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Os Karaja cortam madeira e trabalham na serra

ria do P.I. Santa Isabel, no interior do Parque Indígena do 
Araguaia.

A atividade madeireira dos Tiriyo se situa em 
■uma área mista, privada e publica. A missão católica insta
lada no Paru de Oeste, no interior do Parque Nacional Indíge_ 
na do Turnucumaque, com o apoio logístico da FAB, leva os ín
dios a produção madeireira, inclusive com a utilizaçao de u- 
ma tecnologia relativamente avançada, que inclui o uso de mo 
to-serras (?)

2.2 - Setor Privado

2.2.1 - Grupo Tribal Anambej(estudo de caso)

0 grupo indígena Kharnbé ou Turiwára habita , às 
margens do rio Cairari, tributário do rio Mpju, no Estado do 
Pará. Sao os últimos remanescentes de uma comunidade indíge 
na de fala tupi.

Os inarabe experimentam, presentemente,um pro
cesso de crescimento demográfico. Em 19^8, os Anambé habita 

■ vam uma única aldeia, em um total de 32 pessoas, entre as
quais se encontrava um caboclo regional que era casado com u 

-.■às* ~~

ma das indicas (*i) . Em 1968 , a populaçao aldeada estava re
duzida a . 19 indivíduos, dos quais dois eram regionais brasi
leiros casados com índias,e residiam Tora da aldeia seis Ín
dios menores (<!) . Era maio de 1973? encontramos -os -Aziambé ha 
bitando em duas pequenas aldeias, uma (a mais antiga) situa
da a margem esquerda do rio Cairari e a outra, a margem direi 
ta do 'mesrrio rif® abaixo da primeira. Na Aldeia da margem es 
querda, moram 1'3 pessoas, das quais, 10 sao indios, 2 .são re 
gionais neo-brasileiros casados com indias e 3 sao filhos mes 
tiços das unioes inter-etnicas. Na outra aldeia, residem 8 
índios, 3 regionais neo-brasileiros, dos quais um e casado 
com mulher india e 3 crianças mestiças filhas do casal.Dessa

' (̂2-) Cf, Arnaud e Galvão (1 9 6 9).
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maneira, encontram-se aldeados 29 pessoas, das quais 18 são 
índios, 5 são neo-brasileiros e 6 são crianças mestiças. Vi
ve em uma casa isolada, mais acima das aldeias, no rio Caira 
ri, un indios Anambé com sua melhor neo-brasileiro e um fi - 
lho mestiço. Fora da aldeia, residem, também, em lugares di 
versos do rio Maju, na cidade de Mocajuba e em Belém, em re- 
sidencias de familias brasileiras, 3 índios Anambé e .2 crian 
ças mestiças filhas de mae índia e pai neo-brasileiro aldea
dos.

2,2.1.1 - Economia Tribal - Tecnologia Xndigena

Os Anambé são, basicamente, agricultores, caça 
dores, pescadores e coletores. Todavia, como habitam em uma 
área em que a extraçao madeireira é praticada intensamente, 
os Anambe também se tornaram madeireiros.

Como agricultores, plantam em seus tres roça - 
dos, mandioca, batata doce, cana, arroz, milho e banana. Fa
zem uso de machado matálico, terçado, enxada, para plantar mi 
lho e maquina tico-tico para plantar arroz.

Dao inicio a derrubada de mata ou a limpeza do c terreno para os roçados, no mes ,de maio. Enquanto as árvo -
res secam no local do roçado, os que sao madeireiros, vão a 
mata cortar madeira, atividade esta que se desenvolve no ve
rão. Apos a queima e a "coivara", fazem o plantio, em janei 
ro., para colher o arroz e o milhe em junho e a mandioca em ja 
neiro, após um ano.

Durante o inverno (a estaçao chuvosa), realizam, 
em pequena escala, alguma atividade de extraçao de maçarandu 
ba, breu e cipós.
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Os Anambé mudam seus roçados para outros lugares 
da mata a cada ano, "porque a terra fica fraca". Retornam aos 
lugares anteriores, ja recobertos por capoeiras, cerca de dez 
anos mais tarde. Os critérios adotados para a escolha do terre
no para o roçado exigem que a area seja de mata e que nao tenha 
formiga* Cada roçado tem de 50 a 100 braças, em quadrado.

São produtores de farinha de mandioca, havendo em 
cada aldeia uma casa de farinha.

Caçam cotia, anta, paca, veado, tatu, porccs do 
mato, preguiça, guariba, macaco, mucura, onça, .gato maracajá,ta 
manduá, cobra, jacaré, Jabuti; mutum, inambu, jacamin, Jacú,cuju 
bim, pato do mato, coruja, tucano, papagaio, arara, pombas.

Pescam traira, pacú, piranha, caratai, jandiá, que_ 
co, aracú, surubim, pirabanha, tucunaré, canela, jutuama, acará 
preto, jacundá, jeju, cará roxo, piaba, peixe-boi, pirarara, sa- 
rapó, ituí traçado, cabeçuda, tracaja, perema, mussuan, matã-ma- 
tá. São habeis navegadores.

Coletam na floresta: piquiá, bacurí, uxi, caramuxi, 
mari, cupú-açu, bacaba, açai, carana, pataua (l).

A pescá*e a coleta vegetal se destinam apenas à a- 
limentaçao tribal. A caça e a produção agricola, identicamente; 
porém, o excedente da produção de milho, arroz e de farinha, bem 
como da caça se destina ao escarabo, em transações que realizam 
com "regatoes". A caça destinada ao escambo é salgada. 0 extra
tivismo vegetal também se destina ao escambo.

