
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indígenas Suruwaha, mateiro Apurinã e a batata pajé (Zamia ulei). 

Foto de Sebastião Salgado, generosamente produzida para este trabalho. 
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Este trabalho é dedicado ao grande amigo Rieli Franciscato, in memoriam. 

 

 



 

Rieli teve papel central na consolidação da política indigenista do “não-contato”. 

Participou efetivamente do processo que culminou com a homologação da TI Massaco em 1998 

no estado de Rondônia, primeira terra indígena destinada exclusivamente a um povo indígena 

isolado, cuja demarcação foi realizada sem que fosse necessário estabelecer o contato; por 

isso, este território tornou-se um marco simbólico para esta política indigenista. 

O conheci pessoalmente em 2013, ocasião em que caminhamos juntos no interior da TI 

Uru Eu Wau Wau em uma expedição de monitoramento do território dos isolados 

Wyrapara’ekwara. Rieli foi um mateiro virtuoso. Um professor excepcional da ciência das 

florestas. Ilustre representante de uma tradição sertanista da FUNAI, composta por grandes 

indigenistas expedicionários. Sua morte prematura, em 2020, é um duro golpe não somente 

aos seus amigos e familiares, mas também à política de proteção dos territórios dos povos 

isolados do Brasil que ele ajudou a formular e defendeu com sua própria vida. Que este Manual 

Indigenista Mateiro sirva de apoio e incentivo às novas gerações de indigenistas que queiram 

se dedicar – tal como meu amigo Rieli – à luta em favor dos povos indígenas da América 

Latina! 

 

Figura 1. O sertanista Rieli Franciscato no interior de um acampamento abandonado dos Wyrapara’ekwara. 

 

Foto: Acervo fotográfico da FPE Uru Eu Wau Wau/FUNAI (2013). 
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Resumo 

A metodologia do “não contato”, desenvolvida e implementada pelo indigenismo 

brasileiro em meados dos anos 1980, tornou o país uma importante referência técnica na 

América Latina e no mundo em relação à elaboração de metodologias de monitoramento e 

proteção dos territórios de povos indígenas isolados. Esta metodologia visa garantir-lhes o 

direito originário aos seus territórios, sem infringir o princípio de sua autodeterminação, qual 

seja, a recusa do contato ou o direito de permanecer em isolamento. Por isolamento, entende-

se a interrupção de relações contínuas ou intermitentes com os não-indígenas – ou “sociedade 

envolvente” – ou mesmo com outros povos indígenas vizinhos. Esta metodologia permite que 

os territórios dos quase 30 povos indígenas isolados, cuja localização é confirmada pelo Estado 

brasileiro, possam ser monitorados e protegidos sem a necessidade do contato. Desta maneira, 

através dos vestígios deixados na floresta, as equipes das Frentes de Proteção Etnoambientais 

(CGIIRC/FUNAI) localizam e monitoram estes grupos indígenas de forma indireta. Esta 

metodologia foi criada no âmbito da floresta Amazônica, de modo que os vestígios localizados, 

analisados e sistematizados encontram-se dispersos em um contexto ecológico bastante 

específico. Via de regra, tais vestígios derivam do manejo e uso das espécies vegetais, e podem 

expressar-se nos troncos das árvores, na ocorrência e concentração de plantas no interior da 

floresta, nos acampamentos temporários e em tudo aquilo que nele está contido ou, ainda, em 

artefatos encontrados fortuitamente em seus caminhos. 

Os conhecimentos nativos, frutos da experiência do convívio com as matas e suas 

gentes, permeiam e fundamentam os princípios desta metodologia, uma vez que trazem a 

sabedoria da ciência dos mateiros e dos indígenas que desde sempre foram os guias em 

expedições e compuseram as equipes de campo das instituições indigenistas. Em 

reconhecimento à presença silente das plantas, dos indígenas e dos mateiros, este trabalho busca 

sistematizar este vasto conhecimento botânico empírico através de uma arqueologia das matas 

e seus vestígios. Em diálogo com o conhecimento acadêmico e científico ocidental, buscamos 

formular uma metodologia que conjugue a botânica, a ecologia, etnologia e a arqueologia, 

passível de ser aplicada ao monitoramento e à proteção dos territórios dos povos indígenas 

isolados pelos profissionais engajados em ações de campo na Amazônia indígena. Por fim, este 

trabalho não se furta a assumir uma posição diante da políticas anti-indígena e anti-indigenista, 

que há muito são a marca dos governos brasileiros e assumiram contornos genocidas a partir de 

2019, ameaçando duramente a existência das terras e dos povos indígenas que nelas perpetuam 

sua existência. 

Palavras-chave: Etnoambiental, vestígios, indigenismo, FUNAI, CGIIRC. 



 

Abstract 

The “non-contact” methodology, developed and implemented by Brazilian indigenists 

in the mid 80s, made the country an important technical reference in Latin America and the rest 

of the world regarding the development of methods for monitoring and protecting the isolated 

indigenous groups inhabiting the Amazon forest and their territories. This methodology aims 

to guarantee to groups in isolation a right to their indigenous and original territories whilst 

respecting their self-determination to refuse making contact and their right to remain in isolation 

with no permanent or periodic contact with non-indigenous people – the so called “surrounding 

society” – or even other indigenous groups. Because of this methodology, nearly 30 isolated 

indigenous groups are recognized by the Brazilian government and can be monitored and 

protected without being contacted. The teams locate and supervise these groups through the 

remains they leave in the forests. The methods to do this were developed in the Amazonian 

forest in a way that the identified remains are analyzed and interpreted in a very specific 

ecological context. Generally, they are traces of the use and handling of raw vegetable 

materials; these can be observed in the trunks of trees or in different concentrations of certain 

species in the forest. 

The indigenous knowledge, informed by concrete experiences of living with/in the 

forest and its inhabitants, is the fundamental principle of the non-contact methodology. It 

contains the expertise and science of the mateiros (those who are responsible for field works) 

and the indigenous people, who have always acted as guides to expeditions and have been a 

part of the field teams of indigenist institutions. In acknowledgement of the silenced presence 

of plants, indigenous people and mateiros, this dissertation aims to systematize their vast 

empirical knowledge (parabotanic) dispersed in many works and in a dialog with the academic 

and scientific knowledge in order to formulate a specific botanical knowledge. This would be 

applied to the monitoring and protection of the isolated indigenous territories by the 

professionals engaged in field activities in the indigenous Amazon. Lastly, this work will not 

shy away from taking position in the face of the anti-indigenous and anti-indigenist policies 

that have been the mark of the Brazilian government for a long time and which took genocidal 

connotations from 2019, threatening greatly the existence of the indigenous lands and groups 

which need it for their livelihoods. 

 

Keywords: Ethno environmental, Remains, Indigenism, Brazilian Institute for Indigenous 

Peoples, National Committee for Indigenous in Isolation and Recently Contacted. 
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Introdução: notas sobre o trabalho de campo e estrutura do Manual 
Indigenista Mateiro 

 

Meu trabalho e minha pesquisa junto aos povos indígenas na Amazônia começaram em 

2010, ano em que fui aprovado em uma seleção pública a fim de compor os quadros da 

Fundação Nacional do Índio – FUNAI. Assim, tornei-me “Auxiliar em Indigenismo”, um cargo 

criado pelo governo com propósito inicial de contratar mateiros e indígenas para executar as 

ações de proteção dos territórios dos povos isolados. O formato convencional do tipo de seleção 

proposto na ocasião não considerou o conhecimento e experiência dos que já executavam há 

anos estas atividades, o que fez com que diversas pessoas se efetivassem por concurso nesta 

função com pouca ou nenhuma experiência indigenista ou de campo na Amazônia. Antes de 

finalizar o primeiro ano de trabalho, muitos destes novos servidores já haviam deixado de atuar 

nas Frentes de Proteção Etnoambiental, ou mesmo na FUNAI. Pertenço a um grupo de 

servidores que percorreu uma trajetória distinta. O interesse pelas matas ensejou novas 

amizades e parcerias. Com o tempo, pude ver a floresta através dos olhares nativos da minha 

esposa Elizabeth e da minha filha Carmem, o que me trouxe grande apoio e novas perspectivas 

para compreender o sul do Amazonas e seus povos. 

Sou biólogo. Me graduei em 2007 pela Universidade Estadual de Montes Claros 

(Unimontes), norte de Minas, no entanto, meu interesse pela botânica, indigenismo, história dos 

viajantes e naturalistas é bem anterior. Ainda gosto de reler “A marcha para o oeste” dos Villas-

Bôas e os relatos de Darwin (presente dos meus pais) a bordo do Beagle, duas das minhas 

principais influências. Lembro de ter assistido, quando criança, o filme “Dança com Lobos” 

diversas vezes. No filme, John Dunbar, um oficial da cavalaria, se destaca como herói da guerra 

civil americana e recebe o direito de escolher onde gostaria de servir. A despeito das 

expectativas dos seus superiores, o soldado pede para ir ao oeste e passa a viver em um 

longínquo postinho solitário no interior do território dos indígenas Sioux. “Quero conhecer a 

fronteira. Antes que a tomem”, dizia ele. De minha parte, creio que agi de forma semelhante. 

Nunca existiu um projeto de pesquisa elaborado de antemão. De algum modo apenas plagiei 
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John Dunbar. Quis conhecer a fronteira que, a meus olhos, anos depois, se revelou múltipla na 

Amazônia, plural e marcada pela história de luta e resistência de diversos povos indígenas. 

Fui escalado para guarnecer as bases avançadas da Funai situadas no sul do Amazonas, 

nos limites dos territórios de grupos indígenas isolados. As equipes eram bastante reduzidas. 

Amiúde formadas por duas ou três pessoas, em geral indígenas Apurinã, Banawá ou Jamamadi 

que viviam nas terras indígenas próximas. Cumpria uma escala de trabalho com meus parceiros. 

Dois meses nas bases, um mês de folga ou apoiando outras ações logísticas. Foram praticamente 

três anos vivendo nas bases até ser escalado para a primeira expedição. Hoje reconheço que 

estes foram os anos mais importantes para a minha formação. Foram nas bases avançadas e nas 

diversas incursões feitas em seus limites que pude perceber a genialidade dos meus colegas 

indígenas. Aos poucos, as caminhadas pelos varadouros, as pescarias com flecha e a busca pelo 

açaí e pela bacaba no entorno das bases se revelaram verdadeiras aulas sobre uma relação com 

a floresta que, até então, eu compreendia muito pouco. Em diversas ocasiões ouvia meus amigos 

falando sobre suas caçadas noturnas. A experiência de terem vivenciado ambientes encantados. 

A história das capoeiras e árvores poderosas. Suas inquietações acerca da natureza das coisas. 

Aprender uma nova ciência parece implicar na desconstrução de outra já anteriormente 

assimilada. Logo, a compreensão da ciência mateira proporcionada pelos meus novos amigos 

reformulou as bases da minha biologia e a própria relação com o saber. Sou do Vale do Mucuri, 

nordeste de Minas Gerais. Uma região bastante simples. Ao conviver com os mateiros do sul 

do Amazonas, percebi que havia uma diferença substancial de prestígio entre as atividades 

mateiras da minha terra natal se comparadas àquelas da região amazônica. A destruição da Mata 

Atlântica parece ter desarticulado conhecimentos e modos de vida que dependiam da floresta 

viva, o que se refletiu na pauperização e marginalização da minha gente. Os mateiros 

amazônicos, por sua vez, são altivos. Intelectuais da floresta. Castanheiros, carpinteiros, 

sorveiros, seringueiros, caçadores, copaibeiros. Todos relatam com grande orgulho e erudição 

distintos episódios sobre sua vivência nas matas e o conhecimento ali acumulado. Apesar de 

ambas as regiões terem vivenciado processos genocidas sistemáticos ao longo dos últimos 500 

anos, parece ser a permanência da floresta a força resiliente que impulsiona esse processo de 

manutenção e atualização do conhecimento. O sertanejo da minha região conta as histórias 

sobre o passado de suas matas secas por meio de sua arte singular, mas reflete em seu olhar a 

exploração, a pobreza e a fome trazidas com a destruição do seu ambiente, hoje reduzido a 

ruínas. Não obstante, mesmo neste ambiente tão hostil, a resistência persiste. Os Maxacali 

(tikmũ’ũn), nosso exemplo máximo, se ancoraram na força dos seus yãmiy, os quais são 
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guardiões das histórias e da ancestralidade das florestas dos Vales do Mucuri e de todos os seus 

habitantes. 

De volta à Amazônia, tive a honra de conhecer grandes mestres mateiros. Shell e 

Marcão, por exemplo, dois dos melhores mateiros já que conheci, eram rigorosos e impacientes 

ao tentarem transmitir o conhecimento botânico que possuíam. Marcão era um castanheiro de 

Lábrea-AM. Shell cresceu em meio às estradas de seringa do rio Pauini. Um exímio rastreador. 

Por inúmeras vezes os vi altercarem em seus debates eloquentes sobre o uso das plantas e suas 

habilidades de interpretação de vestígios na floresta. Os Apurinã, tais como Preto, Chaguinha 

e Capiau, falavam sobre as diversas formações vegetais possíveis encontradas nas cabeceiras 

dos igarapés por onde andaram. Sobre os habitantes destes lugares, falavam de coisas que não 

estão nos livros. José Lopes dos Sales Apurinã, um grande amigo, por exemplo, demonstrava 

ser capaz de sobreviver ao fim dos tempos, sobretudo se estivesse munido de uma faca. Era 

capaz de extrair tudo o que precisava das matas, e o fazia sempre com a calma e o bom humor 

que lhe eram familiares. Os Jamamadi com quem convivi, como Abadias, Badá, Berinawa, 

Daniel, Biu, Totinha, eram especialistas nos venenos das plantas. Fitotoxicologistas com 

habilidades muito especiais. Os Guajajara, como Clóvis e Renato, assim como os Awá-Guajá, 

Pion e Kaapapó, implementavam com grande expertise todas as técnicas necessárias para se 

obter água a partir dos cipós e raízes das plantas dos seus territórios e sobreviver às florestas 

áridas do Maranhão. Os Tenharin conhecem tanto acerca dos seres e histórias das matas de 

palhal, castanhais e campos naturais quanto se pode saber sobre algo. Enfim, todos eram 

grandes conhecedores das árvores e plantas presentes em seus territórios. Demorou algum 

tempo para eu perceber que o conhecimento dos meus amigos reunia de maneira intuitiva 

fragmentos daquilo que eu conhecia como botânica, arqueologia, etnologia e ecologia. Um 

conhecimento refinado sobre a história das florestas. Ciências diferentes das que eu conhecia, 

mas que apresentavam pontos de convergência quando analisadas sob perspectivas próprias. 

Estes conhecimentos se mostraram bastante valiosos a partir das primeiras expedições de que 

participei, destinadas ao monitoramento dos territórios dos grupos indígenas isolados. 

A partir do ano de 2013, fui nomeado coordenador da Frente de Proteção Etnoambiental 

Madeira-Purus, departamento vinculado à FUNAI, responsável por coordenar todas as ações 

de localização, monitoramento e proteção dos territórios dos povos indígenas isolados no sul 

do estado do Amazonas, cargo que ocupei até o ano de 2019. Neste período articulamos – com 

apoio de pesquisadores e pesquisadoras vinculadas a ONGs e universidades – ações de 

capacitação com vistas a difundir os conhecimentos mateiros e formar pessoas que pudessem 
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atuar de maneira qualificada na proteção destes territórios indígenas. O “Encontro Hi-Merimã”, 

“Encontro Kagwahiva” e o curso “Arqueologia das Matas e Plantas” foram algumas destas 

iniciativas. Este Manual Indigenista Mateiro se insere no rol das ações voltadas à formação de 

pessoas. Não tem a pretensão de se configurar como um trabalho etnográfico clássico, mas 

busca reunir fragmentos destas perspectivas e experiências mateiras, assimiladas a partir do 

convívio com os povos indígenas. A abordagem aproximativa aqui proposta e elaborada em 

estreito vínculo com a botânica e arqueologia foi a única forma que encontrei para falar de uma 

ciência muito particular. Um conhecimento dominado pelos povos da floresta. 

 

Organizei esta dissertação em quatro capítulos. No primeiro deles apresento uma 

introdução acerca da política indigenista do “não-contato” adotada oficialmente pelo governo 

brasileiro. Como este é um tema considerado controverso e ainda alvo de debates, recapitulei 

processos históricos e episódios concretos a fim de elucidar questões e tirar dúvidas do leitor 

interessado. Me debruço também sobre os povos indígenas isolados. Falo sobre alguns aspectos 

da trajetória seguida por estes grupos indígenas e quais são as razões que as conduziram à 

decisão pelo isolamento. Na última sessão desse mesmo capítulo dou início à discussão 

metodológica. Faço as aproximações entre a ciência mateira e outros ramos do conhecimento 

como arqueologia e botânica, e apresento uma proposta para a análise e investigação destes 

vestígios. De fato, nesse momento me ocupo do desafio de formular conceitos, terminologias e 

categorias investigativas. No segundo e terceiro capítulos avanço na sistematização dos 

principais vestígios que considero os mais relevantes para o monitoramento dos territórios 

indígenas. Aprofundo-me em cada um deles e apresento uma proposta metodológica da 

inserção destes vestígios nos processos investigativos de campo. Por fim, no quarto e último 

capítulo, apresento um estudo de caso onde estes conhecimentos mateiros são aplicados 

diretamente na interpretação de um relato que exemplifica a relação destes povos isolados com 

o seu território, podendo ser lido como um pequeno ensaio etnográfico do povo indígena Hi-

Merimã. 

O Manual Indigenista Mateiro possui cunho didático, podendo suas partes serem 

apreciadas de modo independente. O segundo e terceiro capítulos e todas as suas subdivisões, 

destinadas aos biofatos e ecofatos, foram produzidos a fim de orientar a formação de campo de 

pessoas que executam ações de monitoramento e proteção de territórios de povos indígenas 

isolados. Com a mesma finalidade organizei as notas botânicas do quarto capítulo, embora esta 
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leitura tenha maior potencial colaborativo na formação de pessoas que atuem ou que venham a 

atuar diretamente com os povos Arawá, habitantes do sul do Amazonas. O trabalho é ricamente 

ilustrado, sobretudo os capítulos dois, três e quatro. Foram utilizadas fotografias de vestígios 

de povos isolados de diversas regiões do país, assim como de espécies e artefatos produzidos a 

partir das mesmas. Espero com isso que as plantas citadas e seus nomes científicos não sejam 

apenas nomes vazios aos leitores pouco ambientados com o universo vegetal. Outras formas de 

linguagem e comunicação têm sido pensadas a fim de que as propostas metodológicas 

abordadas neste manual estejam acessíveis aos povos da floresta que não são alfabetizados ou 

que tem o espanhol como língua nativa, tendo em vista que muitos dos povos isolados da 

América do Sul são habitantes das florestas do Peru, Colômbia, Paraguai, Bolívia, Venezuela e 

Equador. 
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1. Atuação indigenista e a política do “não contato” 

LA ACTUACIÓN INDIGENISTA Y LA POLÍTICA DEL “NO CONTACTO” 

 

Embora tenhamos consciência do heroísmo e do sacrifício de inúmeros 

companheiros, nunca poderemos nos esquecer de que, quando estamos 

em processo de atração, estamos na verdade sendo pontas de lança de 

uma sociedade complexa, fria e determinada, que não perdoa 

adversários com tecnologia inferior. Estamos invadindo terras por eles 

habitadas sem seu convite, sem sua anuência. FUNAI, 1987 

 

Um dos grandes desafios para a gestão de áreas protegidas na América do Sul é a defesa 

dos territórios dos povos indígenas isolados da Amazônia, devido às constantes investidas de 

caráter grileiro, garimpeiro, comercial e missionário fundamentalista. Apesar dos inúmeros 

desafios políticos enfrentados pelo Estado brasileiro na implementação da política indigenista 

do não-contato, o Brasil ainda figura como uma importante referência técnica nas ações de 

localização, monitoramento e proteção destes povos e de seus territórios (Vaz, 2011; Amorim, 

2017; Pereira, 2018). A legislação brasileira acerca do tema é robusta se comparada a dos 

demais países da América do Sul, e a Fundação Nacional do Índio (doravante FUNAI) vem 

formando, ao longo dos anos, um quadro próprio de mateiros indigenistas especializados em 

monitorar vestígios antrópicos no interior da floresta por meio de expedições de campo. A 

despeito deste quadro positivo, a análise do etnólogo Eduardo Viveiros de Castros é de que “a 

presente década marca o que parece ser o fechamento do cerco aos povos indígenas da maior 

floresta tropical do mundo” (2019, p. 09). Esta passagem remete-se ao afrouxamento de 

algumas políticas consolidadas desde a década de 1980, bem como ao crescente número de 

invasões no interior dos territórios indígenas já demarcados. 

Há cerca de 150 grupos indígenas isolados no mundo, dentre eles, 127 estão na América 

do Sul, a maioria nos territórios amazônicos do Brasil, Peru, Equador, Colômbia, Bolívia e 

Venezuela (Loebens, 2011). Em 2019, o Brasil reconhecia oficialmente cerca de 120 registros 

relacionados à existência de grupos indígenas isolados em seu território, dos quais 28 são 
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considerados confirmados (ISA, 2019). Os demais registros encontram-se em etapa de 

investigação. Alguns destes grupos possuem população estimada em mais de 100 pessoas, a 

exemplo dos Hi-Merimã, habitantes do sul do Amazonas; os Wyrapara’ekwara, habitantes da 

terra indígena Uru Eu Wau Wau; os habitantes da terra indígena Massaco, (estas duas últimas 

localizadas em Rondônia); além da população dos Korubo e dos “índios flecheiros”, habitantes 

do Vale do Javari, e dos coletivos Yanomami do estado de Roraima (Amorim, 2017; ISA, 

2019). Os demais povos são compostos por grupos diminutos vivendo de maneira dispersa, a 

exemplo dos grupos Kagwahiva dos estados do Amazonas, Rondônia e Mato Grosso, e dos 

Awá-Guajá, habitantes dos fragmentos de florestas do Maranhão. 

Desde a criação do Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores 

Nacionais (SPILTN) em 1908, e mesmo após a separação do SPI uma década depois, a política 

de atração e “pacificação”, como ficaram conhecidas as ações de contatos forçados, foram 

bastante comuns. Na primeira metade do século XX, o marechal Cândido Rondon e os irmãos 

Cláudio e Orlando Villas-Bôas realizaram diversas expedições pelo interior dos territórios dos 

povos xinguanos e do sul da Amazônia com vistas a dar visibilidade à sua existência (Orlando 

Villas Bôas e Cláudio Villas Bôas, 1994), ou para retirá-los da rota de passagem dos grandes 

empreendimentos de infraestrutura que poderiam levar estes povos ao extermínio (Roosevelt, 

2010). Apesar dos esforços nos contextos mencionados, a mortalidade indígena foi o que de 

fato ocorreu na grande maioria dos episódios de contato. Expedições desta natureza eram 

caracterizadas por grande risco aos indígenas e sertanistas, os quais se confrontavam com 

grande frequência pelas matas. Não foram poucos os sertanistas que foram flechados ou 

surpreendidos pelas rápidas bordunas e perderam suas vidas durante as expedições de contato. 

Por outro lado, há inúmeros registros de indígenas alvejados e mortos por sertanistas que não 

viram outro meio para salvar suas próprias vidas em meio aos contatos precipitados e encontros 

malsucedidos. Em muitos casos, o contato via expedições chegou a representar um dos 

principais vetores de doenças como sarampo, varíola e gripe, responsáveis por dizimar 

comunidades inteiras. Aos sobreviventes, a exemplo do que se observa hoje, era oferecida uma 

política de Estado ineficiente (Grupioni, 2011; Batista e Guetta, 2017). 

Neste contexto, o lema rondoniano “matar nunca, morrer se preciso for” constituiu-se 

como um princípio norteador das ações e diretrizes desta política indigenista, todavia, não 

representou a realidade dos bastidores da política de atração e contato transcorrida sob o dossel 

das florestas, como pode ser observado por meio de uma das muitas dramáticas narrativas de 
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contato, ocorrida em uma aldeia do povo Avá-Canoeiro nos limites da Ilha do Bananal, estado 

do Tocantins: 

(AP) e seu grupo capturaram os Avá-Canoeiro por volta do meio-dia. Eles tinham 
achado o rastro dos índios e ficaram escondidos atrás do grande pé de jatobá que 
ficava na beira do caminho usado pelos Avá. A (K) tinha ido buscar lenha para assar 
o porco doméstico que (A) havia matado em uma fazenda naquele dia. Quando (AP) 
viu, ele acenou para ela, chamando-a com a mão, em silêncio. Como era muito perto 
do acampamento, ela correu com medo, gritando e avisando sobre o encontro 
inesperado para os outros. Os homens pegaram seus “feixes com flechas” (ãwagua) 
de caça, embora algumas tenham caído no chão, e todos os Avá-Canoeiro tentaram 
fugir em disparada. As meninas (K) e (T) correram primeiro, mas foi (A), o mais veloz 
de todos, que alcançou a dianteira e se escondeu atrás de uma moita afastada. Ele foi 
cercado por (AP), mas conseguiu se desvencilhar com agilidade e fugir. Nesse 
momento, (AP) e seus homens soltaram fogos de artifício. Apavorada, (K) tentou se 
ocultar deitada atrás de um pau seco, de onde via os Bàirà (brancos) se movimentando. 
(W) colocou o pequeno (J) nas costas, o que a impediu de correr o suficiente. (T) viu, 
em pânico, quando jogaram um facão na direção de (W), a mais vulnerável de todos, 
que foi agarrada logo a seguir pelo finado (B). (W) foi a primeira a ser pega pelo braço 
e amarrada no chão, junto a um cupim, permanecendo junto com a criança que tentava 
acalmar dando o peito. Ao ser capturada, ela gritou bem alto: “estão me pegando!”. 
Houve então um tiroteio em várias direções, que foi ouvido por (A) nitidamente, à 
distância. Uma das balas acertou (T), que conseguiu correr assim mesmo. Primeiro 
soltaram os foguetes, depois atiraram com armas de fogo. Atiraram nas pessoas para 
matar. 

[...] 

Na caminhada entre o acampamento do Caracol e o novo refúgio, os Avá levaram 
junto o macaco de estimação que era de (T) que havia sido encontrado por (A). Poucos 
dias depois, a filha de (T) morreu em função do tiro, na presença de todos, incluindo 
a sua mãe. (T) foi enterrada por (A) e (A), em estado de choque, junto ao corpo de 
(T), no acampamento do Caracol, onde estão até hoje (Rodrigues, 2012, p. 256). 

 

Desde 1987 o Brasil adotou oficialmente o “não contato” como princípio norteador de 

sua política voltada aos povos indígenas isolados. Naquele ano, foi realizado em Brasília (DF) 

o Primeiro Encontro de Sertanistas, que resultou na elaboração de um relatório onde 

reafirmou-se a necessidade de o Estado proteger os indígenas isolados sem contatá-los contra 

sua vontade (FUNAI, 1987). Posteriormente, a presidência da FUNAI publicou as portarias 

1901/87 e 1047/88, mediante as quais é instituído e regulamentado o Sistema de Proteção do 

Índio Isolado, envolvendo um conjunto de ações administrativas e unidades operacionais 

através das quais a política estatal de proteção destes povos indígenas seria operacionalizada. 

As expedições de atração e pacificação que objetivavam o contato com os povos 

isolados, evidentemente invasivas (Reel, 2010; Rodrigues, 2012), deram espaço a metodologias 

investigativas que consideraram o direito político à decisão pelo isolamento e, 

consequentemente, o não-contato por parte destes grupos indígenas. Desta forma, localizar, 

monitorar, demarcar e proteger os territórios sem que se fizesse necessário estabelecer relações 
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entre os servidores do Estado e indígenas isolados surgiu como um novo desafio ao órgão 

indigenista oficial, e forçou os responsáveis pela elaboração e implementação da política 

indigenista a adotar um novo olhar para as florestas e seus vestígios antrópicos. 

A política de proteção aos povos indígenas isolados adotada pelo Estado brasileiro foi 
estabelecida a partir de 1987, no contexto da constituinte de 1988 e da formulação da 
Convenção 169 pela Organização Internacional do Trabalho (1989) [...]. Passados 30 
anos de implementação da política estamos, hoje, em um novo momento em que novas 
gerações indigenistas atuam sob novos desafios (Amorim, 2017, p. 62). 

 

As ações voltadas à proteção dos territórios dos grupos isolados estão a cargo de 

departamentos próprios da Fundação Nacional do Índio, tal como esclarecido anteriormente. 

Todas as atividades são gerenciadas pela Coordenação de Índios Isolados e de Recente Contato 

(GIIRC). Este órgão é responsável por gerir todos os dados sobre os povos isolados e coordenar 

as ações das Frentes de Proteção Etnoambientais (FPEs) que, por sua vez, assume a 

operacionalização das ações de campo voltadas à proteção dos territórios dos povos indígenas 

isolados. As expedições são organizadas com vistas a executar ações de vigilância, fiscalização 

e proteção territorial, assim como as ações de localização e monitoramento de povos indígenas 

isolados sob sua circunscrição. Tais ações são realizadas em colaboração com moradores das 

Terras Indígenas nas quais se encontra a população/pessoas isoladas ou em localidades 

limítrofes, uma vez que os povos indígenas são os principais conhecedores destes grupos e 

territórios. 

