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São Paulo, 20 de Abril de 1998. 

À Fundação Nacional do Índio 
Diretoria de Assuntos Fundiários 
Ilmo.Sr. Dir. Áureo Araújo Faleiros 

Prezado Diretor, 

Solicito a abertura de processo relativo aos estudos de Identificação e Delimitação da 

Terra Indígena Miguel e Josefa, indicada na Portaria n.53 de 16 de janeiro de 1997, 

do Preseidente de FUNAI. Segue em anexo os relatórios circunstanciados elaborado 

pelo GT 078/PRES/97, conforme dispõe a Portaria 14/MJ, de 9 de Janeiro de 1996. 

Em atendimento ao oficio n° 266/DAF, de 6 de abril de 1998, relativo à 
reinvindícação dos Mura do Igapó-Açú de mudança de limites da área identificada 

pelo GT-078, segue adendo com o pronunciamento da coordenadora dos trabalhos 

de identificação e delimitação. Esclareço de antemão que as reivindicações 

encaminhadas pelos índios Mura alteram os limites das três terras indígenas do rio 

Preto do Igapó-Açú, a saber: Jutaí do Igapó-Açú, Cunhã-Sapucaia e Pacovão. Sendo 

assim, conforme entendimento verbal mantido com os coordenadores do DID, o 

processo de identificação e delimitação da referida área do Igapó-Açú deverá 

aguardar nova pesquisa antropológica e levantamento fundiário para a 

complementação de dados. 

Atenciosamente, 

Marta 

Antropóloga/ Universidade !e São Paulo 

Coordenadora do GT- 078/97 
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APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS DO GT-BORBA 

Os trabalhos do GT-Borba tiveram início em Brasília, nos dias 28 e 

29 de janeiro de 1997. A equipe, ainda incompleta, participou de trabalhos 
preparatórios, na sede da FUNAI, onde recebemos orientações gerais 
para a coleta de dados e elaboração dos relatórios antropológicos e 
ambientais. 

Seguimos para Manaus onde, enquanto aguardávamos a 

contratação do barco, a montagem da equipe técnica a liberação de 
verbas, fizemos os primeiros contatos com o Sr.Cláudio, Coordenador do 
GIM-Conselho lndigena Mura, sediado em Autazes, estabelecendo que 
um dos conselheiros da referida organização não governamental 
acompanharia os trabalhos de identificação das áreas Mura nos 
municípios de Autazes e Borba GT-Borba como representante do CIM, 
auxiliando a localização das áreas Mura e a pilotagem do barco 

Chegamos em Autazes a 11 /02, onde nos reunimos com as 
lideranças Mura na sede do CIM, partindo em seguida para a área 
indígena. 

A primeira terra indígena visitada foi Miguel e Josefa (13/02), no 
município de Autazes, indicada na Portaria 053/Pres.da FUNAI. Aí 
chegando percorremos os marcos deixados pelo Serviço de proteção ao 
Índio no início do século, e marcamos reunião com as comunidades 
indígenas. Os trabalhos de identificação e delimitação se iniciaram após 
uma reunião geral dos moradores das aldeias de Josefa e Miguel, para a 
formulação da proposta de delimitação da área. Seguiram-se trabalhos de 
campo nas duas localidades, onde foram realizados levantamentos 
populacionais e coleta de dados sobre a história e o modo de vida dos 
Mura dos lagos do Sampaio. 
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Nos deslocamos em seguida para a região do rio Preto do lgapó 
Açú, chegando (dia 17/02) na Terra Indígena Jutaí do lgapó-Açú, onde a 
mesma metodologia de trabalho foi seguida: contato com as lideranças 

locais, reunião geral dos moradores das diferentes localidades, formulação 
da proposta de demarcação com os índios Mura e trabalhos de campo. 
Nesta etapa da viagem foi incorporado mais um informante Mura à equipe 
do GT, que auxiliaria a localização das áreas Mura no rio Preto do lgapó 
Açú. 

Em todas as áreas percorremos com os Mura os limites da terra 
indígena, sinalizando os pontos geográficos onde deverá passar a linha 
demarcatória. A presença dos Mura nos trabalhos de identificação e 
delimitação foi imprescindível, e teve duplo caráter. De um lado, os Mura 
viabilizaram os trabalhos de plotagem, abrindo clareiras e orientando a 
equipe técnica do GT no emaranhado dos igarapés. De outro, em toda 
área identificada foi criado um grupo de índios Mura que guarda a 
memória da primeira etapa da demarcação. 

Constatamos que a vigilância do território Mura é assegurada pelos 
próprios índios, que mantém núcleos familiares nas extremidades da Terra 
Indígena ou realizam deslocamentos periódicos para atividades de caça, 

pesca ou coleta, com o duplo sentido de também verificar a situação da 
área. Em alguns casos, como na T .1. de Miguel e Josefa e Cunhã 
Sapucaia, foram encontrados marcos do SPI, zelosamente cuidados pelos 
Mura, que desde o início do século aguardam a conclusão dos trabalhos 
de demarcação de suas terras. 

Concluidos os trabalhos de campo nas áreas de Cunhã-Sapucais e 
Pacovão, seguimos para Borba, iniciando os trabalhos de levantamento 
cartorial. Também nesta etapa fomos acompanhados por lideranças Mura 
de diferentes aldeias, que permaneceram na sede do município durante a 
finalização dos trabalhos. Em Borba, percorremos com os índios a "cidade 
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Mura", localizada na Rua das. Canas e participamos juntamente com 

lideranças Mura, de reunião do CIRMA -Conselho Indígena do Rio Madeira 
na sede da Prefeitura de Borba. Tivemos, assim, oportunidade de 
aprofundar questões levantadas, discutir temas e esclarecer dúvidas que 
certamente ficariam pendentes, não fosse o convívio da equipe técnica do 
GT-Borba com os Mura, tanto nos lentos deslocamentos dentro das áreas, 
como na cidade. 
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Relatório Circunstanciada de Identificação e Delimitação da 

Terra Indígena de Miguel e Josefa 

1ª Parte: Dados Gerais 

Denominação: Terra Indígena Miguel e Josefa 

Localização: Município de Autazes, Estado do Amazonas 

Superfície {aprox.): 1.100 ha 
Perímetro (aprox.): 15 km 

Etnia: Mura 

Lingua: Mura [originalmente a população era falante da língua Mura, hoje 

falam o português]. 

População: 258 habitantes 
Delimitação: Portaria Nº 53/ Pres. da FUNAI, de 16 de Janeiro de 1997, 
Grupo Técnico de Identificação e Delimitação das Terras Indígenas Mura 
localizadas no Município de Careiro, Estado do Amazonas. 

Coordenação dos Trabalhos: Marta R. Amoroso, Antropóloga/USP 
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Histórico 

PRESENÇA MURA NA AMAZÔNIA 

Contatados no século XVII pelo sistema colonial do Grão-Pará, os 
Mura registram hoje três séculos de convivência com a sociedade 
brasileira. A demarcação das Terras Indígenas Mura às vésperas do 
terceiro milênio marca um novo tempo de relações do Brasil com essa 
etnia. Tempo de valorização de sua admirável capacidade de resistir 
enquanto grupo étnico diferenciado. Tempo de aprender com o Mura 
formas de subsistir, interegindo em um meio-ambiente que jamais 
abandonou. Tempo de conhecer o testemunho muito particular que o Mura 
guarda de todas as fases da história da Amazônia. 

Com a demarcação das terras celebra-se um pacto de aliança e 
reconhecimento do Brasil por uma população indígena que teve muitas 
vezes negados seus direitos. O processo de demarcação das terras mura 
é muito antigo. Em 1917 o Governo do Estado do Amazonas, através da 
Lei n.? 941 (de 16 de outubro), autorizava a concessão de lotes de terra à 
população indígena. O ato legal moveu o antigo Serviço de Proteção aos 
Índios, o SPI, a demarcar lotes destinados aos Mura nos municípios de 
Manicoré, Careiro, ltacoatiara e Borba. Parte significativa das Terras 
Indígenas Mura que permanecem ocupadas conservam ainda os marcos 
de madeira do SPI, monumentos atestando direitos muito antigos à terra. 
Os trabalhos demarcatórios do início do século não tiveram, no entanto, 
continuidade, mas foram decisivos na história do grupo étnico: 
possibilitaram que os Mura permanecessem em seu território tradicional, 
ainda que ocupando lotes de terra de dimensões muito inferiores às 
nescessidades de reprodução do grupo social. 
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Na década de 1990 a FUNAI retoma, através da Divisão Fundiária 
do 5° Suer, o processo de delimitação e identificação das terras Mura. 
Pertence a esta fase alguns relatórios sobre a situação fundiária da terra 

indígena e levantamentos populacionais parciais. Os trabalhos de 
identificação que agora se completam utilizam-se desta base documental 
na elaboração do relatório antropológico sobre a situação atual da 
população Mura. 

Século XVIII: a construção do inimigo Mura 

A presença dos Mura nos lagos, igapós, igarapés e furos do sistema 
hidrográfico do rio Madeira é documentada desde início do século XVII. 
Tal registro se deu no contexto das tentativas de estabelecimento de 
núcleos coloniais e das missões católicas no eixo de comunicação fluvial 
entre o Grão-Pará e o Mato Grosso. 

As primeiras notícias coloniais sobre os Mura descrevem uma 
população de argonautas, que vivia praticamente embarcada, acampando 
nas praias dos rios e lagos, com total domínio dos intrincados caminhos 
da navegação fluvial e das artes de subsistência nos rios. Eram 
portadores de língua isolada e de hábitos culturais estranhos ao 
colonizador familiarizado com o perfil cultural da população tupi-guarani. 

Nessa primeira fase de contato os Mura mantiveram-se distantes do 
olhar etnográfico dos viajantes e funcionários coloniais. Nas raras vezes 
que foram descritos, as características sócio-culturais do grupo se fazia 
das ausências: foram descritos como um povo que não plantava; não 
possuia aldeias - habitava simplórios tapiris fabricados no momento da 
necessidade; não tecia - dormia em jirais; vivia praticamente nas 
embarcações. Tivemos que aguardar o século XX e o fortalecimento da 
etnografia das terras baixas sul-americanas que nos brindou com ensaios 
e monografias como as de Eduardo Viveiros de Castro (1986, 1987) e, 

8 



especialmente, Marco Antonio Gonçalves (1988, 1990, 1993) para 
identificar nas ausências um padrão cultural minimalista e na 
descartabilidade a filosofia de vida de um povo. 

Quanto à história do contato, vimos que os Mura acumulam três 
séculos de convivência com a sociedade nacional. As primeiras tentativas 
de redução dos Mura - totalmente frustradas - datam de 1714, época da 
montagem dos aldeamentos da Companhia de Jesús na região do 
Madeira. Os Mura negavam-se à conversão, e passaram a representar 
ameaça aos estabelecimentos de outras etnias, que atacavam com 
frequência, assim como as embarcações comerciais utilizadas na 
navegação do rio Madeira. A história da Vila de Trocano, nome colonial de 
Borba, a primeira vila da Amazônia, ilustra este período: acossados pelos 
Mura, os jesuítas transferiram Trocano cinco vezes de lugar (Sebastião 
A.Ferrari 1981). 

Procurei demonstrar em outros trabalhos (Amoroso 1991, 1992, 
1994) como a construção do estígma contra os Mura nasce na primeira 
metade do século XVIII e se reproduz, determinando práxis e políticas 
indigenistas excepcionais para os Mura. As primeiras denúncias contra o 
grupo étnico se dão na fase de hegemonia da Junta das Missões, entidade 

colonial com atribuições jurídicas, formada pelas ordens religiosas 
católicas que atuavam no Grão-Pará, algumas delas com comprovado 
interesse na exploração econômica do rio Madeira. Os jesuítas, por 
exemplo, exploravam os cacauais nativos do Madeira (J .L. de Azevedo 
1919) e de tal indústria extrativa efetuavam um volume significativo de 
exportações. A presença Mura às margens do rio Madeira representava 
ameaça aos colonos nas épocas de colheita: nativos irredutíveis, os Mura 
dificultavam a penetração no interior da mata, ameaçavam os 
estabelecimentos, aterrorizavam escravos e trabalhadores do cacau. 
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Este é o cenário da Devassa contra lndios Mura do rio Madeira 

(1738-1739), ação judicial promovida pelas ordens religiosas que atuavam 
na região do Madeira, processo do qual o Mura surgirá como inimigo da 
Coroa portuguesa. O documento colonial sobre os Mura posterior à 
Devassa repete e reforça imagens criadas nos primeiros confrontos: as 

autoridades coloniais produzem durante todo o século XVI 11 documentos 
que tematizam a selvageria e a guerra Mura. Investigadas criticamente, 
tais registros apresentam inconsistências flagrantes. 

Observemos o caso da Viagem Filosófica, de Alexandre Rodrigues 
Ferreira, obra que contém a "Memóría do Gentio Mura", uma análise das 

técnicas belicosas dos Mura. O texto - que servirá de base para uma 

legislação indigenista contrária aos Mura - foi escrito em Belém, sem ter o 
autor iniciado sua famosa jornada pela Amazônia. A base da denúncia 
contra os Mura, e da descrição das suas técnicas de guerra, era literária: 
Alexandre Rodrigues Ferreira atribui aos Mura características guerreiras 
do nativo tupi, tiradas de suas leituras dos cronistas. 

À publicação da Lei da Liberdade dos Índios, o Diretório Pombalino 
de 1757, instrumento de uma política indigenista de inspiração iluminista, 

que garantia liberdade aos índios, se seguirão atos adicionais que 
excluem os Mura dos benefícios da Lei. Uma Carta Régia de 1798 irá 
considerar os Mura, juntamente com os Karajá e os Mundurucu, casos de 
"exceções de liberdade". A escravidão imputada contra essas nações foi 
por muito tempo aceita, por ser entendida como meio de catequese e 
civilização do inimigo irreconciliável (C.Moreira Neto 1988). 

O longo processo "civilizatório" dos Mura empreendido pela 
sociedade nacional inicia-se em 1784, data que a administração 
pombalina celebra a criação dos aldeamentos leigos dos Mura 
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"pacífícados'". Estes aldeamentos eram frequentados pelos Mura na 
época da colheita das roças. O resto do tempo a população indígena 
mantinha seus hábitos tradicionais de caçadores-coletores. Se discutíveis 
do ponto de vista da eficácia da urbanização da população que diziam 
abrigar2, estes aldeamentos marcam, no entanto, uma nova fase de 
convivência da etnia com a sociedade nacional. Estavam agora 
"pacificados", e uma mensagem de trégua ecoava pelos rios e igarapés da 
Amazônia: o Mura abandonou a vida selvagem. 

