
OS ANAMBÊ

NAPOLEÃO FIGUEIREDO (*)

Os Índios Anambé estão atualmente localizados na 

região do alto rio Cairari, afluente do rio Moju, que tem seu cur 
ao no município do mesmo nome no Estado do Pará. Essa região está 
entre os meridianos 4 89 e 509 W e 29 e 49 S , em faixa amazônica.
O relevo é de plano terciário (Guerra, 1959: fig. 2); com clima 
quente e úmido e estação seca pronunciada (Galvao, 1959: 85). A 

vegetação é do tipo de floresta tropical latifoliada; com predorrâ 
nância de terras firmes (Kuhlmann, 1959: fig. 87) e a economia pre 
ponderante é o extrativismo florestal (Dias & Guerra, 1959: 256).

A região ê de difícil acesso, pois o rio Moju ê 
navegável ate as primeiras cachoeiras e o último sítio habitado é 
o sírio Mamorama, nas proximidades do igarapé do mesmo nome. Quan 

to ao Cairari, seu afluente maior do lado esquerdo, este ê navega 

vel ate o lago Pequeno e, subindo o mesmo, depois desse acidente, 
somente pequenas embarcações de pequeno calado conseguem penetra- 

lo na estaçao chuvosa, pois durante a estaçao seca o curso do mes 
mo fica totalmente obstruido pelo grande número de arvores tomba
das ou submersas, o último local habitado é o sítio Pedra (Mapa).

As notícias mais antigas sobre a penetração da 

região são encontradas em Muniz (1916; 539-547) que refere que a

(*) Museu Paraense Emilio Goeldi. Bolsista do CNPq
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atual cidade do Moju estã localizada em terrenos dados por Antonio 
Dornelas de Souza â Irmandade do Espírito Santo, em Julho de 1754, 
por ocasião da visita do Bispo D. Frei Miguel de Bulhões, criando 
uma freguesia que depois de algum tempo decaiu para povoado. Um do 
cumento de 6 de agosto de 1760 (Correspondência dos Governadores 
com a Metrõpole, IN Anais da Biblioteca e Arquivo Publico do Parã, 
Vol. 8:156) sobre a reclusão dos Regulares da Companhia denominada 
de Jesus, informa que "as fazendas que os mesmos regulares possui- 
ram no rio Moju sao das Borajub, Jaguarai, Gibiê, um cacoal no iga 
rapé chamado de Maria Nunes. . . " . 0 inventário da Companhia de Je - 

sus (Leite, 1943:302) descrimina as propriedades da fazenda nesse 
rio, com suas oficinas e anexos,

Muniz (1916: 539) ainda indica que "decaiu o nú - 
cleo em povoado, apõs a primeira ereção da freguesia, ao ponto de 
ser totalmente abandonada dos poderes públicos, desaparecendo to

talmente a categoria eclesiástica que lhe fora concedida, entrando 
esquecida para o período da Independência."

Em 183 9 foi novairTente elevada â categoria de fre 
guesia em em 1856 foi criado o Município do Moju, sendo a fregue
sia do Espírito Santo elevada â categoria de Vila. 0 município fi

cou constituído pela sede e pelas freguesias de S. Miguel no rio A 
cará e a de Nossa Senhora da Soledade do Cairari.

Crises políticas levaram o governo a extinguir o 
município em 1887 e a restaura-lo em 1889, voltando a extingui-lo 
em 1930 e a restaura-lo em 1935. Desmembramentos e acréscimos fo
ram feitos sucessivamente em seu território em 1938, 1943, 1956 e

2hoje o município possui 11.606 km em seus dois distritos : Moju e 
Cairari.

Loukotka (1939: 164 e mapa; e 1968:112-113) inclui 
os Anambé dentre os grupos indígenas de fala Tupi. Nimuendaju (194 8
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204) informa que os Anambé pertencem ao grupo de fala Tupi, dialeto 
He (segundo a classificação de Eherenreich), muito semelhante â lín 
gua dos Tembê-Guajajara e dos Turiwara, McQuown e Greenber (apud 
Tax, 1960; 436), os: enquadra dentre os de língua Anambé, sub-famí - 
lia Tupi, família Tupi-Guarani, stock Equatorial do phylum Andino- 

Equatorial. Rodrigues (1964: 101-102) esclarece que os mesmos falam 
o dialeto Anambé, lingua Tenetehara, família Tupi-Guarani, do tron

co lingüístico Tupi.

