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apresentação

Barcelos Indígena e Ribeirinha | um perfil socioambiental apresenta
ao leitor o município de Barcelos, Amazonas, localizado na região conhecida como médio rio Negro, no Noroeste Amazônico 1, a partir do resultado
de quase quatro anos de pesquisas colaborativas 2 realizadas pelo Instituto
Socioambiental (ISA) e pela Associação Indígena de Barcelos (Asiba), com
o apoio da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn).
Esse processo iniciou-se com o Levantamento Participativo Socioambiental
de Barcelos (2009-2010), o qual contou com 676 entrevistas domiciliares,
envolvendo 30 comunidades indígenas e ribeirinhas e famílias indígenas associadas da Asiba que residem na Sede municipal.
Conforme pode ser visualizado no mapa estampado na guarda deste livro, o Noroeste Amazônico abrange a
bacia do rio Negro em sua totalidade, além de trechos de bacias adjacentes. Este território é compartilhado por
quatro Estados nacionais: Brasil, Colômbia, Venezuela e Guiana. Este recorte não é apenas geográfico, trata-se de
uma área específica de estudos etnográficos que considera as relações, dinâmicas de ocupação e modos de vida dos
povos indígenas e tradicionais que nela habitam. Dentro desse contexto, está situado o médio rio Negro, região
que compreende os municípios de Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro.
2
Os termos grifados em itálico ao longo do texto são conceitos cujas explicações encontram-se em um glossário
no final do livro.
1
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O levantamento teve como objetivo inicial traçar o perfil socioambiental dessas comunidades, além de conhecer suas histórias e as trajetórias das famílias
que nelas residem. Desdobrou-se em outras pesquisas e registros acerca da
dinâmica de ocupação e modos de vida da população, considerando o histórico de colonização da região até a configuração atual. Essas iniciativas foram
protagonizadas por um grupo de jovens pesquisadores indígenas formados no
decorrer deste projeto, com o envolvimento de lideranças indígenas e de professores das redes de ensino municipal e estadual. Dona Maria Aparecida Dias,
Tukano, então presidente da Asiba (2008-2011), tinha a preocupação particular
de aproximar a juventude dos trabalhos da associação, com o entendimento
de que eles são os maiores interessados e responsáveis pela continuidade das
discussões sobre conhecimento tradicional e os direitos indígenas. O objetivo
era dar condições para que os jovens tivessem a oportunidade de conhecer e
registrar a história do lugar onde vivem, de seu povo, por meio da interação
com os velhos conhecedores tradicionais e com as lideranças atuantes no
movimento indígena. O trabalho de pesquisa tornou-se, assim, também instrumento de articulação e organização das associações e comunidades.
“Quando a associação foi fundada, houve o cadastro de associados, mas não
estava bem organizado, atualizado. Quando assumimos em 2008 vimos que
não mostrava mais a realidade, as pessoas morrem, mudam e não sabíamos
quantas pessoas a Asiba representava e por isso queríamos fazer um novo
cadastro, um novo levantamento. A região é grande, a população está misturada, não tem uma única etnia no rio, não tem comunidade só de Arapaso, as
pessoas migraram. Por isso a gente priorizou fazer esse novo cadastro, contar
a história e ter o reconhecimento desse povo, para valorizar esse povo. Isso
inclusive facilitou depois para a aposentadoria e para a garantia dos estudos
dos jovens, dos direitos dos indígenas sem que os outros se aproveitassem disso.
Para podermos trabalhar com os indígenas, sabendo quem é esse povo, de
onde veio, como trabalham, como estão os seus costumes. Foi isso que levantamos junto com o ISA, esse era nosso objetivo principal. Através disso a gente
podia trabalhar para resgatar a cultura, recuperar o que estava perdido.”
(Maria Aparecida Dias, Tukano, ex-presidente da Asiba)

Barcelos Indígena e Ribeirinha | um perfil socioambiental se divide em
duas partes. A primeira apresenta um resumo histórico da região e elementos
de Barcelos contemporânea, além da narrativa de quatro comunidades escolhidas pelos pesquisadores para contar suas histórias e demonstrar, a partir
delas, características dos modos de vida e da ocupação tradicional dos povos
indígenas do rio Negro. Marcado por um fluxo migratório milenar intenso,
este foi também influenciado pela história de contato com a sociedade não
indígena e por uma economia extrativista baseada em relações de aviamento,
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que se estabeleceram desde o século XVII e se encontram presentes até hoje.
A segunda parte apresenta a análise dos resultados do Levantamento Participativo Socioambiental de Barcelos e uma perspectiva para o desenvolvimento
da região. O livro busca dar visibilidade e valorizar a riqueza e a complexidade
do modo de vida indígena e ribeirinho, os conhecimentos e as práticas locais
e a sua importância na dinâmica social da região.
Esta publicação obviamente não esgota todas as informações sobre a história
ou mesmo sobre os processos sociais da região foco deste trabalho e, justamente por isso, pretende estimular o ofício da pesquisa, o desafio de olhar e
questionar um lugar, sua história e seu entorno, com intuito de compreendê-lo. A realização de levantamentos, seja em arquivos de relatos históricos ou
em narrativas orais, a elaboração de mapeamentos, as oficinas de técnicas
audiovisuais, a redação de histórias, os desenhos e tantas outras formas de
registro são ferramentas para produzir informação sobre os modos de vida e
da cultura de um lugar.
A riqueza de uma história encontra-se, na maioria das vezes, na existência de
diferentes versões, na diversidade de detalhes e formas de contar. A memória
e o olhar de quem registra valorizam aquilo que lhes é mais importante. Assim
fizeram os viajantes cronistas e pesquisadores que adentraram o rio Negro nos
séculos passados em busca de dados de produção econômica, informações de
espécies de plantas e animais ou mitos e histórias indígenas. Cada qual com seu
objetivo, sua formação profissional e com sua maneira de ver e perceber o que
encontravam, registraram em seus relatos o rio Negro que lhes era apresentado.
Certamente, muito diferente do que era visto pelos indígenas que ali habitavam.
Fica aqui o convite aos interessados nas histórias, nos povos e costumes
de Barcelos e do rio Negro, a participar de outras iniciativas como esta.
Parcerias e esforços confluentes para a produção do conhecimento são fundamentais, uma vez que as dinâmicas sociais exigem diferentes habilidades e
metodologias para a construção de uma compreensão capaz, por exemplo,
de identificar os desafios e as potencialidades da região. Este livro tem, portanto, a expectativa de contribuir para este processo ao contar essa história
a partir de um trabalho colaborativo, com a premissa de que o conhecimento das populações tradicionais e indígenas é condição necessária para o
efetivo desenvolvimento da Amazônia, com a garantia do bem viver de seus
habitantes e do planeta.
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A bacia hidrográfica do rio Negro abrange mais de 23 municípios, localizados em
quatro países: Brasil, Colômbia, Venezuela e Guiana. Com aproximadamente 71
milhões de hectares, cerca de 700 rios, 8 mil igarapés e 2 dos maiores arquipélagos fluviais do mundo (Mariuá e Anavilhanas), a bacia do rio Negro é a maior bacia
de águas pretas do mundo onde vivem mais de 40 povos indígenas (ISA, 2008).
O médio rio Negro compreende os municípios de Santa Isabel do Rio Negro e
Barcelos, somando uma extensão territorial de mais de 185 mil km2 e pouco mais
de 40 mil habitantes. O município de Santa Isabel do Rio Negro, a antiga Tapuruquara, soma 62.846,382 km2 em seu território e 18.146 habitantes segundo o último
censo demográfico. Já Barcelos, conhecida também pelo seu nome antigo – Aldeia
de Mariuá –, fundada em 1728 e primeira sede da Capitania de São José do Rio
Negro, compreende uma extensão territorial de 122.476 km2 e 25.718 habitantes
(IBGE, 2010).
Segundo as categorias de autoidentificação étnica desse mesmo censo de 2010,
a população de Santa Isabel do Rio Negro apontou: 59,2%, indígena; 30,3%, parda;
4,5%, branca; 3,2%, preta e 2,8%, amarela; e em Barcelos: 32,5%, indígena; 52,8% ,parda; 9,8%, branco; 4%, preta e o restante amarela.
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O perfil populacional do médio rio Negro é de grande diversidade sociocultural,
reflexo do histórico de ocupação, dinâmicas migratórias e mobilidade social, intensificados pelos projetos nacionais de colonização e movimentos de exploração
extrativista. Processos que concentraram na região um grande contingente de portugueses, escravos – negros e indígenas – e posteriormente trabalhadores oriundos
do Nordeste brasileiro. Em função disso, redes de comercialização local e trocas
matrimoniais se transformaram e se constituíram, orientando, em boa medida, a
formação das comunidades ribeirinhas atuais e seus fluxos migratórios.
Nesta seção, descreve-se brevemente o modo de vida e de ocupação tradicionais dos povos indígenas e ribeirinhos do médio rio Negro, bem como os
diferentes períodos de colonização da região.
Os conquistadores portugueses chegaram ao rio Negro na primeira metade
do século XVII e muito rapidamente a região do médio rio Negro tornou-se
fundamental para a economia agroextrativista e de escravos.
Os relatos de viajantes europeus são as fontes mais antigas para saber um pouco
mais sobre as dinâmicas e modos de vida dos povos do rio Negro. A maior parte
dos registros foi feita por padres missionários e funcionários da Coroa portuguesa.
Os primeiros chegaram à região com o objetivo de catequizar os indígenas para
permitir a colonização e civilização do local, os segundos eram responsáveis pelo
inventário do que era produzido nas fazendas que foram construídas para abastecer as cidades e tropas militares. Muitos destes são considerados cronistas devido
à riqueza de detalhes e fôlego descritivo. Alguns elaboraram refinadas ilustrações
do que conheciam e registravam e, em um número um pouco menor, mas com um
papel muito importante, encontram-se os trabalhos de pesquisadores e aqueles
conhecidos como naturalistas que viajavam pela Amazônia realizando levantamento de espécies de plantas e animais e, nesse processo, registravam também dados
sobre a população que habitava a região, seus costumes e algumas vezes sobre os
conhecimentos botânico e faunístico dos indígenas locais. Esses relatos3 até hoje
inspiram outros pesquisadores, das mais diversas áreas.

A história do médio rio Negro
contada desde o século XVII
Em um primeiro momento, os indígenas eram mera mão de obra escrava voltada para abastecer a província do Grão-Pará (o que corresponde, aproximadamente, aos estados do Amazonas e Pará). Os que resistiram às primeiras expedições portuguesas foram exterminados. Na sequência, milhares morreram em
guerras ou por epidemias trazidas pelos europeus. O processo de colonização
foi caracterizado por grande violência física e cultural.
Os registros mostram que no século XVII o rio Negro era habitado por mais de
50 povos indígenas, sendo esta uma estimativa baixa, considerando que muitos
grupos descritos pelos viajantes na verdade representavam um tronco linguístico ou mesmo um conjunto de etnias que ainda se subdividiria, como os Manáo
e os grupos que muitos viajantes definiram enquanto “os Uaupés”. Por exemplo, hoje se sabe que Uaupés ou Vaupés refere-se a uma região e um afluente
do rio Negro onde habitavam diversas etnias. Da mesma forma, há relatos que
se referem ao povo “Aroaqui” ou “Aruaque”, sem considerar que Arawak (ou
Aruak) é uma família linguística que agrega diversas etnias aparentadas entre si.
Esses povos vivem no Brasil,Venezuela e Colômbia, a saber, as principais: Baniwa,
Kuripako, Baré, Werekena e Tariana.

Famílias
linguísticas
do rio Negro

Tukano Oriental

Aruak

Maku

Yanomami

Grupos étnicos
que habitam a
bacia do rio
Negro no Brasil

Tukano, Desana,
Kubeo, Wanana,
Tuyuka, Pira-Tapuya,
Miriti-Tapuya, Arapaso,
Karapanã, Bará,
Siriano, Makuna

Baniwa,
Kuripako,
Baré,
Werekena,
Tariana

Hupda,
Yuhupde,
Dow,
Nadob

Yanomami

Tabela extraída do Mapa-livro Povos Indígenas do Rio Negro: uma introdução à diversidade socioambiental da

Índio Uaupés: desenho do cronista Alexandre Rodrigues Ferreira
3

12

Amazônia Brasileira. São Paulo (2006)

Ver nas referências alguns dos trabalhos publicados e que foram utilizados nesse texto
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Apesar dos muitos episódios de genocídio, que levaram ao esvaziamento de
povoamentos inteiros, os povos indígenas do rio Negro também resistiram
e construíram alianças e estratégias para garantir sua sobrevivência e reprodução cultural, refletindo na presença, ainda hoje, de uma grande riqueza socioambiental. A alta mobilidade, o intenso fluxo migratório e os casamentos
interétnicos característicos dos povos indígenas do rio Negro foram e ainda
são responsáveis pela grande diversidade étnica da região. A dinâmica social
privilegia casamentos interétnicos, estimula trocas e encontros, como os famosos dabucuris, bem como longas viagens. O ainda atual costume de migrar e
viajar remete ao início da ocupação no rio Negro e este hábito influenciou
diretamente a organização social nessa região, conforme foi observado pelos
pesquisadores J.B.Spix e K.F.Martius (1938).
Como a história mostra, não somente as trocas e o conhecimento advinham
do contato entre os grupos, mas também as guerras. Ademais, a chegada dos
portugueses não foi motivo de união entre os diferentes povos indígenas que,
em diversos contextos, se utilizou da guerra para consolidar seu poder. Alguns
historiadores registram que as guerras entre os povos contribuíram para um
rápido e eficiente processo de aprisionamento e dispersão, a exemplo dos Manáo e Baré, inimigos que já viviam em disputas (Cf. J.B.Spix e K.F.Martius, 1938
e C.Condamine, 1992).
Já no começo da segunda metade do séc. XVII, os portugueses promoveram o
descimento de muitos indígenas para trabalhar em suas obras estratégicas de
ocupação da fronteira amazônica a qual sempre esteve em disputa com outros
Estados coloniais, principalmente com a Espanha e a Holanda e, posteriormente, com a Inglaterra. Em 1669 foi inaugurado o forte São José da Barra do Rio
Negro, onde viria a ser formada a cidade de Manaus.
No rio Negro, bem como em grande parte da Amazônia, foram instaladas fazendas não somente com o objetivo de ocupar a região, mas também de suprir
as necessidades de alimentação dos portugueses e movimentar a economia
por meio da exportação de produtos. Para trabalharem nesses locais, logo
chamados de “Povoamentos”, os indígenas eram arrastados de suas aldeias,
aprisionados em depósitos de escravos (conhecidos na época como aldeamentos) e então enviados para seus locais de trabalho. De preferência, separados
de seus familiares e parentes, eram divididos de forma a estarem com outras
etnias, de outras línguas, para evitar motins. Mais tarde foram estimulados os
casamentos entre portugueses e mulheres indígenas com fins de garantir o que
eles acreditavam ser a miscigenação e inclusão dos indígenas na cultura ocidental, tida como mais civilizada e superior.
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Resistência e alianças
no século XVIII
A resistência à colonização não se deu apenas pela guerra, mas também pela
fuga. Entre os grupos que originalmente habitavam o curso do rio Negro, muitos subiram para as cabeceiras de seus afluentes enquanto outros estabeleceram relações de contato e alianças com os portugueses.
Todo esse processo ocorreu de forma violenta e gerando grandes revoltas.
Os grupos mais populosos habitantes das regiões do baixo e médio rio Negro
(Manáo, Baré e Tarumã, por exemplo) foram os primeiros a lidar com o contato. Algumas famílias e etnias foram extintas ou privadas de perpetuar seu
modo de vida. Em seguida, muitos indígenas desses primeiros grupos encontrados tornaram-se aliados de portugueses nos chamados descimentos, que
visavam capturar outros povos indígenas que viviam nas cabeceiras.
A igreja, de certa maneira, apresentou-se como uma alternativa ao trabalho escravo, introduzindo a catequese e o que eles consideravam trabalho voluntário, nas missões ou chamados diretórios, o qual, na verdade,
era compulsório. Ou bem os indígenas trabalhavam nas missões ou então
eram levados como escravos para os aldeamentos – ou ainda assassinados.
Proibiu-se o uso das línguas nativas e diversas práticas culturais. A estratégia colonial, além de escravizar os indígenas, era promover a formação de
pequenos assentamentos que legitimassem o domínio de Portugal sobre
as terras. Para isso, investiu-se no ensino da língua geral e, posteriormente, do português, trabalho realizado pelos missionários católicos especialmente os Carmelitas, que iniciaram as missões desde Manaus em direção
ao médio rio Negro.
Foi dessa maneira – usando suas relações com índios aliados que aprisionavam
grupos inimigos para o trabalho escravo – que a Coroa portuguesa aumentou
os seus limites territoriais no Brasil por meio do Tratado de Madrid em 1750
com a Espanha, modificando o traçado antes reconhecido pelo Tratado de Tordesilhas. No ano seguinte são criados os chamados Diretórios dos Índios sob
coordenação dos missionários, buscando incentivar a integração dos povos
por meio da obrigação do uso da língua portuguesa, no lugar do nheengatu
(ou língua geral) e do casamento com não indígenas. Logo após a assinatura
do tratado, em 1755, a Coroa portuguesa cria a capitania de São José do Rio
Negro, que corresponderia hoje aos estados do Amazonas e de Roraima – ou
seja, toda a bacia do rio Negro.
parte 1
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Os indígenas que se tornavam soldados nas chamadas tropas de resgate eram
fundamentais para indicar o caminho e até mesmo mostrar novas rotas para alcançar sub-bacias do rio Negro, como o rio Branco. No entanto, muitos destes
acabaram desertando e fazendo um jogo duplo entre a Coroa portuguesa e os
próprios grupos indígenas que, ainda àquela altura, resistiam à invasão portuguesa.
A historiografia do período registra diversos ataques a assentamentos portugueses entre o final do século XVII e de todo o XVIII.
Relatos de viajantes apresentam episódios em que até mesmo os chamados
principais – lideranças indígenas responsáveis pelo seu povo nos assentamentos – invadiam aldeias para “cativar” outros indígenas, desrespeitando regras
impostas pela Coroa. A resposta a episódios como esse era, em geral, a prisão
ou morte dos que iniciaram a revolta. Dentre as mais famosas encontra-se a
história do Ajuricaba, indígena Manáo, cuja liderança e poder de negociação
conseguia convocar diversos povos indígenas, deixando outras aldeias esvaziadas, como o fez em Carvoeiro – antiga aldeia de Aracari –, na época considerado “Lugar” por conta de sua densa população. Ajuricaba fora preso junto
com outros dois mil índios que estavam ao seu lado, mas, a caminho da prisão,
preferiu jogar-se no rio para morrer afogado.
A tensão se dava também com os missionários que interferiam cada vez mais
na dinâmica social dos assentamentos e aldeias, entrando em conflito com os
principais soldados indígenas. Episódio também narrado nos relatos de viajantes, em 1757, ocorreu uma grande rebelião envolvendo indígenas dos Lugares
de Tomar, Moreira e a aldeia de Dari que logo se tornaria Lugar de Lamalonga.
O estopim da rebelião fora a proibição, por parte dos missionários, do convívio
de um indígena com uma mulher sem que houvesse matrimônio.

Quartel de Barcelos: desenho do cronista Alexandre Rodrigues Ferreira

Em 1758, mesmo ano em que a aldeia de Mariuá tornou-se Vila de Barcelos, a
escravidão indígena foi finalmente decretada ilegal. Isso aumentou a importância dos missionários na concentração da população nativa nos povoados, com
o objetivo de convertê-los pelo batismo e pelo trabalho à religião católica e à
Coroa. Importante ressaltar que nessa época não havia separação clara entre
o Estado e a Igreja. Essas instituições eram pilares da sociedade imperial, por
isso a preocupação com o ensino associado da língua e da religião.
Alexandre Rodrigues Ferreira, um dos cronistas mais conhecidos, fora contratado
pela Coroa portuguesa para diagnosticar a situação da nova capitania, em meados do
século XVIII. Seu trabalho consistia em realizar o censo populacional dos assentados
nos dez principais povoamentos do rio Negro, cuja capital era Barcelos, já conhecida
por seu nome atual. Além disso, procedia ao levantamento das atividades produtivas,
em especial à produção agrícola de itens não nativos (farinha, café, anil) e do sertão
(tabaco, pimenta, baunilha, cacau, salsa, puxuri entre outros), além do número de cabeças de gado e outras criações. É este viajante que chama a atenção em 1786 para
a importância da piaçaba, especialmente seu uso na navegação (as espias eram feitas
desta fibra), reforçando que esta devia ser explorada e propagada pela capitania4.
Em 1817, J.B.Spix e K.F.Martius registram a extração da piaçaba, sobretudo no rio Padauiri, e a plantação e
extração do puxuri. Wallace, aproximadamente em 1850, denomina a espécie Leopoldinia piassaba, identificando a
presença da palmeira nos rios Padauiri, Darahá, Marié e Xié, afirmando não haver sua presença nos rios Cauaboris,
Marauiá, Curicuriari, Uaupés ou Içana. A fibra é conhecida tanto pelo nome piaçaba quanto piaçava.