Do ponto de vista da população indígena, o que ocorreu foi um 
gradativo abandono da via principal do rio Madeira pela região dos rios e 
lagos daquele mesmo sistema hidrográfico. Com isso ficava garantida 
proteção e farta subsistência para inúmeros grupos que pontilhavam as 
margens dos rios, lagos, igarapés. Ocupavam de forma extensiva e pouco 
densa um território de vastas dimensões. Detinham conhecimento sobre 
caminhos indevassáveis ao colonizador português e, assim como 
registravam presença na Vila colonial de Borba, estavam no Japurá, no 
Purus, no Solimões, no rio Negro. A imagem setecentista do "Mura 
Agigantado"3 nasceu neste contexto, no qual o colonizador, perplexo 
diante de tamanha mobilidade, passa a temer a floresta tropical por 
identifica-la como morada do gentio Mura. 

1 Partcipa deste contexto uma família de documentos que relata a aproximação dos Mura das vilas 
coloniais. A "Notícia da Voluntária Redução de Paz da feroz Nação do Gentio Mura" é um deles Em 
"Muhuraida, ou o Triunfo da Fé", um poema épico do engenheiro-militar Henrique João Wilckens, temos a 
posterior conversão dos Mura ao catolicismo, realizada por um Deus murificado, que convence seus 
rarentes das vantagens do comércio, da agricultura e da vida civilizada. 
Os aldeamentos mura do final do século XVIII apresentam a seguinte população: Imaripi - 200 pessoas 

(entre Mura e Chumana); Mamiá - 250 Mura; Manacapuru - 523 Mura; Guatazes (Autazes) - 1442 pessoas 
(entre Mura e Iruri); Airão - 60 Mura; Piraquequara (Japurá)- 300. Documentos CEDEAM/AHUL; 
"Notícia da Voluntária Redução de Paz da Feroz Naçãodo Gentio Mura". 
3 Do poema "Muhuraida, ou o Triunfo da Fé", de Henrique João Wilckens (1785). 
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Território: o Mura Agigantado 

Em 1987 a pesquisadora lvelise Rodrigues (Museu Paraense Emílio 
Goeldi) finalizou o trabalho de revisão das fontes primárias e secundárias 
onde buscou delimitar o território atribuído aos índios Mura no século XVI li 
e XIX. O resultado de seu levantamento revelou a presença do grupo 
étnico em toda a Amazônia brasileira. A questão da geografia e densidade 
populacional do grupo já fôra tematizada antes pelos principais etnógrafos 
dos Mura. Nimuendajú (1948) havia traçado o quadro da expansão dos 
Mura no século XVllt e lhes atribuía o imenso território compreendido 
pelos rios Madeira, Solimões, Negro e Japurá. A esta geografia 
corresponderia uma população Mura estimada em 60.000 ou 30.000 
índios (Anônimo 1826, Spix e Martius (1976[1823]); cf.Nimuendajú 1948, 
1950). Tanto a expansão como o crescimento populacional do grupo 
foram explicados pelo etnólogo como efeito da ação das Tropas de 
Resgate e das missões, principais agentes depopulacionais no século 
XVIII, responsáveis pelo extermínio das populações das margens dos rios. 
Na região do Madeira, este espaço teria sido ocupado pelos Mura, 
considerados por Nimuendajú como "selvagens conscios da sua 
superioridade", uma etnia hegemônica em um momento que as outras 
etnias estavam fragilizadas, vivendo em vilas e aldeias, sob o jugo do 
sistema colonial. 

Na correspondência de Nimuendajú com A.Métraux (Nimuendajú 
1925) o etnólogo alemão comenta a expansão atribuída ao grupo no 
período colonial: "No século XVII, os Mura eram totalmente 
desconhecidos, uma tribo insignificante designada de um outro nome. 
Depois do aniquilamento das grandes tribos sedentárias que habitavam os 
rios da Amazônia e o curso inferior dos grandes afluentes, ou da 
concentração destes grupos em reducões, os Mura se estendem de uma 
maneira fabulosa na metade do século XVlll. Pelo lado do oeste, seus 
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bandos emigraram da fronteira do Peru {Loreto, 70 graus long. O.); a este, 

seu último estabelecimento é Oriximina, no baixo Trombetas (560 long.O); 

ao sul, eles se fixam no Madeira perto do Jamary {80 30' lat.S.) e ao norte, 
sobre o Rio Negro, (1o lat.S)" (Nimuendajú 1950:390). 

O território imenso dos Mura é um tema recorrente na história 
colonial da Amazônia. A ele irá se associar o temor de um levante dos 
Mura contra a colonização. Para a maioria dos autores isso explica ações 
militarizadas movidas contra o grupo. Diz Nimuendajú: "A expansão 
guerreira de 177 4 contra os neo-brasileiros chega ao clímax e exige-se o 
extermínio dos Murá para evitar a completa ruína da Amazônia" (1948). 
Também Oliveira & Rodrigues (1977) retomam da crônica setecentista a 
idéia do perigo de uma guerra dos Mura contra a Amazônia civilizada. 

A crítica às fontes documentais é um procedimento sempre 
recomendável, e aplica-se também à documentação colonial sobre os 

Mura. Para tanto é preciso que lancemos mãos de conhecimentos inter 
disciplinares: a etnologia e a história. A etnologia irá nos alertar para a 
territorialidade e para as formas tradicionais de subsistências de povos 
caçadores-coletores como os Mura, que prescindem da agricultura e 
praticam a caça, pesca e coleta como atividades básicas da subsistência, 
desenvolvendo para isso extrema mobilidade espacial. 

O temor da guerra Mura contra as vilas da Amazônia, que aparece 
em H.J.Wilckens e outras fontes militares da época pombalina, seria a 
nosso ver uma representação colonial dos frequentes saques que os Mura 
faziam às roças. Além disso, notamos que ocorre um uso abusivo do 
etnônimo Mura por parte dos funcionários das vilas amazônicas, quer na 
identificação do índio Mura, quer no expediente burocrático que se 
convencionou em tomo de uma etnia particularmente estigmatizada pelos 
civilizados. "Mura" era todo índio desconhecido de língua travada e 
ataques periódicos dos Mura são uma explicação fácil encontrada pela 
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burocracia provincial para justificar a improdutividade agrícola das vilas 

(M.R.Amoroso 1998). 
Resumindo, poderíamos dizer que características da organização 

social e da territorialidade do grupo étnico colaboraram na construção do 
"inimigo Mura". A primeira delas é a extrema mobilidade dos Mura na 
ocupação de um território original - a bacia hidrográfica do rio Madeira. A 
ação das frentes de colonização que empurraram os Mura até sua última 
fronteira com a sociedade nacional -- o rio Japurá - seria o segundo 
elemento na caracterização do território expandido. O terceiro elemento 
seria a "murificação", instituição pela qual os Mura agregavam outras 
etnias, entre elas negros dos quilombos, ciganos, índios destribalizados ou 
ex-catecúmenos, egressos das missões católicas. 

Século XIX: Cabanagem e o Mura dos Viajantes 

No século XVIII o espectro da guerra mura de proporções 
Amazônicas aterrorizava os militares portugueses (H.J.Wilckens 1785). No 
século XIX a guerra foi uma realidade: os Mura participaram do levante 
contra as forças legalistas durante a Cabanagem (1834-38). A presença 
dos Mura em Autazes, no Lago Sampaio no século XIX é atestada pela 
documentação relativa à morte do Capitão Ambrózio Aires, que 
comandava a repressão aos cabanas, entre os quais os Mura estavam 
integrados. 

O comandante da tropa legal Ambrózio Pedro Aires chegara à 
região em 1838, dando prosseguimento as campanhas militares contra os 
cabanos. A área estava sob controle dos rebeldes, identificados pelos 
poderes locais com os Mura habitantes dos lagos do Madeira. O controle 
do Lago do Sampaio pelas tropas legais representava a imposição da 
ordem em território inimigo. Ambrósio Aires destrói as trincheiras dos 
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cabanos nos lagos e no momento que se retirava do local com poucos 
soldados, foi atacado e morto pelos rebeldes, "a mor parte Muras"4. 

A repressão militar aos rebeldes cabanas escreve uma das mais 
dramáticas páginas da história da Amazônia. Calcula-se que morreram por 
volta de 30.000 pessoas, sendo que os Mura estariam entre as etnias que 
sofreu o maior impacto da reação legalista (C.Moreira Neto 1988: 11 O). 
Vencidos em mais uma guerra, mais uma vez "pacificados", os Mura serão 
descritos pelos viajantes do século XIX na condição de nativo corrompido 
pelo contato, "aculturado", domesticado e vicioso, que empregava-se na 
pesca e caça de animais aquáticos em troca de cachaça. 

Algumas observações sobre a morfologia social mura podem ser 
apreendidas no conjunto das obras dos viajantes do século passado: 1) os 
Mura ainda eram uma das maiores populações indígenas da Amazônia, 
2) permaneciam habitando o sistema hidrográfico do rio Madeira, de forma 
a ter acesso aos lagos e igarapés piscosos e aos furos navegáveis, sendo 
que no contexto geográfico do Madeira, mantinham grande mobilidade na 
ocupação do território; 3) não plantavam: viviam da pesca, caça e colheita, 
esta última atividade algumas vezes estendida sobre as roças dos 
vizinhos. 

Coutinho ao falar da população Mura, relaciona-a à região do rio 
Madeira: "Muitas tribus vivem nos affluentes do Madeira, e em suas 
margens. A maior, infelizmente, é a dos Muras, muito conhecida pelas 
más qualidades que a destinguem. Desd'o começo da colonização do 
Amazonas que os Muras teem commetido assassinatos e roubos, quer 
nos povoados dos brancos, quer mesmo entre os outros índios. O Mura 
não tem dignidade; é ladrão, velhaco, bebado e vadio. Por isso que é 
infelizmente a maiortribu." (S.Coutinho 1861:30-31) 

4 Carta noticiando a morte do Capitão Ambrózio Aires em Autazes, 21 de agosto de 1838, dirigida do 
Comandante de Santarém a Francisco José Souza Soares Andréa, Marechal Presidente das Forças do Pará. 
Boletim CEDEAM Manaus, v.2, n.2 jan-jun.de 1983. 
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Outras narrativas, igualmente estigmatizantes, destacaram 
características da organização social do grupo - como a descartabilidade 
extrema de sua cultura e a mobilidade no uso do território tradicional - para 

demonstrar os traços culturais de uma população decadente e inferior. Em 
Spix & Martius temos uma descrição das formas de organização social 
dos Mura, entendidas erroneamente como deturpadas por efeito do 
contato: 110 mísero Mura, sem teto nem abrigo, contenta-se muitas vezes 
com uma rede de embira, estendendo-a entre duas árvpres frondosas" 
( ... ) " ... parecem quase que expulsos de toda e qualquer comunidade os 
Mura que habitam as margens do Madeira e do Solimões de onde, como 
ciganos, empreendem expedições de roubo e de latrocínio. Desprezados 
e perseguidos por todas as outras tribos, são eles talvez os pobres restos 
de um povo outrora forte e poderoso que em expiação das crueldades e 
roubos praticados sem distinção alguma, por guerras sem tréguas dos 
vizinhos, perdeu o domicílio fixo e fragmentou-se completamente." 

(Martius 1976[1823]:20) 
Em Bates e Amazonas aparecem outros aspectos da morfologia 

social do grupo, como o habitar ribeirinho e a indiferença diante da prática 
da agricultura: "Os Mura se tomaram uma tribo de pescadores nômades, 
que desconhecem a agricultura e todas as artes praticadas por seus 
vizinhos. Não constroem moradas sólidas e duradouras; vivem em grupos 
familiares isolados ou em pequenos bandos, errando de um lugar para 
outro ao longo das margens dos rios e das lagoas onde há abundância de 
peixes e de tartarugas. Em cada lugar onde param temporariamente, eles 
constroem choças provisórias à beira da água, mudando-as mais para 
cima ou para baixo do barranco à medida que a água sobe ou desce." 
(1979:129-130). 11Não plantam, mas ninguém mais hábil para colher." 
(Amazonas 1852:207-208). 
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Governo do Brasil e o Mura 

O século XX marca o tempo da tradição oral, da memória dos mais 

antigos. A retomada dos trabalhos de demarcação faz a memória se 

estruturar em torno das relações com os órgãos de tutela. O Serviço de 
Proteção ao Índio se fez presente nas primeiras décadas do século XX, 
iniciando os trabalhos de delimitação da terra mura. Em 1917 o Governo 
do Estado do Amazonas, através da Lei n.? 941 (de 16 de outubro), 
autorizava a concessão de lotes de terra á população indígena, o que 
moveu o SPI a demarcar lotes destinados aos Mura nos municípios de 
Manicoré, Careiro, ltacoatiara e Borba. 

A concessão de pequenos lotes de terra assim como a 
concentração da população Mura em aldeias, tal como se apresentam 
hoje, foi fato historicamente constituído neste contexto, que data 
provavelmente das duas primeiras décadas do século XX. A medida 
visava, ao mesmo tempo, racionalizar o uso de um vasto território, 
concentrando os índios em lotes de terra devidamente demarcados, e 
liberar para a população não índia o restante da área. Criava-se em um 
território tradicional da etnia dois estatutos diferenciados de uso da terra: a 
terra dos índios, configurando área federal, "da nação", sendo seus 

habitantes tutelados pelo SPI; e a terra dos "civilizados", de jurisdição 
municipal. 

As terras mura de Miguel-Josefa, Cunhá, Jutaí do lgapó-Açú e 
Pacovão foram identificadas pelo SPI, e na maioria das vezes foram 
estabelecidos postos da inspetoria. Acompanhemos como isso se deu em 
Autazes. 

Em 1916 o SPI definiu o lote da Terra Indígena de Miguel e Josefa, 
realizou a delimitação e a fixação dos marcos. Data da mesma época a 
fundação do Posto Indígena na Aldeia de Josefa, núcleo local da 
administração federal, que introduz na aldeia dos Mura a escola de 
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conteúdo aculturativo. O SPI forneceu aos Mura de Miguel e Josefa um 

engenho de açúcar e um pequeno rebanho de gado bovino, criando um 
pasto na aldeia (depoimento de Sr. Manoel Carlos de Souza, ex-capitão da 
Aldeia de Josefa}. 

Os trabalhos de demarcação realizados sob o comando do 
administrador do Serviço de Proteção ao Índio, Sr. Bento Lemos, tiveram 
um trágico desenlace com a doença do referido funcionário nas trincheiras 
demarcatórias, seguida da sua morte, dias depois em Manaus. A versão 
dos moradores para tal episódio nos remete aos conflitos internos havidos 
na região no momento da definição do que seria ou não área indígena. 

