais antiga que a missão de 
Pinhel. Era uma vila à qual chamavam de Tauaqüera (ou Tabaquera) e ficava rio acima, 
próxima do local da atual comunidade de Camarão. (Vaz, 1997: 12) Como a moradora faz 
referência à constituição inicial de uma vila, é possível supor que acontecimentos como uma 
epidemia podem ter provocado o abandono do lugar pelos moradores em busca de outro que 
se apresentasse mais sadio e apropriado na ocasião. Importa assinalar que esta mudança, o 
abandono da vila, ficou de alguma maneira registrada na memória da moradora como um 
feitiço, uma forma de encantamento. (anexo 10) 
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4.3.9.Escrivão 

Coordenadas: 03º 26'08,0" 
055°21 '16,0" 

Município: Aveiro -PA 

População: 278 pessoas, 47 casas 

Fomos nós os que mais brigamos pela criação da reserva e fomos nós que ficamos 
excluídos. 

Foi um dos comentários centrais feito pelos comunitários quando nos reunimos com os 
moradores da última comunidade que visitamos. Escrivão já não faz parte da Resex. Ficou no 
entorno. Disseram que o Incra está discutindo a entrega desta área ao Ibama e que o problema 
continua pendente sem decisão para os moradores do lugar. Aqui, como em Pinhel e 
Camarão, ouve-se os moradores se identificarem como Cara Preta. Há famílias com histórias 
antigas de ocupação do lugar que, de certa forma, também partilham a mesma tradição oral 
sobre a cabanagem, o mesmo imaginário e as mesmas emoções. Um dos comunitários 
informou que o (talvez lendário) escrivão que deu o nome ao lugar chamava-se Gratuliano e 
fazia parte da tropa dos cabanas. Relataram também que depois desta guerra, vieram o 
português, o judeu e o negro e, com o nativo da região deu-se início a esse cruzamento de 
sangue que se vê hoje em dia. V ale dizer que a pessoa que faz esse comentário é justamente a 
que inicia a própria apresentação com as seguintes palavras: "não posso dizer que não sou 
índio porque meus avôs eram índios". 

No momento, a comunidade de Escrivão vive um conflito interno face a iminente 
construção de uma igreja de orientação batista em seus limites. Não parece haver 
concordância quanto à presença daquela igreja, uma vez que os moradores são 
majoritariamente católicos. Aliás, desde Muratuba a Escrivão só estivemos em comunidades 
que praticam a religião católica. Existe a Escola de Ensino Fundamental São João Batista e 
uma igreja dedicada ao mesmo santo. Não há postos de saúde nestas três últimas 
comunidades, embora existam pessoas que trabalhem como agentes de saúde como a parteira 
que encontramos em Escrivão, com alguma prática de enfermagem; mas, em geral, carecem 
de todo atendimento médico sanitário. No campo da educação, há necessidade de melhorar as 
condições de ensino. Há comunidades da Resex em que as crianças precisam andar 
quilômetros, atravessar igarapés, enfrentando toda sorte de dificuldades para chegar todos os 
dias à escola. Pinhel, Camarão e Escrivão formam a Associação Comunitária Iané Caité que, 
segundo informam, significa "essa floresta é nossa!" 

5.Considerações finais 

A viagem ao longo do rio Tapajós possibilitou visitar 29 comunidades, 11 localizadas 
no alto e médio curso ( que conhecemos entre breves paradas a dois dias de permanência), e 18 
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no baixo Tapajós, sendo que em 6 delas passamos para esclarecimentos e em 12 para os 
levantamentos preliminares ora apresentados neste relatório. 

Foi difícil em poucas horas de reunião e apenas dois dias de presença em cada 
comunidade apreender tantos dados ao mesmo tempo: identidade assumida, origem étnica, 
história da terra e dos moradores, problemas específicos e reivindicações. Contudo, o 
levantamento abrangente nos permitiu uma visão de conjunto e o planejamento de ações 
futuras pertinentes à formação de GTs para estudos específicos sobre as questões que apenas 
pudemos detectar e fazer o registro, sem possibilidade de aprofundamento. Será preciso uma 
pesquisa mais detida pelos GTs de identificação e delimitação de modo a reconstituir a 
origem étnica, a história da ocupação da terra, as particularidades de cada situação vivida em 
cada uma das comunidades. 