2.2.1.2- A Produção Madeireira dos Anambés

A participaçao dos indios Anambé na produção ma
deireira se faz através de duas formas, que se diferenciam en
tre si pelos tipos de vinculos com a sociedade regional, que es
tao contidos nas mesmas. Ha índios Anambes que participam das

(l) Os produtos da caça, da pesca e da coleta indígenas estao
aqui registrados com as denominações que lhes sao dadas pe
los produtores, conforme os informantes índio e neo-brasilei_ 
ro entrevistados na aldeia Anambé. 3



turmas- de madeireiros , que sao formadas na arca, constituidas 
de 3 a 10 homens. Neste caso eles atuam lado a lado com os ma
deireiros néo-brasileiros, sob a chefia do -organizador da equi
pe. Estes madeireiros sao assalariados, diaristas. No
outro caso, o madeireiro Anambé produz isolado, nao integrando, 
assim, grupos mistos ,inter-étnicos* Destina sua produção ao es- 
cambo com o "regatao".

/
Os Anamfoe, em um e mo outro caso, cortam frejó, 

cedro, sucupira e louro, com o uso de machados metálicos. Com 
serra roladeira (possuem uma) preparam as toras, que, reunidas 
em "jangadas", sao transportadas pelo rio ate a serraria mais 
próxima.

Os Anambe ,'tambem praticam uma incipiente forma 
de beneficiamento da madeira. Preparam "quadrados" de sucupira, 
ou seja, lavram as toras de sucupira com machado, fazendo lon
gas faces planas, que se tocam em angulo reto.

i

I , / /2.2,1.^- Nivel de Contato com a Sociedade N.acional

 ̂ Estando pacificados ha longo período de tempo, os
Anambe jse encontram em uma situaçao de transiçao de contato per— 
roanente para integrados a sociedade nacional. Talvez seja corre- 
to dizer-se que esse grupo indígena, hoje contendo em seu meio 
elementos caboclos e cuja descendencia se vai constituindo ca
da vez mais.de mestiços, esteja a caminho de sua extinção enquan 
to sociedade indigena, por sua aglutinaçao a sociedade regional.

A FUNAI nao atua, diretamente, na área.

No grupo, todos falam o português, todas as mulhe- 
res e alguns homens também falam ̂ ^ ^ S Ê ^ t u p i  . Ape
sar do avançado grau de aculturaçao em que vivem, os Anambés (co 
mo os regionais aldeados) se encontram fora da economia monetaria, 
sendo inteiramente participantes de um sistema economico dominado 
pelo' escambo (V. o item referente a utilizaçao da mao~de—obra in
dígena ) .



Utilizaçao da Mao~de-obra Indigena

O agrupamento indigena Anambé encontra-se envolvi
do pela frente economica madeireira, nos moldes em que ela se es 
trutura no vale do rio Moju. Presentemente, o corte da madeira, 
que se processa dominantemente nas várzeas, ao longo do Mojú e de 
seus tributários, e realizado por turmas de braçais, que atuam 
sob a liderança de um regional que é financiado diretamente pelo 
proprietário de serraria ou, por um intermediário.

A produção da area em que os Anambés atuam como ma-
r adeireiros e negociada diretamente pelos chefes das turmas com o 

proprietário da unica serraria instalada no rio Cairari. A produ 
çao particular dos indios, quando se efetiva, é negociada com o 
"regatao" que, no caso, atua como intermediário entre os produto 
res e a serraria.

Nesse último caso, a madeira cortada em tor^s Je pu 
, , presentemente,! ‘xada ate o igarapé por um boi alugado de um regio'nalNa '(E§ 20,00

Cl)/o diaVíA madeira produzida, bem como as bolas de maçaranduba, o 
cipó, o breu, a farinha, o milho, o arroz e jabi/tis são trocados 
nos "regatões" por açúcar, cafe, sabao, sal, pilhas de lanterna, 
munição para espingarda, querozene, tabaco, abade, tecidos para 
roupas, rede de dormir, sapatos, calçao, cinturão, pente, espelho, 
grampos par.a cabelo, brinco, pomada para cabelo, chapéu, tipiti, 
(os Anambés nao fabricam o tipiti), anzol, linha de nylon e de fi 
bra para pesca, machado, faca, panela e, as vezes, remédios ("pí
lulas para febre”). Os generos solicitados pelos índios na opera- 
çao de escambo dao bem a medida de suas atuais necessidades decor 
rentes do prolongado convivio com "civilizados".

( 1) ' •
A diaria que atualmentefo chefe de turma de corte 

de madeira paga a seus homens se constitui de <£$ 5?00 cânvertidos 
em mercadorias, mais café^almoço e jantar. A remimeraçao e igual 
para os trabalhadores indios e regionais. Os índios não cortam ma

4- _ ~deira todos os anos. A falta de "paârao" (chefe de turma^ contratar 
te) ou a simples ausência de "\rontade de ir para a mata cortar ma
deira" sao as razoes que levam os Anambés a se dedicarem mais a 
caça, não participando da safra de madeira.
(l) Em maio de 1973- 5”



1c

Nos anos em que sao contratados, ficam na meta 
durante quatro meses consecutivos, morando eir, "barraca de pa_ 
lha construida a narrem de um igarane ou de um latlo.£>

2,2.1*5 - Territorio Indigena

Inexiste um territorio Anambe legalmente cons
tituído. A ausência da institucionalização do território A- 
saarabé; decorre de dois fatores. 0 órgao protecionista nunca
atuou diretamente nessa área, ao mesmo tempo em que essa au.

- í{sencia implicou também na inexistencia de mediàs oficiais ob 
jstivando a identificação e delimitaçao do território indí
gena. O segundo fator se relaciona com o nível de aglutina- 
çao dos indígenas na populaçao dispersa que habita o alto 
Cairari. Caboclos e índios convivem pacificamente5

c> m >,  ̂̂  t2 ? / 9