Esse grupo segundo Brusque (1862: 12) teve seu pri

meiro contacto com a população neo-brasileira em 1842. Cunha (1853:
18) refere que em 1852, os mesmos apareceram na margem esquerda do 
rio Tocantins e eram aproximadamente 600 indivíduos. Outro grupo ha 
bitava a aldeia do Tauã, nas cabeceiras do rio Curuhy, afluente do 
rio Pacajã, porém seu primeiro contacto foi realizado no rio Caripy, 
afluente do rio Tocantins, um pouco acima de Alcobaça (hoje Tucurui). 
Uma aldeia de 250 Curupity (?) e Anambé no alto rio Pacajã, manteve 
guerra com os Curumbu, segundo Brusque (.1862:12) e essa aldeia ficou 
reduzida a 46 indivíduos, Notas esparsas de Souza (1873: 222-223) fa 
lam dos Anambé do Pacajã Grande. Eherenreich (1895: 163-168) coletou 
material lingüístico dos Anambé em Arapari. Moura (.1910: 106), igual 

mente faz referência dos mesmos em 1896, fotografando dois homens e 
Buscalioni (.1901; 2 39) em sua excursão botânica ao Tocantins traz li
geiras notas sobre os mesmos,

No mapa mandado organizar pelo Governo do Estado do 
Parã (Matoso, 190 8: mapa) encontramos o registro desse grupo indígena 
entre os rios Pacajã e Iriynauã. Sttegerda (1959: 89) refere que "the 
Anambhé a Tupi group living in the lower Tocantins River, show an 
almost skin color". Uma pequena nota vamos encontrar em Metraux (1928: 
21). , que diz que ”ils habitent sur la rive gaúche du bas Tocantins 
audressous du dernier rapide du Rebojo du Guariba et prés d'Araparari. 

Eherenreich les identifie aux Amanajõ ou Manajo de 1'ancienne literatu
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re que Martius situe cependant différemment."
Nimuendaju (1948: 204 indica que a tribo Anambé es 

tava totalmente extinta. Não encontramos sobre os mesmos, referência 
alguma em Ribeiro (1957: quadros I-II) quando estuda a situação dos 
grupos indígenas brasileiros quanto ao grau de integração ã socieda

de nacional no período 1900-1950,
Steward & Faron (1959: 16-30) quando estudam os gru 

pos indígenas do Brasil, não fazem referência nenhuma aos Anambé , e 
o pequeno grupo existente no rio Cairari ê classificado como Turiwa 

ra, Malcher (1964: 213) nos indica que os Turiwara "e tribo pratica
mente extinta, cujos remanescentes encontram-se vivendo no rio Aca - 

rai juntamente com os Tembé, e no Cairari, afluente do rio Moju, Es
tado do Pará."

Em 194 8, Expedito Arnaud foi designado pela 2a. Ins 
petoria do antigo Serviço de Proteção aos Índios (SPI) para investi

gar a situação de um grupo localizado no alto Rio Cairari e conhecido 
com o nome de Turiwara e que somava 32 indivíduos. Vinte anos mais 
tarde, esse mesmo grupo, jâ identificado como Anambé foi visitado por 
pesquisadores do Museu Paraense Emilio Goeldi (Arnaud & Galvão, 1969: 

1), com o objetivo de reunir alguns dados etnográficos e avaliar a si 
tuação de contacto desses remanescentes com a sociedade nacional.

Figueiredo & Folha. (1975) quando estudam "o destino 
das sociedades tribais na Amazônia Brasileira" fazem referências aos 

Anambé, localizados na área Tocantins-Xingu (sub-ãrea Oriental de 
Galvão (.1979: 217-219),