Por ocasião da fixação dos marcos de madeira que sinalizavam a 
área indígena, parte da população Mura da região, negando sua condição 
indígena, optou por ficar fora da área demarcada. Orientados pela política 
indigenista da época, os Mura da Comunidade de Miguel e Josefa tiveram 
que se conformar com a perda de parte de seu território, ficando 
acantonados em um pequeno lote de terra determinado pelo SPI, a terra 
que hoje reinvindicam para a demarcação. 

Aos trabalhos de identificação da Terra indígena de Miguel e Josefa 

pelo Serviço de Proteção ao Índio se sucedeu uma fase de produtividade 
e fartura, lembrada pelos mais antigos. É flagrante o contraste desta visão 
edílica do SPI guardadas pelos moradores de Miguel e Josefa com as 
amargas lembranças que o órgão de tutela deixou em outras T.I.Mura, 
lembrada como a época dos arrendamentos dos castanhais dos Mura, dos 
patrões e da prática dos castigos corporais aplicados contra os índios 
pelos capitães das aldeias, lideranças indígenas criadas pelo órgão de 
tutela .. 

A antiga aldeia de Cunhã no rio Preto do Igapó Açú, segundo 
depoimentos, foi muito povoada no século passado e ainda o era nas 
primeiras décadas do século XX. Contam os mais antigos que em tomo do 
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Posto Indígena de Cunhã havia mais de 14 habitações, o que para os 

padrões mura representaria algo comparado à uma vila. Era o tempo da 
castanha, e o Mura fornecia ao mercado regional batelões de até três 

toneladas carregados de castanha-do-Pará. 

Cunhã era então o centro político de toda a população Mura do rio 

Preto do lgapó-Açú, e só mais recentemente deixou de sê-lo. Aí morava o 
capitão dos Mura, liderança responsável pela vasta área compreendida 

entre a cabeceira do Lago Grande e o Paraná do Madeirinha - teritório dos 

Mura do rio lgapó-Açú, o que revestia Cunhã de grande importância no 

cenário da política local. 

A liderança de Cunhã mantinha contatos sistemáticos com a 

administração regional do SPI, em Manaus. A relação com o governo 
federal é, assim, mais uma lembrança do passado do que algo que diga 

respeito ao presente das relações políticas do grupo. Os Mura se 

consideram abandonados pela FUNAI nos últimos vinte anos. 

Na década de 1930 o Posto Indígena do SPI ainda funcionava em 

Cunhã", e segundo o depoimento de alguns moradores, era mantido na 

área um funcionário da inspetoria. No Jutaí do lgapó-Açú a Inspetoria do 

SPI mantinha um delegado, Sr.Odorico Ferreira Chaves, que aparece na 

documentação como uma liderança não-índia instalada na aldeia com a 
função de explorar o trabalho dos índios e organizar a comercialização da 

castanha. O funcionário do SPI, como foi demonstrado na literatura 

antropológica, ocupava o lugar social do "patrão" dos seringais (A. Carlos 

Souza lima 1995: 181). 

Nas décadas de 1940 e 50 a Terra lnd ígena de Cunhã-Sapucaia 

passou por um processo de intervenção do SPI. Segundo o informante 

5 A população de Cunhã-Sapucaia refere-se à Aldeia de Cunhã como tendo sido posto indígena do SPI. A 
documentação da inspetoria, no entanto, não faz menção a este posto, mas sim ao Posto Barbosa 
Rodrigues, ao qual Cunhã estava atrelada. Na área Mura somente o Posto Indígena Miguel e Josefa aparece 
da documentação do SPI (AC.Souza Lima 1995). 

19 



Manoel Tiago (70 anos, Aldeia de Sapucaia), nesta época os Mura viviam 
da coleta e venda da castanha, e foram surpreendidos com a notícia que o 
Serviço de Proteção aos Índios havia arrendado as margens do rio Preto 
do lgapó-Açú para a exploração de particulares. 

O contrato de arrendamento da Terra Indígena era feito mediante 
um documento com validade de até cinco anos, podendo ser renovável, 
no qual constava a aprovação dos índios. Pode-se deduzir que ao final do 
processo de arrendamento de terras indígenas ocorria que área estava de 

fato "abandonada" pelos índios, ficando assim liberada para a exploração 
comercial definitiva. 

Cunhá conseguiu ficar fora da liquidação que o SPI promoveu nas 
terras Mura do município de Borba. No processo de luta pela terra 
ameaçada surgiram as lideranças que são os capitães das atuais aldeias 
Mura. Os arrendatários que pretendiam explorar a Terra Indígena 
chegaram a se estabelecer no rio Matupiri, mas contra eles os Mura de 
Cunhã se organizaram, indo verificar os contratos de arrendamento no 
Posto Barbosa Rodrigues. Aí ficou comprovada que as assinaturas dos 
índios eram falsificadas (eram "firmas roubadas"), e o documento foi 
inutilizado. 

A hostilidade contra os Mura do rio lgapó-Açú assumia caráter oficial 
pelo fato da polícia de Borba tomar para sí a defesa dos pretensos 
proprietários dos castanhais, movendo contra os índios ordens de prisão e 
de apreensão da produção de castanha6• Na documentação relativa à T.I. 
Jutaí do lgapó-Açú aparece um sub-delegado da polícia de Borba, Antonio 
Pinto da Silva, requerendo as terras do igarapé Catuaba, e sendo 
denunciado por estar promovendo a expulsão dos índios Mura (Ver 
documentação do SPI, em Anexo). 

6 Processo semelhante de arrendamento das terras indígenas e aproveitamento da mão de obra dos Mura a 
serviço de particulares é descrito com relação à região do Marnoré. Ver: A.Langue, Relatório de 1981, 
FUNAI. 
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Em Cunhã-Sapucaia a informação histórica preenche o espaço, que 
como veremos adiante, é ocupado em outras localidades pelo mito da 
grande febre, que expulsou os Mura e esvaziou o lgapó-Açú. Muitas 
outras áreas que viveram o processo de arrendamento do SPI e expulsão 
dos índios, jamais se recuperaram. As Terras Indígenas Boca do Tupana 
e Pacovão, por exemplo, foram arrendadas na década de 1910 por José 
Muniz de Castro, que construiu uma casa na boca do rio Tupana, 
impedindo o acesso dos índios. Mantinha um funcionário trabalhando nos 
terrenos arrendados, garantindo que os moradores indígenas não 
retornassem aos castanhais. Os Mura que moravam no Tupana foram 
"jogados para fora", vindo se estabelecer na Aldeia de Cunhá, no Piranha, 
ou migraram para a cidade. O Pacovão sofreu pressões semelhantes, e 
chegou a ser abandonado por um período de tempo pelos familiares de 
Branco Velho, atual capitão do Pacovão. 

Os arrendamentos das terras indígenas explicam em certa medida o 
fenômeno migratório dos Mura em direção aos centros urbanos da região. 
Um levantamento mais sistemático das correntes migratórias da 
população indígena em direção aos bairros Mura de Borba e Autazes 
poderia esclarecer este episódio recente da história dos Mura, assim como 
elucidar os mecanismos de atuação de políticas indigenistas que 
impeliram o grupo étnico ao desaldeamento e à concentração urbana em 
bairros de uso exclusivo dos mura. 

A retomada pelos Mura de territórios tradicionalmente ligados à etnia 
é um fenômeno ilustrado pela história recente da Aldeia Jutaí do lgapó 
Açú e esclarece um processo de dimensões mais gerais, sendo registrado 
em outras Terras Indígenas. Este processo de reocupação de territórios 
originais e de uso dos Mura e reorganização de aldeias se deu em 
meados dos anos 1970 e foi respaldado na década seguinte pelas 
mobilizações das organizações indígenas da Amazônia em torno da 
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questão da terra indígena. Os Mura participaram desde os primeiros anos 
de formação da COIAB - Coordenação das Organizações Indígenas 
Brasileiras, através de lideranças que hoje estão no CIM - Conselho 
Indígena Mura. Lideranças de Cunhã frequentaram as primeiras 
assembléias da COIAB. 

A área Mura de Jutaí do lgapó-Açú é citada na documentação do 

SPI datada de 1925 rJer Anexo). Aparece mais tarde no documento: 
"Limites e Informações dos Postos lndigenas no Baixo Amazonas", Iª DR, 
1970, que por sua vez cita o Boletim n° 4 do SP, de 1942. A memória do 
grupo social nos remete a épocas mais remotas: segundo o depoimento 
de D.Luzia Sentes, nascida em 1919, sua avó era natural do Jutaí. Nesta 
época (i.é, século XIXI início do XX), os Mura habitavam as duas margens 
do rio Preto do lgapó-Açu. Para explicar o abandono parcial de um 
território que fora densamente povoado pelos Mura, a informante se 
remete a um mito bastante recorrente nas diferentes áreas Mura, o de que 
uma grande febre, sezão ou malária, teria causado o flagelo de toda a 
população Mura do Madeira, matado os velhos e dispersado o restante da 
população, que ficou desaldeada. 

Na década de 1960 funcionava próximo à área indígena a Usina de 
Nazaré, de beneficiamento de pau-rosa7. A época da usina é lembrada 
pelos Mura como de intensificação das relações com os não-índios. 

A história recente da Aldeia Jutaí do Igapó Açú remonta há 30 anos 
atrás, quando o casal Luzia Sentes, da Aldeia do Cunhá e Raimundo 
Sena, da Terra Indígena do Arari resolveram retornar à um território 
tradicionalmente ocupado e cultivado pelos ancestrais de Luzia. Os filhos 
e netos do casal fundador hoje representam parte significativa dos 
moradores da Aldeia do Jutaí 

7 Cuja essência é utilizada na indústria de perfumes e cosméticos 
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O Jutaí é uma área que sempre esteve ligada a Cunhã-Sapucaia, 
aldeia central do rio lgapó-Açú, ponto de difusão da população Mura da 
região. A história genealógica é bastante ilustrativa do processo mais 
recente de ocupação da região. Se fixamos como ponto de partida as 
histórias de vida das matriarcas das aldeias, veremos que são índias Mura 

originárias da Aldeia de Cunhã, nascidas no início do século, época que aí 
existia um Posto do SPI. Jutaí nesta época era local de trabalho dos Mura 
de Cunhã e do Pacovão, o que atesta a vegetação domesticada - árvores 
frutíferas e seringais - que encontramos na Terra Indígena, cuja origem é 
identificada por D. Luzia Sentes como sendo "planta de minha avó" ou 
"planta de minha mãe". 

Em 1987 a FUNAI volta sua atenção para os Mura, mais 
exatamente para o território de Cunhã-Sapucaia e Jutaí, área de interesse 
da Petrobrás, que pretendia realizar pesquisa e posteriormente lavra de 
petróleo e gazes raros nas terras Indígenas do rio Preto do lgapó-Açú. O 
trabalho de pesquisa consistia na abertura de picadas e duas linhas 
sísmicas em um território que presumira-se em Brasília não ser de 
ocupação do grupo étnico. 

Com o início dos trabalhos, viu-se que a área de interesse da 
Petrobrás incidia em território de uso dos Mura, e os relatórios da época" 
irão registrar com uma certa surpresa que grupos de índios Mura surgiam 

de dentro da floresta, e reinvindicavam aquele território. 
Totalmente esquecidos pelo poder tutelar desde meados do século 

XX, os Mura viam-se diante de um evento global de dimensões inéditas, 
que prometia mudanças radicais no seio da sociedade indígena. Ao 
mesmo tempo que se acenava com o dinheiro das indenizações para os 
índios (800 OTNs mensais mais a indenização pelo impacto ambiental 

8 Relatório Antropológico de Wagner Antônio de Oliveira, 5a Superintendência da FUNAJ/Manaus, março 
de 1988. 
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causado pela abertura das clareiras), oferecia-se ao Mura possibilidade de 
engajamento nas frentes de trabalho, e franqueava-se aos índios brindes, 
cestas básicas, utensílios, convívio com um aparato tecnológico 
cinematográfico. 

Ficou acertado, por intermédio da FUNAI, o pagamento de 
indenizações devidas aos índios. Parte deste dinheiro foi pago à Manoel 
Tiago, de Sapucaia, eleito representante da população Mura. O restante 
do valor foi depositado em uma Caderneta de Poupança, e acabou 
confiscado pelo governo por ocasião das mudanças econômicas da 
administração Collor. 

Se frustrante do ponto de vista monetário, o evento provocado pela 
pesquisa de petróleo teve efeitos notáveis. Mobilizou mais uma vez o Mura 
na defesa do território e lançou os líderes que participaram das 
negociações em outra esfera política, a que articulava a dinâmica da vida 
local diretamente com Brasília. 

Organizações Não-Governamentais e os Mura 

As T.I. visitadas pelo GT-Borba encontram-se na área de atuação 
de duas organizações não-governamentais indígenas criadas nas últimas 

décadas: o CIM - Conselho Indígena Mura, que tem sede em Autazes e 

CIRMA - Conselho Indígena do Rlo Madeira, reunindo as etnias Mura e 

Mundurucu, com sede em Borba. 
O CIM atua há mais tempo, e é· apontado como a instância política 

que tirou os Mura do esquecimento, há 16 anos atrás. Se faz presente 
tanto na esfera local, na legitimação de lideranças, como no âmbito da 
representação dos Mura junto à DR-Manaus da FUNAI, em questões 
como a da demarcação das terras. 
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Os Mura identificam o CIM com a FUNAI local, equívoco em parte 
explicável pelo fato de ambas instituições levarem juntas trabalhos nas 
aldeias e pelo fato da FUNAI funcionar na sede do CIM, em Autazes. 

O CIM participou intensamente dos trabalhos de identificação e 
delimitação das terras indígenas Mura. Iniciada a identificação da terras, 
os conselheiros do CIM agregaram-se aos grupos técnicos e 
acompanharam a execução dos trabalhos. 

O CIM leva junto às comunidades indígenas um projeto de 

desenvolvimento financiado pelo MMA-PP G7, com apoio da União 
Européia, República Federal da Alemanha e Banco Mundial, em convênio 
com o Banco do Brasil. O projeto consiste na extração e comercialização 
de frutas tropicais, como babaçu, cupuaçú, graviola, banana, maracujá. 
Envolve atualmente oito comunidades mura: Guapenu, Miguel e Josefa, 
Trincheira, Murutinga, São Félix, Paracuuba, Natal e Cuia. 