Unidades descentralizadas da FUNAI, as FPEs encontram-se distribuídas 

estrategicamente por toda a Amazônia Legal onde há registro da presença de povos isolados 

(ver mapa da figura 02). Existem atualmente 11 FPEs, são elas: FPE Awa, FPE Médio Xingu, 

FPE Cuminapanema, FPE Yanomami/Ye’Kuana, FPE Waimiri-Atroari, FPE Vale do Javari, 

FPE Envira, FPE Madeira-Purus, FPE Uru Eu Wau Wau, FPE Madeirinha-Juruena e FPE 

Guaporé. A fim de apoiar e operacionalizar suas ações, bem como consolidar sua logística de 

campo, as FPEs constroem Bases de Proteção Etnoambientais (BAPEs) nos limites e principais 

acessos dos territórios indígenas, e é a partir delas que os servidores da FUNAI e seus 

colaboradores implementam as ações de vigilância e fiscalização destes territórios. Todas as 

informações produzidas pelas FPEs são transferidas à CGIIRC, que procede a um rigoroso 

controle acerca das informações sobre a localização dos povos isolados, a exemplo de 

coordenadas geográficas e outros dados que possam expor ou revelar precisamente a posição 

destes povos a outros grupos de interesse, tais como madeireiros ilegais, narcotraficantes que 

atuam na Amazônia brasileira, organizações de missionários proselitistas que buscam o contato 
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forçado com estas comunidades a fim de evangelizá-las, entre outros agentes que possam levar 

algum risco à integridade física e cultural dos povos indígenas isolados. 

Entre os vestígios que formam o “registro indigenista” encontram-se acampamentos 

abandonados, artefatos da cultura material, florestas “antrópicas”, quebradas na mata, 

varadouros, árvores com marcas de tiradas de enviras, paus de mel, locais de caça e coleta, e 

tudo aquilo que denuncia e atesta a passagem de um determinado grupo pelo seu território. Tais 

vestígios são registrados através de informações escritas e visuais, que serão analisadas e 

posteriormente armazenadas no banco de dados da CGIIRC da FUNAI. A partir da análise 

desses dados primários, muitas outras informações são obtidas. 

Houve casos pontuais em que expedições indigenistas buscaram realizar um contato 

mediado e seguiram protocolos distintos destes, a despeito da política do não-contato. Os 

resultados foram, porém, extremamente prejudiciais para ambos os lados. Mesmo quando 

responderam a emergências, a exemplo dos contatos oficiais realizados no Vale do Javari nas 

últimas décadas – amplamente divulgados pela grande mídia –, não tiveram respaldo unânime 

do conselho de sertanistas1 e indigenistas mais experientes (Cangussu, Machado, Huber, no 

prelo). Na ocasião, alguns deles esclareceram que tais ações poderiam representar um perigoso 

precedente para a política de Estado, sobretudo em um momento tão delicado em que o “não-

contato” vem sendo abertamente questionado por dirigentes da própria FUNAI.

                                                 
1 De caráter consultivo, o Conselho da Política de Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas 
Isolados e de Recente Contato, criado em 01 de junho de 2016, tem por objetivo subsidiar a Presidência da 
FUNAI nos processos de tomada de decisão sobre as políticas públicas para povos indígenas isolados e de recente 
contato. 
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Figura 2 (mapa 1). Localização dos registros de povos indígenas isolados (pontos) e circunscrição das Frentes de Proteção Etnoambientais (polígonos). 

 
Elaboração: Vinicius Santos Almeida 2020. 
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1.1. Povos indígenas isolados [refugiados] 

 Pueblos indígenas aislados [refugiados] 

 

Os povos Manxineru (Yine) e Jaminawa que vivem na TI 

também dividem a área com os isolados. Nós os 

chamamos de Yine Hosha Hajene ou “povo 

desconfiado”. Por que eles são desconfiados? Porque 

decidiram não acreditar nas pessoas estranhas. 

Lucas Manchineri, 2019. p. 169) 

 

A ideia de isolamento e os diversos sentidos abarcados pelo conceito de “povo indígena 

isolado” possuem relevância como terminologia administrativa, própria de uma política de 

proteção territorial e que emerge no bojo da elaboração do corpo legislativo mencionado 

anteriormente (Parellada, 2007; 2012). Porém, este termo diz muito pouco sobre os povos 

indígenas objeto desta política. Para compreender a emergência deste conceito e suas distintas 

nomeações, faz-se necessário pontuar o contexto histórico que desembocou na estratégia do 

“isolamento”. Há outras expressões comumente utilizadas por indigenistas, indígenas e 

etnólogas/os para se referir à estratégia de sobrevivência e controle acerca das relações de 

contato adotadas por esses grupos, a exemplo de povos refugiados, resistentes, resilientes, 

ocultos, não contatados, autônomos, livres, em isolamento voluntário, entre outros (ISA, 2019). 

No entanto, a exemplo do termo “isolado”, estes conceitos também são essencialmente 

problemáticos, uma vez que intentam definir uma condição geral para povos e contextos 

etnográficos tão diversos, seja pela falta de consenso entre indigenistas e antropólogos, ou 

mesmo pela ausência de um termo mais adequado que represente a diversidade do modo de 

vida destes povos indígenas (Vaz, 2011). O termo desconfiado foi originalmente utilizado por 

Manchineri (2019) e aparenta expressar um sentimento geral entre todos eles. A despeito da 

complexidade de casos, é possível afirmar que todos estes povos são remanescentes de 

epidemias e massacres, e de fato, a desconfiança para com os estrangeiros e forasteiros é um 

sentimento provavelmente compartilhado por todos eles. 
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O contato com os brancos foi catastrófico para as populações autóctones da América do 

Sul, fossem eles navegantes do velho mundo, colonizadores escravocratas do século XVII ou 

missionários proselitistas que adentraram aos territórios amazônicos nas derradeiras décadas. 

Todos deixaram profundas cicatrizes nas estruturas sociais desses povos, quando não os 

destruíram por completo. Enquanto os primeiros viajantes que descreveram a Amazônia, a 

exemplo de Cristóbal de Acuña e o Frei Gaspar de Carvajal, mencionaram populações bastante 

numerosas, os cronistas do século XVIII já encontraram uma população bastante reduzida 

(Ugarte, 2009). Estudos arqueológicos indicam que, nos dois primeiros séculos de colonização, 

a queda demográfica na Amazônia foi da ordem de 90% da população – que chegou a orbitar 

em torno de 8 a 20 milhões de pessoas (Galeano, 2010; Koch et al, 2019). Neste sentido, as 

florestas americanas se tornaram rarefeitas da presença humana que contribuiu para construí-la 

(Clement, 1999) e só podem ser compreendidas a partir da história recente deste genocídio. 

Uma evidência que se impõe há mais de cinco séculos é a continuidade, com a adaptação e 

atualização das táticas e estratégias políticas e materiais, do esforço de colonização e ocupação 

que se realiza com a simultânea expropriação dos territórios e o extermínio dos seus ocupantes 

tradicionais, os povos indígenas (poderíamos ampliar essa reflexão para outras formas de 

ocupação e relação tradicional com a terra). Seja em decorrência dos massacres e chacinas 

perpetrados pelos estrangeiros, seja através da disseminação de epidemias, amiúde 

deliberadamente arquitetas, responsáveis por contagiar a população nativa com doenças perante 

as quais os indígenas não possuíam defesas imunológicas eficientes. 

Ao longo da história do indigenismo no Brasil, diferentes políticas e práticas de 
conquistas ou contato foram estabelecidas pelos colonizadores europeus, por 
viajantes, por missões religiosas, pelas instituições do Estado imperial e republicano 
brasileiro, bem como por setores da sociedade civil. Durante séculos, a maioria das 
estratégias das políticas de contato provocou efeitos desastrosos para os povos 
indígenas (Vaz, 2011. p. 09). 

 

As estratégias de governo formuladas com vistas a estabelecer contato com 

comunidades nativas foram influenciadas por diferentes orientações políticas e econômicas ao 

longo da história, as quais promoveram mudanças nas políticas públicas destinadas a estes 

grupos étnicos. Do extermínio deliberado ao integracionismo. Das correrias dos ciclos da 

borracha na floresta amazônica ao positivismo nacionalista rondoniano (Lima, 2013; Melo, 

2011). Contudo, embora alguns avanços tenham sido logrados na política de proteção e 

reconhecimento dos direitos territoriais, os reflexos dos primeiros contatos ainda se mantiveram 

extremamente deletérios às comunidades indígenas. 
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Uma resposta ao massacre e à perseguição vivenciados por parte dos sobreviventes 

destes povos foi o refúgio e o isolamento para as áreas mais remotas da floresta. A fuga e o 

isolamento são estratégias historicamente adotadas frente as mazelas da colonização e, mais 

recentemente, das tentativas de atração, pacificação e “integração”, na maioria das vezes 

forçadas. No entanto, a realidade contemporânea perante a qual estes grupos de refugiados se 

deparam é bastante diferente da que os seus ancestrais, as primeiras levas de refugiados dos 

séculos anteriores, enfrentaram para resistir e continuar sobrevivendo. Em muitos casos, já não 

há um vasto território conservado para onde poderiam seguir, de modo a se restabelecer e 

recomeçar. Estes sobreviventes encontram-se agora acossados em meio às cidades, cercados de 

fazendas, garimpos, hidrelétricas e monoculturas (Viveiros de Castro, 2019). Muitos deles estão 

reduzidos a pequenos núcleos familiares sobrevivendo em redutos florestais do que restou das 

matas dos estados do Maranhão, Tocantins, Mato Grosso e Rondônia. (Reel, 2010; ISA, 2019). 

É neste contexto de ruínas que o conceito de isolamento passa a ser reconhecido e assimilado 

oficialmente pela política indigenista brasileira. 

 

Figura 3. Acampamento dos isolados Awá-Guajá da TI Araribóia (MA). 

 

Foto: Clóvis Guajajara (2013). 
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É essencial, portanto, desmistificar conceitos equivocados que ainda pairam acerca dos 

povos indígenas isolados da América do Sul. Não se trata de pessoas ou comunidades presas a 

um passado perdido, ignorantes da existência dos não indígenas. Tampouco seriam civilizações 

prístinas que ignoram o mundo tecnológico das mercadorias dos brancos, suas plantas, 

ferramentas e, sobretudo, sua letalidade, a exemplo das ideias comumente associadas (mas não 

menos equivocadas) à experiência do contato nos tempos do “descobrimento”. Longe disso, os 

povos indígenas isolados são profundos conhecedores dos não indígenas e experimentaram 

momentos de extremo contato. Algumas destas comunidades se mantêm em constante fuga 

em ambientes de grande pressão territorial ou estabelecidas nos mais distantes rincões das 

florestas dos estados do Amazonas, Rondônia, Acre e Roraima. 

“A grande mobilidade que estes pequenos agrupamentos humanos foram forçados a 
adotar ao longo de décadas ou séculos, pela necessidade de ocultar-se e camuflar-se 
como única via de sobrevivência, tem repetidamente servido de argumento aos 
invasores dos territórios indígenas para negar a sua existência” (CIMI, 2015, p. 147). 

 

Da insistência por se manter nesta condição de recusa ao contato com o Estado e a 

sociedade ocidental emergiu o conceito de “índio brabo”, aquele que deveria ser amansado, 

tendo persistido na concepção do indigenismo sertanista durante grande parte do século XX. 

A permanência de representações ambíguas sobre as noções de isolamento, de 
autenticidade e pureza, articuladas à de fragilidade, de inocência e de marginalidade 
condicionam as relações que historicamente nossa sociedade mantém com esses 
grupos. Ampliar o debate em torno desses conceitos, além do círculo restrito de 
especialistas, é um desafio permanente para a antropologia, e especialmente para a 
etnologia (Gallois, 2000, p. 121). 
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Figura 4. Acampamento abandonado dos Wyrapara’ekwara, povo indígena isolado da TI Uru Eu Wau Wau 

 

Foto: Acervo FPE Uru Eu Wau Wau (2013). 

 

1.2. Ciência mateira: um olhar nativo para os vestígios da floresta 

 Ciencia matera: una mirada nativa para los vestigios de la selva 

 

O processo investigativo que objetiva confirmar a localização de um determinado grupo 

indígena isolado para posteriormente articular a proteção do seu território é um complexo tema 

que dialoga com outras áreas do conhecimento, tais como a antropologia, a arqueologia, a 

botânica, a ecologia, entre outras ciências. Este estudo reúne dados principalmente através da 

pesquisa bibliográfica/documental, incluindo registros de relatos junto aos povos que habitam 

o entorno dos territórios dos isolados (ver capítulo 4), sensoriamento remoto, sobrevoos e 

análise fitofisionômica das florestas. O método investigativo também obtém dados de campo, 

sobretudo via expedições de localização e monitoramento, ocasião em que são acessados 

diretamente os vestígios, elementos cruciais e os alicerces desta política indigenista. Neste 

contexto, vestígios são os elementos materializados e observáveis no ambiente resultante 

da ação dos povos indígenas isolados. Por meio de sua análise detalhada, é possível revelar o 

contexto etnográfico ao qual pertence determinado grupo indígena, estimar dados demográficos 
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e a antiguidade do evento que resultou em determinado vestígio, bem como reconhecer padrões 

de mobilidade e itinerância, técnicas de caça e manejo das plantas. É justamente essa 

característica, ou seja, a de preservar traços culturais de quem os produziu, que faz destes 

vestígios elementos tão valiosos para o método investigativo próprio da política do “não-

contato” adotada pela FUNAI. 

Conforme mencionado anteriormente, a partir da década de 1980 a FUNAI passou a 

consolidar sua política indigenista destinada aos povos isolados por meio da publicação de 

mecanismos legais e da formulação de estruturas administrativas próprias visando regulamentar 

a atuação dos seus técnicos de campo. Contudo, é necessário ter em mente que a tradição 

sertanista expedicionária da FUNAI é muito mais antiga. A mesma assimilou dados 

etnográficos ao longo de décadas, à medida que estas pesquisas se estruturavam definitivamente 

no país, todavia sua base fundamental advém do conhecimento dos mateiros e dos próprios 

indígenas, que de maneira empírica lançam o seu olhar nativo sobre os vestígios da floresta 

(Nossa, 2007; Reel, 2010; Wallace, 2011; Oliveira, 2013; Brewer-Carías, 2013). O método 

investigativo de campo implementado pela FUNAI deriva, portanto, de uma tradição 

indigenista consolidada por mateiros, os quais, em sua grande maioria, são pessoas com origem 

ligadas ao campo e às florestas. Estas equipes são formadas sobretudo por indígenas, 

camponeses, ribeirinhos e extrativistas que passaram a utilizar seus conhecimentos a fim de 

qualificar as ações de localização e monitoramento do órgão oficial indigenista. A esta tradição 

indigenista ainda corresponde ao perfil de grande parte dos quadros profissionais mais 

qualificados que ainda atuam nas Frentes de Proteção Etnoambiental (Oliveira, 2013; Milanez, 

2015). 
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Figura 5. Mateiros Indigenistas e indígenas Tenharin em expedição pelos campos naturais no interior da TI 
Tenharin do Marmelos. 

 

Foto: Acervo da FPE Madeira-Purus (2015). 

 

1.2.1. Uma arqueologia das matas e plantas: aproximações indigenistas 

Una arqueología de las matas y plantas: aproximaciones indigenistas 

 

O aspecto metodológico de investigação das matas implementado pelas mateiras e 

mateiros da FUNAI é análogo ao método de pesquisa arqueológico, uma vez que ambos buscam 

compreender elementos da cultura material de agrupamentos humanos através de seus vestígios 

materiais, muitas vezes afetados pela passagem do tempo. De fato, muitos aspectos aproximam 

os trabalhos arqueológico e indigenista explorados neste trabalho, dos quais destacamos a 

observação de um fenômeno transcorrido no passado e ainda observado no presente. A 

diferença fundamental entre estas duas metodologias é que parte da arqueologia produzida na 

região amazônica objetiva estudar a história indígena a partir de uma perspectiva de longa 

duração, que por vezes remete ao início do Período Holocênico e trabalha com vestígios 

pretéritos que não podem ser associados diretamente a povos do presente (Neves, 2006), ao 
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passo que o método de investigação mateiro indigenista busca compreender os povos 

contemporâneos, indígenas que decidiram viver sem contato com nossa sociedade. Deste modo, 

os vestígios observados em campo durante as expedições de localização e monitoramento dos 

povos isolados dizem respeito a uma arqueologia do tempo presente (Andrade, 2006), embora 

algumas técnicas se assemelhem àquelas empregadas pelas arqueologias de um tempo remoto. 

As analogias entre os dois métodos investigativos se concentram principalmente 

em duas áreas da pesquisa arqueológica: a arqueobotânica e a etnoarqueologia. Em relação a 

esta última, citamos como exemplo o método que a arqueologia clássica sintetizou com a “teoria 

de médio alcance” (Binford, 1978). Esse método se consolidou a partir de estudos 

arqueológicos realizados com povos indígenas contemporâneos relacionados ao uso de 

utensílios e de tecnologias de aquisição-processamento-descarte de alimentos e demais 

artefatos, além das técnicas de manejo ambiental. Os dados coletados nestas pesquisas 

auxiliaram a arqueologia a identificar tais marcas no passado por meio das correspondências 

entres as técnicas utilizadas entre estes povos. A teoria do médio alcance instituída por estas 

análises etnoarqueológicas se aplicam, sobretudo, à análise dos artefatos líticos (de rochas), 

cerâmicos ou no solo – como as marcas deixadas pelo abrasamento de machados em bacias de 

polimento, os vestígios da cadeia operatória de artefatos líticos lascados e polidos, as marcas 

causadas pelo acabamento das vasilhas cerâmicas e por seus usos ou, ainda, pelas próprias 

marcas deixadas por fogueiras no solo, entre muitas outras. Por outro lado, a longa convivência 

dos seus técnicos da FUNAI com as matas e seus povos, bem como a incorporação de indígenas 

aos quadros da instituição permitiram estabelecer correspondências entre os vestígios 

analisados em campo e a própria cultura material e hábitos dos mateiros indigenistas e dos 

próprios indígenas. Neste contexto, os elementos observados pelas/os indigenistas acrescentam 

inúmeras possibilidades de ampliação do escopo dos vestígios antrópicos observados nas matas 

quando recortes cronológicos de curta duração são enfocados, uma vez que existe a 

possibilidade de visualizar feições vegetais que seriam apagadas pelo tempo em estudos 

comparativos diacrônicos de longa duração (Silva, 2013; Furquim, 2018). Cabe esclarecer, no 

entanto, que a aplicação deste tipo de teoria à análise das atividades realizadas nas matas e nas 

plantas possui baixa visibilidade no registro arqueológico de longa duração, uma vez que, na 

Amazônia, a preservação de vestígios orgânicos é bastante reduzida (Neves, 2006). 

Mas é na arqueobotânica, por sua vez, que encontramos o ambiente mais profícuo 

para realizar aproximações entre as duas ciências. O objeto de estudo das arqueologias que 

trabalham com vestígios vegetais compreende, em geral, restos de plantas carbonizados, 
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dissecados e/ou mineralizados e são, na maioria dos casos, constituídos de partes de plantas 

(sementes, fibras, fragmentos de madeira ou partes microscópicas, tais como grãos de amido, 

fitólitos e pólen) (Archila, 2008, Furquim, 2018). A despeito do potencial de aplicação destas 

metodologias ao estudo dos povos indígenas isolados, conforme verificado nas análises de uma 

biomassa alimentar identificada no sul do Amazonas (Mendes dos Santos et al, no prelo) (ver 

quadros de texto da sessão 3.2), o foco do presente trabalho é apresentar outros elementos e 

vestígios observados pela metodologia mateira. Tais elementos variam de acordo com a região 

e com o território indígena observado, podendo ser detectados em cortes de árvores para 

extração de mel, na quebrada de galhos para a demarcação de trilhas, na construção de estruturas 

de abrigo com material vegetal, entre outros. O processo de formação do registro 

arqueobotânico abarca elementos tafonômicos2 ligados à cadeia operatória de vestígios 

vegetais, que por sua vez também estão relacionados à forma de produção e/ou coleta, ao 

processamento, à forma de consumo/uso e ao descarte (Fernández-López, 2005). A 

aproximação que queremos propor neste trabalho diz respeito à observação destes processos 

em elementos orgânicos vivos, como as plantas e as próprias florestas indigeneizadas (ver 

sessão 3.2). Isto posto, conforme se observará, ao longo desta dissertação recorreremos a 

elementos e princípios de subáreas da arqueologia, sobretudo a arqueobotânica e a 

etnoarqueologia, e as incorporaremos à metodologia ora descrita na medida em que isso se fizer 

necessário. 

Inspirado pelo processo dinâmico de formação do registro arqueológico destinado 

à construção de uma metodologia compartilhada que tem na experiência indigenista seu ponto 

de partida, é possível separar os vestígios mencionados de acordo com seu processo tafonômico 

e com sua identificação pelos mateiros. Tendo a Floresta Amazônica como plano de fundo desta 

ciência mateira, os “varadouros”, “quebradas”, “paus-de-mel”, “tiradas de envira”, 

“derrubadas” e “nichos de espécies úteis” podem ser compreendidos enquanto vestígios 

primários, ou seja, aqueles que refletem a ação dos povos indígenas sobre os elementos 

vegetais presentes em seu território. Estes vestígios encontram-se em intenso dinamismo e 

transformação, revestidos por grande vitalidade. As próprias matas antrópicas (indígenas) e 

algumas árvores e plantas podem ser compreendidas como integrantes deste conjunto. Por outro 

lado, artefatos cerâmicos, ferramentas, acampamentos abandonados, oficinas líticas, cacimbas 

– tão singulares e determinantes para se pensar as metodologias de monitoramento e proteção 

dos territórios dos Awá-Guajá isolados do Maranhão –, locais de caça e pesca, enfim, 

                                                 
2 Tafonomia é o ramo da arqueologia que estudo os processos de decomposição dos seres vivos. 
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constituem vestígios secundários, ou seja, evidências da ação antrópica geralmente observadas 

em uma fase posterior ao longo do processo investigativo de campo. Importante salientar que é 

a partir da administração dos elementos da floresta que estes povos criam seus caminhos, 

produzem o fogo, extraem matéria prima para a confecção de grande parte dos ítens de sua 

cultura material, obtêm venenos de caça e pesca, constroem seus acampamentos e coletam seus 

alimentos, logo, estes vestígios primários são muito mais abundantes e caracterizados sobretudo 

por sua ampla distribuição no território utilizado. Vestígios secundários, a exemplo de 

acampamentos e os demais elementos da cultura material, via de regra são acessados somente 

após o reconhecimento e o mapeamento dos vestígios primários. Portanto, é preciso antes 

reconhecer os caminhos de modo que se saiba para onde eles podem nos levar. Esta deve 

ser uma premissa para os mateiros e mateiras indigenistas. 

Ainda buscando aproximações e analogias ao método de pesquisa arqueológico, 

podemos dizer que os vestígios secundários correspondem aos artefatos, objetos 

produzidos pelos seres humanos, ao passo que os vestígios primários correspondem aos 

conceitos de biofato e ecofato, vestígios do ambiente associados à ação dos seres humanos 

(Balée, 2008; Fagundes e Piuzana, 2010; Funari, 2010). O registro da cultura material possui 

grande relevância no resgate patrimonial e na memória de resistência destes povos, todavia, são 

os vestígios presentes nas árvores e nas plantas que nos darão respostas acerca da dimensão do 

território realmente ocupado, dado essencial para se articular as ações de demarcação e proteção 

destas terras indígenas que, ao fim e ao cabo, constituem o objetivo final e inexorável deste 

método investigativo. 

Conforme esclarecido, a análise dos biofatos e ecofatos realizada pelos mateiros 

mantém uma relação estrita com a tafonomia, princípio empregado na análise do processo de 

formação do registro arqueológico (Fernández-López, 2005), atentando-se para os fatores 

naturais e culturais que incidiram sobre um determinado objeto-artefato do momento de sua 

criação-uso até o momento de sua identificação pelos pesquisadores. Processos semelhantes, 

que envolvem a análise de interações de crescimento, morte e apodrecimento dos corpos e 

estruturas vegetais, são utilizados como parâmetros de datação pelos mateiros. Como será 

demonstrado adiante, um galho quebrado no presente pode se tornar um tronco retorcido no 

futuro, uma clareira aberta pode favorecer o crescimento de espécies heliófilas (favorecidas 

pela luminosidade) e resultar no surgimento de um pomar, entre outros aspectos (Clement, 

2010). O que queremos ressaltar é que as matas e as plantas conservam o histórico da ação 

humana, e sua observação pode nos fornecer uma matéria pretérita para elaborações não apenas 
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dos povos do passado, tal como propõe a Ecologia Histórica (Balée e Erickson, 2006), mas 

também e, sobretudo, dos povos que vivem em isolamento. O trabalho de monitoramento do 

território de povos indígenas lança mão destas técnicas de pesquisa arqueológicas uma vez que 

observa a atividade indígena através de seus vestígios, cujas marcas de uso podem nos guiar 

por uma compreensão do modo de vida. 

 

Figura 6. Rogélio Nogueira Alves (Shell), mateiro da Funai, analisando acúleos de patauá (Oenocarpus bataua) 
em expedição ao território Hi-Merimã 

 

Foto: Acervo da FPE Madeira-Purus, 2016. 

 

Por meio das expedições executadas e aprimoradas ao longo das últimas décadas – 

sobretudo a partir da definição da política do “não-contato” –, gerou-se um arcabouço de 

conhecimentos extremamente elaborados acerca das matas, de seus vestígios e da interação 

entre os indígenas e o seu território. Trata-se de um conhecimento construído empiricamente, 

conforme mencionado, e que em sua estrutura conceitual originária possui pontos de dissidência 

científica e terminológica com outras estruturas importantes das áreas do conhecimento. 

Portanto, apesar da grande correspondência com demais ramos do conhecimento, estamos 

diante de um método próprio que assimila de maneira muito particular os elementos da botânica 
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e da arqueologia (e, em específico, etnoarqueologia) com vistas a descrever a dinâmica 

territorial de povos indígenas sem que seja necessário estabelecer contato com os mesmos, de 

maneira totalmente indireta. Reconhecemos este conjunto de conhecimentos como uma ciência 

própria dos mateiros, uma arqueologia das matas e plantas. 

 

1.2.2. Mapa das Minas: memórias sertanistas e a emergência pelo aprimoramento 

metodológico3 

Mapa de las mujeres: memorias sertanistas y la necesidad del 

perfeccionamiento metodológico 

Todo ponto de vista é a vista de um ponto. 

Cada um interpreta a partir de onde os pés pisam 

(Leonardo Boff) 

 
O livro “Memórias Sertanistas: cem anos de indigenismo no Brasil” foi publicado em 

2015. Trata-se de uma obra organizada pelo jornalista Felipe Milanez e que compõe o acervo 

bibliográfico de muitos dos interessados pelo indigenismo da América do Sul. Suas páginas 

atestam que, por trás da construção da política indigenista brasileira, pessoas doaram suas vidas 

(literalmente) por ela. Amiúde foi necessário ir contra o próprio Estado para se garantir a 

sobrevivência dos povos indígenas, fosse para atuar contra a morosidade burocrática e “eterna” 

da política anti-indigenista, fosse para estar junto aos próprios indígenas e ser uma resistência 

frente a massacres. Assim como nas artes e nas ciências, a história do indigenismo também é 

marcada por grandes personalidades. O livro tem a prerrogativa de publicar as memórias e as 

diversas proezas de pelo menos 10 destes heróis. Há muitos outros. A existência de diversos 

povos que vivem hoje na Amazônia está diretamente relacionada à atuação destes homens. Mas 

a despeito da importância destes registros e de sua relação direta com as histórias de luta e 

resistência dos povos indígenas da Amazônia brasileira no último século, onde estão as 

memórias femininas no mundo sertanista? Onde estiveram as mulheres neste contexto? 

Há hoje um importante movimento encabeçado por mulheres indigenistas na busca por 

recontar esta história, recuperar essas memórias valiosas e propor uma reflexão acerca da 

                                                 
3 Este capítulo representa parte das reflexões acerca das atividades de campo desenvolvidas pela FUNAI em 
parceria com as indigenistas Luíza Machado (CIMI) e Carolina Santana (FUNAI). 
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atuação indigenista oficial do Estado brasileiro. Uma delas é a pesquisadora e indigenista 

Carolina Santana, quem nos esclareceu que os dados preliminares de sua pesquisa apontam que: 

“(...) diferentemente do que dizem muitos dos seus colegas de profissão, as mulheres 
estiveram sim presentes nas expedições de localização e monitoramento de povos 
indígenas isolados no passado. Muitas são lembradas não por seus nomes, mas por 
suas características físicas, profissionais ou de parentesco com indigenistas, de cujos 
atributos apenas sabem referenciar (aquela japonesa, aquela baixinha, a esposa de 
Fulano de Tal). Muitas delas participaram ativamente dos contatos realizados no 
passado e foram responsáveis por conferir visões diferentes sobre os processos, 
contudo, não escreveram, não produziram coisas tão ativamente quanto os 
indigenistas”. 