4

Vila de Tomar: desenho do cronista Alexandre Rodrigues Ferreira
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Novas relações no século XIX –
Missões e patrões

um grande fracasso, mesmo quando havia casamentos. Isso porque, em geral,
eram os homens que, de certa maneira, se incorporavam às famílias das mulheres indígenas, aprendendo costumes e passando a viver nas comunidades, logo,
afastando-se do ideal pensado pela Coroa.

A política de aldeamentos logo fracassou, por resistência dos próprios indígenas.
Entre os relatos, além dos diversos episódios de revoltas e guerras que levaram
ao esvaziamento de aldeias e assentamentos inteiros, foram descritas grandes
epidemias de malária, varíola e sarampo. Muitos e intensos fluxos migratórios
também impactaram a demografia e história da região. Sobretudo em Barcelos,
quando em 1791 a sede foi transferida para a Barra (hoje Manaus) e as fábricas de
panos, anil e cordas foram fechadas, conforme conta Eduardo Galvão (1979). Nos
relatos de Alfred Wallace (1939), que viajou pelo rio Amazonas entre 1848 e 1852,
ele descreve o rio Negro com “povoamentos desolados e semi-desertos”. Onde hoje
se localiza a atual sede de Santa Isabel do Rio Negro ele encontrou um matagal e
um único português residente no local.

Entre a segunda metade do século XIX até a década de 30 do século XX,
quando já estavam consolidadas as disputas territoriais e iniciados os ciclos de
independência dos países da América do Sul, a população indígena encontrava-se entregue à própria sorte. É amplamente documentada a ausência do Estado, o qual não fez mais do que apoiar a implementação de missões religiosas
e seus internatos, dentro da filosofia de incorporar a população indígena ao
contingente nacional, por meio da imposição da religião católica e da ética de
trabalho. Mais uma vez a população indígena é forçada a se deslocar.

Segundo registros de A.R.Wallace e do pesquisador Ricardo Pereira, grande
parte da população de Barcelos e Tomar, na época lugares populosos e muito
habitados por colonos portugueses e brasileiros, juntou ao contingente militar
do governo com vistas a reprimir a Cabanagem. Esse movimento levou a um
despovoamento da Amazônia sem precedentes na segunda metade da década
de 1930. Os registros citam que os outros povoados e mesmo as vilas de Barcelos foram devastadas: “Após a Cabanagem, onze povoações foram extintas no rio
Negro, dentre elas Poiares e Lamalonga”(R.N.R.Pereira, 2007:63).
Em 1832 os carmelitas assumiram novamente o controle das missões5, quando
a estratégia da Coroa passou a ser mais intensa no sentido de incorporar os
chamados gentios (população indígena) ao contingente populacional reconhecido pela Coroa. Isso era pretendido por meio da miscigenação, promovendo
casamentos entre soldados e mulheres indígenas6. Entretanto, tal prática não
aumentou significativamente as povoações, uma vez que, proibidas as expedições escravistas de descimento, os indígenas preferiram migrar para as cabeceiras dos rios e se manterem longe dos portugueses, o tanto quanto possível
(G. Andrello 2006).
Vale ressaltar que tanto os relatos de viajantes quanto os trabalhos de historiadores mostram que a política de miscigenação entre brancos e indígenas foi

Os religiosos foram recebidos pelos líderes indígenas que permitiram e apoiaram a construção das missões, tanto dos povoamentos mais consolidados
quanto das aldeias mais distantes do alto rio Negro, nas cabeceiras dos rios
afluentes Uaupés e Içana. Certamente os missionários coibiram a violência
direta contra a população indígena, apesar da permanência da exploração econômica. Os estudos históricos e antropológicos e os relatos da memória oral
dos indígenas do rio Negro, entretanto, demonstraram que a igreja foi impondo seu projeto de catequese em busca de uma pretensa homogeneização
da sociedade, tendo como referência a sociedade europeia católica. Como
outra forma de violência, a igreja qualificou todas as manifestações visíveis
da cultura indígena como parte de uma cultura demoníaca que deveria ser
abandonada, desde os rituais de iniciação masculinos e femininos, o uso de
instrumentos musicais e enfeites corporais considerados sagrados, até, e em
especial, as moradias coletivas: as malocas7.
Em 1850 foi instituída a província do Amazonas e restituída a figura de Diretor
de Índios com apoio de missionários carmelitas. A figura do Diretor de Índios
logo foi utilizada, contudo, a favor dos próprios designados, que exploravam
a mão de obra indígena para o crescente extrativismo de produtos florestais,
impulsionado com a introdução da navegação a vapor e, novamente, para o
descimento de contingente para trabalhar nas obras da capital – Manaus – e
das povoações do rio Negro. Os diretores de índios implementaram uma nova
economia, denominada pelos historiadores “economia do terror”, que envolvia
o ataque às aldeias que não se submetiam ao regime de trabalho.
Uma a uma, as últimas casas coletivas do rio Negro foram sendo derrubadas; os rituais, proibidos,
e os bens rituais tomados pelos religiosos. Os indígenas do rio Negro contam que muitos velhos
morreram de tristeza no processo, pois não se adaptaram ao novo padrão estabelecido pelos
religiosos: uma casa para cada par conjugal; participação em missas; estabelecimento de lideranças
por comunidade (não mais aldeias) de acordo com aptidão em negociar com os brancos, além do
conhecimento religioso e o forçado abandono das regras tradicionais de casamento.

7

Cabanagem foi uma grande revolta, ocorrida entre 1835 e 1840, na qual negros, índios e mestiços
se insurgiram contra a situação de pobreza das populações ribeirinhas e a irrelevância política à qual
a província do Grão Pará foi relegada após a independência do Brasil.
6
Mais tarde, em 1880 seriam os Franciscanos que assumiriam este papel e por volta de 1910
chegariam os Salesianos.
5
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Esse modelo de exploração encontrou seu auge com a monetarização das
relações entre os patrões (muitos deles antigos diretores) e indígenas os quais
já se encontravam em condição de escravidão por dívidas: o trabalho não era
suficiente para pagar os produtos industrializados, obrigando os indígenas a
trabalhar para pagar o que deviam, logo, gerando o aprisionamento do trabalhador indefinidamente. Os registros mostram que, quem não pagasse as dívidas, tentasse fugir ou não entregasse a quantidade combinada de látex era brutalmente assassinado, para servir de exemplo aos outros. Entre 1870 e 1920, o
Ciclo da Borracha deslocou grande contingente de mão de obra indígena para
regiões onde se encontravam as árvores de seringa e onde se formavam vilas e
entrepostos comerciais, com a promessa de obtenção de produtos industrializados, dinheiro e proteção da violência dos antigos patrões. Os trabalhadores
indígenas deslocados, entretanto, eram abastecidos pelos próprios patrões, e
sua produção nunca era suficiente para saldar a dívida de consumo, da mera
subsistência.

A economia do terror abrandou-se – no que diz respeito aos assassinatos –
mas continuou, em larga medida, ignorada pelo Estado. O sistema de aviamento
ainda funciona a partir do adiantamento do pagamento ao extrativista feito
pelo comerciante em forma de “rancho”, uma variedade de produtos industrializados, que deve ser pago com o resultado do trabalho

Flávio Magalhães, 1981

É nesse momento, com a ascensão da cadeia produtiva da borracha sob o sistema de aviamento, que a população se concentra novamente nos povoamentos
do rio Negro. Os registros e cartas mais antigas, datando ainda do final do século XIX, retratam o início de um sistema coordenado pelo Comendador J.G.
Araújo no rio Solimões que já identificava a necessidade de levar mais seringueiros para o trabalho no rio Negro. Segundo R.N.Pereira (2007), o médio rio
Negro rapidamente se tornou o mais importante centro extrativista da região.

O século XX e a configuração
das cidades rionegrinas

Sede municipal de Barcelos, porto e igreja na década de 1980

Muitas comunidades formam-se ainda no período de colonização por estímulo
das missões. Em geral fundadas sob invocações de santos padroeiros, tiveram
apoio da igreja na construção de edificações, desde capelas e escolas até centros sociais8. Mas foi a partir de 1910 que, em pouco tempo, os missionários
salesianos construíram grandes centros, com escolas em regime de internato.
Apesar da intervenção da igreja e do então recém-criado Sistema de Proteção ao Índio (SPI), os descimentos e a exploração desmedida ainda eram uma
realidade. Ademais, o impacto das missões nos modos de vida dos indígenas
também foi severo. As crianças ficavam separadas dos pais nove meses por
ano, sob rígido controle corporal, comportamental, temporal e ideológico. Privadas da convivência com a família e os seus costumes, elas deviam se integrar
à nação, tornarem-se brasileiras, falar a língua nacional e assumir o modo de vida
dos colonizadores. Assim, a ação das missões teve um importante papel na desagregação das famílias e na transformação da organização social indígena do
rio Negro9. A implementação dos internatos e missões salesianas influenciou e
As mais antigas foram erguidas ainda pelos Carmelitas.
Sobre a instalação das missões e a reconfiguração de relações entre indígenas, igreja e comerciantes, os
trabalhos de Márcio Meira e Jorge Pozzobon (1999) e de Sidnei Peres (2003) fazem análises de importantes
registros e relatos que descrevem a transformação violenta que se deu na vida dos povos indígenas do rio Negro.

8
9
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foram influenciadas pela dinâmica social local e promoveram um forte processo de escolarização e adensamento populacional nos arredores dos grandes
centros missionários (Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira,
Barcelos e outros centros em afluentes do alto rio Negro)10.
O comércio em sistema de aviamento continuava a operar com grande concentração de comerciantes em Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro (Tapuruquara)
mesmo após o fim da Primeira Guerra Mundial. No entanto, como identificou
R.N.Pereira por meio das correspondências de comerciantes dessa época, após
o reaquecimento do mercado da borracha na Segunda Guerra Mundial – quando muitos regatões retornaram ao rio Negro, abalando o domínio dos patrões
e seu poder sobre os índios e ribeirinhos – houve também a instalação de uma
base do exército norte-americano onde hoje é a comunidade Canafé, restringindo o comércio realizado no rio Negro. A exportação da borracha tornava-se
mais barata e acessível pela Venezuela enquanto o controle da terra e a exploração por parte dos comerciantes imobilizavam a população extrativista:
“A maioria das terras nessa região estava nas mãos de comerciantes portugueses e nordestinos ligados a J.G.Araújo. A possibilidade de ter terra durante
esse período passava, dessa forma, pelo pertencimento à rede de aviamento
centralizada na pessoa de J.G. Araújo e de sua firma em Manaus. O estabelecimento de sítios por parte dos extratores indígenas estava condicionado ao seu
engajamento no extrativismo com algum patrão. Era difícil que índios estabelecessem sítios próprios e autônomos na região. Grupos de índios que estavam
estabelecidos na região até o século XX tiveram que se mudar coletivamente
para regiões mais inacessíveis”.
(R.N.R.Pereira, 2007:68)

Com a consolidação do sistema de aviamento, tanto a vida e trabalho nas
missões quanto a proximidade com os patrões representavam alternativas em
busca de melhores condições de vida. Muitos patrões tornaram-se padrinhos
de seus fregueses, as relações tecidas transitavam entre compadrio e exploração, mas, ainda assim, sem permitir qualquer autonomia e ainda investindo na
perpetuação da condição de dominação.
“Os índios que chegavam ao médio rio Negro viviam itinerantes à busca de um
bom patrão e de produtos industrializados através do trabalho no extrativismo.
A atividade de roça, que caracteriza um estilo de vida menos móvel, era pouco
praticada e desestimulada pelos comerciantes. Todo esforço produtivo era canalizado para a extração de borracha, piaçava e castanha.”
(R.N.R.Pereira, 2007:69)
Na década de 1980 seriam fechados os últimos internatos – em Iauaretê, no rio Uaupés, e em Santa Isabel do
Rio Negro, deixando como herança um avançado processo de desvalorização das culturas locais.

10
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O trabalho no extrativismo, o estabelecimento de relação com um patrão e
mesmo a dívida constituída eram formas de integração à sociedade. Durante o
Ciclo da Borracha, ter dívida e se enredar com patrões, era símbolo de status
social. Dívida e civilização se implicavam mutuamente no rio Negro, como bem
mostrou o historiador Ermanno Stradelli:
“o homem que não deve é gente que não tem valor, e um ‘tapujo’ nunca pagará completamente sua dívida, ou se pagar, será para fazer uma nova, imediatamente, para
dizer que tem um patrão, e este, que conhece o vício de sua vítima, vende-lhe os objetos de modo a satisfazê-lo, com lucro de 50%, 100%, 200%, e contenta-se com aquilo
que pode tirar, sem mais pensar no assunto, e, é preciso confessá-lo, sem ser muito
exigente; basta que o crédito apareça bem claro em seus livros, o resto não importa.
Por pouco que ele receba, já está pago, e quando quiser retirar-se do comércio sempre
encontrará quem, com um desconto qualquer, lhe compre o crédito; o ‘tapujo’, acostumado a isso, passa de mala e cuia à dependência de um novo patrão (...).” (2009:172)
O comércio da borracha já estava em declínio em 1960 e, com isso, muitos patrões
abandonaram os seringais e deixaram as vilas, mudando-se para outras localidades
ou mesmo para a capital. Os que permaneceram no rio Negro assumiram outras
atividades, como a agricultura, criação de gado e até mesmo a inserção no então recente comércio de exportação dos peixes ornamentais. A territorialidade, marcada
pelas estradas de seringa e entrepostos, principalmente nas margens do rio Negro,
foi aos poucos se reconfigurando e as famílias, em geral junto com seus parentes,
constituíam novas comunidades. Os comerciantes que trabalhavam em paralelamente ao comércio da fibra de piaçaba fortaleceram seus domínios nos afluentes
da margem esquerda do rio Negro, consolidando ao longo do tempo essa outra
cadeia produtiva e uma nova organização espacial.
Na década de 1970 a presença do poder público municipal nas comunidades e
sítios ribeirinhos se consolidava e muitos lugares foram reconhecidos formalmente como unidades sociopolíticas do município, com acesso a políticas públicas
de educação, saúde e com a construção de edificações, papel até então exercido
pelas missões salesianas.
Mesmo após o declínio das empresas de exploração extrativista, o movimento
de descida do contingente indígena continuou, mas não somente pelo trabalho
– localizado – com os produtos extrativistas (piaçaba e castanha) e com o peixe
ornamental, mas também pela expectativa de uma melhora na condição de vida,
baseada no relato de parentes que já moravam na região e falavam sobre a fartura
de peixes e de terra boa para o plantio. O garimpo ilegal que operava no alto rio
Negro também foi motivo para a mudança de muitas famílias que fugiam da exploração e da violência que marcavam as localidades de garimpo acima de Santa Isabel
do Rio Negro.
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“Em abril de 1993, pudemos constatar uma importante afluência de garimpeiros para aquela área, sobretudo o trecho entre a foz do Marié e do Cauaboris.
Uma contagem sumária indicava a presença de pelo menos 350 balsas e
dragas em operação, muitas dragas sendo transportadas rio acima em uma
espécie de comboio (...) Em vários pontos o canal foi assoreado por bancos
de areia que antes estavam em outros lugares, confundindo todos os práticos
indígenas da região, únicos conhecedores da navegação fluvial.”
(A.G.de Oliveira; J.A.H.Pozzobon; M.Meira, 1994:29)

Porto da Sede municipal de Barcelos em época de cheia do rio Negro

Camila Sobral Barra, 2010

É nesse contexto que se institui uma diferença formal entre sítio e comunidade. Apesar de possuírem a mesma dinâmica e configurarem na maioria
dos casos moradas permanentes, a comunidade é uma localidade em que,
devido o número de famílias – e, principalmente, de crianças em idade escolar, passou a ser reconhecida enquanto comunidade rural com direito a
acessar políticas públicas e ter apoio para infraestrutura como escola, posto
de saúde e centro social. Posteriormente, com o fechamento dos internatos
na década de 1980, foi significativo o aumento relativo da oferta de serviços e bens industrializados nas sedes municipais, bem como a opção pela
mudança de morada para manutenção dos filhos nas grandes escolas. Com a
intensificação desse fluxo em relação às sedes municipais, tem se agravado
o esvaziamento de algumas comunidades ribeirinhas. Nesse cenário algumas
comunidades perderam esse reconhecimento, passando à condição de sítios
(como os casos recentes de Tapera do rio Caurés e Baturité no rio Negro).
A maior parte dos sítios tornou-se morada intermitente, de período de férias ou para manutenção de roças, por exemplo.

Camila Sobral Barra, 2010

As comunidades e sítios de Barcelos foram se configurando segundo relações
de parentesco, trabalho e também influenciadas pela busca de acesso às políticas públicas que se estruturavam na região.

Comunidade Tapera, rio Padauiri
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Barcelos contemporânea

Carta-imagem da área urbana e arredores de Barcelos

A Sede municipal de Barcelos sofreu grande expansão territorial e crescimento populacional nos últimos 20 anos, conforme tabela comparativa dos censos do IBGE:

Paraná do Piloto
Lagoa Cuba

Ano do Censo
1996 *
2000
2007 *
2010

População Total
16.091
24.197
24.567
25.718

População Urbana

População Rural

7.954

16.243

11.157

14.561

Ilha do Jacu
Ilha do Matupiri
Bairro de Sto Antônio

* Contagem populacional

Esse processo se deu com um padrão de ocupação desordenado, produzindo
um cenário no qual a população enfrenta graves problemas, característicos de
uma cidade que cresce sem planejamento: não há sistema de esgoto ou tratamento de água, o lixo coletado é despejado em um local próximo às residências, os igarapés que cortam a cidade estão poluídos e há diversas construções
– algumas de alvenaria – em áreas de várzea.
Agravando esse cenário, a urbanização do município deu-se em um contexto
de ausência de regularização fundiária e de sobreposição de títulos de posse,
muitas vezes ilegais. Recentemente, o município enfrentou a polêmica da realocação de famílias desapropriadas com a construção do 3o Batalhão de Infantaria de Selva (BIS)11, no bairro de Mariuá, antes uma comunidade ribeirinha
próxima à sede municipal. As dezenas de roças que existiam em grande parte
dessa área não foram reconhecidas ou indenizadas.
A construção do 3º BIS estimulou também o crescimento da cidade em sua direção,
no entorno da chamada estrada de Mariuá, o que proporcionou a incorporação à
zona urbana de outras duas comunidades ribeirinhas: Santo Antônio e Marará. Estima-se que em breve a comunidade Piloto, hoje com quase 50 famílias, também seja
incorporada ao perímetro urbano já composto por 10 bairros: São Sebastião, Nossa
Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Nazaré, São Francisco, São Lázaro, Marará,
Centro, Santo Antônio, Mariuá e Bairro da Paz (Fonte: Censo Malária FVS 2009).
Encontra-se em processo uma ação de reintegração de posse movida pela Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (Comara) para desocupação de mais de
300 casas construídas em área de propriedade da Aeronáutica, no entorno do
aeroporto. A ocupação dessa região ocorreu na década de 1980, estimulada e organizada pelo próprio poder público municipal, responsável pelo loteamento da área.

3o BIS
Praia
Praça da Prefeitura Municipal

Aeroporto
Ramal do Elói
Roças
Estrada do Caurés
Estrada do Aeroporto

Iniciada a construção em 2007, o Batalhão foi inaugurado em 3 de outubro de 2010 com uma área
total de aproximadamente 16.050.000 m2. Com previsão aproximada de 600 militares até 2014, hoje
tem em seu contingente em torno de 200 militares.