O CIRMA não dispõe de financiamento para a realização de seu 
principal projeto, que é a construção de uma Casa do Índio em Borba, 
para servir de apoio para a população afdeada que necessita de 
atendimento médico, ou de outros serviços urbanos. Para a construção da 
sede, as comunidades indígenas das duas etnias - Mura e Mundurucu, 
negociaram um terreno em Borba. Participam do CIRMA duas das 
principais aldeias mura do rio lgapó-Açú: Sapucaia e Piranha. Com vistas 
na ampliação do número de comunidades mura, o CIRMA indicou 
recentemente Adaíso Lacerda, da Aldeia Jutaí do lgapó-Açu para o cargo 
de vice-presidente da associação. 

Ambas organizações indígenas vêm desenvolvendo trabalhos junto 
à população Mura urbanizada, que constitui bairros populosos nas cidades 
de Borba e Autazes. Os Mura que migraram das aldeias do rio Jutaí do 
lgapó-Açú para as cidades, concentram-se em bairros totalmente 
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indígenas: em Autazes, na Terra Indígena de Pantaleão; em Borba, na 

Rua das Canas. 

Aspectos Sócio-Culturais 

Língua Mura 
Os Mura dos lagos, igapós e igarapés do rio Madeira falavam a 

língua mura até o início deste século. Bilingues desde a época da 
conquista, os Mura utilizavam-se da língua geral (ou Nheengatu) que 
gradativamente foi sendo substituída a língua materna, para a seguir se 
trocada pelo português. 

Hoje são falantes do português, língua que é ensinada nas escolas 
das aldeias, nos raros casos em que esta instituição existe. Tivemos 
oportunidade de entrar em contato com diversos falantes da "gíria", 
indivíduos mais velhos apontados pelos moradores das aldeias como 
detentores da memória da língua Mura. Nos casos apresentados, o que se 
tem são termos e locuções em língua geral. 

O Nheengatu é urna língua arquitetada pelos missionários jesuítas a 
partir do Tupi-Guarani. No período colonial o Nheengatu funcionou na 
Amazônia (como de resto em todo o Brasil) como urna espécie de 
"esperanto", que facilitava a comunicação inter-cultural, em um contexto 
caracterizado pela mais absoluta diversidade linguística. Vale ressaltar 
que o Nheengatu, que trazia a marca das imposições coloniais sobre a 
população nativa, foi a partir do século XIX apropriado pela população 
indígena como forma de preservação da identidade étnica9, e aparece no 
cenário indígena da Amazônia como a língua indígena dos que perderam 
a língua materna, mas reafirmam politicamente sua identidade étnica. 

O caso Mura, neste sentido, é exemplar. Contatados pelo sistema 
colonial no século XVII, os Mura foram submetidos direta ou indiretamente 

9 Sobre o uso do Nheengatu pela população indífgena do Rio Negro, ver: Márcio Meira 1996:191-219. 
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ao aprendizado do Nheengatu. No século passado comunicavam-se com 

os civilizados e com os outros índios através da língua geral, o que não 
quer dizer que haviam perdido a língua Mura, que permanecia sendo 
usada no interior do grupo étnico. Spix & Martius ( 1817 -1820 [ 19811) 
registrando um encontro com os Mura nas proximidades do rio Negro, 
observam que estes cantavam um Nheengatu modificado pela língua 
Mura 10• Outros viajantes que percorreram o território Mura no século XIX 
perceberam traços de uma língua original ainda sendo usada pelos Mura. 
Em 1826 um observador anônimo deixa registrado que os Mura da 
embocadura do Madeira falavam "a língua geral além das suas três gírias 
- a articular nasal, a gutural e a da gaita" (cf. e.Moreira Neto 1988:358). A 
comunicação por assobios, descrita entre os Pirahã (Daniel Everett 1979, 
1983, M. Antônio T. Gonçalves 1988)11. foi detectada no século passado 
entre os Mura do rio Urubu (Barbosa Rodrigues 1875). Nimuendajú 
(1948), por sua vez, teve oportunidade de comparar as variações dialetais 
apresentadas entre a língua mura falada pelos Pirahã e a que encontra 
entre os Mura, comprovando a origem comum da língua dos dois grupos. 

O Nhengatu, língua do comércio, do trabalho disciplinado e dos 
órgãos de tutela, passou no século XX a ser utilizado pelos Mura como 
traço cultural distintivo da população ribeirinha não-índia. 

O trabalho de resgate da língua Mura, como o que vem sendo 
realizado pelo CIM - Conselho Indígena Mura, dará condições para que 
aprofundemos os estudos linguísticos sobre esta cultura isolada. Neste 
sentido, há que se apontar registros históricos valiosos da língua Mura, 

10 Dizem Spix & Martius sobre a música dos Mura: "A cantiga alternada foi-nos 
traduzida pela forma seguinte: Os homens: 'Aqui está o teu diabo, quem quer casar 
comigo?' As mulheres: 'Tu és um belo diabo, todas as mulheres querem casar contigo". 
Em nota de rodapé aparece a transcrição das frases em Nhengatu: "lke cecói indé 
juruparí: matá momendsr potar xe-írupamó? Ndé juruparí poranga; cunhfletá pabe 
momendar potar ndé-irumamó'. Segue um comentário sobre a descaracterização que 
os Mura cometiam ao se apropriarem do Nheengatú (1981:150). 
11 Os Pirahã, habitantes do rio Maici e Marmelos são considerados sub-grupo Mura. 
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como os de Tastevin (1923), Nimuendajú (1948) assim como os estudos 
linguísticos levados por D. Everett (1979, 1983) junto aos Pirahã. 

Territorialidade e Etnicidade Mura 

A presença dos Mura espalhados pelas ilhas e margens do sistema 
hidrográfico do rio Madeira confirma um padrão de moradia que dá 
preferência ao habitar ribeirinho, garantia de subsistência e de mobilidade 
ao grupo social. Os depoimentos dos moradores sobre o padrão de 
moradia no início do século desenham uma ocupação dispersa dos 
núcleos familiares pela vasta área dos lagos e ilhas. A concentração da 
população Mura em aldeias, tal como se apresenta hoje, foi fato 
historicamente constituído por intervenção do Serviço de Proteção. ao 
lndlo, e data provavelmente das duas primeiras décadas do século XX. 

As aldeias Mura hoje caracterizam-se por um conjunto de 

habitações que não ultrapassa trinta unidades, dispostas nas terras altas 
ao longo dos lagos ou dos igapós principais. A vida útil de uma aldeia 
Mura é relativamente pequena: novos núcleos de povoação do território 
substituem as aldeias antigas, que são abandonadas até nova ocupação. 
Ao longo de uma vida um indivíduo chega a construir mais de dez casas 
em um mesmo território. 

Tal mobilidade não deve, no entanto, ser confundida com errância e 
nomadismo, isto é, com o uso desregrado de uma territorialidade genérica 
e indeterminada 12. Há uma forte relação da população com aquela "Terra 
de Índio", berço dos ancestrais e da descendência, sendo a relação com a 
terra fator constitutivo da identidade étnica Mura. Uma das principais 
categorias nativas utilizadas pelos Mura alude à territorialidade. 

12 Sobre a questão da mobilidade na utilização do território, ver Alcida R.Rarnos 1996. 
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Questionado sobre local- do nascimento ou sobre a identidade 
indígena, o Mura responde: "sou caboclo legítimo do rio Madeira". Por 
"caboclo legítimo" o Mura busca esclarecer uma condição particular do 
grupo étnico: afirma a determinação política de ser Mura, a despeito do 

contato e dos casamentos inter-étnicos. 
Ocorre, assim, uma interessante apropriação de um termo regional, 

normalmente utilizado com desprezo pelos regionais para definir o índio 
impuro, aculturado. Manipulado pelos índios, o termo "caboclo" passa a 
identificar o que é ser Mura hoje: o índios de sangue misturado, cuja 
genealogia é o resultado da afinização de cearences, peruanos, dos não 
índio em geral, que passaram a compor o grupo-étnico através de 
casamentos, a maioria das vezes com mulheres Mura. 

Na concepção do Mura a categoria caboclo legítimo comporta uma 
série de elementos. Como dissemos, a expressão vem muitas vezes 
associada a uma certa territorialidade, querendo identificar a condição de 
"nativo", aquele que tem raízes muito antigas em uma determinada terra, 
ou, como seria mais o caso em se tratando dos Mura, em um determinado 
rio, igapó ou lago. Ex: caboclo legítimo do Matupiri, caboclo legítimo da 
Boca do Tupana. Um outro aspecto da natividade apresentado pelos Mura 
é que por ela se sustenta o direito diferenciado. É o que vemos na 
declaração de uma liderança mura: " ... como agora as coisas apertaram, 
como as coisas mudaram em regulamento do branco para o índio - que é 
claro que cada qual tem o seu direito, não é direito de um, é de todos - 
mas só que o direito do índio só é porque ele é nativo." (Pedro Tcheré, 
Aldeia do Piranha) 

No interior do grupo étnico a condição de ser índio diz respeito a 
formas comunitárias de aproveitamento dos recursos ambientais: os Mura 
vivem, pelo menos teoricamente, um estatuto jurídico de divisão igualitária 
dos recursos, o que fica expresso na afirmação: "índio não escasseia para 
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índio, é tudo parente", querendo sinalizar uma distinção com o modo de 
vida do "civilizado", que priva a matéria prima (a palha), os frutos (a 
castanha-do-Pará), e os recursos em geral. 

Relações Multi-Comunitárias 
Os Mura do rio Preto do lgapó-Açú participam de uma extensa rede 

de relações que extrapolam a Terra Indígena. Participam desta rede de 
relações tanto os Mura de Borba e Autazes, quanto algumas outras 

comunidades mura da região, como: Arari, Jacaré, Capivara, Limão, cuja 
população mantém laços de parentesco com os Mura do lgapó-Açú. 
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2ª PARTE: 
CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DE HABITAÇÃO PERMANENTE 

A população Mura da Terra Indígena Miguel e Josefa habita duas 
aldeias localizadas nos Lagos que dão nome à terra indígena. As duas 
aldeias guardam em comum uma mesma disposição do espaço, estando 
as habitações localizadas de frente para os lagos, e as roças e 
equipamentos de trabalho mais no interior da área. O Mura mora 

ribeirinho, suas habitações estão invariavelmente voltadas para o curso 
dos rios e lagos. 

1 . Aldeia de Josefa : é a principal e localiza-se nas terras altas que 
margeiam o Lago de Josefa. 

Compõe-se de um conjunto de casas arruadas paralelas às 
margens do Lago. As habitações estão agrupadas em dois locais distintos 
da aldeia: a Avenida, onde contamos 25 casas, e a Terra Preta, local no 
interior da área, onde mora um número menor de famílias. A Terra Preta é 
também local das roças familiares e onde ficam as árvores frutíferas da 
comunidade, o pasto para o rebanho de gado bovino e os demais 
equipamentos de trabalho, como os engenhos de farinha de mandioca. Aí 
encontramos a Igreja Pentecostal e a escola ligada a essa missão 
religiosa. 

Logo na entrada da Aldeia Mura de Josefa vislumbramos algumas 
construções de alvenaria e cobertas de telha, que são a Casa Comunitária 
e uma das escolas indígenas da área. A Casa Comunitária é o local de 
reuniões, e também de lazer, onde fica instalado o aparelho de televisão 
coletivo, em um suporte feito de alvenaria, ligado à antena parabólica {por 
ocasião da visita do GT-Borba, o gerador de energia da comunidade 
encontrava-se quebrado). 
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A escola localizada na Avenida é administrada pela Prefeitura de 
Autazes, e conta com um professor da própria comunidade indígena. 
Como dissemos, na Terra Preta existe outra escola, administrada pela 
Igreja Pentecostal . 

Com exceção dessas três construções de alvenaria - escola, casa 
comunitária e Igreja Pentecostal, todas as outras seguem um mesmo 

padrão de construção: são habitações com assoalho de madeira, paredes 
de palha ou madeira e a cobertura de palha {Vide Foto). 

2. Aldeia de Miguel: é menor e localiza-se nas margens do Lago 

do Miguel. Diferindo em parte do padrão de ocupação da aldeia vizinha de 
Josefa, a comunidade de Miguel mantém suas roças e equipamentos de 
produção da subsistência (casas de farinha) junto às habitações. A 
densidade pulacional é mais baixa, com 32 habitantes, compondo um 
conjunto de 8 (nove) casas distantes umas das outras, praticamente 
incrustradas no seio de uma vegetação de floresta tropical densa, onde se 
destacam os castanhais produtivos. 
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Levantamento Populacional da Terra Indígena Miguel/Josefa (I) 

Aldeia de Josefa 
Município de Autazes, Am. Fevereiro de 1997 

Etnia MURA 
Unidade Nome Sexo Idade Data de 
Familiar Nascimento 

M F 
1. 1. RoberlandoPrado Pacheco X 06/02/1965. 

2.Suzete Almeida Prado X 04/11/1983. 
3.Moisés Almeida Prado X 04/11/1982. 
4.Marcos Almeida Prado X ? 
5.Marcio Almeida Prado X 18/07/1987. 
6.Jailton Almeida Prado X 04/05/1985. 
7 .Suzeanio Almeida Prado X 28/06/1993. 
8.Robervanio Almeida Prado X 16/06/1995. 

11. 9.Sebastião Santos Soares X 04/06/1967. 
1 O.Meire de Souza Soares X 12/07/1969. 
11.William de Souza Soares X 12/10/1989. 
12.Dalma de Souza Soares X 14/07/1991. 
13.Deriane de Souza Soares X 26/11/1995. 
14.Deise de Souza Soares X 04/11/1993. 

Ili. 15.Martene Prado X 09/02/1970. 
16.Darlei de Souza Costa X 20/04/1987. 
17.Darleson de Souza Costa X 22/02/1989. 
18.Dorleans de Souza Costa X 26/06/1991. 
19.Girlane de Souza Costa X 14/12/1994. 

111. 20.Dorval Correia Prado X 23/06/1922. 
21.Maria de Souza Pacheco X 20/04/1933. 
22.Jeferson de Souza X 25/08/1975. 
Pacheco 
23. Cheia de Souza Pacheco X 09/02/1983. 
24.Deivison de Souza X 01/09/1988. 
Pacheco 
25.AlerrandroC. Pacheco X 18/11/1982. 

IV. 26. Robemil de Souza Prado X 08/12/1973. 
27 .Lucimar Martins de Souza X 16/08/1966. 
28.Jucineia Martins de Souza X 23/06/1994. 
29.Erica Martins de Souza X 15/12/1991. 

V. 30.Edson Roorioues Batista X 01/12/1977. 
31.Maria Júlia Almeida de X 24/12/1973. 
Souza 
32.Juliana Almeida de Souza X 16/06/1996. 