 

Sobre esta questão, penso que a floresta Amazônica é o pano de fundo perfeito para que 

aventureiros possam viver e registrar suas histórias fantásticas, muitas vezes, mais imprudentes 

e amadoras do que realmente extraordinárias, diga-se de passagem. A presença de “feras” e o 

perigo das matas fazem com que os contos sertanistas assumam contornos fantásticos. O 

encontro inesperado com grupos de caçadores ou guerreiros fortemente armados tornou-se 

inclusive um clichê cinematográfico; todavia, sabemos, o cotidiano da floresta é um pouco 

menos teatral e um tanto mais previsível. A julgar pelos vestígios deixados pelos povos 

indígenas isolados, chega-se facilmente à conclusão de que foram produzidos por homens e 

mulheres de várias idades, incluindo bebês, idosas e mulheres gestantes (sim, os vestígios 

podem revelar inclusive isso). Embora seja óbvio, é preciso esclarecer que centenas de meninas 

e mulheres de todas as idades vivem nas florestas Amazônicas, por mais que isso ainda possa 

parecer estranho a muitos de nós. 

As ações de campo operacionalizadas pelo órgão indigenista estatal brasileiro em meio 

à floresta amazônica ainda são, em pleno 2021, desempenhadas quase exclusivamente por 

homens. Logo, não é difícil compreender as razões pelas quais nós homens nos enxergamos 

como protagonistas no cenário desta política indigenista de Estado. 

Em todos os livros que li sobre (e de) indigenistas os relatos sobre as mulheres, quando 
não invisíveis, relegam-nas a um segundo plano, como coadjuvantes, esposas e 
ajudantes. Isso se deve, em muito, pelo fato de que elas próprias, as indigenistas, 
pouco escreveram sobre si. A historiadora Michelle Perrot, especialista em História 
das Mulheres, chama atenção para o fato de que as mulheres deixam poucos vestígios 
diretos, escritos ou materiais. Quando produzem algo elas mesmas destroem, os 
apagam porque os julgam sem interesse. “Afinal elas são apenas mulheres, cuja vida 
não conta muito. Existe até um pudor feminino que se estende à memória. Uma 
desvalorização das mulheres por si mesmas. Um silêncio consubstancial à noção de 
hora”, diz a historiadora (Santana, 2017). 
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É mister ressaltar aqui, não obstante, que para além do debate sobre a questão de gênero 

e da equidade no ambiente público de trabalho, a não participação de mulheres, indígenas e 

mateiras nas ações de campo desempenhadas pelas Frentes de Proteção Etnoambiental geram 

vícios metodológicos em uma das mais complexas ações de campo operacionalizadas pelo 

governo brasileiro. Não por um acaso insiro esta discussão exatamente onde me proponho a 

dialogar sobre a qualificação e o aprimoramento de nossas metodologias de campo. Permitir 

que as expedições da FUNAI sejam compostas unicamente por homens é consentir com a 

perpetuação de uma política pública indigenista não igualitária e equânime. 

“A floresta não é lugar para uma mulher!” 

“E na hora de parar para acampar e tomar banho no igarapé?” 

“Elas possuem grande importância nas atividades indigenistas burocráticas, mas não 

podem querer participar de uma expedição” 

Frases assim são bastante comuns no mundo indigenista (caracterizado por um ambiente 

machista autoafirmativo) e, via de regra, proferidas por pessoas incapazes de diferenciar uma 

bacaba (Oenocarpus mapora) de um açaizeiro (Euterpe precatoria), ou seja, alguém sem 

qualquer familiaridade com as florestas. Geralmente homens que ainda hoje acreditam que o 

perfil do “indigenista expedicionário” é representado necessariamente por pessoas que se 

assemelham aos estereótipos dos sertanistas que desbravaram nossas florestas nos primeiros 

séculos do Brasil colonial, ou aos personagens dos filmes hollywoodianos de ação na selva, 

tipo Rambo, Braddock, Indiana Jones, ou sabe-se lá quem mais. 

É preciso esclarecer que indigenistas com grande experiência no deslocamento em 

florestas do interflúvio Juruá-Purus e na interpretação dos vestígios dos povos indígenas arawá 

não são necessariamente hábeis ao interpretar vestígios de origem etnográfica distinta, como, 

por exemplo, na análise de vestígios tupi presentes nas terras Uru Eu Wau Wau ou nas matas 

secas da Terra Indígena Araribóia. Obviamente, os coordenadores de expedições sabem disso 

e articulam suas equipes considerando o território e o contexto etnográfico que serão 

monitorados. Quanto mais plural forem suas equipes, mais versáteis serão suas ações. 

Historicamente, as expedições são formadas quase que exclusivamente por homens (salvo 

raríssimas exceções) com perfis técnicos distintos, mas não raro com experiências sociais 

extremamente semelhantes, o que limita naturalmente o olhar e a interpretação dos vestígios 

por parte das equipes de campo. O retorno dos dados pelas expedições, neste contexto, passa a 
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ter sempre um crivo limitado dos fatos, vulnerável ante “o perigo de uma história única”, como 

nos alerta Chimamanda Ngozi Adichie (2009). Conforme abordado anteriormente, a análise e 

a interpretação de um vestígio, e mesmo a própria capacidade de identificá-lo, estão 

estritamente relacionadas ao conhecimento prévio e à experiência dos membros das equipes 

expedicionárias. Uma vez que estes dados são utilizados pelo governo na elaboração de 

políticas de Estado, podemos assumir que, historicamente, a política indigenista brasileira não 

tem sido plural. Estratégias têm sido elaboradas unicamente a partir de uma perspectiva 

masculina dos fatos, de um recorte restrito de nossa capacidade total de observação e análise 

dos dados de campo, o que reflete naturalmente em uma política também míope e enviesada. A 

que se considerar também que grupos compostos unicamente por homens vagantes pelas 

florestas, utilizando fortes coturnos e roupas camufladas, munidos de equipamentos pesados, 

comunicam uma intencionalidade bélica evidente. Essa imagem traz à tona em muitos dos 

povos a lembrança de massacres e chacinas vivenciadas, conflitos entre grupos de jagunços e 

assassinos profissionais, ou mesmo batalhas contra grupos uniformizados, ostentando símbolos 

oficiais4. 

Não há nada de natural no fato de que os homens sejam pontuados como protagonistas 
dos fatos. No mundo do indigenismo não é diferente. Nem mesmo no mundo indígena, 
mas essa reflexão deixo às mulheres indígenas, que magistralmente falam por si. 
Sobre aquele, porém, sendo meu lugar de fala, enquanto mulher e enquanto 
indigenista, sinto que me cabe quebrar o silêncio das fontes e encontrar as mulheres 
que, por diversas razões, ficaram relegadas às reticências e à imensidão do não dito 
(Santana, 2017). 

 

As minorias políticas, como um todo, estão tomando de volta seus lugares roubados. As 

mulheres estão ocupando espaços sociais dos quais foram - e ainda são -  privadas. Resta-nos 

saber o que pretendemos nesse novo contexto: seguir atados aos velhos paradigmas e persistir 

no caminho da misoginia ou renovar, incluir e reconhecer a pluralidade de nossas ações 

indigenistas. Meus votos são para que no futuro outras memórias e outras histórias sejam 

publicadas, e que em tais ocasiões, o prefácio não seja o único espaço destinado às mulheres. 

Houve muitas sertanistas importantes e, obviamente, conviver com os “perigos da floresta” não 

                                                 
4 “Bombardeios em ataques aéreos, chacinas a tiros, esfaqueamentos, decapitações e destruição de locais sagrados 
eram outras formas de massacre por parte dos militares naquela reserva a partir de 1974. Tudo isso em nome do 
Plano de Integração Nacional (PIN) decretado pelo general Emílio Garrastazu Médici, que previa uma ocupação 
de 2 milhões de km2 na Amazônia. O genocídio dos Waimiri Atroari pela ditadura militar estendeu-se entre os 
anos 1960 e 1980, durante três grandes projetos dentro desta terra indígena (TI): a abertura da BR-174, a Manaus-
Boa Vista; a construção da hidrelétrica de Balbina; e a atuação de mineradoras e garimpeiros interessados em 
explorar as jazidas em seu território”. Ditadura militar quase dizimou os waimiri atroari – e índígenas temem novo 
massacre. 
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foram os seus maiores desafios5. Sou mestre em gestão de áreas protegidas na Amazônia. Sou 

mateiro e indigenista, e minha pesquisa tem por objetivo único aprimorar as ações de proteção 

dos territórios dos povos indígenas isolados. Esse é o meu lugar de fala. 

 

 

[A invisibilidade da história dessas mulheres, somada aos seus grandes feitos me 

levaram a desenvolver o projeto Feito Lua Nova. O nome do projeto relaciona-se com a lua 

nova pois, embora não possa ser vista no céu, ela influencia inúmeros aspectos das vidas das 

pessoas, plantas, animais e mares. Assim são as mulheres indigenistas. Sempre estiveram lá, 

ainda que não vistas, influenciando e construindo a história do indigenismo no Brasil. O 

projeto possui uma página no Instagram (@feitoluanova) ainda em construção, onde haverá 

uma foto e uma minibiografia de cada uma das mulheres que tenho catalogado (atualmente 

tenho um catálogo com 60 mulheres que atuaram especialmente entre 1940 e 1980) e um site, 

também em construção, no qual a pesquisadora poderá encontrar o Mapa das Minas, um mapa 

do Brasil com o shape das terras indígenas e que, ao clicar em cada uma delas, poderá acessar 

os nomes e as biografias de cada mulher indigenista que atuou no território pesquisado]. 

(Texto da indigenista Carol Santana gentilmente produzido para este trabalho) 

 

  

                                                 
5 Dedico este momento do texto às indigenistas Irislene Rocha dos Santos (Íris), Geralda Chaves Soares (Gêra) e 
Neide Martins Siqueira. 
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Figura 7. Mandei Juma e castanheira derrubada na TI Juma. 

 

Foto: Rogélio Nogueira Alves (Shell) (2018). 

[Mandei Juma é uma grande mateira e importante liderança Kagwahiva no sul do Amazonas] 
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2. Estratigrafia das matas: biofatos, ecofatos e outros elementos 
arqueobotânicos 

ESTRATIGRAFÍA DE LAS MATAS: BIOFACTOS, ECOFACTOS Y OTROS ELEMENTOS 

ARQUEOBOTÁNICOS 

 

Conforme esclarecido no capítulo anterior, desde a adoção da política de não-contato os 

indigenistas da FUNAI foram impelidos a criar uma metodologia de trabalho, ainda pouco 

sistematizada, em vistas a evitar contatos visuais e/ou físicos com os indígenas. Aproximando-

se da arqueologia e dos trabalhos de prospecção e escavação a que arqueólogos/as se veem, por 

vezes, privados do contato direto com seus interlocutores (Neves, 2006; Funari, 2010), os 

indigenistas passaram a buscar vestígios materiais da presença dos isolados durante as 

expedições de localização e monitoramento. O distanciamento arqueológico se dá em virtude 

do tempo, ao passo que o distanciamento indigenista ocorre em virtude do respeito à 

autodeterminação dos povos, à sua renitente recusa política. Concomitantemente, os 

indigenistas passaram a empreender uma arqueologia do tempo presente (Andrade, 2006), ou 

uma arqueologia do não-contato – em diálogo com as arqueologias do contato colonial ou 

etnoarqueologias (Silva e Noelli, 2015). Esta abordagem, porém, não se dá apenas no campo 

metodológico, uma vez que algumas das questões e teorias elaboradas pela Arqueologia 

Amazônica – tais quais a antropização da floresta, a busca pela compreensão das tecnologias 

materiais ligada às atividades de caça-pesca-coleta-cultivo, a busca de associação entre língua 

e cultura material, a compreensão de cadeias operatórias, a definição de fatores culturais e 

ambientais que influenciam na criação do registro arqueológico, entre outras – são igualmente 

profícuas ao trabalho indigenista (Neves, 2006, Moraes, 2015). 

A partir destas incursões, buscamos nas matas e em algumas de suas espécies 

historicamente manejadas por populações ameríndias os vestígios arqueobotânicos da presença 

de povos isolados. Esta metodologia busca ampliar e aprimorar os métodos tradicionalmente 

empregados por indigenistas da FUNAI, bem como consolidar a política do “não-contato”. 

Abaixo, elencamos alguns dos principais vestígios primários (biofatos e ecofatos) 
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recorrentemente observados nos territórios dos povos indígenas e a respectiva proposta 

metodológica para seu registro e análise. 

 

2.1. Quebradas e varadouros 

 Quebradas y varaderos 

 

O processo investigativo de localização ou monitoramento de povos indígenas isolados 

se inicia tanto por meio de imagens aéreas em sobrevoos quanto na análise de imagens de 

satélite ou, mais recentemente, via drones (o que evidentemente inaugura uma etapa necessária 

de debates sobre as questões éticas envolvendo esta metodologia investigativa). Muitas vezes 

temos a falsa impressão de estarmos diante de florestas inabitadas e intocadas, sobretudo 

quando analisados os territórios de povos não agricultores, já que estes geralmente não realizam 

derrubadas extensas a fim de plantarem seus roçados e, via de regra, não constroem grandes 

casas coletivas facilmente detectáveis remotamente do interior das aeronaves. 

Apesar do acelerado processo de desmatamento que avança sobre a Amazônia, ainda é 

possível sobrevoar por horas trechos de floresta sem qualquer alteração antrópica evidente. Um 

manto verde quase homogêneo, a exemplo de trechos de florestas presentes no Vale do Javari 

ou no interflúvio Juruá-Purus. Muito diferente, no entanto, é a perspectiva de quem investiga 

estas matas sob a copa de suas árvores. Longe de ser um ambiente prístino, intocado, a floresta 

é lar de diversas populações indígenas e não indígenas, as quais utilizam seus recursos e espaços 

de maneira bastante diligente e dinâmica (Clement, 1999). A evidência mais contundente desta 

sociabilidade das matas manifesta-se sobretudo nos caminhos presentes sob o dossel da floresta: 

os varadouros. Os territórios indígenas são entrecortados por inúmeras trilhas que conectam 

aldeias, acampamentos permanentes ou temporários e os mais diversos ambientes de uso dos 

seus habitantes (Virtanen, 2016), tais como barreiros, igarapés, lagos, palhais (concentrações 

de palmeiras), áreas de caça e pesca. Estas florestas são caracterizadas por uma densa malha de 

veredas e atalhos. Sua importância e uso por parte dos grupos indígenas conferirão aos 

varadouros características próprias. Caminhos muito utilizados e mais batidos, por exemplo, 

são geralmente mais largos e possuem o solo mais profundo e compactado. 

Os povos habitantes da floresta costumam quebrar pequenos arbustos e galhos finos por 

onde passam, seja para desobstruir a passagem dos caminhos, marcar algum local pretendido 
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ou sinalizar uma mudança de direção das trilhas. Esta é, inclusive, uma ação espontânea entre 

grupos de pessoas que se encontrem desprovidas de facas, terçados ou quaisquer outras 

ferramentas cortantes em meio a um ambiente de mata fechada. De fato, todas as “gentes” da 

floresta (Gilmore, 1986) possuem caminhos próprios e lhes imprimem características muito 

peculiares. O tatu (Dasypus spp), a paca (Cuniculus paca), a anta (Tapirus terrestris), as 

formigas-cortadeiras (Atta spp) e o caititu (Pecari tajacu), por exemplo, possuem caminhos 

bastante visíveis, mas que não se confundem com os vestígios humanos, uma vez que se 

encontram a uma altura incompatível com aqueles feitos por pessoas. As quebradas indígenas 

que marcam os varadouros são, em geral, sequenciais, mesmo que espaçadas, e realizadas em 

arbustos e galhos pequenos, amiúde utilizando apenas a força de uma das mãos, ao passo que 

as quebradas animais podem ser feitas em diversos galhos concomitantes, e de distintas 

espessuras e dimensões. As quebradas humanas possuem um sentido, mesmo que tortuoso. O 

local onde ocorrem as quebradas é também um dado relevante, visto que permite estimar a 

altura de quem as produziu. Do mesmo modo, o ângulo da quebra pode revelar a direção para 

onde seguia o artífice da mesma. O ângulo em relação ao sentido do caminho não é de noventa 

graus, e é costumeiramente menor para a direção que a pessoa seguia no ato da quebra. Desta 

forma, mesmo em varadouros recentemente abertos e com quebradas bastante espaçadas, ainda 

assim é possível definir o caminho percorrido apenas por meio da análise das quebradas. 

Figura 8. Quebrada em avançado estágio de cicatrização no interior da Terra indígena Tenharin do Igarapé 
Preto. 

 

Acervo fotográfico da FPE Madeira-Purus (2017). 
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O famoso caminho das antas, tapirapé, por exemplo, são muito batidos, e aqui e acolá 

também se avistam algumas quebradas, algumas destas encontradas fora dos caminhos 

principais. Elas se produzem, por vezes, em varas muito grossas, empurradas pelo peito do 

animal até que se enverguem completamente e se lasquem em decorrência da pressão exercida. 

Apesar da semelhança existente entre as quebradas antrópicas e aquela produzida pelas antas, 

a finalidade das mesmas é a sua principal diferença. As antas agem desta maneira a fim de 

acessarem os ramos verdes localizados nas pontas dos arbustos e se alimentar delas, portanto, 

se observarmos atentamente todo o corpo destas quebradas, perceberemos as marcas dos dentes 

nos pontas dos galhos, nas folhas parcialmente maceradas ou na completa ausência delas nas 

extremidades dos arbustos. Assim, mesmo os olhos menos experientes, uma vez orientados, 

poderão reconhecer esses detalhes em meio à floresta. 

Há outros aspectos ainda mais sutis na história dos varadouros e que exigem um olhar 

mais atento dos mateiros, referentes ao crescimento vegetativo e à capacidade de cicatrização 

próprios das plantas. À diferença dos animais, muitas das plantas crescem por toda a sua vida, 

e são seus tecidos meristemáticos os responsáveis por este crescimento (Raven, Evert, 

Eichhorn, 2001). Estes conjuntos de células permanecem jovens e retêm a potencialidade para 

divisões celulares após o término da embriogênese, processo pelo qual o embrião da planta é 

formado, a exemplo das células-tronco nos animais. Os meristemas laterais são os responsáveis 

pelo aumento da espessura ou circunferência do corpo da planta, assim como os meristemas 

apicais são responsáveis pelo seu prolongamento. Este crescimento prolongado ou ilimitado 

dos meristemas é descrito pela botânica como indeterminado (Raven, Evert, Eichhorn, 2001). 

As células parenquimáticas representam outro grupo de células vegetais distribuído por todo ao 

corpo das plantas, e por reter sua capacidade meristemática mesmo após a sua maturidade, 

desempenha um importante papel nos processos regenerativos e na cicatrização de lesões entre 

os vegetais. Caso um arbusto seja quebrado, todos estes tecidos atuarão para que o ferimento 

seja cicatrizado a fim de proteger a espécie de ataques de fungos e assegurar que a planta retome 

o seu crescimento. Contudo, a despeito da eficiência regenerativa dos tecidos vegetais 

desenvolvidos ao longo dos processos evolutivos, a cicatrização das plantas não é perfeita. E 

são exatamente estas “imperfeições”, conservadas ao longo dos anos de vida das plantas, o 

objeto de apreciação dos mateiros a fim de reconhecer os varadouros. 

Um dos meristemas laterais, conhecido por câmbio vascular, é responsável pela 

formação dos tecidos vasculares, o floema e o xilema. Este último é o principal tecido de 

sustentação, condução de água e demais produtos inorgânicos no interior das plantas. As células 
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do xilema, quando maduras, são desprovidas de protoplasto, ou seja, não possuem vida. Por 

meio de um tipo específico de apoptose, morte celular programada, estas células vão se 

fundindo umas às outras durante o processo de crescimento das plantas a fim de formar os 

ductos condutores internos que, devido à sua capilaridade, farão a água proveniente das raízes 

chegar até as folhas. Acontece que este sofisticado sistema de formação do xilema impede que 

o mesmo se regenere, já que suas estruturas estão mortas, enrijecidas por celulose e lignina6, 

conforme mencionado. Quando sofrem danos em suas estruturas, os tecidos especializados das 

plantas, o parênquima e os meristemas, reconstituirão o câmbio vascular, e novas camadas de 

xilema serão produzidas e direcionadas para a parte interna da planta, ao passo que novas 

camadas de floema serão depositadas na parte externa do câmbio. Neste processo, estas 

camadas celulares tentarão recobrir o dano, remediando-o ao máximo a fim de assegurar a 

retomada do crescimento, todavia a lesão causada no xilema permanecerá internamente, na 

estrutura da árvore e, em muitos casos, manifesta externamente pela tortuosidade da quebra. Os 

meristemas apicais garantirão o crescimento vertical e a planta se tornará uma árvore adulta. 

Contudo, apesar da cicatrização promovida pelos tecidos vegetais mais externos presentes no 

tronco da planta, o xilema interno danificado não se recupera jamais. Assim, a tortuosidade 

provocada pelas mãos humanas no momento da quebrada irá se perpetuar. A pequena 

muda atingirá sua maturidade. Uma árvore grande e frondosa. Mas o local, o sentido e a altura 

da quebrada permanecerão, testemunhando ao longo de sua vida a mobilidade territorial 

e a itinerância dos povos indígenas pela floresta. 

Antigos varadouros ainda ativos possuem plantas e árvores em diversos estágios de 

crescimento e cicatrização das quebradas no seu aceiro. Varadouros abandonados há anos ainda 

podem ser observados pelos grossos troncos deformados, mas que, todavia, preservam o sentido 

que seguiam aqueles que os produziram. Mateiras experientes conseguem, quase que 

intuitivamente, rastrear varadouros seculares marcados por velhas árvores tortas e espaçadas. 

 

 

 

 

                                                 
6Lignina é um polímero orgânico sintetizado pelos vegetais que unem as fibras celulósicas aumentando a rigidez 
da parede celular vegetal, constituindo, junto à celulose, a maior parte da madeira das árvores e arbustos. 
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Figura 9. Castanheira bifurcada presente em antigo varadouro indígena 

 

Foto: Acervo fotográfico da FPE Madeira-Purus (2018). 

A datação dos varadouros é auxiliada, ainda, pelo crescimento das gemas axilares, que 

são regiões presentes no caule onde se situam os meristemas apicais (Nunes Vidal e Rodrigues 

Vidal, 2004; Gonçalves e Lorenzi, 2011). A gema pode ser apical, quando origina o eixo 

principal do caule, ou lateral, quando origina uma ramificação. O ramo, por sua vez, é a 

designação de qualquer eixo caulinar produzido a partir de uma gema lateral, seja por 

ramificação espontânea ou por perda da gema apical (Gonçalves e Lorenzi, 2011). O 

crescimento destas gemas é regulado e inibido por um fitormônio (hormônio vegetal) 

denominado axina (Raven, Evert, Eichhorn, 2001). Há ainda diversos outros grupos de 

hormônios que regulam as atividades metabólicas das plantas. Sua principal fonte de axina está 

localizada exatamente nas gemas apicais, ou seja, na ponta dos galhos e hastes. Quando estes 

são seccionados, as gemas axilares deixam de ser inibidas pela axina e dão início ao processo 

de crescimento. Portanto, além da tortuosidade, as velhas quebradas podem se revelar também 

por meio da bifurcação (ver figura 9) incomum de árvores naturalmente linheiras de tronco 
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único. A figura 10 apresenta as quebras presentes no interior de um varadouro dos Hi-Merimã. 

No primeiro plano da imagem, observa-se uma quebrada à direita em estágio inicial de 

regeneração. As gemas axilares crescidas são observáveis neste contexto. No segundo plano, o 

indigenista segura uma quebrada inclinada para a esquerda. Entre elas está o sentido do 

varadouro. O tempo de regeneração dependerá de vários fatores: tipo de mata, umidade do 

ambiente, grupo taxonômico a que pertence a planta, época do ano, entre outros diversos fatores 

ambientais. Esses dados permitirão ao indigenista datar com grande precisão a idade do 

varadouro. 

 

Figura 10. Quebradas e varadouros Hi-Merimã. 

 

Foto: Acervo da FPE Madeira-Purus (2016). 

 

Quando um mateiro analisa um vestígio e estima a sua idade, ele considera o tipo de 

planta que foi quebrada, os vestígios ao redor, a mata que já cresceu, as folhagens que caíram, 

a localização (se está numa terra alagadiça ou não), etc. Esta análise amiúde se assemelha às 

análises estratigráficas empreendidas em contextos arqueológicos, onde entende-se que a 

sedimentação ocorre de maneira uniforme (salvo quando eventos e feições específicas são 
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responsáveis por inversões estratigráficas) (Funari, 2010). Na ciência dos mateiros, os 

“estratos” também são uniformes, permitindo inferir as prováveis datas do manejo, bastando 

apenas ter o conhecimento necessário para saber o que observar. 

 

Figura 11. Xuwai observando uma velha quebrada presente nos antigos caminhos do Kuxi no território 
suruwaha. 

 

Foto: Daniel Cangussu (2018). 

 

Por entre os inúmeros varadouros que conectam as malocas e os roçados Suruwaha – 

povo indígena Arawá habitante do sul do Amazonas e considerado de recente contato pela 

FUNAI – é possível observar antigos caminhos desativados que se manifestam nas velhas 

quebradas. O que outrora foi apenas um fino caule facilmente dobrado por mãos humanas é 

hoje um tronco maciço que cresceu e engrossou mantendo a dobra que lhe foi feita muitos anos 

antes. Em 2018, durante uma caminhada pelas matas próximas às malocas suruwaha, o jovem 

Xuwai nos explicou que os caminhos que conectavam as malocas aos roçados do Kuxi, Hinijai 
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e Ujuzai, entre outros suruwaha já falecidos, podiam ainda ser reconhecidos pelas velhas 

quebradas. 

 

Xuwai, aga hiria hady hadanawaky? 

Kuxi bahi. 

Kuxi agiri harawanki. 

 

Xuwai, quem é o responsável por isso? 

Isso é por causa do Kuxi. 

Por aqui passa um velho caminho do Kuxi. 

 

(Conversa entre o autor e Xuwai, 2018) 

 

2.2. “Tiradas de mel” e outros elementos da territorialidade tupi. 

 “Colectas de miel” y otros elementos de la territorialidad tupi. 

 

O mel possui grande importância simbólica e está presente nas narrativas cosmológicas 

de grande parte dos povos indígenas da América do Sul (Posey, 1986; Lévi-Strauss, 2005). 

Entre os povos isolados, a atividade de coleta do mel é um traço marcante entre os grupos 

pertencentes a contextos etnográficos tupi. Os vestígios decorrentes desta prática podem ser 

identificados pela presença de profundas incisões e cortes no interior e entorno de colmeias 

localizadas nos troncos e galhos das árvores (ver figura 12). Os entalhes, feitos através da 

utilização de ferramentas de aço ou machados de pedra, são produzidos a fim de facilitar o 

acesso e extração total ou parcial dos favos ou potes7 de mel que se mantêm confinados em 

fendas ou nas cascas das árvores mais altas. As espécies que ostentam estas incisões, geralmente 

árvores adultas ou palmeiras, são chamadas no meio indigenistas de “paus-de-mel”. 

Conforme esclarecido, as tiradas de mel são atividades frequentes entre diversos 

grupos indígenas isolados falantes do Tupi, a exemplo dos Wyrapara’ekwara habitantes da 

Terra Indígena Uru Eu Wau Wau no estado de Rondônia e dos Awá-Guajá que habitam a Terra 

Indígena Araribóia no estado do Maranhão (Garcia, 2012; Otto, 2018). Parentelas destes 

                                                 
7 As abelhas do gênero Apis produzem favos, ao passo que muitas das abelhas nativas Meliponas produzem potes 
de mel. 
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últimos já contatadas relatam como o consumo do mel era realizado no interior da floresta, 

amiúde congregando mais de um grupo, antes da atração de uma parte dos Awá para o posto 

indígena Juriti em 1989 (fato que também está relacionado ao isolamento de parte dos Awá). 

 

Meu pai estava caçando capelão com Takya quando encontrou o grupo da Ajrua no 
mato e decidiram unir os grupos. Alguns se afastaram e outros ficaram vivendo com 
eles, andando juntos pela mata. Ficaram caçando juntos. Certa vez caçaram muitos 
capelães. Pegaram um para ser seu animal de estimação. Coletaram mel juntos: 
lascaram a árvore, derrubaram para pegar mel tiúba (jakajra), que estava lá no 
alto. Derrubaram toda a árvore e ficaram tirando e comendo mel juntos. 
Perguntaram uns para os outros onde ficavam suas respectivas casas. — Eu quero 
conhecer sua casa!, disseram uns aos outros. E então Ajrua e Kamaraxa’a foram 
conhecer a nossa casa. E ficamos todos juntos (destaque adicionado, Garcia, 2018, p. 
50). 

 

Como já mencionado no capítulo anterior, as profundas incisões no xilema não 

cicatrizam com o passar dos anos, neste sentido, as tiradas de mel são ferimentos que, a exemplo 

das quebras, se mantêm por décadas ou mesmo séculos em meio às florestas. Elas constituem 

um testemunho desta importante prática de coleta e, em muitos casos, resistem mesmo após o 

desaparecimento completo dos povos indígenas que as produziram. 