11
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Serviços básicos e políticas públicas em Barcelos
Água (Fonte: Serviço Autônomo de Abastecimento e Esgoto de Barcelos – SAAE, 2012)
A água potável consumida pelo município é fornecida por 11 poços artesianos
divididos nos bairros da Sede municipal: 2 no centro, 1 em São Lázaro, 1 em São
Sebastião, 2 em São Francisco, 1 em Mariuá, 2 em Aparecida, 1 em São Pedro, 1 em
Marará e 1 em Santo Antônio. Os poços possuem caixas d´água de 2 m x 3 m com
bombas de 15 cv (cavalos) que enchem um tambor de 200 litros em 9 segundos.
As bombas são ligadas à energia elétrica e o consumo delas custa R$ 3.500,00 por
mês, segundo a Prefeitura Municipal de Barcelos (PMB).

Energia (Fonte: Eletrobrás Amazonas Energia – Usina Termelétrica de Barcelos, 2012)
O órgão estadual responsável pelo fornecimento de energia, a Companhia de Energia do Amazonas (CEAM), tornou-se Amazonas Energia em 2005. A partir de 2011
a Eletrobrás entrou na gestão compartilhada da usina termelétrica, aumentando
os investimentos e diminuindo os antigos problemas de falta de combustível que
deixavam a cidade sem energia, requerendo racionamentos frequentes. A usina
termelétrica de Barcelos possui 6 máquinas operando para manter a cidade e
as casas iluminadas, gerando em média 2.100 KW por hora, durante 24 horas,
consumindo 13 mil litros de diesel por dia.
Prédios
públicos e
sistemas de
tratamento
de água e
abastecimento
energético
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Lixo (Fonte: Prefeitura Municipal de Barcelos – 2012)
O serviço de coleta de lixo doméstico na Sede municipal de Barcelos funciona
diariamente coletando em torno de 4 toneladas. Os Bairros da Paz, Mariuá,
São Pedro, Marará e Santo Antonio possuem sistema de coleta diferenciado,
ocorrendo apenas duas vezes por semana, coletando em média 3 toneladas
semanais. Estima-se que o total de lixo produzido e coletado na Sede municipal chegue a 32 toneladas semanais. Sem tratamento, o descarte é feito em um
lixão que se localiza na Estrada Central em um terreno da prefeitura. Segundo
dados da Prefeitura de Barcelos, na temporada do turismo de pesca esportiva,
a coleta identifica um crescimento semanal de cerca de 1,5 tonelada marcado
por material reciclável (latas de alumínio e garrafas plásticas).

mais 30 funcionários. Em relação aos meios de transporte para o atendimento nas
comunidades, são insuficientes para o atendimento, muitas vezes inviabilizando a
continuidade de tratamentos e mesmo o resgate em situações de emergência. Na
Sede municipal há duas ambulâncias e outros sete veículos para fretes diversos.

Dos 65 municípios do Amazonas (dentre eles Barcelos), 59 elaboraram, em
2012, um Plano Municipal de Gestão dos Resíduos Sólidos, com recursos e
apoio técnico de uma parceria entre o Governo do Estado do Amazonas por
meio de sua Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
(SDS) e a Associação Amazonense dos Municípios (AAM). Ainda sem aprovação, o plano propõe a construção de um aterro sanitário e a operação de um
sistema de coleta seletiva do lixo, entre outras ações.

O quadro efetivo de professores somava 155 educadores (136 na zona urbana e 104 na zona rural) e profissionais contratados (37 na zona urbana e
48 na zona rural).

Saúde (Fonte: Semsa e Dsei Alto Rio Negro)
A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Barcelos possui 144 funcionários,
sendo 3 técnicos em enfermagem, 1 técnico em zootecnia, 12 microscopista,
6 enfermeiros, 1 farmacêutico, 1 fisioterapeuta, 2 médicos (1 clínico e 1 cirurgião), 2 bioquímicos, 1 cirurgião dentista e 55 agentes de saúde, além de outros
profissionais de auxílio técnico-administrativo e limpeza.
O Distrito Sanitário Especial Indígena do alto rio Negro12 (Dsei-ARN) atende
53 comunidades por meio de 5 equipes com 52 funcionários no total. Entre os
funcionários, há 5 agentes de saúde nas comunidades, 5 enfermeiros, 2 dentistas, 11 técnicos em enfermagem, 1 nutricionista, 1 psicólogo, 1 assistente social
e 1 coordenador técnico.
O atendimento das comunidades indígenas e ribeirinhas é realizado em parceria
entre o Dsei e a Semsa, a qual, até meados de 2011, recebia o repasse de recurso
do Governo Federal para gestão da saúde indígena. São 39 postos de saúde da
Semsa nas comunidades e 3 na zona urbana, todos geridos pelos agentes de saúde, 1 em cada posto/comunidade, além de 14 agentes de saúde na zona urbana.
Há outras 2 classes de agentes de saúde (Saúde Pública e Saúde PMB) somando
O Dsei rio Negro foi implementado na região em 2000 como resultado de uma reivindicação do movimento
indígena liderado pela Foirn. Trata-se de um programa de saúde que visa atendimento preventivo nas aldeias ou
comunidades indígenas. Hoje em dia o programa está sob responsabilidade da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai),
do Ministério da Saúde. Até o ano de 2011 o programa era gerenciado pela Semsa em Barcelos.

12
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Educação (Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Barcelos – Semec)
A Secretaria Municipal de Educação (Semec) de Barcelos é responsável pela
gestão de 5 escolas e 1 creche na sede municipal (urbanas) e 39 escolas do
campo/rural ou indígenas, segundo a classificação da secretaria. Segundo o censo escolar de 2011, estavam matriculados 3.211 alunos – 1.679 em escolas
urbanas e 1.532 em escolas rurais e indígenas.

São reconhecidas formalmente apenas cinco escolas municipais indígenas, todas na Terra Indígena Yanomami, nos rios Demeni, Aracá e Padauiri. Dentre as
39 escolas rurais, as escolas Ana Paiva (Comunidade Cauboris) e Santa Terezinha (Comunidade Canafé) estão construindo um projeto experimental de
educação indígena diferenciada, em uma parceria com a Semec, Foirn e Asiba.
Os moradores de Canafé construíram uma nova escola, usando madeira e fibras vegetais retiradas nas matas vizinhas, nomeada por eles Yandé Putira, em
Nheengatu, que significa “Nossa Flor”.
A prefeitura conta com dois ônibus escolares e duas lanchas que auxiliam o
transporte para os bairros mais afastados, as antigas comunidades de Marará
e Santo Antônio e também até Piloto. Segundo o Levantamento Participativo
Socioambiental de Barcelos, entre os anos de 2009 e 2010, em pelo menos 10
comunidades, havia crianças de sítios vizinhos que se deslocavam diariamente
de canoa (a remo ou com motor rabeta) para poder estudar.
Turismo de Pesca Esportiva (Fonte: Como cuidar para o Peixe não acabar - 2010)
Apesar da precária infraestrutura, Barcelos figura entre os 10 principais destinos
turísticos brasileiros, classificada como polo para o turismo de pesca, segundo o
Ministério do Turismo, além de estar na lista dos 65 municípios como referência
para o turismo no Brasil. Isso se deve majoritariamente pelo interesse do turismo
de pesca esportiva, atividade que vem intensificando-se nas últimas duas décadas.
Segundo estudo do Funbio de 2003, a atividade gerava, naquela época, 20 milhões
de reais por temporada, entre os meses de setembro a março. Há na região, contudo, muitas queixas de comerciantes e moradores locais de que a renda gerada pela
atividade não é fixada em Barcelos, uma vez que grande parte das despesas com
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alimentação e combustível é geralmente feita pelas agências ainda em Manaus. Essa
logística abastece os barcos-hotéis onde os turistas se hospedam por uma semana,
isolados da cidade onde se hospedam apenas por uma noite, logo, consumindo muito pouco na Sede municipal. Ademais, a atividade vem crescendo de forma desordenada, aumentando o número de empresas e barcos operadores dessa modalidade
de turismo, produzindo lixo e aumentando o consumo de peixes na região. Além
do impacto da atividade em si, sem os estudos ambientais necessários, crescem os
conflitos por acesso a recursos, uma vez que ocorre a sobreposição de diferentes
atividades pesqueiras.

Camila Sobral Barra, 2012

Barcelos - Áreas protegidas e comunidades

Barcos-hotéis de turismo de pesca esportiva no porto de Barcelos

Diversidade socioambiental de Barcelos
Em 1999, o Seminário Consulta Macapá, realizado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), avaliou diversas regiões da Amazônia e classificou o médio rio Negro
como sendo de alta prioridade para a conservação. Recomendou-se que fossem
feitos estudos socioambientais, elaboração de planos de uso sustentável e criação
de Áreas Protegidas (APs).
Apesar dessas recomendações, os órgãos públicos responsáveis não conseguem
articular uma ação em prol do ordenamento territorial da região. Resulta, assim,
que cerca de 9,5 milhões de hectares ou mais de 50% desse território encontram-se
sem providências fundiárias concretas, com conflitos crescentes por acesso aos
recursos naturais e pesqueiros e a percepção da sensível redução destes, tanto
pela população quanto por estudiosos que desenvolvem pesquisas na região.
Para saber mais, http://www.isa.to/13J7L2b
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Além da população Yanomami, concentrada dentro dos limites da Terra Indígena Yanomami, ao norte do município, a maioria da população indígena residente nas comunidades
ribeirinhas e na Sede municipal de Barcelos se identifica como Baré e se considera originária da própria região. Há também grupos Tukano,Tariana, Baniwa e outros – oriundos
da região do alto rio Negro, principalmente do Uaupés, Içana e da própria calha do
rio Negro. No médio rio Negro, diferentemente do que ocorre no alto curso do rio
e afluentes, estes grupos convivem em uma mesma comunidade ou bairro e casam-se
entre si e com não indígenas, constituindo um perfil populacional multiétnico13. Cada
O Levantamento Participativo Socioambiental de Barcelos não estendeu a pesquisa ao território Yanomami,
portanto, os dados aqui apresentados e discutidos referem-se às etnias dos troncos Arawak, Maku e Tukano que
compõem o grupo etnograficamente conhecido como Povos Indígenas do Rio Negro, segundo suas relações de
casamento e trocas constituídas. Os Yanomami possuem outra organização social que não será discutida neste
livro. Para saber mais sobre os Povos Yanomami, sugere-se a leitura de Urihi – A Terra – Floresta Yanomami (2009).

13
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comunidade conforma uma unidade sociopolítica autônoma, com seu próprio “administrador”– tipo de capitão ou tuxaua – e, em geral, um santo padroeiro. Entre as comunidades, há um consenso na divisão das áreas de uso de cada uma, as quais envolvem: áreas
destinadas ao cultivo de roças, trechos de rios e igarapés onde pescam e áreas de caça.
Há também lagos e paisagens de recursos (piaçabais e castanhais, por exemplo)
de uso coletivo, os quais podem ser motivo de conflitos entre os moradores das
comunidades e sítios e patrões ou comerciantes que afirmam serem proprietários
desses espaços. Há títulos de grandes áreas que datam do século XIX e que correspondem aos antigos seringais e castanhais, os quais são, ainda hoje, comercializados, trocados e arrendados. Ademais, circulam na região documentos sem qualquer
validade legal, escritos e assinados de próprio punho. Além dos lentos processos
de reconhecimento de direitos territoriais coletivos, a ausência de regularização
fundiária é um problema enfrentado em todo o município.
As relações de patronagem que ocorrem na região desde os tempos da borracha se
transformaram. Um patrão pode exercer vários papéis, desde a atividade de comerciante – alguns com estabelecimento na Sede municipal – até a atuação em várias
cadeias produtivas. Muitos não têm a propriedade da terra ou apenas pertencem às
famílias de antigos patrões, mas, ainda assim, negociam com moradores das comunidade o acesso aos lagos e igarapés.
A maioria dos moradores das comunidades possui parentes vivendo na Sede municipal, sendo comum a alternância de temporadas na comunidade e na cidade.
Ocorre, em menor escala, a morada por determinados períodos com outros parentes – muitas vezes estimulada pela sazonalidade das atividades econômicas e a
maior ou menor oferta dos recursos nas diferentes regiões. As festas de santo,
com adaptações ao longo do tempo, ainda persistiram e representam um importante momento de sociabilidade e troca entre as famílias. As férias escolares também
são responsáveis pela agenda de viagens e até mesmo de moradas temporárias em
diferentes locais.
Nas últimas duas décadas, as situações sociais experimentadas pela população do médio rio Negro se diversificaram aceleradamente. Um grande número de famílias tem
se deslocado para as cidades em busca de educação formal ou trabalho remunerado,
engajando-se em múltiplas relações de produção, visando renda e subsistência. O poder
público municipal é empregador da maior parte dos trabalhadores formais no município,
com um quadro efetivo de 690 funcionários. Segundo a prefeitura, estão incluídos nesse
quadro os profissionais da saúde e educação. A presença indígena nos centros urbanos,
nas diversas cadeias produtivas e em diversos papéis sociais revela transformações
resultantes do processo histórico de contato, alianças e matrimônios estabelecidos
tanto por afeição quanto forçadamente. A população indígena do médio rio Negro
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está organizada em associações e vem, desde 1994, lutando pelos seus direitos, pelo
reconhecimento do território tradicionalmente ocupado e pela implementação da saúde e educação diferenciadas conforme previsto na Constituição14. A adequação dessas
políticas públicas à realidade indígena visa um atendimento de qualidade que alcance as
comunidades, respeitando a diversidade dos povos. Esse processo levou o movimento
indígena do rio Negro, com o apoio da Foirn e outras instituições, a se aproximar de
outros povos tradicionais, majoritariamente extrativistas, com o intuito de estimular a
organização desses outros atores e estabelecer o diálogo a fim de construir uma proposta participativa para o ordenamento territorial do médio rio Negro.
Total da área do município 12.313.841,70 hectares
Terra Indígena
UCs Federais

UCs Estaduais

TI Yanomami
Flona do Amazonas
Parna do Jaú
Resex do Unini
PES Serra do Aracá
RDS Amanã

Extensão da Área Protegida que
incide em território municipal
de Barcelos (em hectares)

%

2.178.351,85
1.485.270,96
1.150.904,75
850.712,87
1.846.208,22
1.083.884,46

17,69%
12,06%
9,35%
6,91%
14,99%
8,80%

Na região do médio rio Negro existem pequenas porcentagens de sete Terras Indígenas (TIs), que somam um total de 26% de todo o território. Em Barcelos, existem
Unidades de Conservação (UCs) estaduais e federais (52%) e a TI Yanomami (17%)
que incidem no território do município. Há, no entanto, também sobreposições
entre essas áreas protegidas (entre as UCs federais e estaduais e delas com a TI)
que correspondem a pouco mais que 12% da área do município. Assim, as Áreas
Protegidas correspondem a apenas 38% da extensão territorial de Barcelos.

14
Segundo o artigo 231 da Constituição Federal Brasileira, as Terras Indígenas são as terras tradicionalmente
ocupadas pelos Povos Indígenas. É a área necessária para a reprodução das famílias e da cultura, o que quer
dizer que as Terras Indígenas são toda a área importante e adequada para a moradia, pesca, caça, coleta,
agricultura, festas, cultos e outras atividades tradicionalmente realizadas, além da área necessária para a
preservação dos recursos naturais e locais sagrados ao longo do tempo, pensando nas futuras gerações.
O território de uso e ocupação tradicional dos Povos Indígenas do médio rio Negro está em processo de
identificação para demarcação pela Fundação Nacional do Índio (Funai).
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histórias de dispersão no tempo e espaço
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Os textos que seguem são de autoria de quatro jovens do grupo de pesquisadores indígenas que realizou o Levantamento Participativo Socioambiental de
Barcelos e que, pelo interesse em dar continuidade aos trabalhos de pesquisa,
se dedicaram a entrevistas e estudos sobre a história de quatro comunidades.
Os lugares escolhidos são também importantes na história de vida dos jovens
pesquisadores, uma vez que fazem parte das narrativas e da memória de seus
pais e avós. Orientados, os pesquisadores realizaram entrevistas com moradores e ex-moradores, antigos professores, membros da diocese e funcionários da
prefeitura, além da leitura de bibliografia afim e levantamento de documentos.
A história dessas comunidades destaca os fluxos migratórios característicos
da dinâmica social rionegrina. Dentre as comunidades escolhidas pelos pesquisadores, apenas uma delas ainda existe: Carvoeiro, uma das mais antigas
vilas fundadas no município para dar suporte às operações de colonização. Vila
Conceição e Vila São Joaquim, que datam do século XIX, foram importantes entrepostos comerciais para o extrativismo da seringa e posteriormente da piaçaba. A comunidade Pai Raimundo constituiu-se com o apoio do poder público
municipal na década de 1970 e da Arquidiocese Salesiana do Rio Negro, que
cedeu o terreno e apoiou a construção de uma escola em regime de internato.
Os relatos demonstram que mesmo os incentivos mais recentes para formação de comunidades muitas vezes se deram sem considerar as relações prévias
entre as famílias ou seu modo de vida e o afeto destas com o lugar ocupado.
Inspiradas ou não nos processos de colonização e de exploração comercial, as
políticas públicas mantiveram esse padrão para organizar as famílias com vistas
a facilitar o acesso a serviços básicos como educação e saúde.
A mobilidade dos povos indígenas e tradicionais que ocuparam e ocupam
o rio Negro, desde os tempos mais antigos, também foi motivada pela busca de alternativas e melhores condições de vida, desconstruindo e reconstruindo lugares e relações. Guerras, casamentos, trocas e o prazer de viajar
estão presentes nas narrativas e mitos dos povos indígenas do rio Negro.
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As narrativas dos pesquisadores retratam parte da história dessas comunidades e também demonstram quão diversos foram os estímulos para migrar e
que, mesmo em contextos de intervenções violentas para formação de comunidades, vilas e colocações de extrativismo, os povos indígenas e ribeirinhos
conseguiram se reapropriar de alguns desses lugares, constituindo novas moradas e relações.

Carvoeiro
Uma ilha de mudanças históricas
Francilene Gomes Pinheiro (Baniwa)

O encarte deste livro, Cartografia, história e dinâmicas de ocupação em Barcelos (AM), traz em seu verso o mapa “Cronologia e narrativas de comunidades
indígenas e ribeirinhas”, que identifica as comunidades, os sítios antigos e contemporâneos, além de traçar uma linha do tempo com destaque para eventos
importantes dentro das narrativas históricas dessas quatro comunidades e de
Barcelos.

Localização das quatro comunidades narradas

Carta-imagem com zoom em Carvoeiro

Os relatos de viajantes contam que a Aldeia de Santo Alberto de Cauaurys foi
fundada pelo missionário carmelita Frei de Santo Elias, em 1758, sob a invocação de Santo Alberto.
Segundo o registro de missionários, os índios moradores daquele local eram:
Manaos, Baré, Peralvilhano, Uajuaná, Tarauaná, Canauricena, Aranacuacena e Lumas. Ali foi levantada uma pequena igreja, coberta de palha pelos religiosos
carmelitas, que também servia de abrigo para os missionários (Pe. João Daniel).
Comandada pelo sargento Guilherme Valente, a aldeia transformou-se em freguesia de Santo Alberto de Aracary. Foi elevada a categoria de lugar pelo primeiro governador da Capitania: Joaquim de Mello e Póvoas. Então, com o nome de
Carvoeiro. Nos registros de depoimentos de velhos moradores Manaos, o local
chamava-se na verdade Cravoeiro e não Carvoeiro, devido à abundância de pés
de “Craveiro da Índia”, plantados pelos missionários.
A primeira formação da Vila de Carvoeiro ocorreu em meados do século XVIII,
época em que havia muitos viajantes na região, entre estes, estavam os carmelitas com a missão de evangelizar os índios nativos daquele lugar e de toda a
região amazônica. Nessa época o estado do Amazonas não existia, havia apenas
o grande território do Grão-Pará.