33 

~ 



'• 

VI. 33.Alonso Batista Cardoso X 23/10/1953. 
34.André Cardoso Batista X 30/11/1958. 

VII. 35.Cândido Duarte Gaio X 07/04/1914. 
36.ArQuilau de Souza Prado X 30/03/1972. 
37.llma Almeida de Souza X 02/11/1975. 
38.Elizeu Prado de Souza X 04/08/1987. 
38.Sergio Prado de Souza X 04/12/1991. 
39.Renê Prado de Souza X 01/08/1983. 
40.Sandra Prado de Souza X 10/02/1996. 

VIII. 41.Nestor de Souza Pacheco X 27/02/1953. 
42.Vilma da Silva Pacheco X 01/09/1952. 
43.Juciálem Prado Pacheco X 10/04/1988. 

IX. 44.Newton Prado Pacheco X 27/08/1976. 
45.Maria lzabel Rodrigues X 27/12/1969. 
Batista 
46.Rozimara Rodrigues X 01/02/1989. 
Batista 
47.Elison Rodrigues Batista X 27/05/1990. 
48.Dieçio Rodrigues Batista X 29/05/1993'. 
49.Keise Rodrigues Batista X 19/12/1995. 

X. 50.Raimundo Lopes da X 24/08/1930. 
Fonseca 
51.Valdelice Prado da X 14/11/1950. 
Fonseca 
52.Neide Prado da Fonseca X 05/09/1976. 
53.Maiza Prado da Fonseca X 16/12/1974. 
54.Valdeize Prado da X 30/03/1981. 
Fonseca 
55.Radison Prado da X 11/04/1984. 
Fonseca 
56.Gelson Prado da Fonseca X 24/04/1986. 
57. Michelle Prado da X 15/01/1996. 
Fonseca 
58.Jucelle Prado da Fonseca X 26/06/1990. 
59.Jorrison Prado da X 23/06/1994. 
Fonseca 
60.Manoel Prado da X 14/01/1997. 
Fonseca 

XI. 61.Cibélio Neves Barbosa X 24/11/1962. 
62.Cilene Cruizier da Costa X 15/11/1973. 
63.Hazael Barbosa da Costa X 18/12/1992. 
65.Mizael Barbosa Costa X 10/05/1994. 
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66.Watério Barbosa Costa X 13/06/1995. 
67 .Kenas Barbosa Costa X 21/06/1996. 

XII. 68.MariaZiza Neves Barbosa X 16/05/1949. 
69.Sidornar Neves dos X 15/05/1972. 
Santos 
70.Adimar Neves Barbosa X 10/06/1974. 
71.Elmar Neves Barbosa X 16/08/1976. 
72.Ageu Neves Barbosa X 04/07/1991. 

XIII. 73.Valdir Batista X 20/10/1942. 
7 4. T ereza Prado X 06/02/1940. 
75.Ricarte Prado Batista X 03/03/1964. 
76.Valdiiane Prado Batista X 15/02/1979. 
77.Valdiene Prado Batista X 23/09/1982. 
78.Valdir Prado Batista X 09/11/1977. 
79.Vatdeira Prado Batista X 23/02/1982. 
80.Josilane Prado Batista X 10/11/1988. 
81.Enos Prado Batista X 12/02/1991. 
82.Ulisses Prado Batista X 26/01/1969. 
83.Valdineia Prado Batista X 12/05/1975. 

XIV. 84.Rivelino Prado Batista X 26/09/1971. 
85.Rosana Barbosa X 11/05/1980. 
86.Dinozete de Assis Panteia X 
87 .Adeilson da Silva Panteia X 

XV. 88.lzuete da Silva Panteia X 
89.Rozifene Cruzier da Costa X 
90.Ronaldo Cruzier Panteia X 
91.Jocilene Cruzier Pantoia X 

XVI. 92.Hamilton Cardoso Batista X 11/09/1967. 
93.Erotildes Prado Cardoso X 17/09/1966. 
94.Roaério Prado Cardoso X 01/02/1993. 
95.Rooéria Prado Cardoso X 01/02/1993. 
96.Rooelma Prado Cardoso X 15/01/1994. 
97.Rogeina Prado Cardoso X 10/01/1996. 

XVII. 98.Sebastião da Silva X 04/05/1922. 
Soares 
99.Nevaldina dos Santos X 24/08/1940. 
100.Maurício dos Santos X 27/11/1969. 
Soares 
101.Severino dos Santos X 29/11/1971. 
Soares 
102.Bernardo dos Santos X 06/11/1975. 
Soares 
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103.Adinamar dos -Santos X 09/06/1981. 
Soares 

XVIII. 104.Elcinho da Silva Batista X 18/06/1968. 
105.Valmira Prado da Silva X 25/03/1965. 
106. Eldisandre da Silva X 04/05/1984. 
Batista 
107 .Anqela da Silva Batista X 06/03/1986. 
108.Aldezangela da Silva 08/03/1988. 
Batista 
109.Jorge da Silva Batista X 23/04/1990. 
11 o. mas da Silva Batista X 08/05/1995. 
111. lzoneide da Silva Batista X 11/08/1996. 

XIX. 112.Antônio Borba de Souza X 18/03/1962. 
113.Eude de Souza Matos X 29/08/1945. 
114.Luiz de Souza Matos X 29/05/1978. 
115.Marcia de Souza Matos X 22/03/1983 .. 
116.Maiki de Souza Matos X 21/03/1984. 
117.Atila Lius de Souza X 17/07/1986. 
Matos 
118.lzaquiel de Souza Matos X 21/03/1984. 
119.Halamilton de Souza 04/10/1990. 
Matos 
120.Debora de Souza Matos X 11/08/1993. 

XX. 121.lnacio Prado Batista X 23/10/1962. 
122.Antonia Oliveira Dias 26/09/1965. 
123. Ediliandra Oliveira X 21/02/1995. 
Batista 
124.Adriele Oliveira Batista X 06/06/1996. 

XXI. 125.Antônio Batista da Silva X 08/10/1957. 
126.Rozalda Barbosa da X 08/10/1957. 
Silva 
127 .Alex Barbosa da Silva X 14/07/1980. 
128.Rozangela Barbosa da X 03/03/1988. 
Silva 
129.Francileise Barbosa da 10/09/1995. 
Silva 

XXII. 130.Edival Neves Barbosa X 27/04/1962. 
131.Eida Maria Prado X 13/11/1969. 
132.Janilson Prado Barbosa X 13/07/1996. 

XXII!. 133.Pedro Batista X 19/01/1952. 
134.Maximina Rodrigues X 22/02/1942. 
135.Abaneto Rodriaues X 16 
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Batista . 
136.Anete Rodrícues Batista X 22 
137 .Auxiliomara Rodrigues X 23/07/1972. 
Batista 
138.Aurilene Rodrigues X 24/01/1985. 
Batista 
139.Leomara Rodrigues X 24/10/1985. 
Batista 
140.Luciano Rodrigues X 22/10/1987. 
Batista 
141.Jucimara Rodrigues X 22/11/1988. 
Batista 
142.Janderson Rodrigues X 24/10/1990. 
Batista 
143.Andréia Rodrigues X 03/05/1991. 
Batista 
144.Ana Paula Rodrigues X 13/03/1993. 
Batista 

XIV. 145. Benedito Marques de X 14/081944. 
Souza 
146.Rosa Lima Machado X 21/06/1952. 
14 7 .Andersen de Souza X 09/06/1986. 
Machado 
148. Denilson de Souza X 10/11/1980. 
Machado 
149.Denildo de Souza X 
Machado 
150.Beneval de Souza X 
Machado 
151.Naziete de Souza X 
Machado 
152.Rosiane de Souza X 14/01/1990. 
Macado 
153.Naziele de Souza X 21/12/1987. 
Machado 
154.Rosiele de Souza X 05/11/1987. 
Machado 

XV. 155. Benildo de Souza X 25/07/1973. 
Machado 
156.Cleonora Maroues Vieira X 
157.Clenildo Maraues Vieira X 

XVI. 158.Antonio Correa Prado 12/06/1952. 
159.Elcv de Almeida Prado X 10/06/1952. 
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160.Alderiço de Almeida X 14/04/1977. 
Prado 
161.Kleber de Almeida Prado 24/02/1979. 
162.Edem de Almeida Prado 29/04/1984. 
163. lnqríd de Almeida Prado 12/05/1976. 
164.Keila de Almeida Prado 28/08/1980. 
165.Janicete de Almeida 25/081981. 
Prado 
166.Messias de Almeida 15/12/1985. 
Prado 
167 .Eliézio de Almeida Prado 13/07/1990. 
168.Miqueias de Almeida 15/01/1988. 
Prado 

XVII. 169.José Messias da Silva 22 
Nunes 
170.Elceivane Almeida 24/01/1974. 
Prado 
171.Mezaki de Almeida 22/01/1997. 
Prado 

XVIII. 172. Manoel Carlos de Souza 12/04/1936. 
173.Maria Prado de Souza 17/031927. 
174.Luiz Carlos Prado de 26/12/1974. 
Souza 
175.Adilane Prado de Souza 26/02/1961. 
176. Esalatiel Prado de 20/07/1986. 
Souza 
177. Geter Prado de Souza 16/16/1992. 

XXIX. 178.Carlos de Souza 
179.Maria Santana da Silva 
Coelho 
180.Antônio Filho da Silva 
181 Sifvana da Silva 
182.Suzana da Silva 
183.Suzinete da Silva 
184.Sade da Silva 

XXX. 185.Flávio dos Santos 26/04/1934. 
186.MariaBatista Nascimento 25/05/1938. 
187Elizangela da Silva 09/01/1978. 
Batista 
188.Roziene da Silva Batista 29/11/1980. 
189.Alcione da Silva Batista X 10/08/1982. 
190.Valdinho da Silva Batista X 09/04/1988. 
191. Alcione Batista da S. X 10/08/1982. 
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XXXI. 192.Hilda Barbosa Neves X 16/01/1937. 
193.Alde Barbosa Neves X 14/09/1968. 
194.Evandro Barbosa Neves X 03/02/1973. 
195.Vania Barbosa Neves X 05/12/1972. 
196.Luciélem Barbosa Neves X 22/11/1987. 

XXXII. 197.Carlindo Maraues X 08/06/1945. 
198.llda Marques da X 27/04/1944. 
Fonseca 
199.Manoel Dione Marques X 14/02/1976. 
da Fonseca 
200.Zico Marques da X 04/05/1977. 
Fonseca 
201.Atila Marques da X 10/03/1978. 
Fonseca 
202.Katia Marques da X 07/12/1979. 
Fonseca 
203.Timiloi Marques da X 10/08/1983. 
Fonseca 
204.Takiane Marques da X 11/08/1984. 
Fonseca 
205.Karla Marques da X 04/07/1987 
Fonseca 
206.Cintia Marques da X 04/03/1986. 
Fonseca 

XXXIII. 207 .Roberval Neves Barbosa X 13/07/1956. 
208.Sandra Maria Batista X 09/11/1965. 
Barbosa 
209.Emanoel Batista X 28/06/1982. 
Barbosa 
210.Elcilane Batista Barbosa X 03/03/1987. 
211.Elison Batista Barbosa X 23/05/1989. 
212.Eldiane Batista Barbosa X 05/05/1991. 
213.Vilane Batista Barbosa X 12/12/1994. 

XXXIV. 214.Silvestre Moraes X 
215.Valdiza Prado Batista X 18/08/1973 
216.Vanesa Prado Batista X 07/10/1993. 
217.Raionara Prado Batista X 09/06/1995. 
218.Silvia Prado Batista X 31/05/1996. 

XXXV. 219.Damazio de Souza da X 01/05/1936. 
Silva 
220.Margarida Almeida de X 
Souza 
221.Alzinete Almeida de X 
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Souza . 
222. lvanildo Almeida de X 
Souza 
223.Histenil Almeida de X 
Souza 
224.Ercilas Almeida de X 
Souza 
225.Murilo Almeida de Souza X 
226. Tiaqo Almeida de Souza X 

Total= 226 moradores 

Levantamento Populacional da Terra Indígena Miguel/Josefa (li) 
Aldeia de Miguel 

Município de Autazes, Am. Fevereiro de 1997 
Etnia MURA 

Unidade Nome Sexo Idade Data de 
Familiar Nascimento 

M F 
1. 1.Maria Creuza dos Santos X 80 02/12/1917 

2.Tarcilo dos Santos Maciel X 55 1942 
11. 3.Adriano Sentes da Silva X 54 26/06/1943 

4.Maria Epifânia dos S. X 38 31/01/1959 
Maciel 
5.José Raimundo Maciel X 1 22/01/1996 
Brasil 
6.Joaquim Ferreira de Sousa X 16 21/04/1981 
7 .Adriana dos Santos Maciel X 8 01/06/1989 
Bentes 
8.Daniele Maciel Pontes X 10 21/01/1987 
9. Raimar Maciel Sentes X 3 24/02/1994 
1 O.Rosenilda dos Santos X 14 26/09/1983 
Maciel 
11.Maria Raimunda Maciel X 6 9/10/1991 
Bentes 

111. 12.Melquiades Pinheiro X 51 10/06/1946 
Gomes 
13.lracy de Souza X 53 23/06/1944 

IV. 14.Gracinda Mendes Palheta X 56 1941 
15.Melito Mendes Palheta X 42 1955 
16.Carlete Mendes Palheta X 22 1975 
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17 .Joaauim Mendes Palheta X 38 1959 
18.Gláucia Mendes Palheta X 30 1967 

V. 19.Roberto dos Santos X 52 10/08/1945 
Maciel 
20.Dalcilene Tavares Palheta X 30 23/11/1967 
21.Silvana Tavares Maciel X 17 22/02/1980 
22.Galdêncio Maciel Neto X 11 2/03/1986 
23.Roberto dos S. T. Maciel X 9 22/06/1988 
Jr. 
24.Silvanei Tavares Maciel X 14 10/06/1983 
25.Genival Tavares Maciel X 13 03/04/1984 
26.Jovane Prestes Tavares X 1 7/05/1996 
27.Fernando Tavares Maciel X 7 12/03/1990 
28.Edivania Tavares Maciel X 2 /02/1995 
29.Geraldo Tavares Maciel X 1 /05/1996 

VI. 30.Nildo Monteiro Porfírio de X 38 1959 
Sousa (Paié) 

VII. 31.Fausto dos Santos Maciel X 50 1947 
IX. 32.Roberto Mendes Morais X 44 1953 

Total = 32 moradores 
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3ª PARTE: ATIVIDADES PRODUTIVAS 

A população Mura da T .1. de Miguel e Josefa baseia sua 
subsistência na pesca e no fabrico de farinha de mandioca, sendo o peixe 
com farinha a dieta preferencial dos moradores. 