Figura 12. O sertanista Rieli Franciscato próximo à tirada de mel dos Wyrapara’ekwara no interior da Terra 
Indígena Uru Eu Wau Wau. 

 

Foto: Acervo da FPE Uru Eu Wau Wau (2013). 
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Na região periférica do vestígio há um processo de cicatrização parcial promovida pelo 

crescimento e regeneração dos tecidos externos da árvore presentes no floema, responsável pelo 

“arredondamento” das bordas do corte, ou “aboloamento”, nas palavras das mateiras habitantes 

do rio Purus (ver figura 13). 

Figura 13. Tirada de mel wyrapara’ekwara antiga, 
em avançado estágio de cicatrização, apresentando 

bordas já bastante “aboloadas” 

 

 

Figura 14. Tirada de mel Awá-Guajá recente, com 
bordas irregulares e corte repicado 

 
Foto: Acervo da FPE Uru Eu Wau Wau (2013). Foto: Acervo da FPE Awá (2017). 

 

Em 2017, durante uma expedição de monitoramento realizada na TI Araribóia, foi 

possível observar uma pequena tirada de mel dos Awá-Guajá (ver figura 13). A datação 

realizada pelos mateiros na ocasião de sua descoberta atribuía ao vestígio poucas semanas de 

idade. Além das bordas irregulares e repicadas, o vestígio recente pode ser percebido ainda 

pelos demais fragmentos oriundos do corte da madeira e resquícios de colmeia dispostos no 

solo logo abaixo da incisão, além do característico aroma de mel que emana do local. Assim 

como os demais vestígios, este pau-de-mel encontra-se inserido em um contexto maior: foi 

possível reconhecer o caminho que conecta a tirada de mel ao varadouro ou acampamentos 
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mais próximos, por exemplo. Contudo, uma vez que estes vestígios estão geralmente fora dos 

varadouros principais, os caminhos que passam por eles são pouquíssimo batidos e geralmente 

marcados por quebradas bastante espaçadas e de difícil rastreamento. 

Para alcançar as colmeias situadas no alto dos troncos e galhos das árvores, os indígenas 

constroem andaimes confeccionados a partir de varas, cipós e enviras (ver última sessão do 

capítulo 2). Estas estruturas podem alcançar vários metros de altura e são instaladas ao longo 

dos troncos das árvores. Isso permite a extração do mel em qualquer parte da árvore, 

independentemente de sua altura. Quando a construção destes andaimes se mostra inviável por 

motivos diversos e a altura da colmeia oferece demasiado risco, as espécies arbóreas são levadas 

ao chão pelos indígenas com o objetivo de acessarem o mel com maior segurança, conforme a 

narração supracitada. Neste caso, eles também constroem andaimes, porém apenas para 

alcançar seções mais delgadas e uniformes das árvores, de modo a permitir um corte de maneira 

mais uniforme, rápido e seguro, evitando as sacopemas8. 

Figura 15. Indigenistas mateiros em andaimes produzidos pelos Wyrapara’ekwara. 

 

Foto: Acervo da FPE Uru Eu Wau Wau (2013). 

                                                 
8 Correspondem aos prolongamentos presentes na base do tronco de algumas árvores, conforme se observa na 
figura 15. 
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De tão pequenas e altas, algumas das tiradas de mel podem ser observadas 

adequadamente apenas com ajuda de lentes de câmeras fotográficas ou binóculos. Vestígios 

como estes são revelados em campo apenas pelas amarrações que se prolongam por todo corpo 

da árvore. É também pelos vestígios da engenharia indígena que se pode reconhecer as tiradas 

de mel das abelhas arapuá (Trigona spinipes). O vestígio desta tirada de mel se caracteriza 

unicamente por uma mancha escura no alto das árvores, local onde a colmeia externa, 

característica da espécie (tipo cupinzeiro), permanecia outrora afixada (ver figura 16). 

 

Figura 16. Tirada recente de mel de abelhas arapuá dos Awá-Guajá isolados habitantes da Terra indígena 
Araribóia. 

  
À direita, detalhe da amarração de cipó e mancha escura onde a colmeia estava fixada. Foto: Acervo da FPE 

Awa (2017). 

 

Os diversos vestígios observados no entorno das tiradas de mel sugerem um contexto 

geral de grande importância social relacionada a essa prática. Em 2013, quando da descoberta 

de um grande andaime no interior da Terra Indígena Uru Eu Wau Wau durante uma expedição 

de monitoramento no território do grupo isolado Wyrapara’ekwara, o sertanista Rieli 

Franciscato, à época coordenador da FPE Uru Eu Wau Wau, não se restringiu à análise pontual 

das incisões ou à avaliação das técnicas de construção utilizadas pelos indígenas na confecção 
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do andaime. O sertanista convocou sua equipe de mateiros e alertou a todos para que atentassem 

à grande quantidade de vestígios produzidos por mulheres, crianças e pelos demais membros 

da comunidade Wyrapara’ekwara que compunham todo aquele sítio. Rieli, com seu olhar 

mateiro aguçado conseguia descrever com uma precisão de detalhes os vestígios que revelavam 

um grande envolvimento de toda a comunidade indígena em torno daquela coleta do mel. Foi 

possível identificar, por exemplo, o local onde as pessoas se sentaram a fim de acompanhar os 

filhos e companheiros durante o trabalho no andaime. Escolheram um local seguro e com vista 

privilegiada. Um longo cipó preso em um tronco nas proximidades sugeria que algum 

xerimbabo esteve amarrado no local, ou mesmo uma criança (para sua própria segurança). 

Diversos matinhos quebrados a uma altura de poucas palmas do solo e a presença de gravetos 

no local reforçam essa ideia. Os vestígios deste ambiente sugeriam que o grupo que esteve ali 

se alimentou no local por alguns dias. Comeram castanhas, tatu, uma cotia e muito mel. Era 

possível observar diversas tramas e pontos de trançados a partir cipós e palhas. Como que 

cestarias iniciadas e precocemente descartadas. Provavelmente um passatempo entre amigas 

durante os banquetes e longas conversas animadas. Neste contexto, parece nítido que as tiradas 

de mel assumirão papel nevrálgico na consolidação de estratégias com vistas a elaborar métodos 

para se etnografar povos indígenas isolados tupi, a exemplo dos habitantes das terras indígenas 

Massaco e Uru Eu Wau Wau, dos grupos Kagwahiva e Awá-Guajá9.  

Geralmente a coleta do mel é feita nos períodos de estiagem, o que confere maior 

mobilidade espacial a estes povos indígenas neste período (Garcia, 2012; Otto, 2018). Este dado 

é essencial para se pensar as ações de monitoramento e proteção territorial dentro destes 

contextos, tendo em vista que é exatamente nestes períodos que esses povos tendem a se arriscar 

pelos limites de seus territórios na busca pelo mel, e assim acabam por se expor a uma situação 

mais vulnerável à ação de invasores e vizinhos hostis. Os registros de povos indígenas isolados 

tupi concentram-se no extremo leste da Amazônia, logo, estão todas elas sob forte pressão 

territorial, pois é justamente a região onde as atividades vinculadas ao agronegócio no país 

avançam mais rapidamente (ISA, 2019). Conforme esclarecido anteriormente, muitos dos 

povos tupi isolados são formados por grupos diminutos que vivem acossados entre fazendas de 

gado e monoculturas. A despeito dos esforços institucionais de proteção territorial 

implementados, estes territórios têm sido alvo constante da ação de madeireiros ilegais e de 

incêndios florestais criminosos, além de estarem circundados por grandes latifúndios de 

                                                 
9 Sobre etnografias de povos indígenas isolados, ver Gow, 2011. 
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monoculturas que lançam anualmente enormes quantidades de agrotóxicos nos limites das 

terras indígenas (Cangussu et al, 2019). 

Diferentemente de outros vestígios, as tiradas de mel representam não apenas uma 

relação direta entre povos, plantas e animais de seus territórios, mas também toda a socialidade 

que vincula esses povos aos polinizadores (Viveiros de Casto, Caux, Heurich, 2017; CGEE, 

2017). Sendo assim, e considerando que a diminuição da biodiversidade e das populações de 

polinizadores coloca em risco a segurança alimentar e a reprodução física e cultural dos povos 

isolados tupi, “as ações de proteção territorial revelam-se, portanto, indissociáveis dos fatores 

e relações etnobiológicas destes contextos etnográficos, bem como das atividades econômicas 

presentes no entorno destes territórios indígenas” (Cangussu et al, 2019).  

 

2.3. As derrubadas: fazendo história no mundo Arawá 

 Talas selectivas: haciendo historia en el mundo Arawá 

 

Na hora em que Obunu baixou o corpo na cova, 

Mose derrubou uma pupunheira. Durante toda a 

fase do enterro, dava alguns golpes na árvore e, no 

exato momento do sepultamento, a árvore caiu. A 

vida fora cortada. O toco morto lembraria aos 

transeuntes por muito tempo a morte de Ixaho. 

Gunter Kroemer, 1994, p. 82) 

 

As derrubadas estão amplamente distribuídas pelos territórios dos povos indígenas 

isolados e se associam a diferentes práticas de manejo, logo, pertencem a contextos distintos de 

vestígios. O termo “derrubada” aqui utilizado expressa a maneira pela qual muitos povos da 

floresta referem-se ao resultado do corte seletivo de árvores e palmeiras em meio à floresta 

amazônica. Neste contexto, independentemente da razão que motiva tal prática, vestígios novos 

ou antigos de cortes de árvores constituem uma derrubada. Já o termo “caída” é geralmente 

utilizado para se referir às árvores que sucumbem e vão ao chão devido a causas naturais, à 

força de raios e tempestades ou ao apodrecimento dos seus tecidos de sustentação, por exemplo. 
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Caídas são bastante comuns no interior das matas e se caracterizam pela sucessão de espécies 

vegetais: cipoais10, embaúbas e outras espécies pioneiras e heliófitas são comumente 

observadas nas clareiras recém-formadas por uma caída. É de praxe que estes ambientes sejam 

avaliados durante as expedições a fim de certificar a sua causa de origem. É preciso ter certeza 

de que se está realmente diante de uma caída, e não de uma derrubada – o que seria um vestígio 

antrópico. 

Através da análise do contexto destes vestígios, é possível reconhecer as diversas razões 

que motivam a derrubada de árvores. Dentre elas, podemos citar a fabricação de pontes 

improvisadas e pinguelas, tiradas de mel (ver sessão anterior), captura de filhotes de gavião real 

(prática bastante difundida entre povos tupi), coleta de frutos, etc. Esta prática é intensa no 

entorno dos acampamentos e geralmente está relacionada à própria construção das malocas, 

tapiris e itens da cultura material, a exemplo de jiraus, andaimes, moquéns e mãos de pilão. A 

causa de alguns destes vestígios por vezes permanece como um mistério, indecifrável pelas 

equipes de campo que não conseguem associá-los a qualquer objetivo evidente, embora se possa 

reconhecer a ferramenta utilizada e seu estado de conservação por meio da análise das marcas 

do corte presente no tronco. Na caçada com zarabatana, por exemplo, é comum que, uma vez 

atingidos por um dardo envenenado, bichos-preguiça e macacos permaneçam presos aos galhos 

mais altos das árvores. Neste caso, uma das maneiras para se recuperar o animal caçado, quando 

a subida se apresenta muito perigosa, é proceder com a derrubada da própria árvore. Vestígios 

dessa natureza são dificilmente elucidados pelos mateiros já que são escassas outras evidências 

na mata que possam levar a tais conclusões. 

Os estipes (troncos) das palmeiras apresentam um sistema de crescimento monopodial, 

ou seja, possuem apenas uma gema apical11. Já as árvores angiospermas apresentam um sistema 

simpodial, com uma “gema terminal de curta duração, substituída por uma lateral, que passa 

a ser a principal; logo esta também é substituída por outra lateral, e assim por diante” (Nunes 

Vidal e Rodrigues Vidal, 2004, p. 104). Em geral, as gemas apicais e axilares destas árvores 

adultas concentram-se próximas aos galhos, os quais dão origem a novos galhos e gemas. Por 

conseguinte, tanto as derrubadas de palmeiras quanto a de árvores adultas resultam na morte 

dos indivíduos, uma vez que suas principais estruturas de crescimento se mantêm acima do 

                                                 
10 Mata caracterizada por grande concentração de cipós. 
11 Há interessantes exceções a esta regra. No igarapé Banawa, afluente do rio Piranhas, localizado no limite das 
terras indígenas Banawá e Hi-Merimã (sul do Amazonas), por exemplo, é famoso um Joari (Astrocaryum jauari) 
que possui um galho. 
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ponto do corte e os tecidos meristemáticos presentes no toco podem não ter as condições 

necessárias para rebrotar, sobretudo na derrubada em tempos de estiagem. Logo, 

diferentemente dos vestígios de varadouros formados por árvores retorcidas ou esgalhadas, 

ecofatos resultantes de uma quebrada ou corte sofrido nos primeiros anos de existência da planta 

(ver sessão 2.1), os vestígios relacionados às derrubadas correspondem, geralmente, a árvores 

mortas em fase adulta, e que se deterioram mais rapidamente. Neste caso, uma análise 

“tafonômica” vegetal cuidadosa (ver sessão final do capítulo 1) fará a datação e revelará a idade 

do vestígio. A velocidade do apodrecimento e o posterior desaparecimento completo da 

derrubada serão influenciados por fatores ambientais e ecológicos da espécie em questão. 

 

Figura 17. Patauá (O. bataua) derrubado pelos Hi-Merimã 

 

Foto: Acervo da FPE Madeira-Purus (2017). 
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As matas secas da Terra Indígena Araribóia (MA), por exemplo, ainda contêm vestígios 

de derrubadas de mais de 40 anos, quase intactos, ao passo que nas regiões mais úmidas da 

Amazônia, geralmente com solos mais ácidos, derrubadas de pouco mais de 20 anos de idade 

são quase imperceptíveis, exceção feita quando as espécies envolvidas são quariquaras 

(Minquartia guianensis), cumarus (Dipteryx odorata), mirapirangas (Brosimum paraense) e 

itaúbas (Mezilaurus itauba), entre outras de grande porte. Quando derrubadas, elas se 

assemelham a um “fóssil” devido à sua dureza e resistência ao apodrecimento. No caso das 

itaúbas, são literalmente árvores petrificadas: em tupi, ita = pedra, uba = árvore). 

É importante estar familiarizado com as práticas de manejo utilizadas pelos povos das 

florestas para, assim, ter um parâmetro para o reconhecimento e descrição dos vestígios. A 

técnica mais comumente utilizada na derrubada de uma árvore utiliza um machado de aço 

amolado e adequadamente encabado, e consiste, inicialmente, em abrir uma “boca” (cava) no 

tronco da árvore do lado interno de seu ângulo de inclinação, ou do lado onde encontra-se o 

maior e mais pesado dos galhos. Os golpes nunca são desferidos perpendicularmente sobre a 

face ou plano do tronco. Pessoas inexperientes correm o risco de danificar drasticamente a 

lâmina de seu instrumento com um único golpe caso proceda de maneira diversa. Uma prática 

correta envolve a extração de seções do xilema a partir da alternância de batidas lançadas 

diagonalmente no local da abertura. O corte inicial, ou seja, a abertura da cava, objetiva 

desestabilizar o eixo de inclinação e definir, com grande margem de segurança, o local exato 

da derrubada. Após os primeiros estalos do tronco, prenúncio da derrubada, a pessoa deve se 

deslocar para a parte contrária ao eixo de inclinação e, com poucos golpes a partir daí, seccionar 

os últimos sustentáculos da árvore até a sua queda definitiva. A técnica exige uma ferramenta 

poderosa já que os golpes alcançarão a região central do tronco onde se concentra a lignina. 

Para a execução de tal tarefa, portanto, é imprescindível o uso de uma lâmina potente e amolada, 

um cabo firme e bem equilibrado a fim de suportar a força dos golpes com segurança, 

ferramenta de que os indígenas isolados dificilmente dispõem. 
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Figura 18. Árvore derrubada pelos Wyrapara’ekwara 

 

Foto: Acervo fotográfico da FPE Uru Eu Wau Wau (2013). 

Figura 19. Rieli Franciscato registrando derrubada dos Wyrapara’ekwara 

 

Foto: Acervo fotográfico da FPE Uru Eu Wau Wau. 
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Para a derrubada de árvores, os indígenas isolados geralmente utilizam machados de 

pedras ou ferramentas de metal obtidas mediante pequenos furtos nos acampamentos de 

pescadores e madeireiros invasores de seus territórios, ou ainda, ferramentas muito antigas 

obtidas no período das frentes de atração. Os machados de pedra 

“(...) tendem a quebrar, são mais pesados e o reavivamento de seus gumes é bastante 
demorado e complexo. Rochas aptas à produção de machados – sejam eles lascados 
ou polidos – nem sempre são amplamente disponíveis na Amazônia, principalmente 
nas áreas de várzea. Como consequência, não é à toa que grupos indígenas 
considerados “isolados” já fizessem uso de ferramentas de metal quando foram 
contatados pela primeira vez” (Neves, 2006, p. 37). 

 

A escassez de ferramentas líticas para a produção de machados implica, igualmente, na 

escassez de amoladores manuais portáteis e sítios de amolação. Sendo assim, na maioria dos 

casos, mesmo quando os povos acessam terçados e machados de aço, tais ferramentas são 

utilizadas sem a amolação adequada, o que pode ser observado através dos vestígios produzidos 

pelas mesmas, ou seja, incisões pouco profundas e irregulares. A escassez e risco na obtenção 

destas ferramentas, bem como a possibilidade de danificá-las fazem com que os indígenas 

diminuam ao máximo o seu uso na tentativa de preservá-las o máximo possível. Uma das 

técnicas mais comumente observadas na realização de uma derrubada mediante o uso de 

ferramentas cegas consiste em golpear as árvores apenas no lado oposto ao ângulo de 

inclinação, fazendo com que a palmeira ou árvore se lasque antes que os estipes e troncos sejam 

completamente seccionados (ver figura 18). Embora reduza o tempo de trabalho, esta técnica 

não é utilizada por profissionais, tendo em vista que a quebra repentina decorrente desta técnica 

pode gerar perigo à pessoa, além disso, a quebra forçada danifica a estrutura do tronco, 

inviabilizando assim o seu aproveitamento comercial. 

A utilização de ferramentas líticas envolve, necessariamente, golpes muito menos 

incisivos e aplicados com menor potência. Um descuido ou uso precipitado pode ocasionar uma 

fratura da lâmina de pedra, como já mencionado. Nestes casos, a técnica utilizada consiste em 

contornar todo o tronco da árvore por meio de golpes aplicados quase paralelamente ao plano 

de impacto, evitando-se assim as regiões mais internas e resistentes dos troncos, o cerne, onde 

as fibras do xilema encontram-se já completamente lignificadas. O resultado final deste 

procedimento é um corte repicado de base cônica (ver figura 20). Esta técnica é aplicada de 

maneira bastante cuidadosa quando direcionada contra estipes de palmeiras, já que nas 
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Arecaceae, diferentemente da maioria das angiospermas, a lignina se concentra em seus tecidos 

externos. 

 

Figura 20. Palmeira cortada por pelo grupo Awá-Guajá do Maranhão 

 

Foto: Geraldo Abdias. Acervo do Centro Indigenista Missionário. 

 

As derrubadas podem representar uma ação pontual – de menor importância para a 

metodologia de monitoramento e localização – ou representar uma ação incorporada às práticas 

de manejo territorial implementadas por determinado grupo indígena, a exemplo do que se 

observa nas derrubadas realizadas pelos Hi-Merimã no sul do Amazonas. Neste contexto, elas 

representam um dos principais vestígios primários observados no monitoramento do território. 

Os Hi-Merimã derrubam praticamente todas as árvores frutíferas do seu território: bacabas 

(Oenocarpus mapora), açaís (Euterpe precatoria), buritis (Mauritia flexuosa), bioranas 

(Pouteria spp) e sorveiras (Couma macrocarpa), enfim, muitas árvores frutíferas consideradas 

úteis são derrubadas. Interessante notar que até mesmo os patauás (Oenocarpus bataua) são 
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derrubados, embora desta palmeira confeccionem grande parte dos itens de sua cultura material 

e seus frutos tenham grande relevância na dieta desse grupo. 

A cultura material Hi-Merimã é feita, sobretudo, a partir do patauá e a ele se destina, 
como se nota na elaboração de ferramentas e utensílios exclusivos para o seu 
processamento, armazenamento e o consumo da polpa de seus frutos. Da palmeira 
eles fazem uso de quase todas as suas partes: do estipe é fabricado o arco, dos acúleos 
das palmeiras mais jovens são confeccionados os dardos das zarabatanas, das brácteas 
pedunculares e das bainhas são feitas as caparas utilizadas para o armazenamento do 
vinho ou da polpa, das folhas são feitos os abrigos temporários, regionalmente 
conhecidos como rabos de jacu, e a cobertura dos acampamentos, ainda das folhas 
confeccionam os cestos e paneiros, por fim, os frutos são consumidos in natura ou 
deles se extrai o vinho e o óleo. (Shiratori, Cangussu, Furquim, no prelo, tradução 
livre) 

 

A derrubada das espécies frutíferas úteis apresenta-se, num primeiro momento, como 

uma prática contraintuitiva e bastante avessa ao que se descreve convencionalmente sobre a 

formação de florestas antropizadas (Clement, 2010). Contudo, há muitos outros aspectos 

passíveis de apreciação neste contexto. Os Hi-Merimã apresentam um padrão de grande 

mobilidade territorial. Quando se estabelecem na bacia de um determinado igarapé, 

permanecem nele em média por um ano, ou um ciclo, para depois seguir a outra microbacia em 

seu território. Os acampamentos de verão dos Hi-Merimã são cobertos por folhas do patauá, 

logo, preferem se estabelecer nas proximidades de patauazais12. Assim é possível obter matéria 

prima e alimentos uma vez fixados. Alguns meses após o estabelecimento do novo 

acampamento, é certo que grande parte dos patauás presentes na microbacia já terão sido 

derrubados, além de algumas outras palmeiras e árvores frutíferas. 

“Este último [o patauá] foi encontrado por um ribeirinho em grande quantidade junto 
a vários artefatos indígenas. Segundo este relato ribeirinho – “parecia até um roçado 
de tanto patauá derrubado” (Pohl, 2000, p. 70). 

 

Para os mateiros da coordenação da Frente de Proteção Etnoambiental Madeira-Purus – 

responsáveis pelo monitoramento e proteção deste território indígena – ainda não estão claras 

as razões que justifiquem tal postura por parte dos Hi-Merimã. O certo é que alguns resultados 

ecológicos desta prática diante das fruteiras podem ser observados. O rejuvenescimento dos 

patauazais é uma delas. À medida que as palmeiras são derrubadas na ocasião da coleta dos 

seus frutos, há também o descarte das sementes dos mesmos no aceiro dos acampamentos. Após 

deixar um determinado território, um novo patauazal crescerá e se estabelecerá na região. Em 

                                                 
12 Matas com grande concentração da palmeira patauá. 
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larga escala, pode-se observar a proliferação de “micronichos culturais” (Smith, 2012) 

dispersos neste território. Ao que tudo indica, esta não é uma prática exclusiva dos Hi-Merimã, 

mas uma conduta compartilhada e fortemente vinculada às relações etnoecológicas próprias dos 

demais povos indígenas arawá. 

Entre os Suruwaha – vizinhos dos Hi-Merimã e considerados de recente contato pela 

FUNAI –, 

“(..) a coleta de frutas silvestres é feita durante o inverno. O fato de derrubarem as 
árvores faz com que os índios, e, às vezes, famílias inteiras, tenham de se deslocar 
para áreas distantes. Regressam com cestos enormes, cheios de frutas, que são 
distribuídas” (Kroemer, 1985, p. 148). 

 

Isso implica em uma relação cíclica de causa e efeito com resultados profundos na 

ecologia histórica do interflúvio Juruá-Purus (ver capítulo 4). 

Para além da suposta simplicidade relacionada à prática da coleta, as derrubadas arawá 

parecem representar também o modo como estes povos indígenas elaboram seus “lugares 

significativos e de memória”, assim como fazem todos os povos indígenas amazônicos 

(Almeida e Kater, 2017; Jácome, 2017). Em seu convívio com os Suruwaha, Gunter Kroemer 

aponta que “eles mostravam ao longo dos varadouros vários tocos velhos, árvores derrubadas 

por ocasião do falecimento dos Zuruwahã que tomaram veneno. Sinais da morte ao longo dos 

varadouros, marcas da história sui generis do povo” (Kroemer, 1994, p. 82). 

A etnóloga Adriana Huber revela o quão profundas e singulares podem ser as 

perspectivas de tempo e territorialidade entre os Suruwaha mediante derrubadas e demais 

vestígios deliberadamente produzidos neste contexto indígena. 

Os Suruwaha parecem entender literalmente sua história como “inscrição” e 
materialização de relações sociais no espaço. “Conhecer a história”, além de dominar 
a cartografia dos acontecimentos passados (feito na maloca), para eles significa saber 
reconhecer in loco, e interpretar adequadamente, as marcas físicas deixadas na floresta 
pelos seus antepassados: Identificar capoeiras velhas como “ex-lugares” (duki-kiaba) 
da maloca de Fulano e Cicrano (cujas mortes foram causadas por tal ou tal evento), 
deduzir da frequência e grossura de certas espécies arbóreas típicas de floresta 
secundária quanto tempo já se passou depois que certas famílias (sempre compostas 
de indivíduos concretos nomeados) deixaram de habitar uma região determinada, etc. 
E “fazer história” (no sentido de produzir eventos e tornar-se a si mesmo personagem 
histórico), coerentemente com o anterior, significa construir malocas, erguer túmulos 
para os mortos, derrubar roçados, abrir caminhos e descascar todas as árvores que 
serviram como esteios para abrigos provisórios em acampamentos, “para que 
morram” e para que “sempre haja clareiras”. Bem entendido, para ter sucesso na 
tentativa de tornar-se personagem histórico, não é suficiente realizar todas as 
atividades acima citadas (construir malocas, abrir caminhos...) “à toa” e em qualquer 
lugar. Mas é preciso fazê-lo escolhendo lugares sempre novos e nunca sobrepostos 
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aos anteriores: Pois o que os Suruwaha querem não é apenas “lutar contra o tempo” 
(adiar que os acontecimentos passados sejam “tornados invisíveis” por uma cobertura 
florestal cada vez mais homogênea) e “provar” aos seus netos que existiram (enquanto 
antepassados genéricos anônimos), mas muito além disto, deixar rastros específicos 
que permitam às futuras gerações lembrar-se onde nasceram, moraram, plantaram, 
casaram, brigaram, morreram e foram enterrados Mawaxu, Abi, Giani, Buti, 
Agunasihini, Harakady, etc. (Huber, 2012, 79) 

 

Figura 21. Patauá derrubado pelos Suruwaha 

 

Foto: Daniel Cangussu (2018). 

 

Finalmente, para efeitos de qualificação das ações de monitoramento territorial neste 

contexto etnográfico amazônico tão circunscrito, é essencial assimilar a ideia de que a 

distribuição dos patauás presentes no território dos Hi-Merimã está diretamente relacionada ao 

manejo arborícola empregado por eles. Assim, monitorando-se os patauás, vivos ou derrubados, 

monitoram-se os ciclos itinerantes dos Hi-Merimã pelas matas do interflúvio Juruá-Purus. 
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2.4. Cicatriz ao longo dos corpos das envireiras 

 Cicatrices sobre los cuerpos de las envireiras  

 

Observem. Arrancaram todas as cascas destas árvores. 

As utilizaram para construir telhados. 

(DERSU UZALA, filme dirigido por Akira Kurosawa, 1975) 

 

Lecythidaceae e Annonaceae são duas famílias de angiospermas presentes nas 

florestas tropicais da América do Sul, ambas com grande importância etnobotânica e para a 

economia local. No rol das Lecythidaceae estão, por exemplo, os gêneros Bertholletia e 

Lecythis, que pertencem, respectivamente, à Castanheira da Amazônia (B. excelsa) e às diversas 

espécies de sapucaias. No Brasil há cerca de dez gêneros e aproximadamente 120 espécies, 

sobretudo na Floresta Amazônica e na Mata Atlântica (Souza e Lorenzi, 2012). Milhares de 

famílias estão diretamente envolvidas na quebra da castanha em todos os estados da Amazônia 

Brasileira, sendo esta sua principal fonte de renda nos primeiros meses do ano. As Annonaceae, 

por sua vez, se desdobram no território nacional em 29 gêneros e cerca de 400 espécies. Dentre 

elas, há espécies domesticadas, tais como a pinha (Annona squamosa) e a graviola (Annona 

maricata), frequentemente cultivadas no Brasil (Souza e Lorenzi, 2012; Clement et al., 2010). 

Além da importância destas famílias vegetais para a economia extrativista e para a 

agricultura do país, elas compartilham outra característica bastante singular que as tornam 

importantes elementos de pesquisa para as ações de monitoramento e proteção de povos 

indígenas isolados na Amazônia: são a mais abundante fonte de fibra vegetal presente na 

floresta. A entrecasca de grande parte dos indivíduos destas famílias se estrutura em camadas 

fibrosas contíguas, as quais podem ser destacadas em faixas, ou seja, as enviras. Tecnicamente, 

o termo casca refere-se a todos os tecidos externos ao câmbio vascular, incluindo a periderme, 

camada mais superficial da casca. Conforme esclarecido anteriormente, a cada estação de 

crescimento o câmbio vascular adiciona floema secundário à casca, assim como xilema 

secundário (ou lenho) ao interior do caule (Raven, Evert, Eichhorn, 2001). É da casca interna – 

representada pelo floema funcional constituído por células vivas – que são extraídas as enviras. 