38

Barcelos indígena e ribeirinha | um perfil socioambiental

parte 1

39

Dona Florinda Barbosa de Oliveira, 61 anos – conhecida como Dona Flora
– nasceu no ano de 1949, no sítio de Maroa no rio Negro e é moradora da
Vila de Carvoeiro desde 8 anos de idade, quando chegou com seus pais para
morar e estudar. De acordo com o depoimento dela, a igreja já existia do jeito que é hoje, de alvenaria. No ano de sua chegada, 1957, o responsável pela
paróquia de Imaculada Conceição (pároco) se chamava Padre Tiago, era ele
que fazia as celebrações nas comunidades pertencentes a Barcelos, inclusive
a festa na Vila de Carvoeiro. A escola tinha sido construída, bem simples, de
assoalho, cercada de madeira e coberta de folhas de zinco de ferro. Na época, segundo Dona Florinda, moravam na vila aproximadamente 40 famílias,
que trabalhavam com o extrativismo de castanha, borracha e sorva que eram
extraídos do rio Xereuini, localizado na margem esquerda do rio Negro. Por
trabalharem com o extrativismo e longe de casa, os homens ficavam pouco
tempo na vila, permaneciam na vila durante o ano todo somente as crianças
e as mulheres que trabalhavam na agricultura e pesca. Quando os homens retornavam, trabalhavam também na agricultura, pesca e caça, deixando grande
parte dos peixes e animais silvestres caçados para a alimentação da família
antes de retornar para as colocações, no trabalho extrativista.
Segundo o relato de Dona Flora, e mesmo alguns bem antigos de viajantes
do século XVII, naquele lugar sempre houve períodos de epidemias de malária e de derrame (AVC) ocorridos com criança – por isso a doença era
conhecida como “doença de criança” ou “ramo do ar”. Essas doenças foram
os principais motivos das famílias migrarem de Carvoeiro para os sítios e
comunidades próximos.
Entre 1956 e 1968, foi uma época em que havia poucas famílias morando
no local, estavam dispersas nas proximidades, principalmente Tapera do
Caurés que era uma das comunidades mais próximas da Ilha de Carvoeiro,
na época bastante habitada. As famílias que moravam nessa região, segundo Dona Flora, se identificavam como indígenas das etnias Baré, Baniwa
e Tukano.

O senhor Ananias Bezerra era o presidente da vila em 1956 e o patrão
mais importante do lugar. A prefeitura não era responsável pelas escolas
no interior e sim a paróquia, mas como não havia professor para lecionar,
o senhor Ananias escolhia as pessoas entre os próprios moradores que
sabiam ler e escrever para ensinar as crianças. No entanto, a cada ano
os professores mudavam. Dona Flora contou que: – “a vila não dependia
da prefeitura e sim do Senhor Ananias. Ele mandava na comunidade por ser
o presidente e por ser rico diante das demais pessoas e famílias, que apenas
sobreviviam da extração e da agricultura”.
A Escola Santo Alberto foi construída em 1976, mas não havia pessoas
para dar aula no interior. Em 1978 os moradores da vila indicaram a senhora Dorgival para ser reconhecida como professora pela prefeitura, pois
já lecionava na comunidade há bastante tempo. Ela foi responsável pela
primeira turma de 1ª a 4ª serie, com 23 alunos, dentre eles a Dona Flora.
Somente em 1° de março de 1980 foi publicado o Decreto que reconhecia
oficialmente a implantação das escolas rurais.
O senhor José Rodrigues, etnia Baré, hoje com 79 anos de idade, nasceu no
sítio denominado Guajará e mudou-se para a vila de Carvoeiro em 1970,
na época com 38 anos de idade, em busca de estudos para sua família.
Em seu depoimento ele disse: “Dona Dorgival foi uma ótima professora, ensinou muita gente durante muito tempo. Ela já estava idosa quando ficou gravemente doente de malária e faleceu”. Chegando lá, como a maioria dos
moradores, ele e sua família também trabalhavam no extrativismo e no
cultivo da roça.
Os produtos da roça eram trocados por mercadorias como açúcar, café, sal
e munição (chumbo, pólvoras e espoletas).
As roças eram abertas pelos homens, mas quem cuidava, no dia a dia, eram
as mulheres, que permaneciam na comunidade.

Lugar de Carvoeiro: desenho do cronista Alexandre Rodrigues Ferreira
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Comunidade Carvoeiro na década de 1990

Segundo o senhor José Rodrigues, há uma história muito antiga que fala do surgimento
de uma imagem de Santo Alberto, na Ilha de Carvoeiro, que foi encontrada em cima de
um tronco de craveiro por um pescador que morava em Tapera do rio Caurés.
Ele levou a imagem do santo para Tapera e, chegando lá, os moradores escolheram um local para colocar a imagem do santo: em uma pequena capela coberta
de palha. Mas, no dia seguinte, foram ver a imagem e ela não estava no lugar que
haviam deixado no dia anterior. No início foi um mistério, porque não sabiam
onde a imagem poderia estar. Foi então que o pescador, que havia encontrado
a imagem, resolveu voltar ao local onde a encontrou e teve um susto ao ver a
imagem lá. As mantas da imagem estavam cheias de carrapicho e outros tipos
de planta, como se tivesse sido arrastada no mato. Hoje, os mais antigos contam que a imagem estava cheia de carrapicho porque o santo passeava pelos
campos e ao amanhecer retornava ao local onde fora encontrada a imagem
pela primeira vez, no tronco do craveiro.
Inconformado, o pescador novamente levou a imagem para Tapera e a deixou
na capelinha de palha, mas aconteceu a mesma coisa: a imagem sumiu, voltando
para o mesmo lugar onde fora encontrada, o dito tronco de craveiro. Depois de
três tentativas o então presidente da comunidade Tapera do Caurés mandou
cortar as pernas da imagem para ver se ela não retornaria mais para o tronco
de craveiro. De nada adiantou, no entanto, e resolveram então construir uma
pequena capela de palha no local para onde a imagem sempre retornava.
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F rancilene G omes P inheiro , 2011

Eduardo Neves, 1990

História da imagem de Santo Alberto

Comunidade Carvoeiro em 2011

Os moradores vizinhos foram aos poucos povoando o lugar e construindo
ali as suas casas. Os padres, sabendo dessa história, resolveram construir uma
capela de alvenaria para colocar a imagem do santo. Desde então passou-se a
realizar ali, todos os anos, uma grande festa em homenagem ao santo padroeiro dos pescadores, Santo Alberto.
Atualmente moram em Carvoeiro 19 famílias, 119 pessoas, sendo que 8 são
parentes da Dona Florentina, a maioria filhos e irmãos. As famílias têm como
principais atividades a agricultura e a pesca, cujos produtos são vendidos para a
população da Sede municipal e da própria vila. A caça também é praticada para
o consumo das famílias.
A vila é conhecida hoje como “Santuário Turístico”, por receber, durante o festejo de Santo Alberto, turistas e fiéis de vários lugares, muitos destes cumprindo promessas. A festa em homenagem ao Santo Alberto ocorre entre os dias
2 a 7 de agosto, com reza todas as noites, a chamada ladainha ou novena. Na
noite do dia 7 acontece o batismo das crianças residentes ou filhos de pessoas
devotas do Santo que vão à festa. No dia 8, no final da tarde, se inicia a procissão no rio, acompanhada pelos barqueiros, e termina nas ruas da pequena vila
de Santo Alberto.
Colaboraram com esta história José Rodrigues, Florinda Barbosa de Oliveira e a Secretaria
Municipal de Educação de Barcelos (Semec), com seus registros e dados secundários
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No ano de 1940, em São Joaquim habitavam cerca de 800 famílias de diversas
etnias: Baniwa, Baré, Arapaso, Pira-Tapuya, Tukano e outras. Muitas dessas famílias vieram ou foram trazidas do alto rio Negro e junto com elas havia também
nordestinos que vieram trabalhar na extração da borracha. A principal língua
falada era o nheengatu, além do português.

São Joaquim
Morada e resistência no Ciclo da Borracha
Estanislau da Silva Pinheiro Filho (Baniwa)

“Nessa época, quando Joaquim Alves morava na vila, o nome ainda não era Canafé. Eu não sei como era o nome também, não lembro muito bem. Só lembro que
o senhor Zeca Macedo morava em um lugar Chamado Bonfim no alto rio Negro.
Eu conto porque o finado Joaquim Alves me contou. (...) Nessa época trabalhavam
com a seringa e quando saíam do seringal iam para o castanhal. (...) eu queria
que tu visse, tinha muita gente, era muito habitada na beirada de Barcelos para
cima até São Gabriel. Era tudo habitado, tinha moradores e nessa época cada patrão queria que seu freguês morasse no seu próprio terreno.... se tia Alcina ainda
lembrasse, ela ia te contar muitas coisas, pois é, meu filho, assim que é a história”.
(Sr. Hermes Gomes)

O vilarejo de São Joaquim situava-se no município de Barcelos, Amazonas, na
margem direita do rio Negro, abaixo da comunidade de Canafé e acima do
vilarejo de Tomar, aproximadamente em frente à ilha Virgilio.
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Souza
de

Macedo
acervo pessoal de I racema

As informações relatadas neste texto
foram contadas pelo senhor Hermes
Gomes, filho do venezuelano Salvador Gomes e Carmem Maia da etnia
Baniwa, nascida na região de Marabitanas. O senhor Hermes nasceu em
rio Preto em um lugar denominado
Uixí e em 1950 mudou-se para a ilha
do Cupido, próxima a Canafé. Depois
da morte do pai, mudou-se para a comunidade de Canafé onde morou por
Carta-imagem com zoom em São Joaquim
muito tempo. Em 1999 mudou-se de
vez para Barcelos em busca de melhoria de vida e para levar os filhos a estudar. Hoje, com 75 anos, o senhor Hermes
é conhecedor das histórias do vilarejo, algumas delas também contadas pelo senhor
Joaquim Alves que narrava as histórias de seu pai, Antônio Alves, antigo morador do
lugar. Ele possuía uma plantação de cana para produção de cachaça que era vendida
para os comerciantes. Há algumas pessoas que lembram da existência de um alambique no médio baixo rio Preto. Mais tarde, Antônio Alves teria se dedicado a uma
grande plantação de café, o que deu o nome do vilarejo, Canafé:

O vilarejo foi fundado pelo cearense Augusto Lacerda, com ajuda de seus funcionários
e filhos, no ano de 1908. Ele tinha quatro filhos: uma menina, fruto do seu primeiro casamento com a senhora Creuza, e os outros três filhos (Tinho Lacerda, Nelly Lacerda
e Gutinho Lacerda), frutos do seu segundo casamento com a senhora Petí.
Outros seringalistas do rio Negro moravam em
São Joaquim para acompanhar os trabalhos nos
seringais, próximos dali. Mas foi Augusto Lacerda
que construiu sua casa nesse lugar, com o intuito
de formar um ponto de encontro para a entrega da produção de seringa. Ele tinha uma grande propriedade, possuía dois barcos enormes
Documento pessoal de
de ferro, um chamado Dário e outro chamado
Augusto Lacerda
Miss Nelly, ambos usados para locomoção, mas
apenas o barco Dário conduzia os produtos extrativistas como a borracha e outros que eram trocados com as mercadorias industrializadas também transportadas pelo mesmo barco. O barco Miss Nelly, não
se soube o motivo, logo foi abandonado na boca (entrada) do lago do Xibarú e,
nesse mesmo local, com o passar do tempo, afundou. Os mais velhos contam que,
além dos barcos, foram trazidos do Forte da Barra (onde hoje é Manaus), no ano
de 1952, quatro navios cheios de alimentos e trabalhadores como mão de obra
da seringa. Estes fizeram uma única viagem, pois na época o rio estava muito baixo
(seco) e os navios não puderam voltar para o lugar de origem ficando assim ancorados no porto do vilarejo e com o tempo também afundaram no local. No verão,
o vilarejo ficava totalmente abandonado, principalmente nos meses de outubro
a fevereiro, quando os habitantes se dirigiam às colocações (moradas associadas
à estradas de seringa) nas ilhas próximas: Nova Vida e Diogo, do senhor Augusto
Lacerda; Bom Lugar, de Elias de Souza; Bom Futuro, de Diogo Gonçalves; Vista
Alegre, de Joaquim Gonçalves Aguiar; o seringal Macará, de Marina Rodrigues; e
os seringais Nazaré e Tapera, do senhor Frederico Machado.
As ilhas e seringais eram trocadas, arrendadas e mesmo comercializadas entre
os patrões. Muitas tornaram-se disputa de heranças e alguns títulos até hoje
são repassados nas famílias e comercializados, mesmo sendo áreas da Marinha.
A ilha Diogo, por exemplo, pertencia ao senhor Diogo Gonçalves e depois de
um tempo abandonada tornou-se propriedade do senhor Augusto Lacerda.
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Nas colocações os seringueiros trabalhavam todo o verão e só retornavam ao
vilarejo para buscar produtos alimentícios e para desmanchar (colher) as roças
e fazer farinha, beiju, tapioca e outros. Feito todo o processo de abastecimento,
voltavam novamente para as colocações e continuavam o trabalho extrativista
durante todo o verão.
No inverno, a vila voltava a ser habitada novamente. No entanto, apenas alguns
moradores voltavam das ilhas enquanto outros adentravam nos igarapés para o
corte de piaçaba, geralmente trabalhando para o senhor Zeca Macêdo, no rio
Padauiri. As famílias que permaneciam no vilarejo se dedicavam à agricultura,
especificamente ao plantio de mandioca e frutos para o consumo próprio e
abastecimento da vila.
Essa vila existiu por muito tempo enquanto a extração da borracha estava
no auge. No ano de 1945, quando o mundo estava em plena Segunda Guerra,
a vila tornou-se um centro comercial no qual, segundo relatos de antigos
moradores, chegou a circular jornal regularmente e funcionar um cinema,
com objetivo de atrair mais pessoas para o local. Ali vários homens foram
recrutados para serem os soldados da borracha, naquele tempo não se perdia nem um dia de trabalho.
Muitos patrões da região enriqueceram rapidamente com a exportação de
borracha, mas com o fim da Guerra e a queda da exportação de seringa – porque outros países já eram capazes de produzir sozinhos sem ter que comprar
do Brasil – vilas como São Joaquim foram se extinguindo no rio Negro, as famílias foram se dispersando e formando sítios. Os locais mais procurados pelas
pessoas foram: Tomar, Canafé e Dari (antiga Lamalonga), permanecendo em São
Joaquim apenas o senhor Augusto Lacerda que fez do lugar uma grande fazenda
com muitas cabeças de gado.
“Até quando eu me lembro ele ainda morava lá, nós com tua avó já éramos
casados, 58, 59, 60, mais ou menos. Depois que ele foi embora de lá. É isso
mesmo eu me lembro bem eu já era casado. Eu me lembro que nós viemos
para votar pela primeira eleição aqui em Barcelos e o senhor Julio Macêdo,

o sobrinho do senhor Zeca Macedo, foi matar um boi em São Joaquim para
trazer para fazer almoço para os eleitores no ano de 1957, que foi o ano que
me casei. Daí pra lá que ele foi pra Manaus.”
(Sr. Hermes Gomes)

No entanto, essa fazenda não persistiu por muito tempo, até que o lugar foi
abandonado totalmente por volta de 1960. Depois que o vilarejo foi abandonado pelo senhor Augusto Lacerda, ele fez uma casa em outro local chamado
Dari e lá morou até que se mudou para Manaus. Deixou apenas vestígios de
seus barracões e a lembrança para muitos filhos de criação. Filhos estes dos
empregados de senhor Augusto Lacerda. Como os pais passavam a maior parte
do tempo cortando seringa, as crianças eram criadas próximas às casas dos
patrões e os tinham como padrinhos ou pai de criação, sobretudo quando os
pais biológicos faleciam.
Um exemplo dessa história é a dona Alcina da Silva que está com 105 anos.
Dona Alcina mora hoje no bairro Aparecida e tem pouca lembrança dos pais,
pois fora deixada muito pequena com o senhor Lacerda, o padrinho que a
criou.
Atualmente, de longe, vendo do rio, não é possível reconhecer São Joaquim,
devido o longo tempo que o lugar está abandonado. Tudo que se pode ver nesse lugar é um amplo matagal repleto de mistérios e de uma beleza sem igual.
Apenas é possível saber sobre São Joaquim por meio do relato das pessoas
mais velhas, antigos moradores que têm uma lembrança viva do lugar. A cada
ano que passa fica mais difícil colher informações sobre esse vilarejo, pois a
maioria dos conhecedores da história do lugar já faleceu e poucos contaram
as histórias para seus filhos e netos. Ao adentrar a área onde existiu o vilarejo,
ainda é possível, ver alguns artefatos antigos e o cemitério, local que o tempo
não conseguiu esconder. Nele, foram enterrados grandes comerciantes da época. As antigas histórias do lugar contam que os mortos foram enterrados com
toda a sua riqueza, causando curiosidade até hoje.
Colaboraram com esta história Hermes Gomes e Alcina da Silva

Lugar de Moreira, antiga Caboquena: desenho do cronista Alexandre Rodrigues Ferreira
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de Canafé no município de Barcelos, lugar onde se casou novamente e desse casamento nasceu Osvaldina e seus irmãos. Osvaldina morou em Canafé até os 16 anos
de idade. Após a morte de sua mãe, em 1963, quando mudaram para o rio Preto,
para trabalhar na extração da fibra de piaçaba e seringa.

Vila Conceição
Uma existência perdida no tempo

acervo pessoal de

Osvaldina Rodrigues Alves

Celso Jânio Dias Campos (Tariana)

Carta-imagem com zoom em Vila Conceição

Família de dona Osvaldina Rodrigues em Vila Conceição (1970)

A comunidade de Vila Conceição situava-se à margem esquerda do rio Padauiri,
afluente do rio Negro, a noroeste do município de Barcelos. Essa comunidade
chegou a ter mais de cem pessoas, nas décadas de 1940 a 1960 e, atualmente, é
apenas um lugar dominado pela mata. Os moradores, devido à precariedade dos
serviços de saúde e educação e pela desvalorização da seringa, foram aos poucos
abandonando o lugar, deixando somente vestígios no local.
“Quando cheguei lá ainda havia muitas pessoas, mas quando começou a ter
a necessidade de colocar nossos filhos na escola, as pessoas começaram a se
mudar para outros lugares, porque na nossa vila não havia mais escola.”
Osvaldina Rodrigues – Baré, antiga moradora.