0 atual aldeiamento Anambé está localizado no rio 
Cairari, acima do lago Grande e em frente ao furo do igarapé Bacuri. 
Até onde vai a memória tribal, as informaçoes colhidas, indicam que 

o grupo veio para esse rio, das cabeceiras do rio Moju, após luta 
com os Gavião que os expulsaram daquele território. Desceram o rio 
Moju, sempre perseguidos pelos Gavião e se encontraram com a popula
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ção interiorana desse rio, nas proximidades do igarapé Ãgua-Clara; 
cruzaram o divisor de águas entre os rio Moju e Cairari e levanta
ram aldeia no lugar Sipoteua, nas proximidades do igarapé do mesmo 

nome. Nessa localização, perto de quarenta anos atrás, foram encon 
trados pelo comerciante Bernardino Inácio dos Santos, que com eles 
fez contacto, estabelecendo relações de amizade. Ocuparam posterior 
e sucessivamente aldeias que foram construidas na foz do igarapé do 
Marinheiro, nas proximidades do lago Grande (Aldeia Velha) e na lo- 
calizaçao atual,

^  Quando foram localizados pelo senhor Bernardino, e
ram cerca de 60 indivíduos; na aldeia velha quando foram visitados 
por Arnaud (Arnaud & Galvão, 1969:1) somavam trinta e dois indiví
duos e em 1969, eram 20 índios e dois mestiços vivendo na aldeia 
Yacy-Tatã; 4 índios e 10 mestiçoes, vivendo fora da aldeia,

A depopulação do grupo ocorreu por epidemias de sa 
rampo que dizimou a população adulta nos aldeiamentos anteriores ã 

atual localização. Essa situação deve permanecer até o momento, pois 
apõs 1969, vitimas de sarampo, faleceram dois índios, 2 índias e um 
mestiço,

A aldeia Yacy-Tatã está situada em terreno alto e 
primitivamente constava de seis casas, sem plano de construção, apro 

veitando as partes altas da margem do rio: duas casas distam cem me
tros do porto, uma das quais servia como local para ralar mandioca e 

duas delas, distam cerca de tresentos metros do porto; uma delas de
sabitada e a outra em ruinas.

,-r-Os Anambe constituem grupo itegrado a sociedade na_ 

cional, tendo perdido todos os seus elementos culturais de orígem, 

exceto a língua. Constituem hoje uma fronteira étnica e, totalmente 
mestiçados, estão completamente envolvidos por uma população interio 
rana, dedicada à extração de madeira em toras e latex de maçaranduba 

da qual são totalmente dependentes, muito embora não participem dire



tamente dessa atividade extrativista. Sofrem influência da comunidade 
petencostal localizada na vila Erlim, com sua Igreja, muito embora to 
dos sejam batisados pelo sacerdote católico da prelazia do Moju, que 
uma vez por ano visita a região em sua desobriga, quando também cele
bra casamentos para os índios solteiros. Em 1969 havia no grupo dois 
casos de poligamia: um índio casado com duas irmãs e um caboclo, casa 

do com duas índias, também irmãs,
A mitologia do grupo sofreu influências desses dois 

experimentos regiosos : o catõlico e o evangélico, desaparecendo a 
figura do pajé e o xamanismo tribal. Salvo pequenas cestas, tipo "coi 
led" (trançado em espiral com meia amarra, iniciado pelo fundo, de 
base plana) e outros pequenos objetos como patronas, paneiros, fusos, 

pilões, zagaias, arcos e flechas, todo o equipamento ergolõgico utili. 

zado ê de procedência nacional.
Possuem ainda roçado comunal de mandioca, arroz e mi

lho, dedicando-se ainda ã coleta, â caça e â pesca. Os elementos cultu 
rais de seus níveis adaptativo, associativo e ideológico, são muito pa 
recidos com os da população interiora de margem de rio, que os cerca.

Os Anambé foram estúdados em 1968 e 1969 por Napoleão 
Figueiredo & Anaiza Vergolino e Silva, da Universidade Federal do Pa - 
rã, que desenvolveram na área o Projeto Cairari (Figueiredo & Vergoli
no e Silva, 1968, 1969, 1972), aprovado por essa Universidade. Nas du
as etapas de campo, foram feitas duas coleções : uma depositada no De
partamento de Ciências Humanas do Museu Paraense Emilio Goeldi (Ns. 

12.091 a 12130) e a outra, depositada no Laboratório de Etnologia (CFH/ 
Departamento de História e Antropologia) da Universidade Federal do Pa
rá (Ns. 1.067 a 1.159).

Cerca de um ano atrás, foram remanejados para a Reser 
va Tembé onde não se adaptaram e i nformações recentes indicam que os 
Anambé estão regressando â sua antiga aldeia no rio Cairari, bem como 
há um Projeto da criação da Reserva Anambé, no mesmo rio.
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