O uso destas fibras vegetais pelos povos indígenas é bastante versátil e difundido. Após 

trabalhadas e manufaturadas, as enviras transformam-se em cordas, linhas e tecidos. São 
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empregadas na elaboração de itens da cultura material (Ribeiro, 1987; O’Neale, 1987), 

construção de acampamentos, pontes e amarrações necessárias às ações quotidianas, como por 

exemplo, amarrar e transportar um animal caçado (Brewer-Carías, 2013). Muitos grupos 

indígenas também utilizam as fibras de enviras na fabricação de tipoias e alças usadas para 

carregar crianças e cestos (e, por vezes, crianças em cestos) (Ribeiro, 1987). 

Para se extrair as enviras das árvores é necessário, primeiramente, que seja feito um 

corte no tronco da árvore. Há espécies cujo floema fibroso encontra-se bastante superficial, em 

outras, é necessário que seja extraído o súber, uma das camadas da periderme, tecido de 

proteção mecânica e impermeabilizante das árvores. O corte precisa expor as fibras do floema. 

Em seguida, basta puxar a fibra com as mãos, no sentido de baixo para cima, caso se queira 

extrair longas seções de enviras que podem alcançar o próprio comprimento da árvore, ou no 

sentido inverso, caso se pretenda extrair seções menores (ver figura 22 e 23). 

Figura 22. Pequenas fibras de mata-matá extraídas 
pelos Hi-Merimã 

 

Figura 23. Envirei na qual foram extraídas longas 
seções de envira pelosSuruwaha 

 .  

Foto: acervo da FPE Madeira-Purus (2016). Foto: Daniel Cangussu (2018). 
 

A lesão provocada pela extração das enviras deixa cicatrizes permanentes ao longo dos 

troncos das árvores (ver figura 24). Caso toda a casca seja retirada na ocasião da extração da 

fibra, a ponto de expor o lenho, este tecido não se regenerará, já que o câmbio vascular terá sido 

permanentemente destruído (ver figura 22). Nestes casos, as cicatrizes serão profundas e 
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bastante visíveis. Por outro lado, se forem extraídas apenas as camadas mais superficiais, o 

câmbio vascular e as células do parênquima reconstituirão a casca perdida. Nestes casos, a 

cicatriz ficará cada vez menos evidente ao longo dos anos da árvore, mas ainda assim 

perceptível aos olhares mateiros (ver figura 24). 

Figura 24. Cicatrizes decorrentes da extração de envira em avançado processo de regeneração. 

  

Foto: acervo da FPE Madeira-Purus (2014/2015). 
 

É importante que indigenistas estejam familiarizado/as com as famílias Lecythidaceae 

e Annonaceae para uma avaliação mais precisa do contexto de monitoramento. Durante as 

expedições em territórios de isolados, estas árvores, quando encontradas, embora não 

aparentem de imediato terem sido objeto de manejo, devem ser rigorosamente inspecionadas. 

Cabe ressaltar que a extração de enviras está relacionada às atividades domésticas e venatórias 

que, necessariamente, produzem outros novos vestígios pela floresta. Portanto, a ocorrência 

destas espécies pode servir de guia para a realização de outras buscas e investidas nos arredores. 

Minutos antes de se chegar aos acampamentos abandonados dos Wyrapara’ekwara ou Hi-

Merimã, nota-se, por exemplo, que todas as enviras presentes nos varadouros foram extraídas. 

Logo, ao se deparar com um vestígio dessa natureza em meio à floresta, é preciso se questionar 

sobre o que levou as pessoas a tal prática. Provavelmente ali próximo houve uma caçada, uma 

coleta de frutos, a confecção de um paneiro ou a construção de um acampamento. 
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De tão fortemente associadas à produção de exemplares específicos da sua cultura 

material, alguns povos indígenas nomeiam a espécie vegetal e o objeto produzido a partir delas 

com a mesma palavra. Na língua Suruwaha, por exemplo, Huwi é a palavra que designa tanto 

a envireira (Eschweilera amazonica) (ver figura 26) quanto as maqueiras (redes) produzidas 

com as fibras de envira. Do mesmo modo, tanto a envireira quanto a trombeta produzida a partir 

dela são chamadas de huriatini (ver figura 31). O huriatini é um instrumento presente entre 

diversos povos arawá da bacia do rio Purus. Entre os Jamamadi, está associado à atividade 

xamânica dos roçados, quando as almas das plantas são convocadas através de cantos e do toque 

da trombeta a virem habitar suas aldeias terrenas (as roças) (Shiratori, 2019). Os caçadores 

suruwaha utilizam-na também para avisarem à distância o sucesso obtido na caçada da mahuny 

(Tapirus terrestris). Ainda não há evidências de que os isolados Hi-Merimã praticam a mesma 

atividade, porém, o uso da envira na confecção de diversos objetos é um padrão amplamente 

observado na região. 

 

Figura 25. Frutos secos deiscentes típicos das Lecythidaceae 

 
 

Foto: Daniel Cangussu (2018). 
 

 

A envireira-preta (Bocageopsis multiflora), a envira-caju (Onychopetalum periquino) e 

as envireiras do gênero Xylopia, Unonopsis e Guatteria estão entre as Anonaceae que produzem 

enviras mais largas, resistentes e macias. Entre as Lecythidaceae, as envireiras mais abundantes 

pertencem ao gênero Eschweilera, a exemplo dos mata-matas. Há envireiras em outras famílias 

botânicas, a exemplo das Malvaceae, mas com menor importância para esta metodologia 
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investigativa em decorrência do reduzido número de espécies com esta característica e de sua 

ocorrência fora do território amazônico. 

Conforme relata Métraux, há diversas modalidades de uso e manufatura de entrecascas 

de árvores entre povos amazônicos, implementadas por eles para finalidades distintas e dotadas 

de grande sofisticação: 

“A entrecasca teve muitos usos. Foi convertida em túnicas ou cushmas (Yuracare, 
Mosetene, Chimane, Guaravu, Atsahuaca, Chamá, Orahone e Betoya), aventais ou 
tangas (índios do vale do Cauca, Tukúna, Warrau, Piaroa, Kobéwa), cortinados 
(Yuracare e Mosetene), máscaras de dança (índios do rio Caiari-Uaupés, Witôto, 
Kukúna), e cobertas (Jívaro, Mosetene e Witôto). [...]. As espécies de árvores que 
fornecem a matéria-prima para o tecido não são indicadas, mas parecem ser do gênero 
Ficus.  [...]. Os antigos Mojo costumavam destacar da árvore largos pedações de casca, 
que depunham sobre um tronco derrubado, batendo neles, em seguida, com um 
martelo de madeira com entalhes. Depois lavavam e torciam a entrecasca obtida, para 
remover a seiva, deixando que secasse ao sol. [...] Os Moré escolhem cascas de 
diversas árvores a fim de obter “panos” de entrecascas de diferentes cores”. (Métraux, 
1986, p.93). 

 

A despeito dos diversos outros usos que foram conferidos às cascas (ver capítulo 4.5) e 

entrecascas das árvores, as enviras são elementos especialmente importantes para a 

metodologia de monitoramento dos vestígios devido à sua versatilidade e à sua ampla utilização 

entre os indígenas – mesmo daqueles que possuem outras técnicas de produção de tecidos e fios 

a partir de plantas cultivadas, a exemplo do algodão (Gossypium spp). As enviras são utilizadas 

na confecção de peconhas (alça utilizada nos pés para subir palmeiras), na amarração de feixes 

de lenha e na produção de itens elaborados da cultura material dos povos, tais como maqueiras, 

cestos e cordas de arcos, onde são submetidas a sofisticadas técnicas de processamento. 

Figura 26. Fibras de envira de Lecythidaceaes no 
interior de uma maloca Suruwaha 

 

Figura 27. Fibras de envira de Annonaceae em 
uma casa Jamamadi 

 
Foto: Daniel Cangussu (2018). Foto: Daniel Cangussu (2017). 
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Tuthi: embaúba, a fibra mãe 

Uma das mais sofisticadas e exclusivas técnicas indígenas de manejo e processamento de 

entrecascas com vistas a obter fibra vegetal a partir de espécies arbóreas é encontrada entre os 

povos indígenas Maxakali (Tikmũ’ũn), habitantes do Vale do Mucuri, nordeste de Minas 

Gerais. Por meio da casca das embaúbas (Cecropia pachystachya e Cecropia glaziovii), as 

mulheres tikmũ’ũn obtêm a fibra que é utilizada na confecção de diversos itens da cultura 

material maxakali, a exemplo das tradicionais bolsas (tutnãg), amuletos de proteção (munin 

xuk) e artefatos de pesca (tuhut). A fibra da embaúba (tuthi), fibra mãe, possui propriedades de 

cura, e a mera utilização destes artefatos já se configura como uma ação terapêutica protetora 

(Magnani, 2018). No entanto, apesar da semelhança entre as técnicas, a fibra das Cecropias não 

são enviras propriamente ditas. Para revelá-las, uma vez extraída pelos homens na floresta, a 

casca precisa ser submetida a diversas técnicas dominadas exclusivamente pelas mulheres 

tikmũ’ũn. Apesar da importância tecnológica e xamânica das embaúbas entre os Maxakali, isso 

não implica em abandono das envireiras. A fibra da entrecasca de algumas Lecytidaceae, 

conhecidas regionalmente como embiremas e imbiruçu, são utilizadas com grande frequência 

pelos Tihik com propósito correlato ao uso da fibra da embaúba. São destas enviras, inclusive, 

que são confeccionadas as vestes que encobrem a face de um importante yãmiy. Kup Xai, chefe 

dos Yãmiy. Fato que atesta a tradição do uso das fibras das Lecythidaceae para muito além da 

Amazônia brasileira, e até mesmo entre povos detentores de fibras mágicas. 

Figura 28. Fibra da embaúba revelada após o 
processamento realizado pelas mulheres tikmũ’ũn 

 

Figura 29. Cecropia pachystachya 

 

 

Foto: Daniel Cangussu (2019). Foto: Daniel Cangussu (2020). 
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Figura 30. Envireira tikmū'ūn e o yãmiy Kup Xai 

 
Fonte: Desenho do Isael Maxakali, 2020. 
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Figura 31. Ania soprando um huariatini durante a queima de roçado 

 

Lucas Clímaco Mattos (2011).
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3. Florestas indígenas e árvores atraentes 

SELVAS INDÍGENAS Y ÁRBOLES ATRACTIVOS 

 

Todos os vestígios anteriormente descritos e analisados encontram-se inseridos em 

contextos que revelam ora ações continuadas, a exemplo da produção de quebradas e abertura 

de novos varadouros, ora um uso intenso, porém pontual dos recursos naturais presentes nestes 

territórios, a exemplo da extração de enviras e da coleta do mel entre os povos tupi nos tempos 

de seca, bem como das derrubadas de palmeiras entre os povos Arawá. É importante notar que 

as espécies vegetais aqui mencionadas são afetadas quase que indistintamente. As tiradas de 

mel, por exemplo, estão condicionadas unicamente à ecologia e ao comportamento das abelhas 

em determinado território. O equilíbrio e crescimento das populações desta entomofauna e a 

instalação de novas colmeias levarão à formação de outros vestígios relacionados à coleta do 

mel. As quebradas, por sua vez, serão aplicadas a qualquer arbusto que esteja presente no local 

de passagem de uma pessoa, independentemente do taxon a que pertença. A julgar pelas 

diversas razões que levam os indígenas a praticarem derrubadas, muito embora as fruteiras 

sejam seu principal alvo no território Hi-Merimã, podemos dizer que estes vestígios atingem as 

espécies de maneira indistinta. Neste contexto de vestígios mais dispersos, as tiras de envira 

podem ser consideradas uma exceção, tendo em vista que, na Amazônia, apenas duas famílias 

botânicas, a Lecythidaceae e a Annonaceae, detêm as propriedades que oferecem este tipo de 

fibra a partir de sua entrecasca. Contudo, se considerarmos que estas duas famílias reúnem 

juntas cerca de 40 gêneros e mais de 500 espécies apenas no Brasil, principalmente na Floresta 

Amazônica, constituintes de um dos elementos mais característicos da paisagem (Souza e 

Lorenzi, 2012), teremos um cenário de dispersão de vestígios também bastante genérico e 

indistinto de espécies. 
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3.1. Espécies “atraentes” e outros biofatos 

 Especies atractivas y otros biofactos 

 

A relação que as pessoas estabelecem com as plantas no interior das matas, assim 

como dos roçados, pode ser vista como uma relação entre “gentes” de diferentes humanidades 

(Viveiros de Castro, 2004). A agentividade vegetal pode se expressar a partir de diversos 

aspectos, tais como a criação de laços de parentesco e afinidade com as plantas, as capacidades 

xamânicas que determinadas espécies podem oferecer aos humanos (Shiratori, 2018), e a 

atração que elas podem causar em seus cuidadores humanos e não humanos. Características 

visuais e sensoriais das plantas – tais como sua doçura ou amargor, suas cores, suas 

propriedades psicoativas, seu cheiro, entre outras – podem ser interpretadas como uma relação 

de sentidos que permeia o manejo humano. Um exemplo é a “sedução” que a mandioca exerce 

sobre os Wajãpí do Amapá, utilizando suas propriedades inebriantes enquanto bebida 

fermentada para estimular sua proliferação nos roçados (Oliveira, 2017). As plantas das matas 

também podem ser bastante atraentes para as pessoas a depender de suas características 

fitoquímicas e do efeito que provocam. Algumas das espécies aqui expostas exercem uma 

atração enquanto fontes de matérias-primas, outras enquanto alimento, e algumas enquanto 

monumentos. 

As “espécies atraentes”, verdadeiros imãs de vestígios da ação humana nas matas, 

podem vincular-se a outro conceito utilizado na arqueologia para se referir à construção de 

lugares significativos e persistentes (Almeida e Kater, 2017; Jácome, 2017), ou seja, o de 

“monumentalidade” – que também pode ser emprestado a ações indigenistas. 

“Um outro conceito [arqueológico] que parece haver grande correspondência, a julgar 
pelos vestígios encontrados durante a expedição, é a ideia de “‘monumentalidade 
natural’”. Muitos vestígios deixados pelos Awá-Guajá isolados estão presentes nas 
proximidades de cavernas, paredões, penhascos, mirantes e diversos outros locais com 
beleza bucólica incomum, a exemplo da Casa de Pedra e do Taiado, e que não 
necessariamente estivessem vinculados a qualquer prática de coleta ou atividade de 
subsistência. Certamente a busca incessante pela “sobrevivência” não é a única e 
principal motivação dos Awá-Guajá. Mais do que meros sobreviventes de uma terra 
queimada e tomada pelos brancos, os Awá nos remetem à reflexão e contemplação 
sobre um mundo a ser investigado e compreendido. Infelizmente as informações sobre 
madeireiros, queimadas e violências no interior da terra indígena vêm ofuscando a 
complexidade de aspectos da territorialidade deste intrigante contexto tupi-guarani 
(Cangussu, 2017, p. 37). 
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No entanto, basta ver os vestígios presentes nas árvores e em seu entorno, o conceito de 

“monumentalidade” pode ser transferido igualmente para espécies que, seja por conta de suas 

dimensões colossais, por suas formas exuberantes e exóticas, ou por conterem em si as 

memórias genealógicas e míticas do grupo, atraem o olhar e a atenção de quem delas se 

aproxima. Sorveiras, por exemplo, se destacam na paisagem devido ao seu tronco quase 

perfeitamente cilíndrico e à sua casca macia e lactescente. Há também as sumaúmas (Ceiba 

pentandra) que distorcem a paisagem com sua presença, por vezes dotadas de sacopemas em 

forma de cavernas e labirintos. Cumarus (Dipteryx odorata) surgem na escuridão das florestas 

como torres douradas reluzentes, colocando à prova a resistência de qualquer machado que ouse 

desafiá-los. Castanheiras, por si só, já são árvores indigeneizadas, ostensivas e xamânicas por 

excelência (Shepard e Ramirez, 2011). 

As ações indígenas observadas na mata, através da análise e intuição mateira, indicam 

que estes monumentos atraem e hipnotizam a todos que adentram seu raio de influência; que os 

povos isolados vão se aproximar delas assim como outros grupos indígenas ou não indígenas 

e, muito provavelmente, deixarão nelas ou em seu entorno vestígios de sua passagem. A 

indigenista/o que avistar a copa de uma destas gigantes de dentro de uma canoa, precisa 

interromper sua viagem, atracar sua embarcação e seguir para o pé destas árvores. Muito 

provavelmente lá ela encontrará evidências do trânsito de pessoas, que assim como ela foram 

atraídas àquele local. Antes de buscar a monumentalidade da presença humana nas florestas em 

construções de pedra ou pirâmides, podemos tratar estas espécies como monumentos vivos. 
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Figura 32. Samaúma no território Hi-Merimã 

 

Foto: Mauro Gonçalves Knackfuss (2016). 

 

Como já mencionado nos exemplos anteriores, as espécies são indistintamente afetadas 

pela prática humana, contudo, há grupos de espécies vegetais que, devido ao seu uso entre 

praticamente todos povos indígenas que habitam os territórios de ocorrência destas espécies, as 

mesmas, por si só, já representam elementos bastante relevantes para esta metodologia mateira. 

Sua ampla utilização, incorporada ao conhecimento botânico de povos pertencentes a contextos 

etnográficos distintos, por vezes resulta em diferentes vestígios a partir do uso de uma mesma 

espécie, ou vestígios semelhantes relacionados ao uso completamente distinto de uma mesma 

planta. Espécies de Fabaceae pertencentes ao gênero Hymenaea, como os jatobás e jutaís, por 

exemplo, são amplamente utilizadas por diversos povos indígenas. 
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A casca do tronco [do jatobá] é amplamente utilizada na Amazônia por suas 
propriedades medicinais, especialmente para problemas respiratórios e urinários, por 
isso é raro encontrar indivíduo que não tenha grandes feridas. O chá da casca é 
popularmente usado como alimento, sendo bebido com leite, substituindo o café 
durante jornadas na floresta ou na falta de pó de café nas casas. Todos ressaltam seu 
aroma e sabor, mas o uso deve ser ocasional e moderado. Da farinha pode-se fazer 
pães, bolos, pudins, farofas, bebidas em geral, inclusive fermentadas e alcoólicas, 
cremes, sorvetes e doces diversos (Kinupp, Lorenzi, 2014, p. 398). 

 

Utilizando-se de técnicas próprias, os indígenas destacam grandes seções inteiriças da 

casca dessas árvores para construir abrigos, embarcações e recipientes de uso doméstico. 

Em regiões temperadas, o câmbio vascular entra em dormência durante o inverno, 
sendo reativado na primavera. Durante a reativação, as células cambiais absorvem 
água, expandem-se radialmente e começam a sofrer divisões periclinais. Durante a 
expansão, as paredes radiais das células cambiais tornam-se delgadas e, como 
consequência, a casca (todos os tecidos que se situam externamente ao câmbio 
vascular) é facilmente desprendida ou o caule “descasca”. Novas camadas de xilema 
e floema secundários são formados durante o período de crescimento. A reativação 
do câmbio vascular é desencadeada pela expansão das gemas e a retomada do seu 
crescimento (Have, Evert, Eichhorn, 2001, p.625). 

 

Embora a Amazônia não pertença a uma região temperada, algumas espécies de sua 

flora respondem de igual maneira à chegada da estação das chuvas. Umas mais, outras menos. 

Os jatobás, jutaís e copaíbas (Copaifera langsdorffii) são algumas das espécies em que esse 

processo é mais evidente. A técnica consiste em realizar um corte no tronco das árvores, 

circunscrevendo o formato que se deseja destacar. Após este procedimento, basta golpear com 

a ajuda de um porrete em todo o local presente no interior do corte. Aos poucos a casca se 

soltará completamente. Por vezes, quando se pretende destacar seções a fim de se construir 

embarcações e abrigos, é comum a instalação de andaimes junto ao tronco das árvores a fim de 

alcançar toda a superfície que se deseja extrair. As canoas dos Suruwaha e os pilões 

(“despolpadeiras” de frutos de palmeiras) dos Hi-Merimã, ambos habitantes do interflúvio 

Juruá-Purus, são confeccionados a partir da casca destas árvores. Nestes casos, embora a 

extração da casca atenda a propósitos distintos, o vestígio será muito semelhante, caracterizado 

por uma grande e profunda cicatriz em formato geralmente retangular ao longo do tronco. 
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Figura 33. Folhas e frutos do Jatobá 

 

Figura 34. Casca do jutaí parcialmente destacada pelos Hi-
Merimã 

 
Foto: Daniel Cangussu (2017). Foto: acervo da FPE Madeira-Purus (2013). 

 

 

Figura 35. C. Pilão/despolpadeira de frutos de palmeiras 
confeccionados pelos Hi-Merimã a partir da casca do jutaí 

(Hymenea parvifolia) 

 

Figura 36. Canoa de casca de jutaí confeccionada pelos 
Suruwaha 

 

Foto: acervo da FPE Madeira-Purus (2013). Foto: Daniel Cangussu (2018). 
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Jatobá: uma árvore atraente 

Os jatobás são árvores muito especiais. Encontrar uma delas durante uma expedição é sempre 

um acontecimento. Observando-a, tem-se a impressão de que sua casca cresce mais 

rapidamente do que os tecidos internos ao câmbio. Isso provavelmente deve acontecer. O que 

gera a impressão de que seu tronco é formado internamente a partir de gomos compactados. 

Por vezes, a casca se rompe naturalmente gerando grandes sulcos nos troncos e galhos. O modo 

de proteção contra o ataque de fungos e bactérias que porventura possam se instalar nos 

ferimentos consiste em fechar as fendas expostas com resina. Com o tempo, estas resinas se 

solidificam e a abertura na casca é permanentemente selada. Pela sua observação, é evidente 

que os Jatobás parecem produzir muito mais resina do que o necessário, e nos locais dos 

ferimentos é possível ver grandes bolos desta seiva solidificada: o breu do jatobá. Inflamáveis, 

estes breus são utilizados pelos povos indígenas a fim de alimentar a chama das tochas 

utilizadas nos deslocamentos noturnos (ver capítulo 4) e produzir fogueiras, logo, trata-se de 

um item precioso para os povos da floresta. Por fim, sua polpa farinácea adocicada e com forte 

odor é muito apreciada como alimento. Estas espécies não são atraentes apenas para os 

indígenas em seu cotidiano. Durante as expedições de monitoramento e localização, quando 

uma destas árvores é encontrada em estágio de frutificação, enchemos as bolsas com seus frutos 

para comê-los durante a construção do próximo acampamento. A grossa casca do jatobá, por si 

só, já parece ser um atrativo para quem se aproxima dele. É comum observar cicatrizes no 

tronco dessas espécies decorrentes de pequenos golpes, aparentemente produzidos 

simplesmente para se averiguar e se admirar a espessura da casca, a qual pode superar 3 

centímetros. A espessura de sua casca faz dos grandes jatobás verdadeiras telas, nas quais os 

grupos indígenas imprimem seus símbolos e grafismos. A datação destes desenhos é apoiada 

pela presença de líquens e fungos sobre os entalhes que dão forma a muitos destes desenhos 

encontrados nas florestas, já que a taxa de crescimento destes seres vivos também segue padrões 

bastante regulares que podem ser calculados e estimados.   
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Figura 37. Desenho talhado na casca do jatobá nas cabeceiras do rio Marmelos/território Kagwahiva 

 

Foto: acervo da FPE Madeira-Purus (2015). 
 

Outro importante grupo de árvores que merece destaque neste capítulo são as espécies 

lactescentes, as “leiteiras”. O látex branco, róseo, incolor ou amarelado presente em ductos 

especiais nas cascas destas espécies é extraído pelos povos da floresta por meio de cortes e 

sulcos característicos e empregado para diversos fins. Apesar de compartilharem uma 

característica em comum, o látex, estas árvores estão distribuídas em diversas famílias 

botânicas, tais como Apocynaceae, Moraceae, Clusiaceae e Euphorbiaceae. As Apocynaceae 

como a sorveira (Couma macrocarpa), sorvinha (Couma utilis) e o amapá (Parahancornia 

amapa), produzem um látex adocicado comestível, além de frutos muito apreciados. O 

consumo do leite do amapá, por exemplo, é amplamente difundido em várias regiões da 

Amazônia. O látex das sorveiras é costumeiramente abundante. Observa-se uma grande 

quantidade de leite minar do tronco destas árvores após a realização de um simples corte em 

sua casca macia. As marcas deixadas no tronco das sorverias costumam expressar a atração e o 

interesse que despertam nas pessoas. Sorveiras e seringueiras (Hevea brasiliensis) presentes 

nos territórios Hi-Merimã costumam apresentar, em uma mesma árvore, vestígios das 

atividades extrativistas dos soldados da borracha (ver capítulo 4) e dos cortes mais recentes 
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produzidos pelos Hi-Merimã. Trata-se, portanto, da sobreposição de vestígios na casca de uma 

mesma árvore que cria uma estratigrafia própria à arqueologia das matas e das plantas.   

Os Wyrapara’ekwara, grupo isolado habitante da Terra Indígena Uru Eu Wau Wau, age 

de forma parecida perante as árvores de caucho (Castilloa ulei) presentes em seu território, mas 

com um propósito distinto. Diferentemente do látex da sorveira que se solidifica quando entra 

em contato por alguns minutos com a atmosfera, o látex do caucho sai lentamente do tronco e 

forma, ao longo de dias, pedaços de goma elástica. Durante suas caminhadas de caça e coleta, 

os Wyrapa’ekwara vão ferindo os cauchos e fazendo-os produzir estas gomas para no futuro 

retornar a estes locais e fazer sua coleta, já devidamente formadas nos troncos. A resina 

semissolidificada do caucho é inflamável, e os Wyrapa’ekwara a utilizam para alimentar 

chamas ou produzir fogueiras. Isso faz com que os cortes nos cauchos sejam vestígios muito 

abundantes no território destes grupos indígenas. 

 

Figura 38. Caucho (Castilloa ulei) golpeado pelos 
Wyrapara’ekwara no interior da terra indígena Uru 

Eu Wau Wau 

 

Figura 39. Leite e cicatrizes em sorveira (Couma 
macrocarpa). 

 
 

 

Foto: acervo da FPE Uru Eu Wau Wau (2013). Foto: Daniel Cangussu (2017). 
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Não se pode deixar de mencionar neste contexto o uso da guanandi ou bacuri 

(Symphonia globulifera), da qual os indígenas extraem uma seiva amarelada, matéria-prima na 

confecção de uma resina empregada como cola na fabricação de zarabatanas e no acabamento 

de fibras e linhas. Neste caso, por mais que seu uso seja semelhante, o vestígio produzido pela 

coleta da seiva é bastante distinto. Os Suruwaha e Hi-Merimã, por exemplo, golpeiam o tronco 

das árvores para que a seiva saia livremente. Uma vez em contato com o ar, ela se solidifica. 

De tempos em tempos os indígenas retornam às árvores a fim de coletarem os pedaços de resina 

para depois processá-los. Trata-se de uma técnica semelhante àquela aplicada pelos 

Wyrapara’ekwara na extração da borracha produzida pelo caucho. Alguns povos Tupi 

Kagwahiva, a exemplo dos Juma e Tenharin, por sua vez, extraem a seiva do guanandi através 

da abertura de sulcos na casca das árvores, gerando vestígios semelhantes àqueles do 

extrativismo típico da seringueira. 

 

Figura 40. Symphonia globulifera manejada por 
Albertino Tenharin 

Figura 41. Fragmento de resina da Symphonia 
globulifera coletada pelos Suruwaha. 

  

Foto: Daniel Cangussu, (2017). Foto: Daniel Cangussu, (2018). 
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Figura 42. Cerol produzido por Arucá Juma a partir da resina da Symphonia globulifera 

 

Foto: Daniel Cangussu (2018). 

 

É bastante rica a bibliografia que aborda o manejo indígena de espécies como a 

mangabeira13 (Hancornia speciosa) e a seringueira na fabricação de bolas e ligas de borracha. 

De acordo com Métraux (1986, p. 92), “várias tribos do médio Guaporé (Amniapá, Meken e 

outros) usavam tiras de borracha sob os joelhos e ao redor dos tornozelos. A borracha era 

também empregada para fazer tochas ou para prender o fogo quando a madeira estivesse 

úmida”. O certo é que, independentemente da finalidade utilitária que os povos indígenas fazem 

do látex presente nestas espécies, o manejo destas árvores deixa características bastante 

marcantes que devem ser utilizadas no monitoramento destes territórios indígenas. 