A história de dona Osvaldina é muito importante de ser contada, pois é semelhante
à de muitas famílias da região. Seu avô por parte de mãe era da etnia Baré e sua avó
era Tariana, ambos do alto rio Negro. Seu avô por parte de pai veio do estado do
Pará, da cidade de Santarém, e casou-se com sua avó, que também era Baré. A mãe
de Osvaldina já era casada e morava na comunidade de São José, no município de
São Gabriel da Cachoeira, com sua mãe, avó de Osvaldina. Após a morte do marido,
a viúva estava só e sem trabalho e então mudou-se com sua mãe para a comunidade
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Passados alguns meses ela recebeu uma carta de sua tia na qual dizia que a vida
que ela estava levando era uma vida muito difícil, sofrida e isolada no meio da
mata e que achava melhor que deixasse esse trabalho nas empresas extrativistas e que fosse morar com ela na cidade. Aceitando o convite, ela mudou-se
para a cidade de Barcelos onde residiu por mais de três anos. Depois desse
tempo, em 1966, ela se casou com um morador de Vila Conceição e mudou-se
para lá, permanecendo no lugar por muitos anos.
Antes de se tornar uma vila propriamente dita, Vila Conceição era um sítio
que pertencia à senhora Adelina, comerciante e compradora de seringa, que
ocupou o local em meados de 1912. Depois de muitos anos, entre 1935 a 1975
com o trabalho de extração da fibra de piaçaba e a supervalorização da seringa
na época, as pessoas que antes estavam somente de passagem para o trabalho
extrativista, começaram a se agrupar e passaram a residir no local, formando
assim uma comunidade. Foram tantas pessoas que a comunidade foi elevada à
categoria de Vila recebendo o nome de Vila Conceição em homenagem a nossa
Senhora da Conceição, então se fazia festas todos os anos em homenagem à
Santa no dia 08 de dezembro.
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A Vila era composta por casas construídas ao redor de uma igreja. Segundo
Osvaldina, “Na vila tinha uma grande igreja bem no centro, era cheio de casas ao
redor dela. Ela era feita de madeira e de chão batido e era bem alta”. As pessoas
moradoras eram de vários lugares do rio Negro e de fora também, conviviam
indígenas das etnias Baré, Baniwa, Tukano, e outros, de outras regiões do país,
principalmente do Nordeste. Estes vinham trabalhar na extração da seringa, casavam, formavam suas famílias e acabavam não mais voltando para suas
origens, aumentando assim a população local. Havia também pessoas que iam
para os festejos da santa, casavam-se e também não voltavam mais, tornando-se moradores da Vila. Eram tantas pessoas que mesmo com o aparecimento,
em meados de 1940, de uma doença infecciosa conhecida como beribéri a
qual ocasionou muitas mortes, a Vila não foi abandonada.
As pessoas da Vila, assim como de toda a região do rio Padauiri, trabalhavam
principalmente na extração da fibra de piaçaba e seringa, sendo que durante o
inverno, período chuvoso, os igarapés estavam cheios e os igapós tomavam conta das áreas de várzea tornando impossível extrair a seringa. Ao mesmo tempo,
era mais fácil o acesso às “cabeceiras” dos igarapés, onde realizavam a extração
da piaçaba. Durante esse período, a Vila ficava com apenas alguns moradores,
sendo a maioria mulheres e crianças. Durante o resto do ano, o trabalho era
dedicado à extração da seringa e à agricultura de subsistência. O trabalho de
extração da seringa era realizado em uma área atrás da Vila e em outros locais
próximos. Os produtos eram vendidos aos patrões, Caminhas e JG Araújo, os
maiores compradores da região, que na época compareciam periodicamente
para recolher os produtos. A partir dos anos 1960, outros patrões trabalharam
na região: Sebastião Macêdo, Frederico Machado, Luís Mourão, Arismar Lopes
e José Basílio são os mais conhecidos. Este último chegou a fixar residência
na Vila, para onde se mudou com toda a família, incluindo sogro e cunhados.
Eles chegaram à região levando consigo seringueiros de outros rios. Na Vila, o
senhor Frederico Machado mandou construir um grande barracão para armazenar mercadorias; e que mais tarde serviu de residência da família Pimenta, do
finado Raimundo Afonso Pimenta, marido de Osvaldina. Em meados dos anos
1966 o barracão foi demolido e no lugar ergueu-se o armazém e casa de morada do senhor José Basílio, que veio a falecer em novembro de 1969.
Em 1970 foi implantada a primeira escola na Vila, sendo a dona Beliza Dias a primeira professora a lecionar na escola. Em 1977, a Escola funcionou sob os trabalhos do professor Euclides Oliveira de Souza, filho do casal José Tomé e Antônia
Oliveira. Euclides foi o último professor a lecionar na Vila Conceição, até 1981,
quando se mudou para Barcelos, passando a atuar em escolas da rede estadual.
Nesse momento, com a desvalorização no mercado da seringa, um dos trabalhos
motivadores para permanência daquelas pessoas na Vila, as famílias passaram a
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investir mais na extração da piaçaba que ocorria nos igarapés mais próximos à
atual comunidade de Akuquaia. Decidiu-se, assim, pela instalação da escola na comunidade e não na Vila. Aos poucos, as pessoas foram se mudando para Akuquaia.
As famílias levaram consigo o costume de festejar o santo padroeiro, que por
essa época já não era mais Nossa Sra. Conceição. Ainda na década de 1950, a
Vila Conceição havia deixado de festejar Nossa Senhora da Conceição passando a homenagear São José, depois que os comunitários foram atendidos em
uma promessa feita ao santo para melhora da saúde do senhor Sebastião de
Souza – filho de Tomé de Souza – e, então, passaram a realizar os festejos no
dia 19 de março, dia de São José. Com a mudança de grande parte das famílias
para Akuquaia, levaram consigo o costume de festejar São José, comemorado
até hoje pelas famílias que lá residem atualmente.
Assim, no começo da década de 1980, já não havia tantos moradores em Vila
Conceição, Dona Osvaldina e o marido, devotos de Santo Alberto, decidiram
homenagear o santo e levantaram o mastro em 23 de dezembro. Os outros
moradores da Vila e dos sítios vizinhos estimularam a continuação do festejo e
assim o fizeram. No entanto, não mantiveram a tradição de realizar a festa em 8
de agosto e o faziam próximo ao Natal, quando todos estavam reunidos na Vila.
Após alguns anos, foi a vez de a comunidade de Akuquaia sofrer com o esvaziamento, pois depois que as crianças concluíam a 4ª série, os pais sentiam a
necessidade de eles continuarem os estudos. Além disso, as políticas públicas
voltadas para a saúde nas comunidades eram quase que inexistentes. Isso fez
com que quase todos os moradores migrassem para outras comunidades, para
a Sede municipal, e outros lugares, como a capital do estado, Manaus.
Em 1996 dona Osvaldina Rodrigues, última moradora da Vila, deixou o lugar
quando seu marido faleceu. Nessa época ela era funcionária da CPRM, fazia
medições do nível da água, mas, com as filhas na cidade estudando, sozinha, ela
preferiu deixar o lugar. Vila Conceição foi totalmente abandonada, hoje o lugar
está dominado pela mata e passando pelo local é possível ver apenas alguns
vestígios deixados pelos antigos moradores.

Colaboraram com esta história Osvaldina Rodrigues Alves, Antônio Pimenta e Edgards Bittencourt
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Pai Raimundo
Alegrias e conflitos dos povos na floresta

acervo pessoal de

Osvaldina Rodrigues Alves

Cleidinaldo dos Santos Soares (Lanawa)

Alunos em frente à escola São José (1989)
Carta-imagem com zoom em Pai Raimundo

A comunidade Pai Raimundo foi formalmente reconhecida pela Prefeitura municipal de Barcelos em meados de 1970. Ela situava-se à margem direita do rio
Demeni, pouco acima da foz, onde havia muito peixe e a terra era muito fértil.
Ela era uma das maiores comunidades da região dos rios Aracá e Demeni, com
aproximadamente 15 famílias, que antes viviam em sítios nas margens dos rios,
colhendo produtos da natureza para sua sobrevivência.
O prefeito nos anos de 1975/76 era Edson Rodrigues de Alencar. Ele não havia sido eleito pelo povo, mas sim nomeado por algumas autoridades locais e
governou por mais ou menos seis meses, quando então foi retirado. Uma das
ações de seu governo foi, antes de tudo, realizar uma reunião com os extrativistas que trabalhavam nas chamadas empresas que operavam nos rios Aracá e
Demeni, e moravam de forma itinerante nas colocações e paragens.
Na reunião, decidiram que deveriam fundar uma comunidade e construir uma
escola para os filhos daquelas pessoas que viviam à beira dos rios. Assim, na busca
pelo lugar ideal, tiveram apoio da Diocese que cedeu um terreno no rio Demeni.

Nessa região viviam, em sua maioria, pessoas mais velhas que já não tinham força
para trabalhar com os mais jovens no extrativismo. No rio Demeni havia alguns
sítios, dentre eles: o sítio Flechal, que pertencia ao senhor João Palma, um nordestino, o sítio Samaúma pertencente à Paróquia Imaculada Conceição, o sítio Jalauaca que pertencia ao senhor João Soares e o sítio Tabatinga que era do senhor
Arlindo Soares, ambos da etnia Lanawa15. Os sítios do Demeni não existem mais,
exceto Samaúma que hoje é uma comunidade. Já os sítios do rio Aracá daquela
época – Andirobal e Romão – são habitados até hoje, sendo que Romão mais tarde viria a se tornar uma comunidade. Nesses sítios moravam muitas das pessoas
que se mudaram para a comunidade Pai Raimundo.
Diferentemente do que eram acostumadas, antes vivendo em paragens e
colocações, as famílias levadas para Pai Raimundo tiveram que construir
casas, orientadas pelo padre Francisco Leodato, pároco da época, com ajuda
do padre João Badalotti, que era responsável pelas viagens nas comunidades, conhecidas até hoje como “itinerância”. Nessas itinerâncias, os padres
realizavam os sacramentos: batizados, casamentos, primeira eucaristia, bem
como missas e encontros de catequese. E assim iniciou-se a comunidade de
Pai Raimundo. Naquele tempo havia aproximadamente dez famílias morando
na comunidade, quando o então prefeito indicou a primeira professora para
o local, que se chamava dona Inez. Ela começou a dar aulas em uma pequena
Há poucos Lanawa vivos, quase todos parentes de João e Arlindo Soares. Sabe-se quase nada sobre a história
desse povo. As poucas histórias que são contadas dizem que eles são originários do alto rio Demeni, principalmente
da Venezuela.

15
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casa de palha, mas devido a conflitos com a comunidade ela avisou que sairia
de lá. Lideranças da comunidade Pai Raimundo e das comunidades e sítios
que tinham seus filhos estudando naquela escola foram até a Secretaria de
Educação do município reivindicar um professor.
Após a chegada dos salesianos até 1978, a Educação no Município de Barcelos era gerida pela Missão, ou seja, pelos padres, bem como em todo rio
Negro. Nesse tempo a Paróquia coordenava oito escolas rurais, situadas em
Tomar (Ambrosio Aires), Pai-Raimundo (São José), Moura (Santa Rita), Carvoeiro (Santo Alberto), São Luis (Moacir Fernandes de Oliveira), Tapera do
Caurés (Valdir Pereira e Silva), Dom Pedro II (Dr. André Araújo) e Baturité
(Sant’Ana). A educação rural, como era conhecida, foi mais tarde repassada
para a prefeitura. Isso ocorreu no ano de 1978 quando o responsável pela
missão em Barcelos era o padre Francisco Leodato. Depois, quem assumiu
foi o padre Luciano que entregou definitivamente a responsabilidade da gestão da educação para a prefeitura em 1980, a qual construiu as escolas no
modelo de internatos, como a escola de Pai Raimundo.
Foi por causa da cobrança das lideranças, com o apoio da igreja, que o governo municipal mandou construir uma escola de alvenaria em Pai Raimundo em
1976 que viria a se chamar São José e tornar-se famosa no município pela sua
estrutura e tamanho. A escola chegou a ter 45 alunos, sendo que 30 deles eram
internos e 15 moravam na comunidade.
O padre João Badalotti sugeriu à prefeitura o nome de uma professora de Santa Isabel do Rio Negro, velha conhecida, que era recém-chegada ao município
de Barcelos. Ela mudou-se para acompanhar o marido que veio trabalhar no rio
Aracá. Dona Luíza foi professora durante sete anos, mas a escola só foi concluída posteriormente, quando outro professor lecionava, já na gestão do prefeito
Marconi Edson de Jesus Mendes, nos anos de 1986 a 1988.
O internato funcionava para os alunos que não moravam na comunidade e
que, pela distância, os pais não podiam levá-los todos os dias para a escola.
Todos os sábados os pais dos alunos internos levavam a merenda para seus
filhos, pois quando a escola foi construída a Secretaria de Educação era responsável apenas pelos professores, não havia merenda para os alunos. Esta
seria responsabilidade dos pais. Sendo assim, todos os sábados os pais se
revezavam no remo para levar a merenda para os seus filhos. A escola deu
bastante certo, era bem animada. No dia 7 de setembro eles marchavam e
faziam diversas apresentações e brincadeiras envolvendo os alunos e moradores, recebiam pessoas de outros lugares que chegavam para festejar junto
com eles, uma tradição em Santa Isabel do Rio Negro, município de origem
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da professora, onde até hoje se comemora o”Verde e Amarelo” na semana
de 7 de Setembro. Havia outras datas comemorativas também: como dia dos
pais, das mães, das crianças, dos professores, etc. Na rotina da escola havia
o trabalho na horta, mantida pelos próprios alunos que plantavam cebolinha
de palha, tomates, couve, batatas, pimentas e outros para complementar o
que seus pais traziam para a merenda. A merenda levada pelos pais era variada: carnes de diversos animais da região, peixes frescos e salgados e também
frutas do mato (açaí, bacaba, buriti, cupuí - cupu do mato). Todas as tardes
depois do trabalho e estudo as crianças brincavam de futebol e depois tomavam banho para dormir.
Uma das versões sobre o término da comunidade é contada pelas pessoas que
trabalhavam na Secretaria Municipal de Educação naquela época. Dizem que as
famílias saíram da comunidade por motivo de falta de continuidade dos estudos, pois a escola da comunidade tinha apenas até a 4a série.
No entanto, segundo contam alguns ex-moradores antigos, dentre eles
o senhor Américo Agostinho (Tariana), as famílias que lá moravam não
estavam satisfeitas com o lugar, não queriam mais ficar paradas, eram
extrativistas e, como não praticavam agricultura há bastante tempo, tinham dificuldade de garantir o rancho para sua alimentação, como farinha
e derivados. Sentiam necessidade não só de alimento, mas também de
roupas, calçados, cadernos para os filhos, etc. Os pais sempre saíam da
comunidade para trabalhar fora com os patrões na retirada de borracha,
sorva, piaçaba e castanha e na pesca de peixe ornamental e bichos de
casco para vender. Com o passar do tempo, muitos deles levaram suas
esposas e filhos para ajudá-los nos trabalhos.
Depois de certo tempo, foram criadas outras escolas em outras comunidades
próximas, como em Jalauaca (rio Demeni) e em Andirobal (rio Aracá), antigos
sítios de morada de algumas dessas famílias que moravam em Pai Raimundo,
mas era nesses outros lugares que tinham história e parentes e então decidiram retornar, levando seus filhos e diminuindo bastante a quantidade de
alunos e moradores da comunidade Pai Raimundo.
Nesse momento parecia que a comunidade estava prestes a acabar. Em 1983,
três anos após a criação das outras escolas rurais, havia apenas uma família, e
a comunidade que era tão grande e animada estava ficando no cerrado, o mato
estava tomando conta, porque não tinha ninguém para limpar, já não era a mesma,
muita gente já não se sentia bem naquele lugar e por isso a abandonaram. Logo
em seguida chegaram aproximadamente quatro famílias Baniwa, bastante numerosas entre homens, mulheres, jovens e crianças, e aos poucos foram retomando
parte 1

55

a comunidade, começaram a limpar novamente o local, principalmente a escola,
porque queriam que seus filhos estudassem. Essas famílias Baniwa vieram do alto
rio Negro, do rio Içana, com a expectativa de melhorar de vida. Eles mesmos
escolheram os professores para dar aula para seus filhos. Estes vieram a ser os
dois últimos professores da comunidade: Antonio Pimentel (Tukano) e Antonio
Venâncio (Baré), os quais permaneceram lecionando para as poucas crianças que
restavam até o término da comunidade. Eles se identificaram muito naquele lugar, pois a terra era muito boa e havia muito peixe, coisas que não existiam em
abundância no lugar de onde vinham, principalmente a abundancia de peixes. Na
época, a Funai colaborou, doando alguns carneiros para eles criarem e incentivou
a criação de outros animais na comunidade. Assim, com o passar do tempo, os antigos moradores começaram a voltar seus olhos novamente para a comunidade.

por formigas saúvas, devorando tudo que encontravam pelo caminho. Depois
de tudo isso, por volta de 1989, algumas famílias voltaram para suas antigas
comunidades, enquanto outras se mudaram para a Sede municipal de Barcelos,
todas no bairro de São Sebastião. Os antigos moradores também foram abandonando o lugar novamente e assim foi se acabando de uma vez a comunidade.

Colaboraram com esta história
Laureano João da Silva, Américo Agostinho Ferreira Soares,
Maria de Nazaré dos Santos Soares, Estefânia Melgueiro dos Santos,
Adenor de Souza Soares, Iracema Macedo de Souza, Raimundo Campos,
Mamédio José dos Reis, Luiza Matheus e dados da Semec.

Não faz muito tempo, as pessoas que habitavam o rio Negro e seus afluentes não se consideravam indígenas pelo fato de serem discriminados por tal
origem e por isso eles tinham medo de assumir ou realmente não tinham o
conhecimento sobre sua origem e etnia. As famílias Baniwa que chegaram à
comunidade eram chamadas de “índios”, marcando a diferença entre eles. Essa
questão começou a gerar conflitos entre os novos e os antigos moradores da
comunidade que, segundo relatos, começaram a sentir inveja das pessoas que
estavam desenvolvendo a comunidade, se perguntando: “como que esses ‘índios’
conseguiram reviver a comunidade e a gente não?”.
O senhor Laureano João da Silva, Baniwa, era de uma dessas famílias que ajudou a comunidade a crescer. Segundo ele conta, foi o último morador a deixar
a comunidade e mudar-se para a Sede municipal de Barcelos. Ele nasceu na
região de São Gabriel da Cachoeira e lá vivia com seus parentes até que, por
motivo de uma briga entre seus primos, a qual terminou com a morte de um
deles, deixaram a comunidade Pupunha Urupitá, no rio Içana. Foi assim que
ele, sua família e de seu pai, descendo o rio Negro, chegaram na região de
Barcelos e no rio Demeni, na comunidade de Pai Raimundo, por volta de 1983.
Nos primeiros anos, não tinham roça aberta e emprestavam roças de algumas
famílias da comunidade Samaúma. Depois de dois anos essas famílias obtiveram
manivas e frutas para plantar em uma roça própria, aberta em uma área que
consideravam muito boa, a qual que cultivaram por seis anos.
Segundo contam ex-moradores da comunidade Pai Raimundo e de outros sítios e comunidades próximas, certo dia alguns dos antigos moradores foram
à comunidade após terem bebido, provocando uma grande briga que envolveu
quase todos os homens do lugar. Houve muita ofensa e acusações. Conta-se
que, após a briga e as ofensas, ninguém mais queria morar lá e até mesmo que
um pajé teria “estragado o lugar”, com um feitiço teria feito a roça ser invadida
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no rio Negro

participativas

Pesquisas
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Pesquisar no rio Negro, com sua configuração social tão complexa, requer uma
metodologia que privilegie a compreensão das relações e que dialogue com
elas. A pesquisa desempenhada de forma colaborativa e intercultural desenvolve um processo de registro e produção de conhecimento envolvendo os atores locais não só no que concerne ao conteúdo dos diferentes conhecimentos
histórico-científico e cosmológico-tradicional, mas da própria forma de registrar
e discutir os temas, respeitando o tempo e a maneira de fazê-los.
A pesquisa desenvolvida segundo essa metodologia é muito mais do que uma
importante ferramenta de sistematização e análise, pois prepara e estimula os
atores para dar continuidade aos processos, tanto de produção de conhecimento
quanto de organização da sociedade civil. Trata-se, portanto, de um método de
formação de pesquisadores e gestores.
Várias experiências nesse formato foram desenvolvidas no rio Negro, no âmbito
da parceria Foirn/ISA, tendo como objetivo: a) execução de projetos comunitários de manejo de recursos pesqueiros e florestais; b) desenvolvimento e implementação de experiências piloto de educação escolar indígena por meio de
escolas interculturais multilíngues; c) mapeamentos participativos, levantamentos
socioeconômicos e demográficos e d) registros de narrativas, mitos e práticas
tradicionais associadas.
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Como exemplo dos desdobramentos de ações de pesquisa integradas com
projetos, as escolas indígenas diferenciadas produziram não apenas novos dados como também novos papéis sociais (professores indígenas, pesquisadores
e agentes indígenas de manejo ambiental, por exemplo). Consequentemente,
formaram-se novas relações interinstitucionais e possibilidades inovadoras de
produção e gestão do conhecimento.
Os diagnósticos participativos desenvolvidos conjuntamente com os atores locais
foram fundamentais para subsidiar e mesmo elaborar políticas públicas inovadoras: como a implantação do Distrito Sanitário Especial Indígena – Dsei (2000); o
Projeto de Documentação Balcão da Cidadania (2003 e 2012); o Programa de
Proteção e Fiscalização de Terras Indígenas (2001-2005); o Plano Diretor da cidade de São Gabriel da Cachoeira (2006); as Recomendações para o Ordenamento
Pesqueiro do Médio Rio Negro (2012). Além do reconhecimento de dois patrimônios imateriais da cultura brasileira, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan): a Cachoeira das Onças (Iauaretê), em 2006; e o Sistema Agrícola Tradicional do rio Negro (SAT- Rio Negro), em 2010.
A Cachoeira de Iauaretê foi o primeiro registro no Livro dos Lugares do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, do Iphan (Ministério da Cultura). Iauaretê é
um distrito do município de São Gabriel da Cachoeira (AM), no extremo noroeste brasileiro, onde vivem cerca de quatro mil pessoas. O lugar patrimonializado é
um trecho do rio Uaupés considerado sagrado pelos povos Tariana e Tukano, bem
como por outras etnias que vivem em Iauaretê.
Para saber mais, acesse: http://isa.to/1d8tmEr

O Iphan reconheceu o SAT do Rio Negro como Patrimônio Cultural do Brasil
no Livro dos Saberes e Modos de Fazer, reconhecendo a riqueza de saberes e
práticas, a diversidade das plantas cultivadas, as redes de circulação das plantas e
conhecimentos associados. Somando a isso a importância desse sistema para a
segurança alimentar regional e a sustentabilidade do modo de produzir que permite a conservação da floresta.

A coleção Narradores Indígenas do Rio Negro, que reúne narrativas de autoria
indígena sobre os mais importantes mitos de criação, história dos povos, explicações de benzimentos de cura ou proteção contra doenças e as visões indígenas
dos contatos com os brancos. São versões repassadas por avôs e pais às futuras
gerações e transcritas em oito volumes, alguns deles premiados.