A atividade produtiva se dá estritamente nos lagos e nas roças, 
localizadas na terra alta, no interior da área. O regime sazonal dos lagos 

rege a vida da população: na vazante do lago, os Mura de Miguel e Josefa 
usam o Lago do Carauaçu e o Lago Lopes, e a pesca acontece em lagos 
que não são considerados de uso exclusivos dos índios, como o Lago 
Miguel e o Josefa o são. O Lago do Sampaio, alternativa de subsistência 
para os Mura nestas épocas, é indicado como local importante de pesca 
para a população do Município de Autazes (RADAMBRASIL, Am. vol.1 O), 
sugerindo que um maior crescimento da atividade pesqueira nos lagos 
anexos aos da comunidade indígena podem comprometer a base de 
subsistência da população indígena. 

O peixe é consumido assado a maioria das vezes, mas também 
cozido, da maneira das calderadas. A pesca é uma atividade basicamente 
masculina, sendo a coleta e a manutenção das roças tarefa feminina. A 
pesca de subsistência é feita pelos Mura com arco e flecha, linha e anzol e 
zagáia. Os Mura não utilizam a rede para pescar. 

Aos homens cabe o trabalho duro da abertura das roças e da 
limpeza dos terrenos. As roças de mandioca são mantidas pelas unidades 
familiares, que se revezam no uso dos poucos fornos existentes na aldeia 
para o fabrico da farinha de mandioca. Plantam diversos tipos de 
mandioca, que produzem em três meses, seis meses e um ano, 
dependendo da espécie. 

Os Mura praticam a agricultura de terra alta, não utilizando as áreas 
de várzea, que são sazonalmente fertilizadas pelas águas. A cultura da 
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terra alta determina um aproveitamento itinerante do solo, planta-se por 

dois anos consecutivos e em seguida a terra é deixada em pousio em 
média por três anos. O cultivo da mandioca é feito em moldes tradicionais. 
Cada unidade familiar mantém uma roça. A fabricação da farinha, no 

entanto, concentra diversas unidades familiares, que fazem o uso comum 
da casa de farinha. Tal fabrico é também feito em moldes tradicionais; em 
apenas uma das casas de farinha de Miguel e Josefa vê-se a utilização de 
um pequeno motor de popa adaptado ao ralador de mandioca. 

Além da mandioca, nas roças são consorciados outros cultivas, 
como bananeira, cana-de-açúcar, a macaxeira, o feijão, o milho, o 
maxixeiro, a batata e outros tubérculos consumíveis. 

Completa a dieta alimentar o consumo des raizes, tubérculos, frutas 
e frutos abundantes da região, dos quais se destaca a castanha do Pará, 
fonte importante de nutrientes e especialmente apreciada pelos Mura, que 
utilizam a castanha de diferentes formas: ao natural, em mingaus de 

farinha de castanha, etc. Dentro da área indígena encontram-se três 
hectares de Babaçú nativo em bom estado de conservação, com mais de 
dez anos de produtividade. 

A comunidade de Josefa participa atualmente do projeto de 
produção de frutas tropicais levado pelo CIM - Conselho Indígena Mura, 
organização não governamental sediado em Autazes. O projeto consiste 
no fornecimento de frutas pelas comunidades indígenas Mura, cuja 
comercialização, ainda bastante deficiente, se faz pelo CIM. Os frutos 
listados no projeto são o do babaçu, cupuaçú, taperebá, graviola, 
maracujá. O projeto encontra-se ainda em fase de implantação, não 
representando base de sustento econômico significativa para a população 
das aldeias. Além do fornecimento do fruto do babaçú in natura, algumas 
famílias da Aldeia de Josefa dedicam-se à produção de farinha de babaçú, 
quer para consumo, quer para venda no mercado regional. O projeto do 
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CIM reune algumas unidades familiares de Miguel e Josefa, aquelas que 
estão unidas por laços de parentesco às lideranças do CIM. 

Desde a entrada da Comunidade de Miguel e Josefa no Projeto de 

Desenvolvimento do CIM, houve uma certa abertura para novos produtos 
do extrativismo, que beneficiados na aldeia adquirem preço razoável de 
venda na cidade, passando também a ser consumidos nas aldeias. É o 
caso citado da farinha de babaçú, altamente nutritícia, que começa a ser 
apreciada pela população Mura, sendo usada na fabricação de bolos e 
pães. 

A população consome também produtos adquiridos no comércio 
(Autazes). O consumo de mercadorias, no entanto, é subsidiário, já que a 
circulação do dinheiro restringe-se à poucos indivíduos classificados nas 
categorias dos aposentados, dos raros assalariados - como os 
professores da escola da Aldeia de Josefa e dos trabalhadores eventuais, 
que empregam-se esporadicamente em trabalhos junto a moradores 
regionais não-índios. Além destes casos, o dinheiro chega à população 
através da venda de produtos agrícolas aos barcos comerciais (de recreio 
ou regatões) que circulam na área, ou diretamente no mercado de 
Autazes. Os ítens adquiridos no mercado são: sal, açúcar, café, 
medicamentos, roupas, combustível e ferramentas. 

A caça é uma atividade muito apreciada, no entando os Mura de 
Miguel e Josefa, não dependem dela para subsistir. Quando caçam, o 
fazem usando cachorros e também armas de fogo, que são raras entre os 
habitantes das aldeias. 

Finalmente, a população da T.l. Miguel e Josefa possue um 
pequeno rebanho de gado bovino, localizado em Josefa, com 30 cabeças 
de gado de raças variadas. Mantém uma pastagem artificial de três 
hectares formada pelo consórcio dD gramíneas quicuio, brachiara e 
colonial. Tanto a carne bovina como os derivados do leite são 
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esporadicamente consumidos . pelos Mura, não representando ítem 
importante da dietaoalimentar. 
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4a PARTE: MEIO AMBIENTE 

A história dos Mura confunde-se com as histórias do rio Madeira. 
Segundo Barboza Rodrigues (1875, 1892) os Mura seriam originários da 
região dos Andes, onde nasce o Beni, nome andino do rio Madeira. Com o 
rio, os Mura atravessaram a planície amazônica até atingir as terras 
baixas, onde se estabeleceram. Do rio o Mura extrai o peixe e o tracajá; de 
sua floresta tropical extrai a caça, a madeira para as embarcações, a 
palha, os frutos e as plantas para as mezinhas. 

A paisagem das atuais Terras Indígenas Mura localizadas nos 
municípios de Borba e Autazes têm em comum a presença dos lagos, 

/ 

alimentados pelas águas do rio Madeira e dos pequenos igarapés. Dos 
lagos depende a subsistência da população. A Terra Indígena de Miguel e 
Josefa não constitue, neste sentido, nenhuma exceção: localiza-se nas 
margens dos Lagos Josefa e do Miguel! que fazem parte de um conjunto 
maior de lagos da planície fluvial inundável. 

O regime de águas dos lagos interfere diretamente na vida dos 

grupos sociais ribeirinhos: na época da vazante, a comunidade perde uma 

das suas principais vias de comunicação, as águas do Lago Josefa, em 
cujas margens uma das aldeias indígenas está localizada. 

Clima 
O clima da área focalizada é Tropical Chuvoso (Radam/Brasil). O 

período das chuvas inicia em outubro, atingindo maiores índices em 
janeiro, fevereiro e março. A temperatura média anual é de 24° a 26°, 

mantendo uma umidade relativa bastante elevada, de 85% a 90%. 
Apesar da região acusar uma amplitude térmica grande entre o dia e 

a noite, tal fator não afeta a vegetação tropical, já que no mês mais frio a 
temperatura mantém-se em média superior a 18°. 

46 

W] 



Vegetação 

A região foi classificada como fazendo parte de uma Área de 
Tensão Ecológica (Radam/Brasil) característica de uma combinação 
estrutural de Floresta Tropical Densa com Formações Pioneiras, ambas 
propiciadas pela combinação dos fatores: farta luminosidade, calor e água. 

As espécies arbóreas dominantes são o matamatá-branco, o abiu 
vermelho, o abiu-branco, seringueira, castanheira, amapá-doce, 
imbaubarana, copaíba-jacaré, mata-matá preto, angelim. Muitas 
palmáceas são também notadas, como o açaizeiro, a bacaba, o 
murumuru. 

Muitas espécies vegetais são utilizadas pela medicina nativa: a 

paracaúba é usada contra a febre, para o fígado e a diarréia; o babaçu é 
usado contra as diarréias e também para eliminar todo tipo de infecção. 
Usam na forma de chás medicinais a folha de goiabeira (contra a diarréia 
e infeccções). Para as febres, inclusive da malária, usam o chá de macela 
e a quina, na forma de infusão das raspas do caule e das folhas. 
Registramos também o uso medicinal da saracura-mira, do urucum, da 
embaúba e da enviratáia. 

Fauna 
Ê do meio ambiental que a população indígena extrai a base para o 

seu sustento. A fonte protéica por excelência é o peixe, abundante nos 
lagos e igarapés da região, cujas espécies mais apreciadas para consumo 
são o tambaqui (Colossoma macropomum), o pirarucu (Arapaima gigas), e 
o surubi (Pseudoplaystoma fasciatum), o curimatã (Prochilodos spp.). 

Apesar de ser abundante, a caça não constitue item prioritário para 
a manutenção da dieta alimentar: os Mura de Miguel e Josefa caçam 
esporadicamente. Dos mamíferos, as carnes de caça mais apreciadas 
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para consumo são da anta, da capivara, do quati, da queixada, do tatu e 
do barrigudo. 

Ação Antrópica 

Uma vivência secular na região banhada pela bacia do rio Madeira 
garante que populações como as das Aldeias de Miguel e Josefa subsista 
até os nossos dias praticamente independente de assistencialismos e da 
economia de mercado, interagindo junto ao meio ambiente, modificando-o, 
domesticando-o, moldando a natureza pela ação da cultura. O que vemos 
hoje cobrindo as chamadas terras-pretas-de-índio, é em parte resultado 
pré-colonial da ação do homem fruto (W.Balee 1993): plantou-se seringais. 
e árvores frutíferas, experimentou-se a cura a partir do uso de certos 
vegetais, que foram cuidadosamente selecionados e reproduzidos junto às 
habitações ou em áreas de circulação dos grupos sociais. Tal ação se dá 
de forma intensa quando se tratam de grupos agricultores, mas também é 
notada nas populações caçadoras, pescadoras e coletoras, como é o caso 
dos Mura. Atualmente, cada vez mais dependentes da atividade agrícola, 
os Mura escolhem as terras pretas para o local da construção das aldeias. 

Da ação antrópica emerge o cenário onde se produz a vida social 
nas Terras Indígenas. Verdadeiras histórias genealógicas se seguem a 
cada indagação sobre a origem ou antiguidade das árvores frutíferas, dos 
seringais, dos recursos naturais em geral. São histórias desencadeadas 
pela lembrança de um investimento muito antigo daquela população na 
manutenção de recursos considerados indispensáveis. Diante de tais 
depoimentos, torna-se discutível a classificação de Floresta Primaria para 
áreas cujo perfil, como vem se provando, resulta da manipulação milenar 
do homem sobre o meio ambiente. 

Observada do ponto de vista da biodiversidade, a Terra Indígena de 
Miguel e Josefa, apresenta riquíssima fauna e flora - mantendo mais de 
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70% de ãrea de mata. Nota-se- que a Terra Indígena, de maneira geral, 
"não sofreu impactos ambientais", apresentando "características de 
preservação" da fauna, como lemos no Relatório Ambiental (Ricardo Félix 
Santana, 1997, em anexo). É importante frisar que tal panorama se dá ao 
final de pelo menos um século de intervenção dos Mura, seus habitantes 
tradicionais. 
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5ª PARTE: REPRODUÇÃO FÍSICA E CULTURAL DO GRUPO 

SOCIAL 

Os lagos do Miguel e Josefa são tradicionalmente ocupados pelos 
Mura, que deles extraem a base de sua reprodução física e cultural. Toda 
a área indicada para a demarcação traz marcas muito antigas da utilização 
que a população Mura faz do meio ambiente. A T.I. de Miguel e Josefa 

conserva os marcos de madeira fixados no início deste século pelo 
Serviço de Proteção ao indio, que servem de divisa da terra indígena com 
as comunidades não-índias dos lagos. 

Nos lagos do Miguel e da Josefa e nos igarapés, como o Igarapé do 
Miguel, a população Mura extrai a pesca. Nas terras altas localizadas nos 
referidos lagos, encontram-se as aldeias, as roças e as pastagens para o 
gado. Aprofundando em direção às matas centrais, encontramos as áreas 
de atividade extrativa (frutas tropicais, castanhais, seringais) e de caça. 

Reprodução Física 

Ê possível atestar quanto à população de Miguel e Josefa um 
acentuado crescimento demográfico nas duas últimas décadas, apesar da 
insuficiência dos dados demonstrativos 13 que permitam o cálculo de taxas 
de natalidade e mortalidade. 

Se considerarmos o universo restrito representado pela população 
da Aldeia de Josefa, a partir do· último levantamento populacional 
realizado, teríamos um número significativo de crianças e jovens adultos 
(84 e 84 indivíduos respectivamente, para uma população total de 226 
indivíduos, dos quais somente 28 indivíduos tem mais de 44 anos e 30 

13 Dispomos de dois levantamentos populacionais da T.I. de Miguel e Josefa, um de 1982 e um de 1991, 
que seguem em anexo, no ítem Documentos. A utilização destes dados fica em parte comprometida por 
serem levantamentos incompletos: não há registro do número de mortos por ano e por idade, nem o número 
de nascidos por ano. Não consta também registros da migração. 
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pessoas não declararam a idade) dados que apontam para a vitalidade do 
grupo social. 

A proximidade da T.I. de Miguel e Josefa da sede do município de 
Autazes (a qual esta ligada por uma estrada de 35 Km) é fator importante 
a ser considerado na análise sociológica dos grupos sociais em questão. 
Tal proximidade do núcleo urbano pode representar foco de atração da 
migração no sentido aldeia-bairro, em direção a Pantaleão - o bairro Mura 
de Autazes. Entre os fatores que determinam a migração e abandono das 

aldeias esta a busca de escolarização e atendimento médico-hospitalar. 
Há que se considerar quanto a escolarização que a escola de 

Miguel e Josefa, localizada na Aldeia de Josefa é prestigiada e acumula 
muitos anos de experiência, sendo na atualidade administrada por um 
professor Mura, nascido e criado na área. Quanto aos serviços médicos, a 
proximidade da área indígena da cidade de Autazes permite uma 
utilização esporádica dos recursos urbanos pelos mais velhos e 
necessitados, sem envolver mudanças definitivas. 