 

 

                                                 
13 Vestígios decorrentes do manejo das mangabeiras são relevantes para monitorar os fragmentos de cerrado 
habitados por povos indígenas isolados, a exemplo dos Avá-Canoeiro da Ilha do Bananal, Awá-Gujá do Maranhão 
e povos da Terra Indígena Massaco. 
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3.2. Matas antropizadas [indigeneizadas] 

 Selvas Antropizadas [indigenizadas] 

 

Eles exploram lacunas temporárias, dispersam árvores 

frutíferas e palmeiras, e movem seus acampamentos 

regularmente, concentrando recursos em locais 

preferidos em grandes áreas de paisagens florestais. Ao 

longo de milhares de anos, os resultados são dramáticos, 

mas as florestas parecem maduras, intocadas, prístinas 

para o olho inexperiente” (Clement, 1999). 

 

Desde o início da década de 1990, uma série de pesquisadores de distintas áreas dedicou 

sua atenção à Ecologia Histórica, um programa interdisciplinar que busca compreender as 

interações entre pessoas e o ambiente ao longo do tempo (Balée e Erickson, 2006). Tais relações 

criam feições na mata que se cristalizaram sob a alcunha de florestas antropogênicas (Balée, 

2008), florestas domesticadas (Clement, 1999) e nichos culturais (Smith, 2012), termos que se 

traduzem pelas concentrações de uma espécie (açaizal, patauazal, buritizal, bacabal, castanhal, 

cacoal14, palhal15, flechal, timbozal16) ou mais (no caso de pomares com espécies úteis), ou 

mesmo por uma alteração na estrutura da flora amazônica como um todo (Levis, 2018). Neste 

manual mateiro as reconhecemos como florestas indígenas ou indigeneizadas. Esta definição 

tem por propósito o de reconhecer a transformação recíproca (simbiótica) resultado de milhares 

de anos de convivência entre os povos ameríndios e suas florestas, e diferenciá-las de outras 

formas de domesticação ou antropogenização de nossas matas, como fazê-las monoculturais ou 

destruí-las por completo, por exemplo. 

Um interessante fenômeno observado nestas pesquisas é a aproximação (interesse) que 

povos não agricultores fazem das regiões enriquecidas devido à ação dos povos agricultores e 

não agricultores do passado (Balée, 2006; Stahl, 2015). Stahl (2015) demonstra inclusive como 

o histórico cumulativo de grupos de caçadores-coletores é possivelmente maior do que aquele 

dos agricultores. Ações de localização e monitoramento dos povos indígenas isolados 

caçadores-coletores corroboram esta ideia. Expedições realizadas no território dos Kagwahiva 

                                                 
14 Matas de cacau, Theobroma spp. 
15 Nome dado a matas de babaçu no sul do Amazonas. Conhecidas no Maranhão por matas de cocal. 
16 Concentrações de timbó (Deguelia spp). 
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do sul do Amazonas avançaram sobremaneira à medida  que concentramos nossa investigação 

nos castanhais e bacabais próximos às campinaranas17 da região. Neste contexto, os vestígios 

da presença de povos isolados concentravam-se no interior das “bolas de mata”18, marcadas 

pela presença da bacaba-de-leque (Oenocarpus disticus) e de castanheiras. Do mesmo modo, 

expedições no interior da Terra Indígena Araribóia revelaram que os Awá-Guajá isolados neste 

território visitam regularmente os flechais (concentrações de Gynerium sagittatum) e jussarais 

(concentrações de Euterpe oleracea) situados nas regiões mais centrais da referida terra 

indígena. Enriquecidas com plantas frutíferas, essas regiões são também visitadas regularmente 

por animais, fazendo delas uma importante área de caça para estes povos indígenas. 

 

Figura 43. Matas de Oenocarpus distichus no sul do Amazonas 

 

Foto: Daniel Cangussu (2014). 

 

De acordo com Balée (2008), estas florestas antrópicas podem também ser consideradas 

ecofatos arqueológicos, uma vez que se perpetuam através de ações continuadas de manejo, 

                                                 
17 Os campos da natureza ou campinaranas são formações vegetais, constituídas especialmente por gramíneas e 
herbáceas, que se desenvolvem em solos arenosos. Correspondem a uma fitofisionomia rara e que abriga animais 
e plantas exclusivos, bastante comuns no sul do estado do Amazonas. 
18 Este é o termo recorrentemente utilizado para falar sobre pequenas concentrações de florestas em meio às 
campinaranas e cerrados típicos do território Kagwahiva do sul do Amazonas. Tais concentrações ocorrem em 
diversos outros locais da Amazônia, como na região do Pantanal do Guaporé, onde podem ser ocorrências naturais 
(como as ilhas de florestas) ou sítios arqueológicos (como os sambaquis) (Furquim 2018). 
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processos de sucessão vegetal ou de formação de bancos de sementes. Seu surgimento, não 

obstante, não pode ser exclusivamente atribuído às ações dos povos indígenas do passado. 

Como visto no segundo capítulo (sessão 3), povos indígenas contemporâneos se mantêm 

diligentes na formação de nichos, alterando a ecologia de populações de espécies presentes nos 

seus territórios. Patauazais dentro do território dos Hi-Merimã, como demonstrado, são ecofatos 

contemporâneos, vestígios da presença ou passagem destes povos por determinada região, 

nichos que podem ser datados e representam objeto relevante de informações sobre a 

mobilidade e a itinerância destes grupos arawá. Conforme esclarece Clement (1999), “os 

caçadores-coletores contemporâneos são sofisticados e gerentes dinâmicos de paisagens 

florestais, diluindo sutilmente algumas áreas para criar espaços para seus recursos 

preferidos”. Muitos grupos indígenas com alto padrão de mobilidade são criadores 

reconhecidos destes nichos culturais, tais como os Nukak do rio Guaviare (Colômbia), que 

fazem e seguem rastros de pupunhais (Bactris gasipae) ao longo do seu território (Politis, 2006). 

A compreensão da floresta amazônica como um fenômeno histórico possui elementos 

valiosos para a atuação nos trabalhos de monitoramento de povos isolados, ao passo que as 

mesmas, vistas como vestígios da ação humana, podem apresentar feições da presença destes 

povos. A destruição das matas não acarreta apenas a degradação ambiental, ela destrói também 

a história humana nelas inscrita. 

 

 

Pão-de-Índio: passado e presente das florestas indígenas 

Os pães-de-índio correspondem a uma técnica especial de conservação de alimentos 

que envolve a manufatura, processamento e armazenamento de biomassas, e são feitos a partir de 

um combinado de massas vegetais mediante diferentes tecnologias, que são posteriormente 

enterrados (Mendes dos Santos et al., no prelo). Estes pães, anteriormente confundidos com fungos 

(Araújo e Souza, 1978), tubérculos ou torrões de barro, já foram observados em diversos sítios por 

arqueólogos em diferentes regiões dos estados amazônicos, não obstante, apenas recentemente 

passaram a receber uma atenção especial de pesquisadores e indigenistas. 
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Figura 44. Pão-de-índio localizado no estado de 
Rondônia 

 

Figura 45. Pão-de-Índio localizado no território hi-
merimã 

 
Foto: Daniel Cangussu (2015). Foto: Daniel Cangussu (2018). 

 

Figura 46. Pão-de-Índio localizado no interior do território Jacareúba/Katawixi 

 

Foto: Rogélio Nogueira Alves (2016). 



MANUAL INDIGENISTA MATEIRO 

96 

 

 

 

 

 

 

 

Em um documentário intitulado “Índios Isolados do Rio Purus”, produzido na década de 90, pães-

de-índio já haviam sido associados pelo sertanista Adolpho Kilian Kesselring a vestígios de povos 

isolados Kagwahiva, habitantes das matas do sul do Amazonas. Expedições posteriores 

demonstraram que, de fato, os pães são abundantes nesta região e fortemente associados a nichos 

enriquecidos de florestas, sobretudo em castanhais, onde é possível encontrar dezenas de pães 

próximos uns dos outros, parcialmente enterrados e ainda viáveis ao consumo. Os pães-de-índio 

inauguram uma importante reflexão que envolve os critérios de datação e utilização de vestígios 

antrópicos na confirmação de referências de povos isolados em estudo. Alguns destes pães, embora 

completamente viáveis e saborosos, ainda são encontrados parcialmente enterrados onde sabemos 

que todos os povos habitantes daquela região já foram completamente dizimados pelas frentes de 

exploração que avançam sobre a Amazônia. Por outro lado, há registros de povos indígenas isolados 

que mantêm esta tecnologia e ainda fabricam os seus pães, enterrando-os nas proximidades dos 

varadouros e próximos a acampamentos abandonados na certeza de alimentar-se deles ao regressar 

a estes locais. A engenhosidade indígena permite que alimentos processados persistam no tempo, 

por décadas e séculos. Neste contexto, pesquisas arqueológicas e o aprimoramento dos métodos de 

datação dos pães serão essenciais para se elaborar estratégias de proteção destes territórios 

indígenas. 
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4. Notas botânicas de um contato 

ANOTACIONES BOTÁNICAS DE UN CONTACTO 

 

Não raro, o histórico e a recusa do contato são recentes entre muitos dos povos indígenas 

isolados da Amazônia, e o parentesco entre grupos com e sem contato é latente na memória dos 

primeiros. Este é o caso, por exemplo, da relação entre os isolados Hi-Merimã da TI homônima 

e os indígenas Jamamadi, Jarawara e Banawá, ambos falantes de línguas arawá, e cujos 

contatos, casamentos e diversas outras dinâmicas sociais eram ainda frequentes até a década de 

1960. Quando os Hi-Merimã optaram pela recusa do contato (inclusive com os demais grupos 

indígenas da região), algumas pessoas permaneceram no território atual dos Jamamadi 

(Shiratori, 2018) e Banawá (Aparício, 2019). O resgate e o registro de suas memórias entre 

estes grupos indígenas, assim como a pesquisa historiográfica do interflúvio Juruá/Purus, têm 

subsidiado pesquisadoras e pesquisadores na busca pela produção de dados etnográficos sobre 

os Hi-Merimã. 

Ainda são escassas as informações acerca dos povos isolados na América do Sul. 

Mesmo atualmente os referenciais bibliográficos disponíveis encontram-se, em sua grande 

maioria, circundando os debates sobre os sistemas de proteção e as políticas públicas orientados 

a estes povos – muito embora pouco saibamos sobre eles. Contudo, é preciso reconhecer 

iniciativas que se propõem a mudar este panorama. Nesta perspectiva, o artigo “Me deixe em 

paz” (Gow, 2011) é provavelmente a contribuição mais expressiva. Em seu trabalho, o 

antropólogo Peter Gow produziu dados etnográficos acerca dos Mashco, grupo isolado da 

Amazônia peruana, através de relatos escritos e do levantamento de informações junto aos Piro 

(Yine), referentes aos seus parentes isolados. Conforme esclarecido, o registro e análise de 

relatos de contato entre povos isolados e seus vizinhos também são utilizados por indigenistas 

a fim de qualificar suas ações de proteção territorial. Todavia, a produção de etnografias sobre 

povos indígenas isolados ainda representa um desafio para a antropologia, tendo em vista que 

o modo principal “clássico” (mas não o único) de se obter dados nesta ciência se realiza através 

da relação direta entre pesquisadoras/os e seus interlocutores indígenas. Gow apresenta uma 
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solução eloquente para as limitações metodológicas que estão postas neste ambiente 

investigativo – e acrescento que outras soluções e estratégias podem ser elaboradas se nos 

dispusermos a quebrar alguns destes paradigmas metodológicos, bem como mudar o foco de 

nossa atenção das pessoas para suas florestas de modo que vislumbremos oportunidades (e não 

obstáculos) neste universo em isolamento. Cabe ressaltar que muitos dos grupos indígenas 

habitantes do entorno desses territórios, a exemplo do artigo “Me deixe em paz”, pertencem a 

um mesmo contexto etnográfico, logo, possuem elementos cosmológicos similares e 

compartilham relações e práticas de manejo das matas e uso de suas plantas, aspectos que 

exploraremos neste capítulo. 

 

*** 

 

Conforme apresentado nos capítulos anteriores, as plantas desempenham um papel 

central na consolidação da política de proteção dos territórios de povos indígenas isolados. São 

nos troncos, folhas e seus tecidos vegetais, ou através da alteração de padrões ecológicos de 

espécies que se revelam os mais difusos vestígios antrópicos nas matas, estudados por 

indigenistas alinhados/as tecnicamente à política do “não-contato”. Tomando-se a floresta 

Amazônica como pano de fundo deste método investigativo, conceitos de botânica, etnologia e 

arqueologia são acessados e aplicados na interpretação dos eventos que expressam ações 

humanas contínuas em meio ao mundo vegetal que os cerca. Nesta “ciência mateira”, a simples 

existência de galhos de arbustos quebrados ou as implicações do descarte de sementes de frutos 

coletados na floresta são convertidas em informações acerca da mobilidade e da territorialidade 

dos povos indígenas isolados. O ciclo de vida das plantas, sobretudo o das angiospermas19, suas 

estruturas de crescimento, processos de regeneração e de cicatrização são alguns dos elementos 

da biologia vegetal utilizados na análise destes dados. Esta perspectiva arqueobotânica do 

método investigativo permanecerá indissociada, portanto, das relações existentes entre os povos 

                                                 
19 Angiospermas são plantas vasculares detentoras de flores e frutos. As árvores presentes nas matas ombrófilas 
densas, como a floresta Amazônica, são majoritariamente angiospermas. Pertencem a este grupo, por exemplo, 
todas as palmeiras (família Aracaceae), os angicos, ingazeiras e jatobás (família Fabaceae), as embaúbas e toréns 
(família Urticaceae), açacu e seringueiras (família Euphorbiaceae), etc. As Gimnospermas são representadas 
sobretudo pelos pinheiros. A Araucaria angustifolia é uma das espécies mais representativas da nossa flora. Ocorre 
naturalmente no Sul e em áreas de altitude do sudeste brasileiro, formando as “matas de araucária”. Embora as 
angiospermas reinem absolutas nas florestas equatoriais, há gimnospermas vivendo entre elas. Famílias como 
Podocarpaceae e Zamiaceae possuem gêneros nativos amazônicos. A propósito, a planta Zamia ulei – de grande 
importância etnobotânica entre os povos amazônicos – presente na fotografia que compõe a capa deste manual 
indigenista mateiro pertence a um destes raros gêneros de gimnospermas tropicais. 
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indígenas e suas plantas (Posey, 1986; Albuquerque, 2005), visto que, tanto melhor 

compreendida a botânica dos povos indígenas, mais qualificadas serão as ações voltadas à 

proteção dos seus territórios. 

Para além do conhecimento prévio necessário para que mateiros e mateiras indigenistas 

possam realizar a leitura correta dos vestígios na ocasião das expedições de monitoramento e 

localização, os dados botânicos, como veremos a seguir, subsidiam os processos de análise e 

interpretação da bibliografia disponível sobre o contexto etnográfico ora investigado, bem 

como dos relatos oriundos dos habitantes do entorno dos territórios desses grupos indígenas. 

Atentamos uma vez mais para o fato de que cada contexto etnográfico é revestido por grande 

singularidade fitofisionômica, logo, a investigação para se reconhecer as variadas estratégias 

de sobrevivência adotadas por estes povos e a relação destes com o seu ambiente e suas plantas 

passam necessariamente por diferentes elementos de pesquisa. 

 Relatos de encontros fortuitos com os povos isolados na floresta ou formulados a partir 

da experiência acumulada no convívio com os vestígios presentes nos territórios 

compartilhados, ou mesmo histórias do passado que se vinculam a estes grupos, antes ou após 

sua decisão pelo isolamento, quando registrados e analisados cuidadosamente, podem servir 

para a qualificação de estratégias e apoio às tomadas de decisões em ações de cunho 

protecionista, mas não só isso. Creio que a ciência mateira, neste contexto, surge como 

importante aporte metodológico também à antropologia, permitindo que ela amplie não 

somente suas possibilidades de acesso aos povos indígenas isolados – não diretamente, é claro 

–, ou facilite o acesso ao conhecimento dos povos situados no entorno destes territórios, mas 

sobretudo por meio do que nos contam as plantas e florestas sobre os isolados. 

 

*** 

 

Transcrevemos a seguir uma narrativa acerca de um contato ocorrido entre ribeirinhos 

e indígenas isolados nas cabeceiras do igarapé Canuaru, situado na fronteira entre as terras 

indígenas Jamamadi/Jarawara/Kanamati e Hi-Merimã, no sul do Amazonas. Pertencem a esse 

contexto etnográfico os grupos arawá das terras firmes, habitantes do interflúvio do médio 

Juruá-Purus, representados pelos povos que compõem os coletivos do dialeto madi, tais como 

os Jamamadi, Jarawara, Banawa e, provavelmente, os Hi-Merimã – povo indígena isolado com 
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população estimada de 100 pessoas cuja terra foi homologada em 2005. Propomos aqui uma 

análise dos eventos transcorridos no relato e, a partir dela, a extração de notas explicativas que 

nos permita demonstrar o quão central é a posição das plantas para a compreensão dos fatos 

presentes na narrativa transcrita. Através deste exercício, objetivamos demonstrar que, uma vez 

minimamente familiarizados/as com os elementos básicos da botânica arawá, indigenistas 

poderão compreender aspectos da ecologia histórica do interflúvio Juruá/Purus e pensar a 

proteção territorial de seu contexto etnográfico. 

Como ponto de partida para as reflexões e análises posteriores, é oportuno esclarecer 

aos leitores que as pesquisas concentradas na descrição da relação estabelecida entre os povos 

Arawá e seu ambiente vegetal ainda são incipientes e, outrossim, objeto de calorosos debates 

entre ecólogas, antropólogas e antropólogos, arqueólogas e indigenistas. Os dados iniciais 

destas pesquisas apontam para o fato de que, para além da busca deliberada por enriquecer o 

território com espécies de frutos proteicos e oleaginosas, o manejo dessas florestas pelos povos 

Arawá envolve processos menos evidentes de domesticação, embora resulte igualmente na 

formação de florestas antropizadas (indigeneizadas) (Shiratori, Cangussu, Furquim, no prelo). 

As notas serão elaboradas e apresentadas ao fim do relato de maneira independente – a 

partir dos dados bibliográficos disponíveis e das informações coletadas junto aos povos do 

entorno –, ou associadas diretamente aos vestígios observados durante as expedições de 

monitoramento. O relato que tomaremos como mote das anotações subsequentes foi 

apresentado pelo senhor Domingos Costa de Sousa, em 30 de outubro de 2015, no município 

de Lábrea – Amazonas (AM). 

 

 

Narrativa de um encontro no igarapé Canuaru (rio Purus, sul do Amazonas) 

 

– O encontro com as índias aconteceu há quase quinze anos. Neste tempo meu irmão Carlinhos 

ainda era vivo. Sei que o encontro foi na véspera do dia de finados, já que eu e o Carlinhos 

(Antônio Carlos de Sousa) (in memoriam) havíamos subido o igarapé para acendermos uma 

vela onde nosso pai está enterrado, em nossa antiga colocação nas cabeceiras do Canuaru, o 

São Raimundo. Estava muito seco. Subimos num casquinho. Era final de outubro. O inverno20 

                                                 
20 O inverno amazônico é considerado o tempo das chuvas, período do ano que vai de dezembro a maio. 
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ainda não havia começado. Nosso rancho21 era apenas um pouco de farinha, já que 

pretendíamos passar pouco tempo lá pra cima. Saímos cedo do Apaã [Nota 01]. Remamos por 

dois dias seguidos. Dormimos na primeira noite na boca do Vara. Na noite do segundo dia 

alcançamos a boca do Zé Ribeiro. Corria pouco o Canuaru. Muito seco. Paramos apenas para 

mariscar, quando a gente topou um poço com matrinchã. Deste ponto em diante estava muito 

seco e havia muito muito balseiro. Logo cedo, no terceiro dia, puxamos o casquinho22 em terra 

e seguimos a pé. Fomos margeando o Canuaru pelo seu lado esquerdo. Mesmo lado onde 

havíamos acampado na noite anterior. Logo cedo, nas primeiras horas do dia, começamos a 

ver peixes mortos descendo o igarapé. Sabíamos que os índios haviam batido timbó dali pra 

cima [Nota 02]. Após algumas horas de caminhada saímos no varadouro dos índios. Era um 

varadouro novo e cheio de quebradas. Era uma vareda23 de menos de uma semana. O canaraí 

estava só deitado, pisado. Os cortes de pau eram feitos com machado cego. Convenci o 

Carlinhos a seguirmos pelo varadouro dos índios para ganhar tempo na caminhada, já que o 

caminho já estava pronto. Não precisava cortar. Carlinhos estava um pouco receoso, mas 

sabíamos que não tinha problema. Esses índios dali nunca mexeram com a gente no tempo todo 

morando aqui. Seguimos rápido e atentos. Sem fazer barulho [Nota 03]. Perto do meio dia 

encontramos um acampamento abandonado. No acampamento havia vários moquéns, seis 

tapires e rabos de jacu. As palhas que usaram nesse acampamento eram de patauá, bacaba e 

bananeira-brava. Avaliei que o acampamento tinha um mês aproximadamente. Foi o 

acampamento onde os índios bateram o timbó. Havia muito resto do cipó ainda. Tinha peixe 

morto encostado numa camboa24. Peixe morto no igarapé também. Neste ponto o Canuaru 

quase não corria mais, de tão seco [Nota 04]. No acampamento havia restos de queixada, 

caititu e anta. Deixamos o acampamento dos índios e continuamos pelo varadouro. Do 

acampamento pra frente, subindo o igarapé, o caminho estava muito novo. Dava pra ver que 

os índios haviam passado por ali no dia anterior. Seguimos mais devagar e com muito silêncio. 

Em determinado ponto o varadouro saia da beira do Canuaru e seguia pro centro da terra. 

Paramos nesse ponto. Dali era possível ouvir os índios. Eles estavam há menos de cem metros 

pra frente. Faziam muita zoada. Falavam e riam alto. Deste ponto em diante deixamos o 

                                                 
21 Expressão regional utilizada para se referir aos suprimentos alimentícios de um período. “Fazer o rancho” 
equivale aqui a “fazer a feira”. 
22 São regionalmente conhecidas por cascos as canoas confeccionadas a partir da escavação do tronco de uma 
árvore. A fabricação dos cascos consiste em intercalar processos de queima e escavação do tronco utilizando enxós 
e cunhas até que se obtenha a canoa (uma peça inteiriça) no formato pretendido. Itaúba (Mezilaurus itauba) e 
Jacareúba (Calophyllum brasiliense) são algumas espécies utilizadas no médio Purus para este fim. 
23 Varedas ou veredas são caminhos e atalhos pela floresta. Caminhos estreitos, os quais se percorre em fila indiana. 
24 Camboa são poças que se acumulam nas margens dos rios e igarapés em decorrência das vazantes destes cursos 
d’água. 
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varadouro deles e seguimos nosso rumo pelo outro lado do Canuaru. Seguíamos devagar e em 

completo silêncio. Aqui e acolá víamos uma quebrada nova. Eles estavam andando bastante 

por toda a região. Depois de pouco tempo de caminhada, Carlinhos parou de repente. Ele, que 

seguia na frente, avistou os índios. Na realidade eram três mulheres e um menino. Elas não 

nos viram no primeiro momento. Estavam bastante envolvidas escavando o pé de uma batata. 

Neste momento tentamos ficar calmos e agir com cautela. Tiramos os cartuchos das 

espingardas e as escoramos no toco de um pau, longe da vista das mulheres. Ficamos ainda 

por algum tempo vendo as mulheres escavando a batata. Elas utilizavam uma espátula grande 

e um machado muito mal encabado [Nota 05]. De repente as mulheres se levantaram, 

conversaram algo entre si e vieram em nossa direção. Elas não aparentavam ter medo algum. 

Recordo-me de algumas de suas características. O menino tinha no máximo uns dois anos, a 

mulher mais velha tinha por volta dos 50 anos, e as duas moças mais jovens tinham por volta 

de 20 e 30 anos de idade. Tanto o menino quanto as três mulheres tinham a pele mais branca 

do que as Jamamadi que conheço. Acredito que a moça de vinte anos era a mãe do menino. 

Este parecia não ter nenhum corte de cabelo ainda, estava nu e aparentava ser bem saudável. 

Pele muito lisa e gordinho. Tinha algum dente já. Não foi para o chão nenhuma vez enquanto 

esteve próximo de nós. Quando saiu do colo da senhora mais velha passou para a mulher mais 

jovem que parecia ser sua mãe. Digo isso, pois quando a senhora passava perto dessa mulher 

o menino se esticava para passar a mão nos cabelos dela, e os seios dessa estavam bem 

inchados como se estivesse amamentando ainda. O cabelo dela, o da moça mais jovem, era 

bem curto. Bem curto mesmo. Como nosso cabelo de homem. Usava uma saia feita de envira 

que tapava só na frente. Com amarradinho de mata-matá dos lados. Mas era largo e comprido. 

Tapava bem a frente. Nenhuma amarração no corpo, nenhum colar. Usava um brinco. Parecia 

ser feito de canela de velho, da grossura de um dedo, de uns dez centímetros de comprimento. 

No beiço tinha mais um pauzinho de canela de velho que chegava a passar do queixo. [Nota 

06]. Ela era gordinha, troncudinha, como as Jamamadi. Ela tinha na região dos seios até os 

ombros tudo pintadinho. Umas rodinhas roxas. Dava para perceber que se lavasse saía. Tinha 

acabado de se pintar. Acho que era tintura de chinipanga ou fruta roxa. Lembro de ter visto as 

Jamamadi se pintarem assim no passado. Elas tinham os quartos largos e pernas roliças, 

diferentes das Jamamadi. Pele bem clara mesmo. Tinha os lábios pintados de roxo também. 

Olho puxado, cara redonda e tinha todos os dentes. A outra moça, a que parecia ter uns 30 

anos, era bem quieta. Talvez estivesse mais receosa com a gente. Parecia com a moça mais 

jovem. Cabelo curto, mesma saiazinha, mesmo brinco e um pauzinho abaixo do beiço. Também 

era gordinha, mas sem as pinturas no corpo. Também era mais clara que as Jamamadi. Lábios 
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também pintados de roxo e tinha todos os dentes. A senhora mais velha tinha umas enviras de 

matá-matá amarradas na canela e nos dois braços. Além dos brincos e do beiço com a canela 

de velho, ela também tinha um no nariz, varando de um lado para o outro de uns 4 dedos de 

comprimento. Era mais magra que as demais. Também tinha o cabelo curto e começando a 

aparecer fios de cabelo branco. Ela faltava os dentes da frente. Era ela quem segurava a 

criança no colo com uma envira quando as encontramos, e foi ela que teve a iniciativa de se 

aproximar e conversar com a gente. Ela apontou para a matrinchã que Carlinhos vinha 

trazendo na mão e disse: "“atixã” (ou “atxã”). Ela repetiu essa palavra algumas vezes. Disse 

depois algumas coisas apontando para as espingardas que estavam escoradas no tronco. A 

mulher mais velha se voltou para mim e tocou o meu braço. Enquanto isso as mulheres mais 

jovens ficaram caladas e observando tudo. Vi que a mulher levou a mão à boca. Acho que 

experimentou o meu suor. Após isso a mulher recuou um pouco e continuou a conversar e 

gesticular sozinha, por quase 10 minutos. Tomei a iniciativa de seguir até onde as mulheres 

estavam tirando a batata. As mulheres me seguiram. Carlinhos veio de derradeiro. Peguei o 

pau que elas estavam utilizando e as imitei. Escavando com o pau. A mulher mais velha 

entregou o menino para uma das moças. Pegou o machado e começou a cortar as raízes ao 

redor da batata. Usava o machado como se fosse uma enxada. A lâmina do machado era bem 

nova, porém estava cego, sem gume, e estava encaixado em um pau todo torto. Arrancamos a 

batata da terra e a puxamos pro limpo. Era muito grande para elas carregarem. Tirei meu 

terçado da bainha e fiz menção de cortar a batata ao meio e olhei para as mulheres. Não 

falaram nada. Achei que aprovaram minha iniciativa. Rolei a batata em duas bandas. Tirei 

umas enviras num mata-matá próximo dali e entreguei para a mulher mais velha. Ajudei a 

mulher a amarrar os dois pedaços da batata. Estava tudo tranquilo. A mulher mais jovem 

cantarolava baixo uma música deles enquanto dava o peito para o menino. A outra ficou em 

pé próximo de mim. Apenas olhando e conversando coisas com a mulher mais velha. Carlinhos 

ficou sentado um pouco afastado, apenas olhando pra gente. Depois de algum tempo de silêncio 

as mulheres voltaram a conversar entre si. Uma delas, a mais jovem que não amamentava, 

pegou um dos pedaços da batata, colocou a envira na testa e seguiu pelo caminho que havíamos 

feito para chegar até ali. Carlinhos acenou para mim. Disse para seguirmos nosso caminho 

também. Pegamos nossas espingardas, nosso peixe e seguimos nosso caminho margeando o 

Canuaru. As mulheres nos seguiram juntas por alguns minutos. O outro pedaço da batata ficou 

no chão. Em dado momento elas conversaram. A moça que estava com a criança decidiu voltar 

também. A mulher mais velha fez gestos pra gente. Acho que queria que nós as 

acompanhássemos para o local onde estava o restante do grupo dela. Na mesma direção de 
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onde havíamos ouvido a zoada dos índios conversando há um tempo atrás. Apontei para o sol 

e acompanhei com a mão o seu movimento. Tentei explicar para ela que a gente ia baixar em 

três dias. Seguimos nosso caminho. Após alguns minutos percebemos que a mulher nos 

acompanhava. Ela nos acompanhou por bastante tempo. Às vezes ela ficava pra trás. Quando 

encostava na gente de novo vinha carregando umas ramas e folhas. Teve uma hora que ela 

estava toda pintada. Tinha a boca e as mãos pintadas com a tinta roxa [Nota 07]. Não 

estávamos entendendo o porquê da mulher nos seguir. Decidimos então parar para acampar. 