A série Conhecimentos Indígenas, Pesquisa Intercultural possui dois volumes publicados até 2013, que reúnem artigos sobre produção colaborativa de produção de
conhecimento envolvendo jovens pesquisadores, estudantes indígenas e conhecedores mais velhos, com ou sem a participação de cientistas. A série foi concebida
para colaborar com a construção de um programa de formação superior indígena
no rio Negro.

Para saber mais, acesse: http://isa.to/1d8ttzQ

A maior parte desses processos de pesquisa desenvolvidos em parceria com as
comunidades e associações foi publicada, tendo na divulgação deles o objetivo de
compartilhar os resultados, valorizar o conhecimento tradicional e estimular a
propagação de outras experiências de pesquisa. Entre eles, destacam-se:
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A série Pescarias no Rio Negro possui três volumes que tratam das atividades
pesqueiras na bacia do rio Negro, incluindo as diferentes modalidades de pesca,
dos povos indígenas, das demais populações tradicionais ribeirinhas e também
das empresas de pesca e turismo. A série publica subsídios para um ordenamento pesqueiro e informações sobre conhecimentos e práticas regionais visando
valorizá-las e contribuir para uma economia sustentável da pesca.
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Os dois volumes da coleção Kaawhiperi Yoodzawaaka (em Baniwa), “O que a gente precisa para viver
e estar bem no mundo”, apresentam monografias
resultantes das pesquisas conduzidas por pesquisadores indígenas da Rede de Escolas Baniwa e
Coripaco, da bacia do rio Içana. As pesquisas abordam assuntos relacionados ao manejo de recursos
e ambientes, refletindo sobre um futuro sustentável a partir da noção do que é viver e estar bem
no mundo, segundo os valores e as prioridades
dos povos Baniwa e Coripaco.

Contextualização do
Levantamento Participativo
Socioambiental de Barcelos
A partir de 2005, a parceria entre Foirn/ISA iniciou ações na região do médio
rio Negro, seguindo demandas formuladas pelo próprio movimento indígena,
em geral voltadas para o fortalecimento das organizações de base (associações), para o reconhecimento dos direitos territoriais e valorização cultural.
Estabeleceu-se então protocolos colaborativos juntamente com as associações indígenas locais para o melhor conhecimento da região. Foi iniciado um processo contínuo de mapeamento sociodemográfico das comunidades associado a um diagnóstico
participativo de áreas de uso e ocupação tradicional, bem como os conflitos por
acesso a recursos existentes e propostas para o ordenamento dos diferentes usos.
A primeira pesquisa de fôlego foi realizada com o objetivo de levantar informações gerais sobre o perfil da população que reside na Sede municipal de
Santa Isabel do Rio Negro. O objetivo era colocar Santa Isabel no mapa da
Amazônia, contando um pouco de sua história e perfil populacional, considerando as poucas informações existentes sobre o município. Uma equipe de 14
pesquisadoras mulheres foi formada para atuar na realização de entrevistas
domiciliares, as quais foram orientadas por um questionário que abordou
temas sobre economia, educação, origem geográfica dos moradores, saúde e
saneamento básico. Neste Levantamento foram realizadas 975 entrevistas e
parte das análises e resultados pode ser lida na publicação: Santa Isabel do Rio
Negro (AM): situação socioambiental de uma cidade ribeirinha no noroeste da Amazônia brasileira (C.Dias, 2008). Levantamentos participativos com metodologias
semelhantes foram realizados na Sede municipal de São Gabriel da Cachoeira
e nos distritos de Iauaretê e Cucuí.

A série Mapas de áreas de uso das comunidades do rio Tiquié teve início em 2011
com previsão de elaboração de 15 mapas. Os agentes indígenas de manejo
(Aimas) trabalham em conjunto com suas comunidades contemplando temas
como geografia ribeirinha, manejo dos peixes, roças e capoeiras, paisagens florestais, lugares importantes e toponímia. Os mapas livres originais elaborados em
oficinas coletivas são posteriormente digitalizados, editados e impressos para distribuição nas comunidades. Têm como objetivo contribuir para o manejo sustentável dos recursos.
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O Levantamento Participativo Socioambiental de Barcelos é parte desta série
de levantamentos que busca traçar um perfil socioambiental do médio e alto
rio Negro. Em paralelo, aconteceram e ainda estão em curso diversas outras
pesquisas interculturais e mapeamentos colaborativos que mantêm atualizado um
banco de dados espacializado das comunidades e sítios, com informações básicas
sobre população, etnias, associativismo, educação, saúde, comunicação, projetos
de renda e manejo e patrimônio socioambiental.
Barcelos indígena e ribeirinha | um perfil socioambiental baseia-se na
análise dos dados oriundos do Levantamento Participativo Socioambiental de
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Barcelos, realizado em parceira pela Asiba e pelo ISA, em três etapas: 1) formulação e aplicação de questionários nas comunidades e Sede municipal, 2) elaboração de banco de dados e digitação dos questionários preenchidos e 3) revisão e análise dos resultados encontrados. Buscou-se associar um levantamento
acerca do perfil socioeconômico das comunidades de Barcelos à formação de
pesquisadores indígenas locais, bem como ao fortalecimento institucional da
Asiba, ao permitir que o sistema de entrevistas e o banco de dados pudessem
ser utilizados para atualização do cadastro familiar de associados.

Localização das comunidades que participaram do Levantamento

Dessa forma, as entrevistas foram feitas com as famílias indígenas moradoras
da Sede municipal que são associadas à Asiba e com as famílias das comunidades e sítios indígenas e ribeirinhos de Barcelos localizadas na área de atuação
da associação na margem direita do rio Negro e nos afluentes Caurés, Demeni, Aracá, Quiuini, Padauiri e Jurubaxi. O universo desta pesquisa foi definido
considerando os objetivos do Levantamento. Dessa forma, portanto, o recorte não considera o território Yanomami contido no município de Barcelos16.
Localmente é feita uma divisão do município por “calhas de rio”, a qual considera
os afluentes do rio Negro enquanto “sub-regiões” diferentes. Assim, utilizando a
classificação local, a pesquisa também agrupou as comunidades nessas sub-regiões,
apresentadas no mapa ao lado, para realizar análises por recorte regional. Aqui, a
“Sede municipal” será tratada também como uma sub-região, agrupando os bairros
da cidade. Além da análise geral dos dados e segundo o recorte regional, há alguns
destaques para os resultados por comunidade ou bairro, de forma a apresentar
tanto as semelhanças quanto as especificidades das sub-regiões e suas comunidades.

Regiões definidas a partir dos rios afluentes e suas comunidades
rio Demeni (Bacabal e Samaúma)
rio Aracá (Bacuquara, Elesbão, Kuqui, Romão)
rio Caurés (Nossa Senhora Auxiliadora da Apuluaca, Tapera do Caurés, São Roque)
rio Jurubaxi (São Francisco)
rio Negro (comunidades da margem direita do rio Negro: Baturité, Boa Vista, Canafé,
Cauboris, Cumaru, D. Pedro II, Lago Grande, Manacauaca, Piloto, Santa Luzia, São Luís,
Tomar e Floresta I)
rio Padauiri (Akuaku, Akuquaia, Nova Jerusalém, Tapera)
rio Quiuini (Ponta da Terra, Santa Inês – Bulixu, Valério)

As comunidades pesquisadas são compostas por famílias indígenas dos troncos Arawak, Tukano e Maku, além de
não indígenas. Até o momento de análise dos resultados da pesquisa, havia apenas uma família Yanomami, moradora
na Sede municipal de Barcelos, cadastrada como associada à Asiba, à qual procurou a associação espontaneamente.

16
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Os dados aqui apresentados são resultados da sistematização das 676 entrevistas domiciliares realizadas nas 30 comunidades indígenas e ribeirinhas e na
Sede municipal de Barcelos entre os meses de maio de 2009 a maio de 2010.
Para o levantamento, foram desenvolvidos dois questionários para momentos
diferentes de entrevista: um coletivo – em reunião com a comunidade – e
um familiar. A equipe de pesquisadores viajou nas comunidades e sítios para
realizar o trabalho. Primeiramente era realizada uma reunião com todos os
presentes na comunidade para explicar os objetivos da pesquisa e aplicar o
questionário coletivo e, em seguida, os pesquisadores dividiam-se na visita
aos domicílios. A entrevista familiar era orientada pelo(a) chefe da família,
com contribuição de outros membros. Durante a pesquisa e as entrevistas,
o preenchimento dos questionários foi feito considerando o núcleo familiar
principal: marido, esposa e filhos. Os pais do casal ou seus filhos adultos
solteiros, por exemplo, mesmo quando residentes na mesma casa, foram
considerados outro núcleo familiar, outra família.
Esse procedimento foi definido junto com a Asiba, devido à necessidade de
diferenciar os cadastros de associados, uma vez que os adultos solteiros
poderiam ter filhos, mesmo não possuindo cônjuge. Além disso, em geral,
possuíam outra atividade econômica, logo, outros dados em relação ao que
faziam e produziam.
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Ainda no ano de 2000, quando o movimento indígena de Barcelos estava se
organizando e a Asiba foi criada, a Foirn realizou um censo nas comunidades
do município atendendo à demanda por reconhecimento de Terras Indígenas,
bandeira de luta em apoio aos direitos indígenas assegurados pela Constituição
Federal. Foi este levantamento preliminar que definiu a área de atuação da Asiba e é nesta área e nessas 30 comunidades que foi realizado o Levantamento
Participativo Socioambiental de Barcelos.

Temas

do

Questionário Coletivo

1) Sobre a comunidade
1.1 População
1.2 Número de famílias e de pessoas residindo fora
1.3 Número de casas habitadas e vazias
1.4 Número de sítios pertencentes à comunidade
1.5 Número de roças familiares e comunitárias
1.6 Fundador da comunidade, sua etnia e onde nasceu
1.7 Tempo da comunidade no local, se existia anteriormente em outro lugar, qual a
distância do atual e o motivo
1.8 Lista de equipamentos e construções existentes
2) Educação
3) Saúde
4) Pesca
5) Áreas de uso
6) Mudanças Ambientais e Climáticas

Temas

do

Questionário Familiar

1) Perfil sociocultural
1.1 Número de membros da família
1.2 Etnia, gênero e idade de cada membro da família
1.3 local de nascimento de cada membro da família
1.4 documentação
1.5 línguas indígenas compreendidas e faladas
1.6 principais atividades econômicas da família
2) Conhecimentos Tradicionais, Religião e Trajetória
2.1 pajés, rezadores, conhecedores de plantas e de histórias antigas citados pela
família
2.2 opção religiosa majoritária da família
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2.2 trajetória de migração e motivos de mudança
2.3 relações de parentesco em outras localidades
3) Educação e serviço militar
3.1 escolaridade dos membros da família
3.2 número de crianças com idade escolar que não estudam e motivo para estar fora
da escola
3.3 número de estudantes que moram em outra localidade durante o ano letivo
3.4 número de membros da família servindo o exército
4) Economia
4.1 produção de artesanato e formas de uso/venda
4.2 existência de roças e distância
4.3 produção agrícola com fins de comercialização
4.4 produção de pescado, peixe ornamental e bichos de casco com fins de
comercialização
4.5 produção extrativista com fins de comercialização
4.6 produção de piaçaba
5) Renda
5.1 fontes de renda assalariadas e aposentadoria
5.2 auxílios do governo
5.3 empréstimo e dívidas
5.4 comércio na família

Para realização do levantamento foi formado um grupo de 13 pesquisadores, sendo que nem todos acompanharam todas as fases da pesquisa.
O Levantamento Participativo Socioambiental de Barcelos possibilitou que jovens indígenas participassem de diferentes etapas da produção de um diagnóstico, desde a concepção do projeto, a discussão dos objetivos, a elaboração dos
questionários, a organização logística para realização das entrevistas e aplicação dos questionários, revisão e organização do material coletado, construção
de um banco de bados, inserção dos dados, elaboração dos relatórios de dados
(somatórias, comparações e cruzamento de dados), análise dos resultados e
produção de textos para compor esta publicação.
Na última fase, para a revisão dos questionários, inserção de informações no
banco de dados, validação técnica dos relatórios de análise e elaboração dos
textos analíticos foram considerados o conhecimento de informática e o interesse dos pesquisadores em organizar a análise dos relatórios que seriam
gerados pelo sistema.
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Em outubro de 2011, com todas essas etapas finalizadas, ISA e Asiba realizaram
uma oficina de organização de conteúdo e editoração de publicações, com o
objetivo de iniciar o processo de preparação deste livro de forma participativa,
incluindo a escolha do conteúdo, definição do formato, seleção de imagens e
mapas e entendimento das etapas futuras, como o funcionamento de uma gráfica e distribuição do produto final.

Perfil sociocultural

Camila Sobral Barra, 2011

Os resultados do Levantamento Participativo Socioambiental de Barcelos que
são discutidos nesta publicação, apresentam um retrato temporal de como
estavam organizadas essas 30 comunidades e o que faziam as famílias que nela
moravam entre os anos de 2009 e 2010. Esta ressalva é importantíssima, pois
considera a característica marcante do rio Negro de mobilidade e fluxos migratórios intensos. Apesar do cenário, no momento de finalização do livro, ser
quase o mesmo de 2010, as mudanças ocorrem muito rapidamente, sendo possível que, em curtos períodos de tempo, comunidades densamente ocupadas
possam se reduzir a ponto de serem consideradas sítios e, da mesma forma,
um pequeno sítio pode agregar novas famílias.

Pesquisadores estudam tipologias e formato de publicações
Para saber mais, acesse as Notícias Socioambientais (NSA):
Pesquisadores Indígenas iniciam levantamento socioambiental participativo
em Barcelos (AM) http://isa.to/1784pGR
Pesquisadores indígenas participam de oficina para aprender a editorar
publicação http://isa.to/1784wlK

Todos os relatórios oriundos da sistematização das entrevistas foram analisados pelos pesquisadores e coautores deste livro, sob orientação da coordenação do levantamento, subsidiando os textos aqui apresentados, em seções temáticas: Perfil Sociocultural; Mobilidade de Relações e Dinâmica de Ocupação;
Conhecimentos Tradicionais; Economia e, por último, Mudanças Ambientais e
Climáticas.
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Um exemplo dessa dinâmica é o caso da comunidade Tapera, rio Caurés, que
meses antes do início da pesquisa contava com mais de dez famílias residentes e, segundo os moradores, por falta de escola para os filhos, a maior parte
das famílias mudou-se para a cidade, permanecendo em Tapera apenas quatro
pessoas. Casos de morte de pessoas importantes na comunidade – fundadores e lideranças –, por exemplo, também impulsionam a mudança das famílias
para outras localidades, como ocorreu em Lago Grande e Baturité. A comunidade de Kuqui também foi esvaziada devido à falta de escola, segundo depoimento dos antigos moradores então residentes na Sede municipal. Nesses
casos de mudança de todo o grupo, é comum que as famílias busquem ficar
próximas, por exemplo, sendo vizinhas no mesmo bairro quando migram para
a cidade. Essas mudanças têm se mostrado cíclicas, ocorrendo algumas vezes
o retorno das famílias para a comunidade ou mesmo a formação de uma nova
comunidade, envolvendo as relações de parentesco.
O levantamento, como já mencionado anteriormente, é datado – iniciado em
2009 – e foi realizado com um recorte específico: nas 30 comunidades indígenas e ribeirinhas de abrangência da atuação da Asiba e associados residentes
na Sede municipal ou muito menos a população total deste município.
A discussão do perfil sociocultural foi feita a partir das respostas das famílias
entrevistadas, referente aos dados de: População, Etnia, Gênero, Idade, Registro
de Nascimento, Escolaridade, Religião e Língua Indígena.
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Perfil populacional
O IBGE contabilizou em seu último censo (2010) um total de 25.718 habitantes no município de Barcelos, sendo que 11.157 residem na zona urbana, ou
seja, nos bairros da Sede municipal. Para as comunidades e sítios, o IBGE contabilizou 14.561 habitantes.
Para saber mais, acesse:
http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?uf=13&dados=0

O levantamento entrevistou 676 famílias e 2.547 pessoas. Portanto, a análise
apresentada se baseia em uma amostragem próxima a 10% da população total
de Barcelos. Uma vez que o objetivo do levantamento estava focado nas 30 comunidades indígenas e ribeirinhas da área de atuação da Asiba, se comparados
aos dados do Censo do Dsei-ARN para estas comunidades, percebe-se que o
levantamento entrevistou quase a totalidade do universo amostral.
Perfil populacional do universo de famílias entrevistadas no Levantamento
Participativo Socioambiental de Barcelos
Número
de
Famílias

Número
de
Pessoas

Percentual total
de entrevistados (%)

Número
de
Famílias

Número
de
Pessoas

Comunidade ou
Bairro

Região

Percentual total
de entrevistados (%)

Floresta I

rio Negro

24

70

2,75

Kuqui

rio Aracá

7

33

1,3

Lago das Pombas

rio Unini

1

8

0,31

Lago Grande

rio Negro

2

5

0,2

Manacauaca

rio Negro

10

26

1,02

Manapana

rio Unini

1

8

0,31

Marará

Sede municipal

17

77

3,02

Mariuá

Sede municipal

9

35

1,37

Moura

rio Negro

2

6

0,24

Nazaré
Nossa Senhora
Auxiliadora de
Apuluaca
Nova Jerusalém

Sede municipal

24

85

3,34

rio Caurés

5

26

1,02

rio Padauiri

23

84

3,3

Piloto

rio Negro

34

149

5,85

Ponta da Terra

rio Quiuini

20

78

3,06

Romão

rio Aracá

13

39

1,53

Samaúma

rio Demeni

16

51

2

Santa Inês - Bulixu

rio Quiuini

11

56

2,2

Santa Luzia

rio Negro

8

31

1,22

Santo Antônio

Sede municipal

11

50

1,96

Comunidade ou
bairro

Região

Akuaku

rio Padauiri

8

30

1,18

Akuquaia

rio Padauiri

8

31

1,22

Aparecida

Sede municipal

52

193

7,58

Bacabal

rio Demeni

18

79

3,1

São Francisco

Sede municipal

25

84

3,3

Bacuquara

rio Aracá

9

37

1,45

São Francisco

rio Jurubaxi

17

72

2,83

Bairro da Paz

Sede municipal

9

34

1,33

São Lázaro

Sede municipal

24

81

3,18

Baturité

rio Negro

8

26

1,02

São Luís

rio Negro

16

63

2,47

rio Caurés

13

57

2,24

Boa Vista

rio Negro

6

29

1,14

São Roque

Canafé

rio Negro

17

66

2,59

São Sebastião

Sede municipal

72

269

10,56

Cauboris

rio Negro

17

64

2,51

Tapera

rio Padauiri

28

90

3,53

Centro

Sede municipal

13

51

2

Tapera do Caurés

rio Caurés

3

4

0,16

Cumaru

rio Negro

33

128

5,03

Terra Nova

rio Unini

1

4

0,16

D. Pedro II

rio Negro

8

27

1,06

Tomar

rio Negro

9

43

1,69

Daracuá

rio Itu

1

2

0,08

Valério

rio Quiuini

10

23

0,9

Elesbão

rio Aracá

13

43

1,69

676

2.547

100

Total

(continua na página seguinte)
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Como mostra a tabela anterior, é preciso destacar que algumas famílias moradoras do
rio Unini (comunidades Lago das Pombas, Manapana e Terra Nova), bem como das
comunidades de Carvoeiro, Daracuá, Moura e Vila Nova, também foram entrevistadas
por terem procurado a Asiba espontaneamente para cadastrarem-se como associadas.
Dessa forma, essas seis famílias fazem parte do universo analisado, uma vez que também era objetivo do levantamento conhecer melhor as famílias indígenas associadas
na Asiba. Assim, quando a análise é feita considerando o universo total de famílias entrevistadas, essas seis famílias estão presentes nos dados.
No entanto, quando a análise discute o perfil socioambiental das comunidades indígenas e ribeirinhas de Barcelos, a análise das regiões (calhas de rios) considera-se apenas
as 30 comunidades indígenas e ribeirinhas da área de atuação da Asiba, como especificado no mapa da página 65, excluindo-se assim o Território Yanomami, a Resex Rio
Unini, o Parna do Jaú e as comunidades no entorno da foz do rio Branco (Moura, Vila
Nova e Carvoeiro) 17.
Mesmo que, segundo censo familiar do Dsei-ARN (2010), exista grande proporção de
famílias indígenas nas comunidades dos rios Unini e Jaú, não há, até o presente momento, demanda por parte da população residente nessas áreas em relação a direitos
indígenas como saúde e educação diferenciadas e políticas culturais específicas. Cabe
às famílias interessadas se associarem independentemente à Asiba.
População

nas comunidades

Os dados do levantamento demonstram que as regiões são ocupadas de formas diferentes, com comunidades de tamanhos variados e sem um padrão relacional entre a
distância das comunidades e destas com a foz ou cabeceira dos rios, por exemplo. O
seu posicionamento ao longo dos rios configura-se, antes de qualquer fator, segundo
a história de ocupação do lugar e os usos tradicionais do território e dos recursos.
Mais recentemente a configuração espacial das comunidades tem sido também influenciada pelo acesso a políticas públicas como saúde e educação e a outros benefícios concentrados nas sedes municipais.
O número de comunidades em uma região não significa que a região em questão seja
demograficamente maior que as demais.