Seria indicado, neste sentido, que a T.I. de Miguel e Josefa fosse 
investigada quanto aos recursos sociais demandados pela população, 
entre os quais a escola de segundo grau e ensino técnico poderiam 
constar. Vimos anteriormente o engajamento da população de Miguel e 
Josefa no projeto de produção de frutas tropicais do GIM-Conselho 
Indígena Mura. A escola técnica permitiria à população maior autonomia 
na administração destas e de outras atividades afins. 

Reprodução Cultural 
1. 
A presença Mura no Lago do Sampaio, Autazes, é documentada 

nas primeiras décadas do século XIX, no contexto da Revolta da 
Cabanagem e da morte de Ambrósio Aires. O comandante da tropa legal 
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Capitão Ambrózio Pedro Aires chegara na região em 1838, dando 

prosseguimento às campanhas militares contra os cabanas. A área estava 
sob controle dos rebeldes, identificados pelos poderes locais com os 
Mura. O controle do Lago do Sampaio representava a imposição da ordem 
em território inimigo. Ambrósio Aires chega na região dos lagos do 
Madeira, desembarcando inicialmente no Lago do Soares, onde mulheres 
e crianças indicaram o Lago do Sampaio como local do refúgio dos 

cabanas. 
As tropas legais atacaram as trincheiras do Lago do Sampaio, 

chegando a disparar contra "5 ou 6 cabanas, que deram uma descarga e 
fugiram". Tomaram as trincheiras rebeldes, exploraram as matas e ilhas 
dos lagos em busca dos cabanas, nada encontrando. Reuniram a tropa, 
que permaneceria guardando os lagos, e o comandante deliberou que 
poderia retomar para Manaus. Ambrósio Aires segue, então, em uma 

canoa com 12 praças armados, e adiante do Lago Sampaio, ao entrar em 
um canal estreito " ... foi atacado por sete canoas dos rebeldes, a mor parte 
Muras. e defendendo-se deles até as 6 da tarde foi preciso sucumbir, 

procurando escapar em terra" 14. Ambrósio Aires morreu no Lago 
Sampaio, depois de ter sido levado como refém pelos cabanas. 

li. 
As histórias que colhemos junto aos habitantes da Terra Indígena de 

Miguel e Josefa remontam ao século passado e início do século XX, e 
atestam a presença dos indios Mura, espalhados pelas ilhas e margens, 
ocupando toda a região dos lagos do Sampaio, Miguel e Josefa. Estariam, 
assim, confirmando um padrão de moradia da etnia encontrado nos outros 
municípios amazônicos: a preferência pelos lagos e igarapés piscosos e 

14 Carta noticiando a morte do Capitão Ambrózio Aires em Autazes, 21 de agosto de 1838, dirigida do 
Comandante de Santarém a Francisco José Souza Soares Andréa, Marechal Presidente das Forças do Pará. 
Boletim CEDEAM Manaus, v.2, n.2 jan-jun.de 1983. 
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canais navegáveis; a preponder:ância da atividade extrativista sobre a da 
agricultura, possibilitada pelo alta mobilidade. O tipo de ocupação do 
território no passado não correspondia à um padrão de aldeia fixa, 
caracterizada por um conjunto formado por habitações e páteo, típico de 

outras culturas, como por exemplo, os diferentes grupos Jê do Brasil 
Central. Os depoimentos dos moradores Mura desenham uma ocupação 
caracterizada pela dispersão dos núcleos familiares pela vasta área dos 
lagos e ilhas. 

A extrema mobilidade dos Mura pelo território não deve, no entanto, 
ser confundida com errância e nomadismo, isto é, com o uso desregrado 
de uma territorialidade genérica e indeterminada 15. Há uma forte relação 
da população com aquela "Terra de lndio", berço dos ancestrais e da 
descendência, sendo a relação com a terra fator constitutivo da identidade 
étnica Mura. "Sou caboclo légítimo do rio Madeira" foi uma afirmação 
colhida reiteradas vezes nos depoimentos dos Mura quando questionados 
sobre local do nascimento ou sobre a identidade Mura. A categoria 

"caboclo" aparece neste contexto confirmando uma identidade indígena 
muito particular dos Mura, a determinação política de ser Mura, apesar do 
contato e dos casamentos inter-étnicos. 

A concentração da população Mura em aldeias, tal como se 
apresenta hoje, foi fato historicamente construido por intervenção do 
Serviço de Proteção ao lndio, e data provavelmente das duas primeiras 

décadas do século XX. A medida visava, ao mesmo tempo, racionalizar o 
uso de um vasto território, concentrando os índios em lotes de terra 
devidamente demarcados, e liberar para a população não índia o restante 
da área. Criava-se em um território de uso tradicional da etnia dois 
estatutos diferenciados de uso da terra - a terra dos índios-, configurando 

15 Sobre a questão da mobilidade e territorialidade, ver Alcida RRamos 1996. 

53 



área federal, "da nação", sendo seus habitantes tutelados pelo SPI, e a 

terra dos "civilizados", de jurisdição municipal. 

A definição do lote da Terra Indígena de Miguel e Josefa e a fixação 

dos marcos se deu em 1916, pelo Serviço de Proteção ao Índio. Data da 

mesma época a fundação do Posto Indígena na Aldeia de Josefa, núcleo 
local da administração federal, que introduz na aldeia dos Mura a escola 
de conteudo aculturativo, assim como diversos equipamentos de trabalho. 
O SPI forneceu aos Mura de Miguel e Josefa um engenho de açúcar e um 
pequeno rebanho de gado bovino, criando um pasto na aldeia 
(depoimento de Sr. Manoel Carlos de Souza, ex-capitão da Aldeia de 
Josefa). 

De fato, a comunidade Mura atual ainda se recorda dos trabalhos de 
demarcação da área realizados sob o comando do administrador do 
Serviço de Proteção ao índio, Sr. Bento Lemos. Tal lembrança, presente 
na memória dos moradores mais antigos (Sr. Manoel Carlos de Souza, do 
Lago da Josefa e D.Maria, do Lago do Miguel) se aviva pela recordação 
do trágico desenlace dos trabalhos, abruptamente interrompidos com a 
doença do referido funcionário nas trincheiras demarcatórias, seguida da 
sua morte, dias depois em Manaus. A versão dos moradores para tal 
episódio nos remete aos e nflitos internos havidos na região no momento 

da definição do que seria ou não área indígena. 
Por ocasião da fixação dos marcos de madeira que sinalizavam a 

área indígena, parte da população Mura da região, negando sua condição 
indígena, optou por ficar fora da área demarcada. Orientados pela política 
indigenista da época, os Mura da Comunidade de Miguel e Josefa tiveram 
que se conformar com a perda de parte de seu território, ficando 
acantonados em um pequeno lote de terra determinado pelo SPI. A 
proposta de demarcação reinvindicada hoje pela população de Miguel e 
Josefa segue confirmando com pequenos acréscimos, este mesmo lote, 
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cujos marcos de madeira do aFltigo Serviço de Proteção aos Índios são 
cuidadosamente mantidos pelos índios. 

Na época da demarcação do SPI, duas comunidades ficam de fora 

da Terra Indígena: a comunidade não-índia do Sampaio e a de Miguel 
(não confundir com os Mura do Lago do Miguel; a comunidade não-índia 
fica em frente à área indígena). 

Os moradores mais antigos das aldeias Mura de Josefa e de Miguel 
nos revelaram que aquele foi um momento delicado das negociações 
internas, e que a morte do funcionário do SPI fôra resultado de feitiçria 
feita contra ele pelos moradores da região, contrários à demarcação. 

Aos trabalhos de identificação da Terra indígena de Miguel e Josefa 

pelo Serviço de Proteção ao Índio se sucedeu uma fase de produtividade 
e fartura, lembrada pelos mais antigos. É flagrante o contraste desta visão 
edílica do SPI guardadas pelos moradores de Miguel e Josefa com as 
amargas lembranças do órgão tutelar deixadas em outras T.I.Mura, época 
dos arrendamentos dos castanha is dos Mura, dos patrões e da prática dos 
castigos corporais. Funcionava na localidade de Josefa engenhos de 
farinha de mandioca e engenho para o beneficiamento da cana de açúcar, 
onde se fazia rapadura e açúcar. Havia rebanho de gado e mantinham 
criatórios de abelhas para a extração do mel. 

Data das primeiras décadas do século XX a implantação da escola 
na área indígena, que alfabetizava em português, e de conteúdo 
aculturativo, como todas as escolas administradas pelo SPI. O professor 
algumas vezes, como na época do Sr. Raimundo Leite, era o próprio 
funcionário do SPI locado na área. 

A memória dos moradores segue narrando uma fase posterior 
marcada pelo total abandono da T.I. de Miguel e Josefa pelos órgãos 
tutelares. O posto indígena deixa de funcionar, os equipamentos de 
trabalho sem manutenção são aos poucos abandonados. O esquecimento 
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dos Mura pela Fundação Nacional do Índio, marca assim, a entrada da 
etnia na modernidade. 

Encontramos referências à presença Mura nos lagos do Sampaio, 
Miguel e Josefa na documentação da Comissão de Inquérito de 1931 do 
Estado do Amazonas, encarregada de verificar se seriam "verdadeiros" os 
índios moradores das aldeias indígenas no Município de Autazes. 

Religião - Os Mura são católicos, sendo que na Aldeia de Josefa 

nota-se mais recentemente a presença de outras missões religiosas, 
como a da Igreja Pentecostal, que mantém uma escola de primeiras 

letras, a Assembléia de Deus e a Igreja Adventista do 7° Dia. 
São inexistentes os estudos que tematizem a religiosidade Mura e a 

forma de apropriação das religiões dogmáticas, com as quais mantém 
contato, no caso da Igreja Católica, há três séculos. Sabemos que o Mura 
utilizou-se da conversão ao catolicismo como estratégia para obter 
salvaguardas e a equidade negadas ao "gentio", ao índio não cristão. 
Afirmando-se católico, sinalizava para o colonizador que era digno do 
respeito devido a qualquer ser humano. Não saberíamos avaliar o quão 
elevado foi o custo desta estratégia de sobrevivência. Sabemos no 
entanto que os Mura praticam uma forma de catolicismo que não 
prescinde dos pajés e que é pleno de visagens e benzeduras. 

Língua - Os Mura de Miguel e Josefa são falantes do português, 

língua que também é ensinada na escola da aldeia. Tivemos oportunidade 
de entrar em contato com diversos falantes da "gíria", indivíduos mais 
velhos apontados pelos moradores das aldeias como detentores da 
memória da língua Mura. Em todos os casos apresentados o que se tem 
são termos e locuções em Nheengatu, ou língua geral. 
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Cemitérios - os Mura das Aldeias de Miguel e Josefa mantém o 

cemitério fora da área demarcada, e enterram seus mortos na 
comunidade não-índia, o que comprova um retraimento espacial da 
população indígena diante da gradativa ocupação das terras dos lagos 
pela população não-índia. A perda da área do cemitério pelos Mura se deu 
em um passado recente - provavelmente no início deste século. Além de 
atestar a perda de territórios tradicionalmente utilizados pela etnia, indica 
que os Mura optaram na época posterior a identificação da área, por 
permanecer sepultando seus mortos no cemitério cristão, como é próprio 
de um povo há muito convertido ao catolicismo. 
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6ª PARTE: LEVANTAMENTO FUNDIÁRIO 

Não foi encontrado pelo GT-Borba nenhum morador não-índio na 

área considerada na demarcação. A identificação da área realizada no 
passado pelo SPI garantiu o uso exclusivo pelos Mura da terra indígena, e 
desde então estes vêem fiscalizando a área, não permitindo o acesso aos 

não-índio. 
O levantamento cartorial realizado pelo GT-Borba nos cartórios de 

Borba, Nova Olinda e Autazes constatou a incidência de uma série de 
imóveis possivelmente localizados dentro da área indígena (ver Relatório 

da Situação Fundiária do Técnico Agrícola Ildefonso de S. Cavalcante, em 
Anexo) 

Com relação ao entorno da Terra Indígena, vimos que a 
subsistência física da população depende em grande parte do sistema de 
lagos e igarapés, utilizados também pela população ribeirinha. A área dos 
lagos é considerada local importante da pesca comercial da região 
(RADAM/Brasil), sendo frequentada ainda por pescadores de Autazes, 
que pescam o ano todo com malhadeiras. Se a curto prazo os conflitos e 
ameaças com os não-índio constituem interferências nefastas para os 
Mura, a intensificação da pesca comercial nos lagos do Sampaio pode vir 
a comprometer drasticamente a subsistência e reprodução física da 
população de Miguel e Josefa 
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7ª PARTE - CONCLUSÃO E DELIMITAÇÃO 

A proposta de delimitação da Terra Indígena de Miguel e Josefa 
procurou assegurar as condições necessárias para a subsistência e 
reprodução física e cultural da população Mura, tradicionalmente habitante 
da região dos lagos do sistema hidrográfico do rio Madeira. 

A presença dos Mura nos lagos dos Autazes é registrada desde o 
século XVI 1, sendo a região cenário de diferentes situações históricas 
vividas pelo grupo étnico. Aí se estabeleceram os aldeamentos jesuíticos 

para a conversão dos índios do rio Madeira. Em meados do século XVIII 
nos lagos dos Autazes receberam os aldeamentos pombalinos, 
administrados por militares, que pretendiam reduzir a população mura em 
estabelecimentos agrícolas. No século XIX a região dos lagos foi cenário 
de uma das mais violentas reações legalistas contra os rebeldes cabanos, 

aos quais se juntara o Mura. 
A proposta para a demarcação da T.I. de Miguel e Josefa, formulada 

pela população indígena das aldeias de Josefa e de Miguel, reflete um 
pouco desta longa história dos Mura no município de Autazes. De um lado, 
ela representa a vitória de um grupo étnico que viu por três séculos seus 
direitos negados, tendo que subsistir em meio à intolerância e ao 
preconceito da população não-índia. De outro, a atual proposta de 
demarcação reproduz a acomodação imposta no passado pelo SPI aos 
Mura da região dos lagos do Sampaio, já que confirma, com pequenas 

ampliações, a identificação realizada em 1916. 
A proposta de delimitação engloba as áreas Miguel e Josefa em 

uma única Terra Indígena, tendo em vista a proteção sócio-ambiental do 
território indígena. Foi considerada a necessidade de estarem incluídos os 
vários ecosistemas da região dos lagos, caracterizados pelas várzeas e 
florestas de terra firme. Tais ecosistemas garantem a manutenção da vida 
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social do grupo étnico, assentada em formas tradicionais de 
aproveitamento dos recursos naturais, na agricultura de pequeno porte 
baseada em unidades familiares; no extrativismo que visa prioritariamente 
o atendimento das necessidades do grupo. Assim, as terras altas estão 
incluídas para que aí o Mura possa desenvolver projetos agrícolas que 
são uma realidade atual e uma proposta para o futuro. Os Mura de Miguel 

e Josefa participam de projetos de desenvolvimento auto-sustentável, 
coordenado pelo CIM - Conselho Indígena Mura, que se apoia no 
extrativismo e na agricultura. 