Ainda era cedo. Pouco mais de uma hora da tarde. Carlinhos foi tratar25 a matrinchã. Eu 

acendi o fogo. A mulher ajudou a limpar o local do acampamento. Ela quebrou umas palhas 

de açaí novo com as mãos e fez uma cama pra ela no chão. Tirei o chapéu pra facilidade com 

que ela quebrou aquilo com apenas uma das mãos. Dobrou, fez um torcido diferente e arrancou 

a palha com muita facilidade. Quando o peixe ficou pronto ela tirou outras palhas e forrou o 

chão. Carlinhos não salgou o peixe. Colocou o peixe assado em cima da palha. Colocou 

próximo o sal e a farinha e começou a se servir. Ela não pegou o sal. Mas comeu o peixe com 

um pouco de farinha. Não comia farinha como a gente. Colocava um pouco sobre o pedaço 

antes de comer. Bem devagar. Como se não conhecesse farinha. Depois de almoçar decidimos 

seguir nosso rumo. A mulher continuou a nos seguir. Andamos mais umas três horas. A essa 

altura já estávamos preocupados com a mulher acompanhando a gente. Encontramos um tapiri 

velho de branco e decidimos acampar por ali. Já não estava tão longe do São Raimundo, nossa 

antiga colocação. Caso ela decidisse voltar pro acampamento dela ainda dava tempo, a gente 

pensou. Mas ela quis ficar por ali mesmo. Arrumamos o lugar com a ajuda da mulher. Cheguei 

a oferecer a minha rede para ela. Ela não aceitou. Ela preparou o seu próprio rabo de jacu e 

forrou o chão com umas palhas de jarina. Fizemos um fogo. Em dada hora eu sentei na rede e 

comecei a tirar uns espinhos do meu pé com o terçado. A mulher se aproximou e começou a 

tirar uns espinhos do próprio pé. Ela me mostrou um ponto do pé dela. Queria a minha ajuda 

com o terçado. Aí tirei alguns espinhos grandes do seu pé. Nos banhamos no igarapé. Ela não 

banhou. Jantamos outra matrinchã. Teve uma hora que ela fez um recipiente com palha de 

caranaí e entregou pra gente. Carlinhos entendeu que ela queria água. Ele foi buscar e trouxe 

água para ela. Deitamos em nossas redes. Ela ficou deitada em sua cama no chão. Por volta 

das dez horas da noite o Carlinhos me chamou e avisou que a índia havia ido embora. Havia 

dois tições do lado da cama dela. No dia seguinte pela manhã voltamos pelo caminho que 

                                                 
25 Preparar o peixe. Retirar escamas, vísceras e remover as espinhas. 
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havíamos feito no dia anterior uns dez minutos até um saubal26. Ali vimos o rastro dela 

voltando. Ela deve ter utilizado uma lenha em brasa para ter conseguido caminhar no escuro 

da noite[Nota 08]. Seguimos o nosso caminho até o São Raimundo que fica na margem 

esquerda do Canuaru. Chegamos no dia 02 de novembro. Acendemos uma vela para nosso pai, 

Raimundo Pedro de Souza. Ainda tinha muita fruteira lá pra cima. Muita pupunha e 

castanheira. A gente via que os índios andam pra lá direto. Haviam derrubado algumas 

castanheiras e palheiras [Nota 09]. Saímos cedo depois de três dias por lá. Voltamos desviando 

do caminho que tínhamos feito na ida para não ter o risco de topar com os índios novamente. 

Alcançamos nosso casquinho no final da tarde e decidimos baixar à noite mesmo, remando 

devagar e em silêncio. 

                                                 
26 A formigas do gênero Atta, conhecidas popularmente no Brasil por saúba ou saúva, se organizam em colônias 
no interior de galerias subterrâneas. O formigueiro, saubal, é caracterizado por uma grande quantidade de terra 
revolvida em sua superfície. 
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Figura 47 (mapa 2). Igarapé Canuaru - Região de contato 

 
Elaboração: Vinicius Santos Almeida 2020. 
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[Nota 1] 

 

Domingos é ribeirinho, reside na comunidade da boca do Apaã no rio Mamoriazinho, 

afluente à margem esquerda do médio rio Purus. Pertence a uma família de imigrantes que 

deixou a seca do Nordeste para buscar uma vida melhor na Amazônia. Esses novos habitantes 

da floresta passaram a atuar diretamente por meio da administração de “patrões” em uma 

relação de semiescravidão e endividamento compulsório. Se tornaram extrativistas. 

Copaibeiros, sorveiros, seringueiros, castanheiros e caçadores, principalmente para obtenção 

de peles de gatos. Esses eram os principais produtos extraídos da floresta, repassados a baixo 

custo aos patrões e regatões, personagens do processo de colonização de toda a Amazônia. A 

antiga colocação do São Raimundo, onde viviam Domingos e sua família, está hoje localizada 

no interior da Terra Indígena Hi-Merimã, a qual teve sua demarcação oficialmente publicada 

em 2005. Após o processo de desintrusão, a família de Domingos se estabeleceu no igarapé 

Apaã, hoje Resex Médio Purus. No relatório de Identificação e Delimitação da referida terra 

indígena, Pohl (2000) transcreve o seguinte depoimento de dona Inês, mãe de Domingos, 

falecida no ano de 2018: 

“Eu criei meus filhos todos foi na faca da borracha, só quem me conhece sabe! Eu 
vim foi do Ceará. Nós morávamos no Abureté. Eu tinha 09 anos. No tempo que nós 
viemos, era no tempo dos emigrantes. […]. Nós éramos os soldados da borracha, 
arigó. No começo nos chamavam de brabo, só chamavam de brabo, mas meu papai já 
era acostumado no Amazonas. Ele trabalhava no Amazonas mas voltava para o Ceará 
e assim vivia até que ele nos trouxe […]. Quem tinha colocação cá em baixo era o 
Antônio Adolfo e Pedro Veriço que já eram daqui. Aí nós abrimos uma colocação, 
passamos necessidade de farinha. Meu menino morreu por falta de farinha, aí acabou 
tudo”. 
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Figura 48. Dona Inês, in memoriam 

 

Foto: Daniel Cangussu (2012). 
 

Estes trabalhadores adentraram os territórios indígenas, culminando na disseminação de 

doenças e geração de conflitos armados, um período marcado pela acentuada de população dos 

povos nativos da região. O Mamoriazinho, rio por onde provavelmente teriam chegado os 

primeiros brancos ao território dos Jamamadi em busca de seringa e sorva é chamado por estes 

de Fakuma (rio da dor), em alusão direta à recente história de epidemias e massacres que 

marcaram a região. 

A narrativa apresentada por Domingos se passa no interior do território dos povos madi, 

um dos grupos da família linguística arawá, região localizada no interflúvio do médio 

Cuniuá/Purus. Esses povos indígenas se distribuem em grupos diminutos com acentuado padrão 

de mobilidade (Santos, 2016; Shiratori, 2018, Aparício, 2019). O processo de aglutinação 

ocasionado pela ação de patrões e de grupos de missionários religiosos, ambos com anuência e 

respaldo do Estado, reuniu parte dos remanescentes destes grupos em aldeamentos maiores, a 

exemplo do que constitui atualmente a aldeia São Francisco da Terra Indígena 

Jamamadi/Jarawara/Kanamati, e a aldeia Maloca na Terra Indígena Banawa. Embora hoje 

muitos dos habitantes deste território se autoidentifiquem como Jamamadi, eles são de fato um 

coletivo de povos. O termo Jamamadi deriva etimologicamente de duas outras palavras de 

origem arawá: zama e madi, que significam literalmente “povo da mata”, como então 

genericamente eram reconhecidos estes coletivos habitantes das terras firmes localizadas à 
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margem esquerda do médio Purus. Os Banawa, habitantes do mesmo interflúvio, já foram 

chamados de Jamamadi do Apituã, assim como os Hi-Merimã eram conhecidos por Jamamadi 

do Piranhas, Aparício (2019). 

Atualmente, o etnônimo [jamamadi] abarca os remanescentes de alguns grupos 
falantes de dialetos da mesma língua madi que viviam na região compreendida do 
interflúvio entre o rio Piranha, o igarapé Mamoriazinho (referido como Mamoriá 
Mirim em alguns relatos) e o rio Purus, os mais mencionados são: Hawa, do igarapé 
Aripuanã, os Nakanike, do igarapé Sabuhã, os Boti, do igarapé Mamoriazinho; os 
Wayafi, do Apaha; os Kosiba, do rio Curiá; os Hi-Merimã, do alto Riozinho e do 
Mamoriazinho (Shiratori, 2018). 

 

Ainda sobre os subgrupos madi, cabe atentar para o sistema onomástico vegetal 

empregado neste contexto etnográfico (Shiratori, 2018). Os Hawa estão diretamente associados 

à palmeira patauá, hawa (Oenocarpus bataua), assim como os Kosiba estão associados ao 

babaçu, kosi (Attalea speciosa); os Boti, ao ouricuri, boti (Attalea phalerata); os Wayafi, a uma 

espécie de punã, waya (Iryanthera spp.), utilizada pelos demais grupos arawá na confecção das 

zarabatanas. Neste sistema de nomeação dos subgrupos madi, os próprios Hi-Merimã, segundo 

os Jamamadi, também estariam associados a uma árvore da espécie Cecropia. 

 

Figura 49. Punã (Irianthera tricornis) 

 

Foto: Daniel Cangussu (2018). 
 

No processo de desintrusão, Domingos e sua família saíram da colocação do São 

Raimundo e passaram a residir na Boca do Apaã. Nota-se, entretanto, que o Apaha (Apaã) é 

também território madi, tradicionalmente ocupado pelos Wayafi, conforme registra a etnóloga. 
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Em diálogo com Berinawa (Gasparino Jamamadi), importante liderança Wayafi falecida em 

2019, ele relatou que nas cabeceiras do Apaha ainda há quatro grandes blocos de warakana que 

foram enterrados por seu avô Afi, antes de deixar a região fugindo de conflitos. Warakana é 

uma cera produzida a partir da resina da árvore Symphonia globulifera (ver sessão 3.1). O cerol, 

como é popularmente conhecida essa resina entre os ribeirinhos, é utilizado por muitos grupos 

indígenas para afixar e impermeabilizar a fita de envira ao longo do corpo da zarabatana ou 

para encerar linhas, as quais se tornam impermeáveis e mais resistentes. Diversos povos 

amazônicos fazem uso da seiva da Symphonia globulifera na produção de resinas. A receita da 

fabricação do warakana Jamamadi, no entanto, é muito mais elaborada. Além do leite amarelo 

típico, ingrediente principal, também são utilizadas as seivas lactescentes da sorveira (Couma 

macrocarpa) e do cipó da fruta sete-gosto, conhecido pelos Jamamadi como Sabano. 

Figura 50. Fruto do sabano Figura 51. O warakana produzido pelos Jamamadi 

Fotos: Daniel Cangussu (2014). Fotos: Daniel Cangussu (2018). 
 

Figura 52. Resina da Symphonia globulifera próximo à aldeia Jamamadi 

 

Fotos: Daniel Cangussu (2016). 
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[Nota 2] 

 

Na foz do igarapé Canuaru encontra-se instalada uma das três bases da Coordenação da 

Frente de Proteção Etnoambiental Madeira-Purus/FUNAI, departamento responsável pela 

vigilância e proteção da Terra Indígena Hi-Merimã. Nesta base, onde são realizadas as 

atividades de vigilância do setor sul deste território indígena, atuam servidores e mateiros 

colaboradores da FUNAI, além dos indígenas Jamamadi da Terra Indígena 

Jamamadi/Jarawara/Kanamati. São muito comuns entre os profissionais que atuam nesta região 

da terra indígena os relatos sobre peixes descendo mortos pelo leito seco do Canuaru e 

Mamoriazinho, sobretudo entre os meses de agosto a outubro, auge do verão Amazônico, 

período de estiagem e acentuada diminuição do volume dos cursos d’água. Os peixes mortos 

observados neste contexto revelam a intensa atividade de pesca dos Hi-Merimã no alto destes 

rios ou de seus afluentes. Esta modalidade de pesca utiliza ictiotóxicos ou barbascos, plantas 

que possuem compostos capazes de envenenar peixes, para sua posterior captura (Brewer-

Carías, 2013). A espécie mais amplamente utilizada neste contexto etnográfico é o kona/kunaha 

(Deguelia utilis), popularmente conhecido como timbó. A técnica consiste, inicialmente, em 

construir uma barragem a partir de varas no leito do igarapé alvo da pescaria. Seções da raiz de 

D. utilis são cortadas e levadas até o local da pescaria. Um local acima da barragem é escolhido 

para se “bater o timbó”, procedimento que consiste em macerar as raízes na margem do igarapé 

para que seu sumo leitoso desça pelo igarapé e asfixie os peixes. Mortos ou atordoados, os 

peixes são capturados durante a pescaria ou permanecem presos na barragem de varas, sendo 

posteriormente recolhidos. Já foram registradas barragens de pesca confeccionadas pelos Hi-

Merimã no alto de ambos os rios, Mamoriazinho e Canuaru, assim como no próprio igarapé 

Vara mencionado no relato. Esta pescaria é realizada apenas nos tempos de seca. A Deguelia 

utilis é amplamente cultivada por alguns povos da região, a exemplo dos Suruwaha, os quais 

estabeleceram uma profunda relação com a planta, sendo ela a espécie utilizada em suas práticas 

de morte ritual (Huber, 2012, Aparício, 2014). Há outros ictiotóxicos utilizados pelos povos no 

Purus. A seiva do assacu (Hura crepitans) é empregada pelos Paumari e Apurinã em suas 

pescarias em grandes lagos ou, ainda, para desentocar cardumes em meio à canarana nas 

margens do Purus. A Ryania speciosa é utiliza pelos Paumari para capturar jacarés (Prance, 

1986). Além da D. utilis, outros dois ictiotóxicos são cultivados nos roçados dos Suruwaha: 

bakiama (Clibadium sylvestres) e mama (Manihot esculenta). As mulheres Suruwaha 

produzem pequenas iscas a partir de uma receita que consiste em macerar as folhas de bakiama, 
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larvas de formiga e misturá-las à massa da mandioca não espremida. São produzidas bolinhas 

com as próprias mãos a partir da massa resultante, as quais são lançadas em poços e lagotes. 

Após a ingestão das iscas, os peixes permanecem atordoados por alguns segundos, ocasião em 

que são capturados na flor da água. 

Uma outra espécie de timbó menos tóxica também utilizada pelos madi em suas 

pescarias é o mamatafo (Deguelia urucu), regionalmente conhecida como timbó vermelho. Esta 

planta é encontrada ao longo do Canuaru e Mamoriazinho, assim como em grande parte dos 

córregos e pequenos cursos d’água desta região, crescendo em forte associação a outras espécies 

úteis, a exemplo de palmeiras como o patauá (Oenocarpus bataua), a bacaba (Oenocarpus 

mapora) e o açaí (Euterpe precatoria). Enquanto a presença das palmeiras nestes contextos é 

explicada pelo descarte de sementes dos frutos coletados no entorno e levados até o 

acampamento, a presença do mamatafo e kona decorre provavelmente do enraizamento de 

seções da planta que não foram completamente maceradas na ocasião das pescarias. 

Todo o contexto etnográfico arawá é fortemente associado ao uso e manipulação de 

venenos vegetais (Prance, 1986; Huber, 2012, Shiratori, 2018, Aparício, 2019), sendo possível 

observar a formação de nichos culturais (Smith, 2012) como parte da integração entre as 

atividades de manejo vegetal e da pesca. A presença de plantas arbustivas e não comestíveis é 

pouco considerada em estudos sobre a formação de nichos culturais e paisagens domesticadas 

em virtude do desconhecimento acerca de seus usos e de sua baixa visibilidade florística (Levis 

et al, 2018). Este caso é um convite à ecologia histórica para expandir o seu espectro sobre as 

matas indigeneizadas. 
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Figura 53. Mulheres Suruwaha macerando raízes de kunaha no igarapé Juikihi 

 

Foto: Lucas Clímaco Mattos (2010). 

 

Figura 54. Barragem produzida pelos Suruwaha. 

 

Foto: Daniel Cangussu (2018). 
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Figura 55. Konã/Kunaha (Deguelia utilis) 

 

Foto: Daniel Cangussu (2017). 

 

Figura 56. Assacu (Hura crepitans) 

 
 

Figura 57. Capansa (Ryania speciosa) 

 
 

Foto: Daniel Cangussu (2015). Foto: Daniel Cangussu (2018). 
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Figura 58. Mamatafo (Deguelia urucu) e o patauá (Oenocarpus bataua) crescendo juntos nas margens do 
igarapé Canuaru 

 

Foto: Daniel Cangussu (2017). 

 

[Nota 3] 

A indústria seringalista e a ação continuada dos patrões forçaram os sertanejos a 

invadirem e a se estabelecerem no interior dos territórios indígenas da Amazônia. Domingos 

conviveu durante toda a sua infância com os caminhos e varadouros dos Hi-Merimã, visitando 

acampamentos abandonados e interagindo corriqueiramente com os vestígios produzidos pelos 

seus novos vizinhos. Os Hi-Merimã, por sua vez, certamente acompanharam à distância toda a 

movimentação dos brancos por suas terras. Afastando-se, sempre que possível, das áreas mais 

violentas e marcadas por epidemias, fazendo tapagens27 em seus caminhos principais e, em 

alguns casos, alertando sobre sua presença por meio de assobios e batidas em sacopemas28. A 

                                                 
27 É como são conhecidos os bloqueios produzidos pelos povos indígenas em seus varadouros. Um alerta para que 
outros não avancem a partir daquela marcação. Folhas de palmeiras, galhos e arbustos atravessados no interior dos 
varadouros são evidências de tapagens. 
28 Sacopemas são prolongamentos tabulares presentes na base do tronco de algumas árvores. Estas formações são 
ocas e, quando golpeadas com bigornas, produzem sons de baixa frequência que podem ser ouvidos a longas 
distâncias. 
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convivência de Domingos e Carlinhos com os vestígios permitiu-lhes uma leitura precisa do 

contexto. A capacidade de reconhecer e datar os varadouros indígenas é uma habilidade 

essencial desenvolvida ao longo dos anos de vivência na floresta e atualmente é empregada por 

profissionais das Frentes de Proteção Etnoambiental da FUNAI (ver sessão 3.1). Varadouros 

em meio a densas colônias de caranaí (Lepidocarium tenue), características das florestas do sul 

do Amazonas, desafiam os mateiros mais experientes. Seus talos – os pecíolos da pequena 

palmeira – são apenas retorcidos para fora do caminho e não completamente seccionados, 

levando meses para manifestar os primeiros sinais de murcha ou apodrecimento. Em contextos 

assim, outros elementos da paisagem serão considerados a fim de se datar adequadamente o 

varadouro e evitar encontros fortuitos indesejados. 

A presença do machado entre os Hi-Merimã origina-se certamente de pequenos furtos 

realizados em acampamentos de seringueiros e copaibeiros que ainda permaneciam ativos em 

seus territórios mesmo após conclusão do processo de demarcação e desintrusão. A história 

geológica do interflúvio do médio Juruá-Purus fez dele um território quase isento de rochas. 

Não há pedras adequadas para a produção e amolação de ferramentas líticas à margem esquerda 

do médio Purus. As ferramentas de aço dos Hi-Merimã estão sempre desamoladas, sem fio, por 

conta disso, segundo pode-se observar através da análise dos vestígios nos cortes das árvores. 

Machados de pedra e demais ferramentas líticas são raros e parecem possuir pouca importância 

histórica ou simbólica para os povos Arawá se comparados aos seus vizinhos Tupi Kagwahiva. 

Interessante notar que, apesar de os Hi-Merimã realizarem derrubadas seletivas na floresta, 

concentradas sobretudo nas fruteiras e palmeiras, praticamente não há derrubadas próximas aos 

seus acampamentos. Em muitos casos, o tronco de árvores vivas é utilizado como esteio em 

suas casas, assim como os troncos daquelas mais finas, amiúde utilizados na construção de 

moquéns. 
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Figura 59. Varadouro Hi-Merimã por entre o caranaí 

 

Foto: acervo da FPE Madeiro-Purus (2013). 

 

[Nota 4] 

Os Hi-Merimã optam por construir seus acampamentos nas proximidades dos igarapés 

presentes em seu território. Sua habitação preferencial nos tempos de estiagem são os “rabos 

de jacu”. Geralmente construídos na várzea dos pequenos cursos d’água, estes acampamentos 

estão frequentemente associados às pescarias coletivas comuns nos meses mais secos do ano, 

conforme abordado anteriormente. O período prolongado de estiagem reflete a simplicidade 

das coberturas. Os rabos de jacu são confeccionados a partir da afixação de folhas de palmeiras 

no solo, escoradas por uma trave de sustentação. As traves podem ser construídas a partir de 

varas ou cipós. A inclinação das folhas pinadas, característica das espécies mais comumente 

utilizadas na elaboração destes acampamentos, age como uma calha contra a água das chuvas 

e do orvalho da madrugada. Em alguns casos estes acampamentos recebem acabamentos com 

folhas de bananeira-brava (Phenakospermum guyannense). Todavia, o patauá (Oenocarpus 

bataua), a bacaba (Oenocarpus mapora) e a inajá (Attalea maripa) são as palmeiras mais 

comumente utilizadas na confecção dos rabos de jacu pelos Hi-Merimã, com destaque para o 

patauá, espécie manejada pelos mesmos (Shiratori, Cangussu, Furquim no prelo) e que figura 

entre as palmeiras hiperdominantes da Amazônia (Steege et al 2013, Levis et al 2017). A 

confecção destes acampamentos de verão depende, via de regra, da disponibilidade destas 

palmeiras, portanto a concentração das mesmas deve ser considerada na elaboração de 

estratégias de proteção deste território, sobretudo quando os patauazais encontram-se fora dos 

limites da área demarcada. 
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Figura 60. Amarrações de cipó e cesto de caranaí no interior de um acampamento Hi-Merimã 

 

Foto: acervo da FPE Madeira-Purus (2016). 
 
 

Os acampamentos de inverno Hi-Merimã, por sua vez, são mais elaborados e à prova 

de chuvas torrenciais. São construídos no alto das terras firmes, mais afastados da zona de 

alagamentos dos igarapés. O modelo de construção é do tipo “barracão de duas águas”. A 

cobertura é feita a partir de “panos de caranaí”, como são conhecidos regionalmente as 

estruturas confeccionadas a partir das folhas de Lepidocarium tenue. As folhas e pecíolos destas 

palmeiras são trançados e tecidos ao longo de seções de estipe de paxiúbas ou varas. Tais 

seções, uma vez encaixadas umas sobre as outras, oferecem uma cobertura vedada. Após a sua 

secagem, as folhas do caranaí apresentam uma coloração brilhante bastante característica, como 

que envernizadas. É também a partir desta técnica que os Suruwaha, vizinhos dos Hi-Merimã, 

cobrem suas malocas de cerca de 15 metros de altura e 30 de diâmetro. Enquanto os 

acampamentos de verão se caracterizam pela intensa atividade de pesca, uma característica dos 

acampamentos de inverno são os artefatos utilizados no processamento de frutas das palmeiras, 

com destaque para o patauá, a bacaba e o açaí. Os frutos são processados em pilões 

confeccionados a partir da casca do Jutaí (Hymenea parvifolia). As sementes destas palmeiras 

são descartadas nas proximidades dos acampamentos. Ao se mudarem para a calha de outro 

igarapé, os Hi-Merimã terão deixado para trás um ambiente enriquecido com diversas palmeiras 
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e árvores frutíferas, prática que influencia significativamente a população destas espécies em 

seu território. 

Figura 61. “Rabos de jacu” construído pelos Hi-
Merimã 

Figura 62. Detalhe da cobertura de caranaí de um 
acampamento Hi-Merimã 

Foto: Acervo da FPE Madeira-Purus (2012). Foto: Acervo da FPE Madeira-Purus (2013). 
 

Figura 63. Cobertura da maloca suruwaha feita a partir de panos de caranaí 

 

Foto: Acervo da FPE Madeira-Purus (2015). 

Neste contexto, é interessante notar que a formação de nichos enriquecidos ocorre pela 

ação de povos indígenas não agricultores com intenso padrão de mobilidade territorial. Situação 

semelhante foi descrita por Politis (1996) acerca de grupos Nukak no Alto Rio Negro, 

ressaltando a peculiaridade de um sistema produtivo de palmeiras como a pupunha (Bactris 
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gasipaes), baseado na “produção pela mobilidade”. A reprodução deste padrão, atentando-se 

para uma predileção de ocupação de áreas sem acampamentos prévios ou pomares já 

conhecidos (que são evitados pela proximidade com sepultamentos), enseja a afirmação de que 

as áreas de ocupação não são estabelecidas em áreas enriquecidas, eles apenas utilizam-nas 

como pontos de coleta, e assim, recriam constantemente novos “pomares”. Com isso, atentamos 

ao fato de que “coleta” é uma atividade muito mais complexa do que a mera busca de frutos, 

castanhas e outras plantas na mata, ela é parte de um processo produtivo que envolve 

territorialidade, mobilidade, planejamento e criação de nichos. Assim como os Nukak, os Hi-

Merimã aparentam desenvolver um sistema produtivo baseado na mobilidade, através da 

criação de florestas enriquecidas, manejo de tubérculos e frutíferas, além do uso de recursos 

vegetais com diversas finalidades não alimentares que pode deixar suas marcas na floresta. 

 

 

Figura 64. Cacho maduro de bacaba (Oenocarpus 
mapora) 

 

Figura 65. Cacho de Patauá (Oenocarpus bataua) 
maduro na BAPE Canuaru 

 

Foto: Daniel Cangussu (2016). Foto: Daniel Cangussu (2016). 
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Figura 66. Mudas de pataua (Oenocarpus bataua) crescendo próximo a um acampamento Hi-Merimã 

 

Foto: acervo da FPE Madeira-Purus (2018). 

 

[Nota 5] 

 

A batata presente no relato muito provavelmente é a raiz tuberosa da planta Casimirella 

ampla, uma liana da família Icacinaceae, conhecida pelos Jamamadi como yamo e pelos 

Suruwaha como zamahu. Viajantes que passaram pelo Purus no século XIX, a exemplo de 

Richard Spruce, atentaram para a importância que esta batata teve para os povos da região, 

sendo consumida em grandes quantidades por todas as comunidades indígenas (Spruce, 1851). 

Os acampamentos Hi-Merimã observados pelas equipes da FPEMP apresentam diversos 

vestígios associados ao uso desta planta, sugerindo que ela possui grande relevância em sua 

alimentação. A partir dos relatos e dos vestígios, podemos supor que as batatas são coletadas e 

levadas até os acampamentos, onde são raladas com o auxílio da raiz da paxiubinha (Socratea 

exorrhiza). A massa resultante é altamente tóxica, razão pela qual ela é submetida a sucessivos 

procedimentos de lavagem (Ribeiro, 2018). O líquido resultante da lavagem da massa é 

colocado para descansar, permitindo decantar a fécula da batata que será submetida a outras 

etapas alternadas de lavagens e períodos de descanso até que todo o veneno seja eliminado da 

fécula. Por fim, seu bagaço é descartado, o que gera grandes montes residuais deste material 

nas proximidades dos acampamentos. Acreditamos que a fécula seja consumida com carnes de 
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caça ou peixe ou que seja empregada na elaboração de “pães” e massas vegetais. Durante uma 

das expedições realizadas no ano de 2016, encontrou-se um pequeno bloco de massa nas 

proximidades de um acampamento dos Hi-Merimã. A análise bromatológica dos grãos de 

amido presentes neste bloco revelou se tratar de uma massa vegetal formada a partir da fécula 

de diversas plantas, entre elas, a da Casimirella ampla (Santos et al., no prelo). 

A Casimirella spp. vem sendo descrita entre outros grupos indígenas como um alimento 

comum em períodos anteriores ao contato. Os Mura do Baixo Rio Madeira, por exemplo, 

afirmam que a batata manhafã era muito consumida no passado, e ainda hoje serve de referência 

para o reconhecimento dos locais ancestrais (Amoroso, no prelo). Os próprios Jamamadi 

afirmam que, antes da época dos patrões, não conheciam a mandioca e faziam seus beijus e 

grolados a partir da massa do yamo, além de diversas outras sementes e frutos da mata. A 

presença deste tubérculo no território Hi-Merimã traz informações para além do consumo, e 

atenta para uma janela histórica amazônica. A presença das mulheres no relato pode não ser um 

caso fortuito. É possível que a prática da coleta destas batatas pelos Hi-Merimã seja uma 

atividade feminina. Cabe atentar para o fato de que as atividades de colheita da mandioca nos 

roçados entre os demais povos Arawá das terras firmes também estão fortemente associadas às 

mulheres. A colheita da mandioca representaria a atualização de uma prática ancestral de coleta 

e processamento destes tubérculos? Interessante observar também a utilização do machado 

pelas Hi-Merimã. Ver essa ferramenta sendo utilizada para cortar raízes de uma batata, e não 

convencionalmente para cortar madeira, nos faz refletir acerca do uso e da diversidade das 

aplicações das ferramentas líticas do passado. 
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Figura 67. Daniel Jamamadi coletando uma 
Casimirella ampla 

Figura 68. Detalhe da batata, cipó e folhas da 
Casimirella ampla 

 

Foto: Elizabeth Miguel (2016). Foto: Daniel Cangussu (2018). 