Ainda que esse trabalho tenha um caráter de levantamento preliminar com o objetivo 
de identificar e localizar comunidades, foi possível delinear alguns "mapas" étnicos e 
culturais a partir da observação de como se encontram estabelecidas as relações entre as 
comunidades. Assim ficou evidente que as nove comunidades que perfazem o caminho fluvial 
de Muratuba a Jaca, e as que constituem Pinhel, Camarão e Escrivão são duas áreas bem 
definidas onde ocorrem intenso interrelacionamento entre as pessoas e famílias fundado na 
convicção de que têm as mesmas origens e reavivado pelos casamentos, pelas relações de 
trabalho e pela coexistência em um mesmo espaço físico. Isso futuramente deverá favorecer a 
criação de áreas abrangendo várias comunidades contíguas. 

Tenho três sugestões a fazer. 

A primeira é que se informe ao Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
a existência de sítios arqueológicos e históricos nas áreas visitadas requerendo estudos, 
cuidados e proteção de modo especial. 

A segunda é que se dê ciência à Funasa sobre o estado de saúde das comunidades 
visitadas. Sabe-se que a carta reivindicatória assinada em Bragança pelos representantes 
comunitários endereçada à Funai, também foi remetida àquela instituição, entre os demais 
destinatários. A Funasa ao receber esta carta dos comunitários, procurou o GT Tapajós antes 
do início da viagem e demonstrou interesse em conhecer os resultados dos levantamentos. 

A terceira sugestão é de ordem fundiária e foi acordada em uma reunião no Deid 
realizada em maio de 2001, após os trabalhos de campo e antes de iniciar este relatório, no 
qual estiveram presentes Marco Paulo Froés Schettino, chefe do departamento, Noraldino 
Vieira Cruvinel, coordenador de análise e delimitação, Rodrigo de Pádua Chaves, 
coordenador do GT Tapajós e a autora deste relatório. Nesta reunião ficou decidida a 
formação dos seguintes grupos de trabalho: 

1) grupo técnico para estudos de identificação e delimitação das áreas de Pimental, 
São Luís e Km 4 3 que constituem as três áreas em que as pessoas apresentaram 
reivindicação de terra. Faz-se a recomendação ao GT responsável por esta área do 
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alto e médio Tapajós, para que observe onde se verificou presença de famílias 
indígenas tais como São Martinho, Mamaianã, Terra Preta, Tucunaré, Boa Fé e 
Ilha do Tucunaré, se esses grupos já não teriam amadurecida uma reivindicação 
ou proposta de regularização fundiária das terras onde vivem; 

2) grupo técnico para estudos de identificação e delimitação de Taquara, Bragança e 
Marituba que se encontram na margem direita, dentro dos limites da Flona 
Tapajós; 

3) grupo técnico para estudos de identificação e delimitação de Muratuba, Mirixituba, 
Santo Amaro, Jauarituba, Paraná-Pixuna e Jaca, assim como de Pinhel, Escrivão e 
Camarão, todas localizadas na margem esquerda, com exceção de Escrivão, estão 
dentro dos limites da Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns. Sugere-se que este 
GT seja realizado após os resultados dos levantamentos preliminares em Arapiuns, 
uma vez que se aguarda certa homogeneidade cultural e histórica entre as 
comunidades destes dois rios que delimitam a Reserva Extrativista; 

4) grupo técnico para estudos e levantamentos preliminares nas comunidades 
indígenas ribeirinhas do Arapiuns. 

Não tendo mais nada a informar, aguardo comentários e sugestões, certa de haver 
colaborado para dar andamento e solução às reivindicações apresentadas à Funai pelas 
comunidades indígenas ribeirinhas do Tapajós. 

Brasília, 18 de julho de 2001. 

RITA HELOÍSA DE ALMEIDA 
Antropóloga/DEID/DAF 
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