Perfil populacional do universo de famílias entrevistadas nas comunidades e sítios
ribeirinhos do município de Barcelos

Número de
Famílias

Comunidade

Número de
Pessoas

Percentual total
de entrevistados (%)

Piloto
Cumaru
Tapera
Nova Jerusalém
Bacabal
Ponta da Terra
São Francisco
Floresta I
Canafé
Cauboris
São Luís
São Roque
Santa Inês - Bulixu
Samaúma
Elesbão
Tomar
Romão
Bacuquara
Kuqui
Santa Luzia
Akuquaia
Akuaku
Boa Vista
D. Pedro II

34
33
28
23
18
20
17
24
17
17
16
13
11
16
13
9
13
9
7
8
8
8
6
8

149
128
90
84
79
78
72
70
66
64
63
57
56
51
43
43
39
37
33
31
31
30
29
27

5,85
5,03
3,53
3,3
3,1
3,06
2,83
2,75
2,59
2,51
2,47
2,24
2,2
2
1,69
1,69
1,53
1,45
1,3
1,22
1,22
1,18
1,14
1,06

N. S. Auxiliadora
da Apuluaca

5

26

1,02

Baturité
Manacauaca
Valério
Lago Grande

8
10
10
2

26
26
23
5

1,02
1,02
0,9
0,2

Tapera do Caurés

3

4

0,16

414

1.560

61,26

Total
As comunidades da TI Yanomami estão organizadas e representadas pela Hutukara Associação Yanomami (HAY)
e as famílias da Resex do Unini pela Associação dos Moradores do Rio Unini (Amoru).
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Em comparação ao censo realizado pelo Dsei-ARN no ano de 2010, o Levantamento Participativo Socioambiental de Barcelos entrevistou um universo de famílias
e pessoas muito semelhante. Vale ressaltar que a diferença do período em que os
censos foram realizados explica algumas variações numéricas, pois, como já mencionado, a alternância de moradia é muito comum, além dos períodos em que famílias
inteiras se ausentam das comunidades por conta de longas jornadas para o trabalho
extrativista, e em períodos de férias escolares. Portanto, mesmo tendo retornado
mais de uma vez em algumas comunidades, a equipe de pesquisadores não conseguiu entrevistar todas as famílias. A metodologia utilizada pelos recenseadores
do Dsei-ARN não demanda entrevistas domiciliares, o que permite contabilizar as
famílias que não estão presentes, baseados nas informações repassadas pelo agente
de saúde e de lideranças da comunidade.
Censo do Dsei-ARN 2010, com base nos registros dos Polos Base de
Saúde do município de Barcelos:
Polo Base de Cumaru
Romão: 63 pessoas, 13 famílias
Samaúma: 30 pessoas, 8 famílias
Bacuquara: 32 pessoas, 8 famílias
Elesbão: 41 pessoas, 10 famílias
Bacabal: 76 pessoas, 14 famílias
Kuqui: 36 pessoas, 7 famílias
Cumaru: 174 pessoas, 40 famílias
Polo Base de Cauboris
São Roque: 66 pessoas, 15 famílias
Manacauaca: 31 pessoas, 8 famílias
Cauboris: 46 pessoas, 10 famílias
Tapera do Caurés: 28 pessoas, 6 famílias
Polo Base de Tapera
Santa Luzia: 28 pessoas, 6 famílias
Tomar: 44 pessoas, 11 famílias
Tapera: 84 pessoas, 20 famílias
Akuaku: 29 pessoas, 7 famílias
Akuquaia: 36 pessoas, 6 famílias
Canafé: 73 pessoas, 17 famílias
São Francisco: 80 pessoas, 20 famílias
Nova Jerusalém: 75 pessoas, 16 famílias
Floresta: I 88 pessoas, 21 famílias
Santa Rita: 19 pessoas, 4 famílias
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População

de associados da

Asiba, residentes

na

Sede

municipal

Perfil populacional do universo de famílias entrevistadas na Sede municipal de
Barcelos
Número
de
Famílias

Bairro
São Sebastião
Aparecida
Nazaré
São Francisco
São Lázaro
Marará
Centro
Santo Antônio
Mariuá
Bairro da Paz

Total

Número
de
Pessoas

Percentual total
de entrevistados (%)

72
52
24
25
24
17
13
11
9
9

269
193
85
84
81
77
51
50
35
34

10,56
7,58
3,34
3,3
3,18
3,02
2
1,96
1,37
1,33

256

959

37,64

Foram entrevistadas 256 famílias indígenas moradoras da Sede municipal de
Barcelos que se cadastraram na Asiba até agosto de 2011, período em que se
iniciou a segunda etapa da pesquisa visando a inserção de todos os questionários no banco de dados para análise. Esse número é uma amostragem do
total de famílias associadas. Em dezembro de 2012 a Asiba já contava com
mais de 800 famílias associadas.

Perfil étnico
Entre os entrevistados, a maioria (64,23%) se identificou como Baré. Poucas pessoas não responderam ou não souberam dizer sua etnia (menos de 3%). Do
universo de famílias entrevistadas nas comunidades e sítios do município de Barcelos, apenas 1,77% declarou não pertencer a nenhuma etnia indígena.
A metodologia do censo nacional do IBGE mudou em 2010, com adaptações
para as entrevistas feitas em Terras Indígenas demarcadas. Isso porque, em qualquer entrevista ou levantamento, a forma como uma pergunta é feita influencia
e direciona a resposta. Dentro de Terras Indígenas, além de perguntar como o
entrevistado se classifica segundo sua cor/raça, foi perguntado se ele se considerava indígena. Segundo levantamentos preparatórios ao censo, era comum
que alguns entrevistados se considerassem “pardos”, mas quando questionados
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se eram indígenas, respondiam que sim. Contudo, em áreas com presença de
populações indígenas onde os territórios de uso e ocupação tradicional não
foram reconhecidos oficialmente, ou seja, demarcado, esse aprofundamento do
perfil étnico não foi realizado pelo censo do IBGE18, como é o caso de Barcelos.
Perfil étnico do universo de famílias entrevistadas no Levantamento Participativo
Socioambiental de Barcelos
Etnia
Baré
Baniwa
Tukano
Não respondeu / não informou
Desana
Não indígena
Tariana
Macuxi
Tikuna
Pira-Tapuya
Arapaso
Werekena
Lanawa
Tuyuca
Palmary
Urubu-Tapuya
Kuripako
Wapixana
Yanomami
Outros
Canamari
Cilcy-Tapuya
Coati-Tapuya
Karapanã
Kubeo
Mirity-Tapuya
Sateré-Maué
Caxinauá

Número
de Pessoas

(%)

1.636
341
230
71
51
45
40
23
23
14
14
11
10
8
7
4
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1

64,23
13,39
9,03
2,79
2,00
1,77
1,57
0,90
0,90
0,55
0,55
0,43
0,39
0,31
0,27
0,16
0,12
0,12
0,12
0,08
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

O Levantamento apresenta uma porcentagem de autoidentificação indígena em
relação ao total de entrevistados muito maior do que os resultados do IBGE.
Isso pode ser atribuído tanto ao recorte, direcionado (comunidades indígenas e
18
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Ver na página 11 o resultado do IBGE que classifica a população segundo o “perfil racial”.
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ribeirinhas e associados à Asiba) quanto ao cuidado da pergunta: o entrevistado
do Levantamento era questionado se pertencia a alguma etnia e qual.
Em toda a bacia do rio Negro, são reconhecidos mais de 40 povos indígenas: Arapaso, Baniwa, Bará (Waípinõmakã), Barasana, Baré, Desana, Dow,
Hixkaryána, Ingarikó, Isolados do Téa, Kanamari, Kambe-ba, Karapanã,
Katuena, Kotiria (Wanana ou Uanano), Kubeo, Kuripako, Hupda, Nadob, Lanawa,
Maku, Makuna, Makuxi, Mirity-tapuya, Patamona, Pira-tapuya, Pisa-mira, Piriutiti
(isolados), Siriano, Taiwano, Tariana, Tatuyo, Taurepang, Tukano, Tuyuka, Waimiri
Atroari, Waiwai, Wapixana, Warekena, Yanomami, Ye’kuana, Yuhupde, Yuriti.
Dessas etnias, 21 foram citadas pelos entrevistados em Barcelos ao se identificarem durante o Levantamento. Da mesma maneira, grupos étnicos de fora da bacia
do rio Negro, oriundos de outras regiões do Amazonas, também foram citados:
Caxinauá, Tikuna, Palmari e Sateré-Maué, conforme a tabela da página ao lado.
Os resultados por região também apresentam a etnia Baré como predominante.
Sede municipal

Baré, 60,69%

Baniwa, 15,02%

Tukano, 10,22%

rio Aracá

Baré, 47,37

Baniwa, 36,18%

Tukano, 8,55%

rio Demeni

Baré, 50%

Baniwa, 30%

Desana, 7,69%

rio Quiuini

Baré, 89,17%

Werekena, 5,10%

Tukano, 2,55%

rio Padauiri

Baré, 82,55%

Baniwa, 9,36%

não indígena, 2,55%

rio Caurés

Baré, 80,46%

Macuxi, 11,49%

Tukano, 5,75%

rio Ereré

Baré, 50%

não indígena, 50%

rio Jurubaxi

Baré, 63,89%

Baniwa, 9,72%		

rio Negro

Baré, 61,32%,

Tukano, 13,44%

Baniwa, 10,01%

Conforme já descrito, as relações de casamento entre indígenas e não indígenas ocorre há muitos anos na região, em muito forçado pelo processo de
colonização. Hoje, o convívio é espontâneo e sem conflitos no dia a dia, demonstrado um compartilhamento dos modos de vida, técnicas, conhecimentos
e práticas entre indígenas e não indígenas.
Segundo os parâmetros estabelecidos pela Organização das Nações Unidas
(ONU)19, o reconhecimento da identidade étnica requer primeiramente que o indivíduo se autoidentifique. Ou seja, que ele se reconheça enquanto uma determinada
19

Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas, de 2007.
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etnia. Consequentemente, ele precisa ser reconhecido pelo grupo como sendo parte dele, pertencente àquela etnia. Boa parte da população indígena deixou, muitas
vezes forçadamente, de praticar costumes e até mesmo de falar as línguas nativas
após o contato com a sociedade ocidental. Em muito consequência da violência da
colonização. Um dos objetivos do movimento indígena é a retomada da autonomia política e cotidiana de seus modos de vida, práticas e conhecimentos tradicionais. Nesse aspecto, um dos principais motivadores da organização em associações,
sobretudo no rio Negro, foi a luta pelo reconhecimento e respeito dos direitos
constitucionais, a demarcação das terras tradicionalmente ocupadas e a garantia de
acesso a serviços diferenciados de saúde e educação.

Percentual de mulheres e homens no perfil populacional do Levantamento
Participativo Socioambiental de Barcelos
Sexo
M
F

Este trecho abre o artigo”Quem é índio?”, de Eduardo Viveiros de Castro,
pesquisador e professor de Antropologia do Museu Nacional – UFRJ e sócio-fundador do ISA

Região

rio Aracá
rio Caurés
rio Demeni
rio Jurubaxi

Para ler na íntegra, acesse: http://isa.to/15gnzrE
rio Negro
rio Padauiri

Perfil de gênero
No Brasil há mais mulheres do que homens. Segundo o censo do IBGE de 2010,
51,03% da população brasileira é do sexo feminino enquanto 48,97% é do sexo
masculino. Quando analisado o perfil de gênero no país considerando apenas a
população da zona rural, este dado se inverte: 52,62% de homens e 47,38% de
mulheres. Ainda segundo o IBGE, no estado do Amazonas há um certo equilíbrio entre a população masculina e feminina, com pequena predominância do
sexo masculino (50,32%).
A população entrevistada no Levantamento também apresenta predominância do sexo masculino. No perfil populacional geral a diferença é de
5,92% mais homens do que mulheres, o que se mantém para quase todas
as regiões de Barcelos. Há três regiões (calhas de rio) com uma diferença
mais significativa: rios Jurubaxi, Quiuini e Padauiri. No rio Jurubaxi a população masculina supera em 27,78% a população feminina.
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(%)
52,96
47,04

Percentual de mulheres e homens por região no perfil populacional populacional do
Levantamento Participativo Socioambiental de Barcelos

Sede municipal

“Índio é qualquer membro de uma comunidade indígena, reconhecido
por ela como tal. Comunidade indígena é toda comunidade fundada
em relações de parentesco ou vizinhança entre seus membros, que
mantém laços histórico-culturais com as organizações sociais indígenas
pré-colombianas”.

Número de Pessoas
1.349
1.198

rio Quiuini

Sexo
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F

Número de Pessoas
492
467
81
71
46
41
66
64
46
26
382
347
132
103
89
68

(%)
51,3
48,7
53,29
46,71
52,87
47,13
50,77
49,23
63,89
36,11
52,4
47,6
56,17
43,83
56,69
43,31

Ao analisar os dados, foi encontrada uma pequena predominância feminina
em algumas comunidades (Bacabal, Bacuquara, Canafé e São Roque) e bairros
(Nazaré e São Lázaro).
Ainda, destacam-se a comunidade Boa Vista e o bairro Centro, ambos com mais
de 20% de predominância do sexo feminino entre os entrevistados.

Perfil etário
O percentual da população de crianças e adolescentes (0 a 15 anos) dentro do
perfil populacional entrevistado é de 40,2%. Dentro deste universo, encontra-se: 11,50% de 1 a 5 anos; 13,82% de 6 a 10 anos e 14,88% de 11 a 15 anos.
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Este percentual é elevado se comparado à média nacional registrada pelo IBGE
para a faixa etária de 0 a 14 anos: 24,08%. No entanto, Barcelos se enquadra no
perfil etário da zona rural do estado do Amazonas: 41%.
Perfil etário do Levantamento Participativo Socioambiental de Barcelos
Faixa de Idade
1-5
6 - 10
11 - 15
16 - 20
21 - 25
26 - 30
31 - 35
36 - 40
41 - 45
46 - 50
51 - 55
56 - 60
61 - 65
66 - 70
71 - 75
76 - 80
81 - 85
86 - 90
91 - 95
96 - 100
Não respondeu / não informou

Número de Pessoas
293
352
379
254
200
155
144
133
107
83
85
111
66
59
30
23
5
5
1
0
62

(%)
11,5
13,82
14,88
9,97
7,85
6,09
5,65
5,22
4,2
3,26
3,34
4,36
2,59
2,32
1,18
0,9
0,2
0,2
0,04
0
2,43

A população entre 16 e 25 anos soma 17,82%. Portanto, a população jovem (até
25 anos) representa a maioria dos entrevistados, num total de 58,02%. Este
cenário é semelhante na zona rural do estado do Amazonas, cuja população de
0 a 24 anos representa em média 60,8%. A discrepância em relação às médias
nacionais reduz conforme aumenta a faixa etária. No entanto, pode-se afirmar
que o perfil etário do interior do Amazonas é muito diferente da média nacional, mesmo quando consideradas as médias nacionais para a zona rural.

Participativo Socioambiental de Barcelos é um pouco maior do que a média
da zona rural do estado do Amazonas: 5,75%. Esses dados apontam para uma
maior expectativa relativa de longevidade na região, em relação à média rural
do próprio estado do Amazonas. No entanto, abaixo da média nacional para
esta faixa etária (10,79%).
Os resultados comparativos entre as regiões e as comunidades são semelhantes aos
dados gerais analisados. Em resumo, todas as comunidades e regiões apresentam percentuais semelhantes aos encontrados no perfil etário geral do levantamento.

Perfil populacional portador de registro de nascimento
Considerando a preocupação da Asiba em relação ao acesso da população indígena a serviços públicos essenciais, como a emissão de registro de nascimento
e outros documentos, no levantamento foi questionado aos entrevistados, se os
membros da família possuíam registro de nascimento. Pouco mais de 10% não
possuem. Na Sede municipal esse número cai para menos de 2%. A região que
encontra o maior índice de pessoas que não possuem registro de nascimento é o
rio Aracá: 29,61% da população.
Vale chamar a atenção para a situação de algumas comunidades em que grande
parte dos moradores não possui registro de nascimento: Kuqui 72,73%, Akuquaia
45,16%, Tomar 44,19%, Canafé 33,33% e Elesbão 30,23%.
Os dados de ausência de registro de nascimento nestas comunidades revela a
dificuldade de acesso a serviços públicos básicos, agravados pela complexa logística de deslocamento e seu alto custo. Analisando os dados, observou-se que na
ocasião da pesquisa não havia quantidade de crianças com menos de três anos
que justificasse, por exemplo, ter sido a falta de tempo hábil para realização do
registro o motivo para os altos índices.

O percentual de pessoas na faixa de melhor idade (a partir de 60 anos) dentro
do perfil populacional do levantamento é de 7,43%. Vale ressaltar que dentro
do percentual de pessoas que não informou a idade (2,43%) a maioria trata-se de pessoas bem idosas que não souberam dizer a data de nascimento.
Dessa forma, a proporção de pessoas com mais de 60 anos no Levantamento
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Portadores de registro de nascimento no universo de famílias entrevistadas do
Levantamento Participativo Socioambiental de Barcelos
Região
Sede municipal
rio Aracá
rio Caurés
rio Demeni
rio Jurubaxi
rio Negro
rio Padauiri
rio Quiuini

Portadores de Registro
de Nascimento
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não

Perfil educacional
Perfil Educacional do Levantamento Participativo Socioambiental de Barcelos

Número de Pessoas

(%)

940
19
107
45
78
9
121
9
62
10
630
99
183
52
145
12

98,02
1,98
70,39
29,61
89,66
10,34
93,08
6,92
86,11
13,89
86,42
13,58
77,87
22,13
92,36
7,64

O cadastro de associados da Asiba cumpre a importante função de subsidiar
a Funai com informações para reconhecimento dos indígenas e autorização
de acesso a serviços, como o Registro Administrativo Indígena (Rani) e a aposentadoria especial de agricultor. Com o cadastro atualizado por meio do Levantamento Participativo Socioambiental de Barcelos, a partir de 2010, a Asiba
apoiou os associados e os trabalhos da Funai durante as ações de Pronto Atendimento Itinerante (Barco PAI) promovidas pelo Governo do Estado do Amazonas com fins de atender as populações ribeirinhas e indígenas residentes no
interior. Entre os serviços prestados aos indígenas pela expedição, destacam-se
a emissão de Registro Civil, Carteira de Trabalho, aposentadoria e atendimento
médico.