Da mesma forma, o igarapé Cabeceira do Miguel e lagos do 
Sampaio, Miguel e Josefa representam a fonte básica de alimentação da 
população indígena. 

A proposta de delimitação da Terra Indígena Miguel e Josefa foi 
elaborada na aldeia de Josefa, contando com a participação dos 
moradores de ambas as localidades. Com os Mura percorremos os limites 
da Terra Indígena, identlflcando e registrando em cartas geográficas os 
pontos extremos da área identificada. 

A população de Miguel e Josefa demonstra grande expectativa em 
ver suas terras demarcadas e seus direitos respeitados, dando por 
concluído um longo e desgastante processo de identificação das terras 
indígenas iniciado pelo Serviço de Proteção aos Índios, ainda no início do 
século. 

i9~- Marta osa Amoroso 
Coordena ora do GT-Borba 

Abril de 1998 
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~:;JS~;;~--~~ 17 JAN 1997 37 DIÁRIO OFICIAL SEÇÃO 2 

N' 47 - Art. 1• Considerar vago, a conlar de 18.12.96, o Cargo de Chefe do Posto (ndlgena Celetc, 
código DAS IOl.2, juri,dicionddo • Ad,nini,treçlo Executiva Regional de Mambé, em decorrfncia do 
falecimento de ORTEV ALDO DE OLIVEIRA CARNEIRO. 

Art. 2• E,ta Portllria entra em vigor na data de sua publicaçllo. 

N' 4~ Art. 1• Nomear o ll<n'idor DARIO MOURA, ocupMte do Cargo de Tlcnico de 
lndigeni,mo, nlvel Nl•A.111, malrlcula n• 0444183, pan e•ercer o Cargo em Comisslo de Chefe do Posto 
lndlgena Faitinal, código DAS 101.2,juri:,dicionado a Admini•trnçlo Executiva Regional Ouarapuava, na 
vaga decorrente da aplicaçlo da Portaria n• 771/PRES/96. 

Ar!. 2" &ta Pcmari• entra em vigor na data de 111J11 publicaçllo. 

N'51 - Ar!. 1• Ex- o oervidot JOÃO ALBERTO F!!RRAREZE, ocupan~ do Cargo de 
F.ngcnhelro, nlvel NS-A.lll, do Cargo em Com.isslo do Chefe da Divldo de Alailll&cia, código DAS · 
101 .2, matricula n" #4083, da Administnçllo Exeeuliva iuponal do Curitiba, i-ra o qual fora nomeado 
pela Parlaria PP 11' 12192. , / 

Art. 2' llata Porw!a entra em Y:i1or /A data de IIU8 publi.-çla: 
• ••• ~ • ..,~ 1 •..• ' 

IW49 - O PJUlSIDENTI! DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO !NDIO • FUl'IAI, tendo em viJta a 
dclesaçlo que lhe foi outorgada pelo &wu!Ó, aprov1ldo pelo Decreto 11• 564, de 08 de jwtllo de 1992, e o 
di,pollD na Medida Pro~ioórla n" 1.530, de 20 de novembro ele 1996, • no Deerete 11• 2076, de 20 do 
novembro de 1996, rdOlve exoncnr, • pedido, os ,ervidores abeíxo relaclonados. do Quadro de Pes!Oal 
d..ta Flllldaçlo Nkloslal do lndlo. 

E-. olÓ ..., invalida polb!rior apunçllc' de ac:umulaçJ!O de ca:go•, na forma do1 lncloo1 
XVldXVU.doart.37daC.F. ' 

Etta Portaria mtr, em vl1or na data do 1UO publk·-llo. 

NOME MAT, CARGO NIV, CLASS PADRÃO 
E 

Lcomtr 1 _1,111) Luvlson 1~6370 Advog""" NS c VI 
Joio Jair Mech!irot Mcirelca 444051 Enfermeiro NS A 1 
Ll1ÍZ Alberto Bovare""° 443601 Aosia.Adminl,tralívo NI A I[[ 
Helena MartiM Lo.,.. 444473 rrofOS!Or de l' Orau NI A UI 
Antonio Pedro Marquczl 444467 Advogodo NS li V 

N9 50 - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO fNDIO • FUNAI, tendo em vista a 
delegaçlo que lhe foi outo111ada pelo E,itacuto, aprovado pelo Decreto n• 564, de 08 de jWlbo de 1992, e o 
disposto na Medida fl()visória n• I .S30, de 20 de novembro de 1996, e no Decreto n• 2076, de 20 de 
novembro de 1996, resolve exonerar, a pedido, D servidor JOSÉ PAULINO FJLHO, rnatrfcula nº 
0445101, do Cargo de Assistente Adminisll'ltivo, nfvel NI, clu•eA padrão li, do Quadro de Pessoal deota 
Fundação Nacional do lndio. 

Este ato não invalida posterior apuração de acwnulaçllo de cargo,, na fonna dos lr1ci,os 
XVI e XVII, do art. 37 da C.F. 

Esta Porl8ria entra em vigor na data de sue publieaçâo. 
" . ~. 
}.>'.( 
~\~ • JOLIO MARCOS GERHJ\NY O~ICER 

~~~~ PORTJ\ltt~ H9 53, DE 16 DE JI\NEIRO PE 1997 

·,~ O r~~IOENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO • FUNAI, no u"° du 
alribuiçõelr, conferida,i pelo on. 21, item Vil do &tnrulo aprovado pelo Decreto n• 564, de 8 de junho de 
1992, e de conformidade com o Decreto n' 1775, do 8 do janeiro de l 996, resolve: 

Art. 1• t:'on~tituir Grupo 1 écnreo pnra rcoli1.:1r estudos antropológico, de ,dentlílc11çao e 
delimitação da.9 Terras lndlgenas Mura: Atary; Cutanha do Sapucaía, Furo Novo; Jo!o Pedro; Lago do 
Marinhefro: Miguel/Joscía; Peito Branco: Rio Jumas e São Vicente, Joc:allzadas no município de Careiro. 
tl,;1ado do Amazonas, composto por: 
1) Adriana Romano Áthila, Antropóloga-Coordenadora, da UFllJ; 
2) Ana Cristina do Ollvrna Cordeiro IJuane. Bióloga, lotada no INPA; 
3) J5nio Queiroz de Olivme, Engenheiro Agrônomo, lotado na FUNAIIADR- Manaus/AM; 
4) Serbastião Car!O! Barista, Engenheiro Agrim<nsor, lotado na FUNAIIADR- Ma11aus/ AM; : 
5) Ernando dos Santos Dias, Técnico Agrlc(>la, lotado no IFAM/AM. 1 ,' 

Art. 2• Determinar o deslocamento do, Téeníeos às Torra, Indígenas Mura, locafü:adu no 
Municfpio de Careiro, no Estado do Amaz.onas 

Art. 3' Determinar o praw do trinta diM para a exeeução dos trabalhos de campo • contar 
da dota do desloeemenro. e do "º"º""' di •• para • enlrega do(s) relatório(s), a oontar do ~ino dos 
trabalhos de campo 

Art 4• E-.ta Portaria entra em vigor a. pttnir de s~ puhlicaçlo. 

JULIO MARCOS GERMJ\NY GAIGER 

Diretoria de Administração 
PORTARIAS Dg 15 DE JANEIRO DE 1997 

' O DIRETOR DE ADMINIS1RAÇÃO EM EXERCICIO DA FUNDAÇÃO NACIONAL 
00 !NDIO. FUNAJ, no uso das atriburções que lhes foram delegadas pela Portaria n' I027IPRESl96, de 
13 lJ .96,resolvc: 

N' li - An 1' Exonerar n servidora F.LDA MARJA MINEIRO E SILVA. ocupante do Cargo de 
Auxiliar Adrtunistrativo, nível NI-AJ, mlllr(cula nº 446817, da Função Gralificada de Assistente 

lntermcdilirio. código F0-2. da Diretoria de AdministraÇlo, pare • qual fora nomeada pela Portaria 
664/PIU!S/95. 

Art. 2• E.ta Portaria entra cm visor na dai. de sua publicaçlo. 

N' 12 - Art. I' Exonerv a ,ervidora MARIA DO SOCORRO SOUZA DE ARAÚJO, ocupante, 
Corso de Técnico de Enfermagem, nível Nl·A.111, matricula n"444$66, da Funçt_o Gratilic1da de Chefe , , 
Seçllo de Saúde, cót!igo FO· l, do Núcleo do Apoio Local do VIihena, p&r1I a qual fora nomeada pe 
Portaria n• 117/0AM/96. 

Ar!, 2• Eata Portaria entra cm vigor na data de sua publiceçll_O. 

N• 13 - Art. 1• Nomoar a 11erV!dora EDIMa COSTA ALVES. ocupante do Cargo do T~nico e 
Enfcnnagem, nfvel Nl-A.I, matricula n• 0444546, para exen:er a Função Oraliliceda do Chefe da Seçio o 
Saúde, c6digo F0-1, do N6cleo do Apolo Local em Vilhena, na •OI!• dec:onent.e da aplicaçlo dll Portu, 
n" 012/0AM/97, 

Art. r Ella Porwia entra em vlaor na data de 11111 publicaçlo. 

N' 14 • Art. I" Exonerar a ,ervidora OILDA DA FONSl!CA PERES, ocupante do Cargo e 
Ticnico do Contabilidade, nlvel NI-A.111. matricula n• 444126, da funçlo Oratlfrceda de Chefe da Seçl 
de Atividades A111<iliarfJO, códiao FO-l, da Adminis~ EMCUth-a Reaionaf do Cui.W, para o qual fo, 
nomeeda pela Pela Portaria ri' 330/PIU!S/96. 

Art. r Esta Portaria entra em vigor~ dta de 111a publicaçlo. 

N" 15 - Art. 1• Nom- a ..,,,ldora RJBFJRUDES FRANCEL Y GOMES VALIM, ocupante e 
c.rao do A •• 1,tcnie Adminiltratlvo, Jllvel B.IV, matricula n' 4467~9. para 11xercer a função Gretllicac 
de Chefe da Seçlo de Atlvldade1 AUJtillares, código F0-1; da Admlnilltraçló Exccutlva Reglonal , 
Culab4, na vaga decomnce da apll,:açlO da Portaria n• 014/DAM/91. 

\. Art. 2° E,ta Portaria tfttra em vi11or na data de 1ua publlceçlo. 

LUTZ OTAVIO PINHEIRO PA CUNHA 

1 ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiii 

Ministério da Marinha 

DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL 
Diretoria do Pessoal Clvll 

PORTARIA N9 15, DE 16 Di JANEIRO DE 1997 

O DIRETOR DO PESSOAL CIVIL DA MARINHA, tendo om vista a 
=ubdelegação quo lhe foi outorgada pela Portaria ng 248, de 27 de 
junho do 1996, do Dirotor·Ooral do Pessoal da Harinha , a o disposto 
na Hodida Provisória ng 1530, do 20 do novembro da 1996, a no Docrato 
ng 2076, de 20 de novembro da 1996, resolve aKonorar, a podido, os 
••rvidoroa abaixo relacionado•, do Quadro de Pessoal Civil doato Hi· 
nist4rio, 

01) KATIA AZ!VEDO MARQUES, Hatrteula SJAPE nQ 0975105, 
do Cargo do Adminiatraç5o Industrial, AUH-7102, Ntvol Intarmodiário, 
Classa C, Padrão II, (Processo DPCvH nQ 10427/96 - CBTH); 

02) HANOEL ROCHA FILHO, Hatrtcula SIAPR nQ 0974304, do 
Cargo do Hac~ncia, AUH 7122, Ntvol Intormodiário, CJar.so C, Padr3o 
VI. (Proeosso DPCvH na 000200/97 - CAH); 

03) HONICA SANTOS DB AffDRADB, Hatricula 
do Cargo do Técnica em Hisaas e Armam•nto Submarino, 
lntormediário, Classa C, Padrão III. (processo OPCvH 
Clll1); 

SIAPB ng 0974772, 
BNH-9775, N1vol 
nC! 000200/97 

04) HARIA OA CONCEIÇlO LOPES VANZBL!R DOS SANTOS, Matri 
cula SIAPB no 0969266, do Cargo do Auxiliar operacional de Serviços 
Diversos, NH-1006, Nivol Intermediário, Classe B, Padrao I. (Procosoo 
OPOvH na 010556/96 - HNBa); 

05) BLAOlO CRAVEIRO MARTINS, Matricula SIAPB nQ 0956791, 
do Cargo da A9onta Administrativo, SA-0801, Nivel lntarmadiirio, Clas 
sa A, Padr!o JII. (Procooso DPCvH ng 010556/96 - HNBa); 

06) AMGELICA OE FATIHA PEREIRA LOPES, Matricula SIAPB no 
0969337, do C~rgo do Agente de serviços Complementaras, NH-1004, Nivol 
Intermediário, Classe A, Padrlo III. (Processo PPCvH nQ 000116/97 
HNHD); 

07) JOS! HARIO DB HBLO FILHO, Hatricula SIAPB nC! 0969476. 
do Cargo de Arttfice de Estruturá da Obras o Hetalurgia, ART-0701, Ni 
vol Interm•dijrio, classe B, radrlo III. (Processo DPCvH na 000116/97 
• HNMD); 

08) LUlZA PS HBLO SILVA ROORlGUES, Hatricula SIAPE 
0971516, do Cargo de Aganto Administrativo, SA-0801, Nível Intorme- 
d1ário, Classe B, Padrão Irt. (Procosco OPCvH na 000116/97 - HNHD); 

09) VERA rEDROLINA GONÇALVES GUIH~RÃES, Hatrieula SIAPE 
nQ 0969710, do cargo do Auxiliar Operacional de Sorviços Diversos, 
NH-1006, Nivol Auxiliar, Classe B, Padrão II. (Processo OPCvH na 
000116/97 • HNHD); 

10) ANA MARIA PIRtS FERNANDES, Hatr!cula SIAPE na 
09551S0, do cargo de Agente Administrativo, SA-0801, Ntvel Jnterme(iá 
r10, Cl~~~~ e, Padrãó III. (Proceaso DPCvH n2 000107/97 - BAoNSPA): 