 

Figura 69. Pedaço da batata da Casimirella ampla em cesto no interior de um acampamento hi-merimã. 

 

Foto: acervo da FPE Madeira-Purus (2017). 
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Figura 70. Bolo de fécula de Casimirella ampla encontrado nas proximidades de um acampamento dos Hi-
Merimã 

 

Foto: acervo da FPE Madeira-Purus (2016). 

[Nota 6] 

Mata-matá é o nome popular atribuído a diversas espécies de árvores do gênero 

Eschweilera na Amazônia que, assim como outras representantes da família Lecythidaceae, 

possuem uma entrecasca formada por fibras contíguas que se estendem ao longo dos troncos 

das árvores (ver sessão 3.4). Estas fibras, uma vez destacadas dos troncos, são conhecidas 

popularmente pelo nome de enviras ou embiras. Isso faz com que grande parte das 

Lecythidaceae sejam conhecidas genericamente por envireiras. O uso das enviras pelos povos 

indígenas é amplo e especializado. As maqueiras suruwaha, por exemplo, são confeccionadas 

preferencialmente a partir das fibras da Eschweilera amazonica. Outras variedades de mata-

matá produzem fibras consideradas de qualidade inferior, sendo utilizadas para fins mais 

rústicos, tais como amarrações em acampamentos e produção de alças para o transporte de 

caças. 

Os sukwady (tangas) suruwaha são confeccionados de algodão cultivado e não a partir 

de enviras. Nossa hipótese é de que o uso do algodão seja uma inovação relativamente recente 

neste contexto etnográfico, como a própria agricultura. Registros históricos e fotográficos do 

passado que indicam a utilização de fibras de palmeiras e de Lecythidaceae com este mesmo 

fim entre os povos do Purus corroboram essa hipótese. 
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Figura 71. Fruto das enviras do mata-matá 
(Eschweilera spp) 

 

Figura 72. Detalhe das enviras do mata-matá 
(Eschweilera spp) 

 

Foto: Daniel Cangussu (2018). Foto: Daniel Cangussu (2018). 

 

Acerca dos brincos, adornos labiais e nasais utilizados pelas mulheres Hi-Merimã, 

fazemos as seguintes considerações: a espécie indicada por Domingos como sendo a espécie da 

qual foram produzidos os adornos, canela-de-velho, encontra-se associada na bibliografia à 

planta Miconia albicans, abundante no nordeste brasileiro e detentora de propriedades 

medicinais. Considerando-se que espécies contendo um âmago de maior densidade, e 

consequentemente um melhor polimento, são as preferidas para a confecção de adornos 

corporais desta natureza, e considerando ainda a semelhança nominal, sugerimos que a planta 

utilizada pelos Hi-Merimã seja a Rinorea flavescens, esta, também utilizada por outros povos 

indígenas na Amazônia para a confecção de adornos labiais – a exemplo dos Yanomami –, 

conhecida popularmente por canela-de-jacamim e, provavelmente, a mesma canela-de-velho 

no Purus. 
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[Nota 07] 

Evidencia-se novamente o intercâmbio e a assimilação de palavras entre as diferentes 

línguas e culturas presentes no Purus. Ao se referir ao peixe que Carlinhos trazia consigo e 

pronunciar repetidas vezes “atixã”, o que parece ser uma corruptela evidente da palavra 

matrinxã, a mulher Hi-Merimã mais velha demonstra conhecimento da língua do invasor e 

relativiza a categoria “isolados”, tão cheia de equívocos e más interpretações. As mulheres Hi-

Merimã conheciam não apenas alguns aspectos da língua dos ribeirinhos, mas, provavelmente, 

também os dois homens, seus hábitos, suas moradias e ferramentas. Sabiam se tratar de 

integrantes da família que até pouco tempo habitava uma área mais acima no Canuaru, e 

justamente por isso as mulheres Hi-Merimã adotaram uma postura destemida. 

Por outro lado, Domingos indica a planta chinipanga como sendo a responsável 

pela tintura utilizada pelas mulheres. Mais que a precisão da identificação botânica, o 

interessante aqui é notar que o termo utilizado provém da língua quéchua e designa a planta 

urtiga (Urera spp). Em quéchua, Chini = Urtiga, panga = folha. Enquanto a palavra matrinxã 

parece ter subido o rio levada pelos colonizadores vindos do Nordeste, a palavra chinipanga 

deriva do alto Purus, provavelmente desceu o rio com os caucheros peruanos ou povos aruak, 

vizinhos dos Quechua. De todo, não há registro do uso de folhas de urtigas por parte dos povos 

do Purus na feitura de tinturas corporais ou na extração de quaisquer tipos de pigmentos. 

Entre os povos arawá, podemos identificar alguns usos de pigmentos vegetais. Há 

registros de uso do crajiru (Arrabidaea chica) pelos Paumari no passado. O chá de crajiru, 

preparado a partir de suas folhas verdes, é um líquido vermelho, tanto assim que seus frutos 

eram comumente usados por indígenas para tingir corpos e objetos. Há citações sobre esta 

propriedade corante na obra “Iracema”, de José de Alencar: “Ao romper d’alva, Poti partiu 

para colher as sementes de crajuru que dão a bela tinta vermelha[…]”. Os Suruwaha cultivam 

amplamente o idiahy (Bixa orelhana) em seus roçados. Os Jamamadi relatam que extraíram de 

uma planta conhecida como yunisi uma tintura de coloração arroxeada, mas que hoje não a 

utilizam mais. Seria o yunisi a planta conhecida por Domingos pelo nome de chinipanga? 
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Figura 73. Yunisi 

 

Foto: Abadias Jamamadi (2016). 

Um outro grupo de plantas, pertencentes ao gênero Renealmia, pode estar relacionado 

à pintura das mulheres Hi-Merimã. Uma destas plantas está fortemente relacionada às capoeiras 

dos Jamamadi e Suruwaha, a Renealmia aromatica. A polpa de seus frutos é utilizada como um 

dos ingredientes para uma receita de mingau de milho. Segundo os Jamamadi, a receita dos 

antigos não levava milho, e sim outras massas, provavelmente féculas de tuberosas e sementes. 

Estas plantas não são cultivadas diretamente por estes povos. Uma vez colhidos os frutos nas 

capoeiras próximas, as sementes são descartadas nas proximidades das casas e acampamentos. 

No caso dos Suruwaha, por exemplo, a concentração do kaxiniari, como é conhecido por estes, 

representa o local de antigas malocas, e não de velhos roçados. Neste contexto etnográfico, 

patauazais, bacabais e kaxiniarizais são taperas, casas dos antepassados destes grupos arawá. 

Segundo os Jamamadi, os antigos se pintavam com o sumo da casca do yusi, termo pelo qual 

designam todas as espécies de Renealmia. As variedades que apresentam frutos menores não 

são utilizadas na alimentação, mas ambas oferecem igualmente uma tinta arroxeada bastante 

apreciada pelos madi. 
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Figura 74. Fruto da Renealmia aromatica 

 

Foto: Daniel Cangussu (2018). 

Figura 75. Contraste entre a cor vermelha da massa 
do idiahy (Bixa ollerana) elaborada pelas mulheres 
suruwaha e a tintura arroxeada extraída dos frutos 

da Renealmia. 

 

Figura 76. Frutos de outras variedades de Renealmia 
encontradas nas florestas do sul do Amazonas 

 

 

Foto: Daniel Cangussu (2017). Foto: Daniel Cangussu (2017). 
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Figura 77. Kaxiniari (Renealmia aromatica) presente nas capoeiras dos Suruwaha. 

 

Foto: Daniel Cangussu (2018). 

[Nota 08] 

Um dos itens da cultura material comumente registrados no interior dos acampamentos 

abandonados dos Hi-Merimã são as tochas. O vestígio destes objetos sugere que pequenos 

deslocamentos noturnos são realizados pelos Hi-Merimã com alguma frequência. Tais 

utensílios são geralmente confeccionados a partir de pinas de folhas de palmeiras com 

amarrações de cipó ou envira. A ponta da tocha consiste em uma alça confeccionada a fim de 

envolver um pedaço de breu, material combustível que alimenta a chama. A julgar pela análise 

das tochas encontradas pelas equipes de monitoramento nos acampamentos abandonados, os 

breus mais utilizados são resinas enrijecidas dos jatobás (Hymenaea spp) e da mesca ou breu-

branco (Protium heptaphyllum). No relato, como a mulher Hi-Merimã deveria caminhar por 

algumas horas até alcançar o seu acampamento, ela provavelmente utilizou sua própria tocha 

para facilitar o deslocamento noturno pela floresta, e não um tição, conforme sugeriu o senhor 

Domingos. 
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Figura 78. Detalhe da alça na ponta de tocha Hi-Merimã. 

 

Foto: acervo da FPE Madeira-Purus (2012). 

Figura 79. Brêu de Jatobá. 

 

Foto: Daniel Cangussu (2020). 
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[Nota 09] 

Em 2018, realizamos uma expedição de monitoramento no setor leste da terra indígena 

Hi-Merimã. Nesta ocasião, os membros da expedição analisaram os vestígios deixados pelo 

grupo isolado em sua recente passagem pelas cabeceiras do igarapé Canuaru, tais como 

acampamentos, varadouros, cerâmicas, plantas de uso e diversos vestígios da cultura material 

com idades distintas, o que revela um uso cíclico do território por parte dos Hi-Merimã. Um 

dos varadouros mapeados conduziu a equipe até a capoeira do São Raimundo, antiga colocação 

da família do senhor Domingos, conforme transcrito no relato. Assim como outras antigas 

colocações de ribeirinhos presentes no território dos Hi-Merimã, esta área é caracterizada pela 

presença de castanheiras (Bertholletia excelsa) que não chegam a conformar um grande 

castanhal passível de exploração comercial, bem como de cupuaçu (Theobroma grandiflorum), 

cacau (Theobroma cacao), açaí (Euterpe oleracea)29, entre outras espécies domesticadas 

exóticas que, embora ocorram naturalmente em outras partes da Amazônia, foram levadas para 

a região por seus antigos donos e ainda se mantêm, mesmo que decadentes, a despeito do avanço 

da floresta nativa. É possível observar as ruínas das antigas habitações, sobretudo os esteios de 

quariquara (Minquartia guianensis)30 das casas de palafitas e parte do barro da estrutura do 

velho forno da casa de farinha, junto a pratarias esmaltadas e garrafas de vidro. Nestes 

contextos, em meio às ruínas dos brancos, estão os vestígios dos Hi-Merimã. Vestígios que se 

sobrepõem uns aos outros na floresta. 

Nesta última passagem pelas capoeiras do São Raimundo, os Hi-Merimã consumiram 

frutos maduros de açaí e cupuaçu e ataram suas maqueiras nos velhos esteios de quariquara. 

Havia muitos ouriços de castanha queimados no local. Muito provavelmente eles procedem 

desta maneira a fim de facilitar a abertura dos mesmos sem comprometer os gumes dos terçados 

que devem ser escassos. O fato mais intrigante em todo o contexto é que os Hi-Merimã 

derrubam as castanheiras a fim de acessar os ouriços, motivo de grande estranheza e pesar entre 

os mateiros/castanheiros que integravam a equipe de expedição. De fato, a prática de derrubada 

                                                 
29 A espécie Euterpe oleracea não é endêmica no sul do Amazonas. Sua chegada à região está relacionada ao 
desenvolvimento de projetos de agroecologia e fomento à agricultura familiar desenvolvidos pela igreja católica. 
É conhecida regionalmente por açaí-de-planta. No sistema de classificação elaborado pelo professor Charles 
Clement, ela é considerada uma espécie semidomesticada. Açaizais formados por Euterpe oleracea tendem a 
declinar rapidamente quando tomados pela floresta nativa do Purus. A espécie manejada pelos Hi-Merimã é a 
Euterpe precatoria, considerada incipientemente domesticada e, segundo os ribeirinhos do Purus, de sabor muito 
mais apreciável do que a espécie exótica. 
30 A madeira da quariquara é classificada como muito pesada, muito resistente ao corte e de grande durabilidade 
(quase imputrescível) (Lorenzi, 2009). Sua elevada resistência ao apodrecimento faz da quariquara a principal 
espécie na confeção de esteios e postes. Na Amazônia, a quariquara pode ser encontrada tanto em construções 
monumentais, a exemplo do alicerce do Teatro Amazonas e nos esteios das malocas suruwaha. 



MANUAL INDIGENISTA MATEIRO 

133 

das árvores frutíferas é corriqueira entre os Hi-Merimã, sendo um dos vestígios mais 

característicos deste contexto etnográfico. Observa-se que as espécies das quais se consome 

apenas a polpa, e não as sementes, a exemplo do patauá, bacaba e açaí, parecem se beneficiar 

com esta prática hi-merimã. Mesmo que as palmeiras adultas sejam derrubadas durante a 

permanência do grupo em determinada região, ele forma pequenos nichos enriquecidos 

decorrentes do descarte das sementes no interior da floresta. Com esta prática, os Hi-Merimã 

protegem as sementes da predação natural das imensas varas de queixadas e das antas, que 

maceram completamente os frutos e sementes no processo de mastigação. Por outro lado, as 

castanheiras não parecem se beneficiar desta prática de derrubadas uma vez que, diferentemente 

do que ocorre com as palmeiras, suas sementes são completamente consumidas. 

Ainda sobre as castanheiras, duas características principais podem ser atribuídas a esta 

espécie: a busca por áreas abertas e sua longevidade. Trata-se de uma planta heliófita, que se 

beneficia da presença de clareiras, sejam estas naturais ou abertas pelas pessoas. A presença de 

castanhais em antigas áreas de moradia, como em sítios arqueológicos de terras pretas, vem 

sendo caracterizada como um bioindicador da presença de extensas clareiras e aldeias no 

passado. Às margens do Rio Iriri, um afluente do Rio Xingu, identificou-se um castanhal sob 

um sítio arqueológico datado em cerca de 2.000 A.P. (Balée et al 2020). Estes aglomerados de 

árvores podem possuir um longo histórico de permanência. Na Amazônia Central, há castanhais 

com mais de 400 anos de existência que são verdadeiras “cápsulas do tempo” para se 

compreender o histórico da relação humana com o ambiente (Caetano-Andrade et al 2019). A 

castanheira é uma das árvores de uso mais antigo e disseminado na Amazônia. Sua presença foi 

identificada em diversos contextos arqueológicos que remontam ao início da ocupação humana, 

ou seja, há cerca de 12.000 anos (Furquim 2020, Shepard e Ramirez, 2011). Diversos grupos 

indígenas manejam os castanhais presentes em seus territórios, muito embora seu “plantio”, 

nestes contextos, esteja associado aos animais que dispersam e enterram as sementes, como a 

cotia e a paca. Os Wajãpi, povos de fala tupi que habitam o Amapá, por exemplo, dizem ser os 

castanhais os roçados das cotias (Oliveira, 2016). 

No caso Hi-Merimã é ainda precipitado afirmar o que leva à derrubada de castanheiras 

produtivas. O certo é que agem indistintamente em relação a todas a espécies. O resultado final 

deste manejo são florestas caracterizadas pelo domínio de patauás e uma quase ausência 

completa de castanheiras. Os Suruwaha, aliás, não possuem uma palavra específica para 

castanheira e associam-na a uma espécie dos jara, os brancos. As castanheiras presentes no 

território Hi-Merimã, com exceção dos poucos indivíduos isolados em meio à floresta, estão 
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associadas às capoeiras dos brancos. Ao que tudo indica, do mesmo modo que os castanhais 

foram expandidos em razão do manejo ancestral dos povos indígenas do passado, 

singularidades etnográficas arawá, e não fatores ecológicos/ambientais, são determinantes para 

se compreender o vazio de castanhais no interflúvio do médio Juruá/Purus. A capoeira do São 

Raimundo hoje se caracteriza pela ascensão de palmeiras frutíferas que dividem o espaço com 

algumas poucas castanheiras que ainda, mas não por muito tempo, permanecem de pé. 

 

 

Figura 80. Esteios de quariquara da antiga 
colocação do São Raimundo e cerâmica hi-Merimã 

 

Figura 81. Castanheira e patauá crescendo na 
capoeira do São Raimundo. 

 

Fotos: acervo da FPE Madeira-Purus (2018). 
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Considerações finais 

 

Durante a formulação deste trabalho, busquei trilhar um caminho que me permitisse 

produzir um material de cunho didático capaz de abordar os principais temas que acredito 

fundamentais para a formação básica de novas indigenistas mateiras e mateiros e que, 

complementarmente, lhes permitissem atuar de maneira mais qualificada nas atividades de 

proteção dos territórios dos povos indígenas isolados da América do Sul. Neste sentido, ainda 

em tempo, disponho-me aqui a realizar mais alguns apontamentos cuja reflexão acredito 

essenciais neste caminho da formação indigenista. 

Em 2015, por meio da publicação de um editorial na revista Science, dois professores 

antropólogos estadunidenses defenderam o argumento de que os povos indígenas isolados 

deveriam ser contatados para seu próprio bem, ignorando séculos de devastação causada pelos 

contatos forçados, como alertou na ocasião a ONG Survival. Na mencionada publicação, os 

pesquisadores defenderam, ainda, a elaboração de uma metodologia denominada “contato 

planejado” ou “contato controlado”, e sustentaram a ideia de que a mesma poderia ocorrer de 

maneira bastante segura. Por fim, aventaram a tese de que a existência de indígenas isolados 

“não é viável a longo prazo”. 

Penso que não seja necessário aqui me delongar a fim de esclarecer que estes 

argumentos publicados inadvertidamente pela Science foram recebidos com grande entusiasmo, 

sobretudo por aqueles que almejam os territórios destes povos indígenas em nome daquilo que 

costumeiramente é chamado de “progresso e avanço da civilização”, aqueles que veem nossas 

florestas simplesmente como recursos financeiros, energéticos, sustentáveis ou não, todavia 

recursos, nada além disso, tal como alerta nosso filósofo e ambientalista Ailton Krenak. 

Sobre este debate, me restrinjo aqui a falar brevemente sobre a minha experiência ao 

atuar diretamente na proteção de um destes territórios indígenas, a Terra Indígena Hi-Merimã 

do sul do Amazonas. O decreto de homologação desta área foi publicado em 2005. O 

indigenista Rieli Franciscato foi o responsável por coordenar as expedições que mapearam os 

vestígios e que culminaram com a demarcação final do território do grupo indígena isolado. Ele 
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me contou que um dos principais vestígios encontrados por ele durante estas primeiras 

expedições foram os cemitérios Hi-Merimã, bastante semelhantes aqueles dos Jamamadi, 

Banawá, Jarawara, Suruwaha, Deni, entre outros povos Arawá. Rieli me dizia que neste tempo 

o território encontrava-se tomado por sorveiros e caçadores não indígenas que trabalhavam para 

um determinado patrão, o qual conheço e sei que ainda vive por aquelas bandas. Que a terra 

estava cercada por “crentes” que queriam fazer contato e evangelizar os Hi-Merimã a todo 

custo. Rieli ainda se recordou, não sem um travo de raiva, expressando-se com sua braveza e 

inconformidade características, de uma ocasião em que impediu o avanço de uma expedição de 

missionários na qual alguns membros desta equipe estavam gripados, o que certamente 

culminaria com o extermínio dos últimos Hi-Merimã caso Rieli não os impedissem a tempo. 

Meu amigo precisou seguir para o Vale do Javari, a maior concentração de povos 

isolados do mundo, e os trabalhos no Purus foram interrompidos por falta de servidores. 

Somente após a reestruturação da FUNAI, em 2008, a Frente de Proteção Etnoambiental 

Madeira-Purus foi novamente reativada. Desde então, muitos servidores da FUNAI atuaram na 

região e todos eles deixaram sua contribuição para a proteção do território Hi-Merimã. Apesar 

de um contexto tão desfavorável, digo que os Hi-Merimã prosperaram neste período. De 

algumas dezenas de pessoas em constante fuga por conta das investidas missionárias e da 

invasão dos sorveiros e caçadores na ocasião da demarcação do território, os Hi-Merimã contam 

hoje com uma população de aproximadamente 100 pessoas, provavelmente divididas em dois 

grupos, a julgar pelos vestígios que monitoramos na última década. Nos últimos anos já não era 

necessário avançar tanto pelo interior da Terra Indígena a fim de observar os seus vestígios. 

Planejávamos as expedições apenas com o objetivo de flanquear o território e verificar quais 

eram as regiões que mereciam maior atenção das ações de fiscalização. Tentávamos mapear a 

movimentação cíclica dos Hi-Merimã em seu território a fim de nos antecipar aos seus 

deslocamentos e poder alertar os moradores do entorno sobre a possibilidade de avistamento de 

vestígios nos próximos meses. No final de 2018, nosso principal desafio à frente destas ações 

era esclarecer e acalmar esta população acerca do aumento do número de vestígios dos Hi-

Merimã que, finalmente, voltavam a ser cada vez mais frequentes na região. Vestígios como 

cestinhos produzidos pelas meninas iniciadas na arte de suas mães substituíram gradativamente 

os cemitérios, tão comuns à época do meu amigo Rieli. Passamos a registrar com mais 

frequência vestígios que revelavam a realização de encontros e rituais entre os grupos hi-

merimã. Vestígios de encontros festivos, da realização de grandes caçadas e pescarias coletivas. 

Moquéns repletos de tracajás, queixadas e antas. As oficinas de processamento da batata 
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Casimirella ampla e dos frutos do patauá eram cada vez mais frequentes. Os vestígios 

revelaram também que os Hi-Merimã passaram a ocupar territórios fora da Terra Indígena 

demarcada. Regiões forçadamente abandonadas no passado, mas que estão repletas de 

quebradas seculares (árvores tortuosas), nichos e espécies enriquecidas por eles. A despeito 

deste aumento populacional, não houve nenhuma tentativa de contato por parte deles. Os 

vestígios hi-merimã expressam, sobretudo, a resistência e a resiliência de um grupo indígena 

que esteve muito perto de ser exterminado. Esta é a minha experiência junto a estes povos. Este 

é o meu testemunho aos novos e novas indigenistas.    

Ainda sobre essa questão, é importante esclarecer que antes da definição da política do 

não-contato por parte do governo brasileiro, “contatos-controlados” ou “contatos-planejados” 

era exatamente o que os sertanistas da FUNAI praticavam. Apesar dos riscos inerentes, as 

atividades jamais foram realizadas a esmo pelos indigenistas no passado. Alguns destes 

contatos poderiam durar meses ou anos. Estruturas operacionais chegaram a ser construídas 

apenas com objetivo de oferecer suporte logístico aos envolvidos no “contato”. Estes processos 

eram descritos e estudados. Estratégias eram formuladas, as etapas dos contatos, classificadas. 

“Namoro”, por exemplo, foi o apelido dado à fase em que brindes e presentes eram oferecidos 

aos indígenas em sinal de paz. Estes processos foram acompanhados por mateiros experientes, 

por pesquisadoras, profissionais da saúde e foram, ademais, rigorosamente registrados. Dito 

isso, é fundamental esclarecer que foi a experiência do erro e do fracasso que nos fez repensar 

essa política genocida e reformular as bases do nosso indigenismo, e não – em absoluto – nossa 

falta de elementos históricos e conhecimento acerca destes episódios que custaram tantas vidas 

indígenas. 

Neste ensejo, e ainda falando diretamente aos novos e novas indigenistas, é oportuno 

alertar aqui, de forma complementar, que todas as ações de aprimoramento metodológico das 

ações de monitoramento de povos indígenas isolados precisam refletir inevitavelmente sua 

respectiva atenção para os aspectos éticos que se relacionam a estas atividades. Devemos nos 

perguntar: qual é o limite deste monitoramento de seres humanos? O que, e até onde deveríamos 

saber sobre estes povos? Eufemismos à parte, o nome disso que fazemos é espionagem, visto 

que a investigação e a invasão da privacidade destas pessoas se realizam sem o seu 

consentimento. Investigamos povos em meio à floresta, muito embora eu acredite que a 

publicidade dada a esta prática e à tentativa de fazê-la o menos invasiva possível seja o melhor 

que possamos oferecer a estas populações no momento. Eles sabem onde estamos. Talvez o 

melhor fosse simplesmente aguardar, e permanecer em prontidão caso eles queiram fazer 
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contato conosco ou com seus parentes do entorno, se esta for a vontade deles, obviamente. 

Contudo, creio que o cenário atual não nos permite isso. Muitos povos desapareceram 

completamente sem que soubéssemos de sua existência, revelada apenas através de seus 

vestígios. Os territórios indígenas seguem sendo destruídos. Os refugiados continuam na busca 

por uma “terra sem males” onde possam estar livres do assédio dos brancos, algo que soa cada 

vez mais utópico. 

O certo é que as próximas décadas continuarão a assediar indigenistas com um sem 

número de parafernálias tecnológicas que lhes permitirão bisbilhotar a intimidade dos 

habitantes das florestas. Satélites superpotentes tentarão reduzir a socialidade das matas a 

pequenos focos de calor ou pontinhos móveis em uma imagem de infravermelho. Muito em 

breve indigenistas poderão olhar para o interior das matas sem mesmo precisar conhecê-las de 

fato, em sua essência e multiplicidade. E sobre quem recairia a responsabilidade do acesso e do 

armazenamento destes dados? Aos Estados? Quem formulará, por exemplo, as ações 

protocolares com vistas a inserir um drone no interior de malocas ou sobre os tapiris destas 

pessoas? Digo que a vitalidade política da APIB – Articulação dos Povos Indígenas do Brasil 

– e seu protagonismo na proteção dos direitos dos povos isolados, sobretudo nos recentes 

embates judiciais para a definição das medidas de isolamento e segurança devido à pandemia 

causada pelo COVID-19, dão sinais de uma mudança drástica dos principais agentes que 

atuarão nas tomadas de decisões acerca desta política indígena/indigenista no Brasil. 

Alguns paradigmas foram criados e se perpetuaram ao longo da história do indigenismo. 

Creio que a imagem do “sertanista heroico” seja provavelmente o símbolo mais poderoso e 

influente dentre todos eles. Desbravadores, aventureiros, exploradores. A coragem e bravura 

personificadas. Determinação de poucos com o propósito de proteger povos indígenas, muitas 

vezes motivado por iniciativas bélicas impetradas do próprio Estado. A despeito da contribuição 

histórica indigenista, a qual não me furto em reconhecer neste trabalho, esta tradição é também 

responsável por ofuscar outras realidades, outras perspectivas de atuação indigenista possíveis, 

mais flexíveis e que dialoguem com outras áreas do conhecimento. O autoritarismo e o 

distanciamento do indigenismo da etnologia são algumas das distorções causadas por este 

sertanismo. Portanto, este Manual Indigenista Mateiro se afastou destas estruturas enrijecidas e 

personificadas e buscou reconduzir uma pesquisa indigenista para o que deveria ser a sua 

essência, ou seja, o conhecimento indígena. Uma ciência mateira dos povos da floresta 

destinada à proteção dos seus próprios territórios. Penso que as “quebradas”, “tiradas de mel”, 

“varadouros” e “derrubadas” anteriormente mencionadas, dentre outros vestígios presentes nos 
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territórios dos povos indígenas, a despeito de seu grande potencial colaborativo, apresentam 

ainda pouca interface com pesquisas botânicas e arqueológicas na Amazônia, muito embora 

penso que sejam indissociáveis. 

Esclareço, por fim, que as aproximações feitas com outros campos do conhecimento 

proposta nessa dissertação, bem como a apresentação do ensaio etnográfico formulado no 

capítulo 4 através das notas botânicas, não tiveram o escopo de abordar de maneira arrogante e 

simplista princípios e fundamentos destas ciências, tampouco de obter a chancela das mesmas 

a fim de validar nossas abordagens metodológicas, mas sim convidar estas formas de saber a 

dialogarem com esta ciência mateira, a qual possui fundamentos e bases próprias, e oferecer a 

sua necessária contribuição à proteção dos territórios dos povos indígenas isolados da 

Amazônia. 

Nós indigenistas devemos nos atribuir a responsabilidade de redirecionar o caminho de 

nossa prática, de nossa atuação. Torná-la melhor. Refazer suas trilhas [varadouros]. Tão 

somente com a força de uma de nossas mãos é possível [quebrar] modelos ineficientes; marcar 

uma mudança no curso desta história onde quer que estejamos. Precisamos de um indigenismo 

que assimile e dialogue com outras formas de pensar, com outras experiências e vivências. Mas 

que tenha, não obstante, o seu arcabouço de conhecimentos alicerçado [enraizado] na forma de 

saber indígena. Que expresse o pensamento selvagem dos seus feitores, tal como nos ensina 

Lévi-Strauss, e não um indigenismo conservador [domesticado], obediente a elementos 

abstratos e intangíveis formulados por outras ciências.   
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