Escolaridade
1º. grau - 1ª. série
1º. grau - 2ª. série
1º. grau - 3ª. série
1º. grau - 4ª. série
1º. grau - 5ª. série
1º. grau - 6ª. série
1º. grau - 7ª. série
1º. grau - 8ª. série
2º. grau - 1ª. série
2º. grau - 2ª. série
2º. grau - 3ª. série
Alfabetizado
Nunca estudou

Número de Pessoas
308
235
210
255
214
141
108
105
37
28
142
100
444

(%)
13,24
10,1
9,02
10,96
9,2
6,06
4,64
4,51
1,59
1,2
6,1
4,3
19,08

2.327

100

Total

Na análise desse perfil foram desconsiderados os dados dos 220 indivíduos
que, no momento da pesquisa, não tinham idade escolar. Estes representam
8,64% do universo populacional entrevistado pelo levantamento.
Os resultados apresentam um percentual alto de pessoas com idade escolar
que nunca estudaram: 19,08%
Além disso:
4,3% das pessoas são apenas alfabetizadas
43,32% estão cursando ou concluíram o 1º grau
24,41% estão cursando ou concluíram o Ensino Fundamental
8,9% estão cursando ou concluíram o Ensino Médio
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Algumas comunidades merecem uma atenção maior, com um percentual mais
alto do que a média para os que nunca frequentaram escola: Akuquaia, 50%;
Bacuquara, 22,22%; Canafé, 26,23%; Cauboris, 24,14%; Cumaru, 36,75%; Kuqui,
84,85%; Manacauaca, 26,09%; Nova Jerusalém, 37,84%; Romão, 25,00%; Santa
Luzia, 31,03%; São Roque, 26,92%; Tomar, 50,00%; Valério, 26,09%; e Tapera do
Caurés, 75% (três das quatro pessoas moradoras).
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Na análise dos motivos pelos quais as crianças com idade escolar estão fora
da escola, há o seguinte cenário: 50% por falta de escola na localidade de
moradia, 29,17% por outros motivos, 16,67% não respondeu ou não soube
informar e 4,17% por motivo de trabalho.
Das 676 famílias entrevistadas, 11,69% informaram ter crianças morando em
outra localidade, por não haver condições de estudo ou escola na sua comunidade. No total, são 119 crianças morando fora para estudar.
Na Sede municipal, o percentual de pessoas que nunca estudaram é de 11,44%,
sendo importante chamar a atenção para o Bairro da Paz que, dentro do universo de entrevistados, 23,33% nunca frequentou a escola.
Considerando as regiões, o percentual de pessoas que nunca estudou se mantém próximo à média: Caurés, 25,93%; Demeni, 12,71%; Jurubaxi, 22,22%; Negro, 22,46%; Padauiri, 28,50%; e Quiuini, 18,75%. Destaque para o rio Aracá,
onde 36,62% dos entrevistados nunca foram à escola.
O percentual de pessoas apenas alfabetizadas, para a maioria das comunidades,
se mantém entre 3% e 6%. Destaque para algumas comunidades em que o
percentual é maior: Boa Vista, 11,54%; Canafé, 9,84%; Elesbão, 10,81%; Ponta da
Terra, 12,50%; e 15,22% no Bairro Santo Antônio.
A comunidade de Baturité, na época da entrevista, foi a única em que todos os
moradores haviam frequentado ou frequentavam a escola, sendo que mais de
60% estudou apenas até a 4ª série do 1º grau (Ensino Fundamental).
Destaca-se também que não houve registros de pessoas que cursaram o 3°
grau (Ensino Superior) entre as famílias entrevistadas.
Conforme descrito anteriormente, as comunidades de Canafé e Cauboris, ambas na
margem direita do rio Negro, iniciaram em 2011 um processo de discussão e elaboração de uma experiência de escola indígena diferenciada, com o apoio da Foirn. É
garantido pela Constituição Federal o direito de populações tradicionais e comunidades indígenas pensarem um projeto político pedagógico diferenciado para seus alunos, o qual deve contar com apoio do Ministério da Educação para sua organização e
implementação. Além de um currículo que incorpora e reconhece os conhecimentos
tradicionais, a forma como a escola vai funcionar é discutida e definida pela própria
comunidade, segundo seu modo de vida, respeitando seus calendários ecológicos,
econômicos e culturais. É um desafio também que as escolas no interior da Amazônia
tenham as condições necessárias de acesso e funcionamento, considerando as distâncias e os custos de deslocamento, bem como o reduzido número de alunos por
comunidade de acordo com a forma de ocupação tradicional.
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Uma das experiências inspiradoras para Canafé é a escola indígena Pamáali, localizada no rio Içana, região do alto rio Negro em São Gabriel da Cachoeira. A
escola tem dez anos de funcionamento em um modelo que busca conciliar os
conhecimentos indígenas com inovação tecnológica e as disciplinas da escola
convencional. A maior parte dessas experiências de educação diferenciada
funciona em módulos, permitindo que o aluno vivencie o ambiente escolar no
período letivo e o ambiente familiar, doméstico e comunitário, nos períodos
entre os módulos. Por meio de pesquisas, os trabalhos dos alunos têm produzido uma série de materiais e estudos das mais diversas temáticas.
Visite o blog da escola indígena Pamáali: http://pamaali.wordpress.com

Perfil religioso
Perfil Religioso do Levantamento Participativo Socioambiental de Barcelos
Religião
Católico
Evangélico
Não respondeu / não informou
Assembleia de Deus
Batista
Adventista
Testemunha de Jeová

Número de Famílias

(%)

535
67
42
19
7
5
1

79,14
9,91
6,21
2,81
1,04
0,74
0,15

A pergunta sobre religião foi direcionada ao chefe da família, que respondeu
por todos. A maioria dos entrevistados se declarou católica: 79,14%, enquanto
14,5% se identificaram evangélicos de diferentes denominações.
A proporção é mantida nas diferentes regiões do levantamento, não diferindo de forma significativa da média apresentada pelo IBGE para o estado do
Amazonas: 60,13% católicos e 31,16% evangélicos. Outras religiões declaradas somam por volta de 8%. Ainda segundo os dados do IBGE, as famílias que
declaram não possuir religião somam mais de 5%, enquanto famílias sem determinação religiosa, ou de múltipla determinação religiosa, aparecem com
menos de 0,5%.
Em comparação com os dados para a “zona rural” do estado do Amazonas e
os índices nacionais, os resultados do levantamento se mantêm semelhantes.
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Em algumas comunidades há uma diferença em relação ao padrão geral, sendo a maioria dos moradores evangélicos. São elas: Bacabal 77.8%, Bacuquara
55,55% e Dom Pedro II 87,5%.
Em Nova Jerusalém há um equilíbrio: 47% católicos e 47,82% evangélicos.
Em Elesbão, Marará e Apuluaca, 100% das pessoas entrevistadas declararam ser
católicas.

Perfil linguístico
Apesar de mais de 95% das famílias entrevistadas durante o Levantamento Participativo Socioambiental de Barcelos terem se declarado indígenas, a maioria não fala
ou mesmo não entende a língua nativa da etnia a qual pertence.
Foi perguntado aos entrevistados se eles falavam ou entendiam alguma língua indígena. Os resultados mostram que 82,42% das pessoas entrevistadas não falam
nenhuma língua indígena. Entre os falantes, 14,17% falam o nheengatu.
Quando perguntados se entendiam alguma língua indígena, 29,71% afirmaram compreender. Destes, 24,32% responderam compreender o nheengatu.
Perfil Linguístico do Levantamento Participativo Socioambiental de Barcelos
Número de
Pessoas

%

Não entende

1838

70,29

14,17

Nheengatu

636

24,32

56

2,17

Tukano

83

3,17

Baniwa

18

0,70

Baniwa

38

1,45

Yanomani

5

0,19

Yanomani

7

0,27

Desana

4

0,15

Desana

5

0,19

Tuyuca

3

0,12

Tuyuca

3

0,11

Kubeo

1

0,04

Outras

2

0,08

Outras

1

0,04

Tariana

2

0,08

2583

100

Kubeo

1

0,04

2615

100

Número de
Pessoas

%

Não fala

2129

82,42

Nheengatu

366

Tukano

Língua Falada

Total

Língua
Entendida

Total
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Observa-se cotidianamente que as línguas indígenas são usadas entre as pessoas
mais velhas. Com a chegada dos missionários no rio Negro, o uso das línguas indígenas foi proibido e na sequência foi introduzido o nheengatu ou língua geral. Idioma
ensinado pelos padres para evangelizar, tornou-se a principal língua nos centros
missionários, juntamente com o português. Muitos dos senhores e senhoras idosas
que ainda falam nheengatu, tukano ou baniwa, não ensinaram a língua indígena aos
seus filhos e netos.
O processo iniciado pelos salesianos teve continuidade nas escolas formais, onde
ainda hoje não há espaço para as línguas indígenas, nem mesmo para o nheengatu.
O costume de silenciar as línguas rionegrinas se estendeu ao ambiente familiar
e em muitas casas os jovens perderam o contato com a língua nativa. Durante a
pesquisa notou-se certa timidez e mesmo vergonha por parte de algumas pessoas
em afirmar que falavam ou compreendiam alguma língua indígena. Isso é reflexo do
tratamento dado ao longo da história que considerou esse conhecimento marca de
primitivismo em oposição à civilização que já falava o português.
A interrupção da transmissão da língua limita também o aprendizado de outros
conhecimentos, possíveis apenas na língua nativa, como o uso de benzimentos, rezas
e a narrativa de mitos.
Com o fortalecimento do movimento indígena na região e o incentivo e articulação
para a valorização dos conhecimentos tradicionais, muitos jovens aproximaram-se
das associações, com estímulo dos pais e outros parentes, assumindo para si a responsabilidade de buscar estes conhecimentos e questionar os avós para aprender
sobre sua história e língua. Em algumas comunidades onde a valorização da cultura
indígena é discutida e incentivada pelos mais velhos e pelas lideranças, há uma prática maior, percebida até mesmo nos cumprimentos cotidianos.
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História e parentescos do nheengatu
O nheengatu ou língua geral do norte do país, sobretudo Pará e Amazonas, vem do cruzamento do dialeto tupinambá com idiomas indígenas da Amazônia. O idioma imperou
em Belém e Manaus até os idos de 1750 e chegou a ser ensinado pelos jesuítas, junto
com o português.
Manaus era uma cidade bilingue, que durante 50 anos (1820-1870) viveu um processo
de transformação de falantes de Língua Geral em usuários do português. Em 1814,
segundo o censo da época, cerca de 6,5% da população de Manaus era considerada
“branca”, o que indica a porcentagem dos que seguramente falavam o português como
língua materna; já a língua geral ou nheengatu era usada, como língua principal, por
70% dos moradores: os índios (49,8%) e os mamelucos (20,5%). Quanto aos índios,
muitos eram remanescentes dos Tarumã, Baré, Baniwa e Passé, que haviam sido aldeados ao redor da Fortaleza da Barra do Rio Negro (como era conhecida Manaus
na época). Outros eram Paiana, Werekena e Manaú transferidos de Barcelos, a antiga
capital. Todos eles falavam a língua geral. Um contingente populacional grande com
contato recente com a língua portuguesa, o que obrigava a maioria dos outros segmentos da sociedade a falar a língua geral. Ficou conhecido o episódio de 1808, em
que centenas de índios foram levados, “acorrentados, como se fossem condenados”,
para o trabalho na fazenda do Tarumã, propriedade do governador José Joaquim Vitório da Costa, que exercia um maior controle sobre eles, porque “celebrizou-se em
falar a língua geral, da qual se apossou com tanta felicidade que corrigia os próprios
indígenas” (Amazonas 1852:151). Por volta de 1840, apesar da catástrofe demográfica da Cabanagem, Manaus quase triplicou sua população que, em 25 anos, cresceu
para cerca de 8.500 habitantes. O censo de 1872 registrou o crescimento, de forma moderada, mas segura, dos potenciais falantes de português como língua materna.
Já o número dos potenciais falantes de língua geral, como língua principal, diminuía:
índios e mamelucos caíram de 77,4%, em 1840, para 69% em 1872. Ao lado da escola, a
navegação a vapor contribuiu decisivamente para a portugalização da cidade, transformando-a na porta de entrada dos nordestinos, que fugiam da seca e se dirigiam para os
seringais, em função da demanda da borracha no mercado internacional. O número de
vapores de comércio no rio Amazonas, que em 1851 era de apenas três, subiu em 1860
para doze, e em 1888 já era superior a cem, de todos os tamanhos.

Coisa

do diabo

Irritado com o uso generalizado das línguas nativas, o Marquês de Pombal (1699-1782),
que então governava Portugal e suas colônias, resolveu impor o português na marra,
por decreto, em 1758. Num documento curioso, o Alvará do Diretório dos Índios,
proibiu o uso de todas as línguas indígenas e o ensino do nheengatu, “invenção diabólica” dos jesuítas. No ano seguinte, vilas de toda a Amazônia foram rebatizadas com
topônimos portugueses. Surgiram, assim, Santarém e Óbidos no Pará, Barcelos e Moura
no Amazonas. A briga culminaria com a expulsão dos jesuítas, em 1759.” Mas a língua
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geral não sumiu de imediato”, observa o etno-historiador José de Ribamar Bessa Freire,
da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. “O português só veio se firmar no final
do século XIX, quando os nordestinos migraram em massa para a Amazônia, atrás da
borracha.”

Oui, francês

fala tupi

Além de influenciar o português brasileiro, o tupi transbordou para outras línguas,
chegando à Europa. Os franceses, que ocuparam o Rio de Janeiro por 20 anos (de 1555
a 1575) levaram um monte de palavras nativas. Foram tantas que um padre francês,
Constantin Tastevin, elaborou no século XVI um dicionário dos tupinismos franceses.
Veja alguns dos que ainda sobrevivem:
acajou (caju) – de acaîú
ananas (abacaxi) – de na’na
jaguar (onça) – de jagûara
manioc (mandioca) – de mandi’oka
petun (tabaco) – petyma
tapir (anta) – tapi’ira

Trechos extraídos de: J.R.B.Freire (2004)
http://super.abril.com.br/cultura/lingua-brasil-437755

Em todo o rio Negro, devido à própria dinâmica sociolinguística da região, é comum
que as pessoas adquiram graus diferentes de fluência de duas ou mais línguas e, assim,
façam distinção entre as línguas que “escutam e falam”, as línguas que “escutam e falam um pouco” e as línguas que “apenas escutam”. Esse tipo de classificação gradativa
reflete a situação multilíngue dos indivíduos e mostra a percepção de graus diferentes
de conhecimento linguístico. Ao mesmo tempo, dificulta a representação desses conhecimentos em termos de números. Para alguns linguístas, como Kristine Stenzel da
Universidade Federal do Rio Janeiro e pesquisadora associada do ISA, o nheengatu,
assim como o tukano e baniwa, está em expansão no rio Negro, considerando toda a
bacia do rio Negro no Brasil e em comparação com as demais línguas regionais.
Para entender um pouco mais sobre a diversidade linguística do rio Negro,
acesse o site da Foirn: http://www.foirn.org.br/category/povos-indigenas-do-rionegro/linguas/

A língua nativa (autóctone) do povo Baré é considerada pelos linguístas como
uma língua morta, ou seja, que não é mais usada pelas pessoas. Há relatos de
alguns velhos que ainda sabem falar Baré, mas afirmam que, por não praticarem,
esqueceram grande parte das palavras.
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Um dado curioso que o levantamento apresenta é que, mesmo sendo a população
Baniwa maior do que a população Tukano, a língua tukano é mais praticada entre os
entrevistados.
Algumas comunidades possuem um percentual um pouco maior de falantes de língua indígena, em comparação com os dados gerais:
Cauboris: 27%; Romão: 29%; e Samaúma: 36%.
Em relação à compreensão de uma língua indígena, outras comunidades se destacam pelo maior percentual de pessoas que entendem uma ou mais línguas indígenas:
Canafé: 35%; Cumaru: 41%; Marará: 39%; e Nazaré: 39%.
Destaque para a comunidade Santa Luzia e o bairro de São Francisco que, dentre os
entrevistados, a maioria compreende ao menos uma língua indígena:
Santa Luzia: 54%; e São Francisco 51%.
Além destes, destacam-se o bairro Aparecida e a comunidade Samaúma por apresentarem grande diversidade de conhecimento linguístico:

• No bairro Aparecida, entre os 205 moradores entrevistados, 96 pessoas, ou seja,
37% falam alguma língua indígena. Foram mencionadas mais de cinco línguas: nheengatu, baniwa, tukano, desana, yanomami e outros.

• Na comunidade Samaúma, no rio Demini, entre as 56 pessoas entrevistadas

36% falam ou entendem cinco línguas indígenas: nheengatu, tukano, desana, tariana e tuyuca.

Redes de relações e dinâmica
de ocupação
No levantamento foi pensado um grupo de questões direcionadas ao chefe da
família, para conhecer sua trajetória. Foi perguntado: onde morou ao longo da
vida, porque mudou, se havia parentes morando em outros lugares e por qual
motivo haviam saído da comunidade ou do bairro onde a família se encontrava.
Foi perguntado também o local de nascimento de todos os membros da família.
A partir dos locais de nascimento é possível notar a dinâmica do deslocamento
das pessoas entre as regiões. Este fluxo migratório é constitutivo da forma de
organização social no rio Negro, sendo responsável ao longo do tempo pela
formação, reconfiguração e mesmo desaparecimento de sítios e comunidades. Em várias famílias identificou-se que os filhos haviam nascido em locais
variados. Foi recorrente o seguinte cenário: um filho nascido em uma área de
extrativismo, outro nascido em um sítio próximo ao local de residência da
família naquele momento e outro filho nascido na Sede municipal de Barcelos,
no hospital da cidade, por exemplo.
Durante as entrevistas foram indicados fatores que, atualmente, estimulam este
movimento. Entre os mais citados: busca por emprego; por acesso aos serviços públicos e constituição de matrimônio com pessoas de outras localidades.
Considerando as regiões de morada atual dos entrevistados, é possível analisar
as migrações a partir dos locais de nascimento e ainda pelas informações fornecidas pelo chefe da família em relação à sua trajetória.
As análises mostram que não há um movimento ou padrão no fluxo migratório
relacionando período e motivo. O que há, certamente, é o fluxo migratório
enquanto padrão, ou seja, o costume de migrar, de mudar.

Local de nascimento
Pelos resultados do levantamento, 64,98% das famílias entrevistadas nasceram
no município de Barcelos (Sede municipal, comunidades e sítios). Na sequência, 11,86% nasceram em Santa Isabel do Rio Negro; e 6,91%, em São Gabriel
da Cachoeira. Chama a atenção o número de pessoas que não souberam ou
não quiseram informar o local de nascimento: 9,74% dos entrevistados. Em sua
maioria, os pais dos entrevistados, já falecidos ou em idade avançada.
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Entre os entrevistados moradores da Sede municipal, 38,16% nasceram na própria Sede; 25,11%, nas comunidades do próprio município; 14,72%, em Santa
Isabel do Rio Negro; 10,12%, em São Gabriel da Cachoeira; e 7,55%, em Manaus
e em outras cidades.

No Levantamento, 38,46% dos moradores de Baturité declararam ter nascido
na própria comunidade. Em 2010 toda a população de Baturité mudou-se para
a Sede municipal de Barcelos, atribuindo como motivo uma morte traumática
na família do fundador da comunidade.

Percentual de morada na mesma comunidade de nascimento no perfil populacional do
Levantamento Participativo Socioambiental de Barcelos

Apesar de a maioria dos entrevistados ter nascido no município de Barcelos,
o baixo percentual de pessoas que residem no mesmo local de nascimento
confirma as teses de fluxos migratórios e mobilidade social, características do
rio Negro.

Comunidade de nascimento e de morada

%

Akuaku
Santa Inês - Bulixu
Piloto
Baturité
Santa Luzia
São Luís
Canafé
São Roque
Tapera do rio Padauiri
Floresta I
Romão
São Francisco

60
41,07
38,93
38,46
35,48
34,92
34,85
26,32
23,33
21,43
20,51
18,06

Cumaru

17,19

Tomar
Elesbão
Akuquaia
Ponta da Terra
Manacauaca
Cauboris
Nova Jerusalém
Marará (Barcelos)
Bacuquara
Bacabal
Samaúma
Santo Antônio

16,28
16,28
16,13
15,38
15,38
14,06
13,1
10,39
8,11
6,33
5,88
4

Em apenas duas comunidades a maioria da população é nascida no próprio
local: Akuaku, com 60%; e São Luís, com 50%.
Outras comunidades apresentaram um percentual próximo a 50% de nascidos
no próprio local, como: Canafé, Piloto, Santa Inês-Bulixu, Santa Luzia e São Luís.
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Destaque para os percentuais de entrevistados que nasceram e mantêm morada na mesma região, na mesma calha de rio:
67,80% no rio Negro; 40,42% no rio Padauiri; 35,66% no rio Quiuini; 27,63%
no rio Aracá; 24,61% no rio Demeni; 21,83% no rio Caurés e 18,06% no
rio Jurubaxi.

Trajetória
Nas entrevistas domiciliares perguntou-se ao chefe de família se ele(a) já havia
morado em outra localidade anteriormente e, em caso positivo, onde se localizava essa morada, em que período da vida morou neste lugar e qual o motivo
que o levou até lá.
Foram citadas 253 localidades diferentes como morada anterior, entre elas
diversos sítios, colocações, comunidades ou mesmo cidades que fizeram parte
da trajetória dos entrevistados. As respostas apresentadas referem-se às famílias que moraram em outros lugares antes da comunidade ou bairro em que
habitavam no momento da pesquisa.
71,38% dos lugares citados como moradia anterior localizam-se no município
de Barcelos, revelando que a migração dentro do perfil populacional entrevistado privilegia a região de nascimento, uma vez que a maioria é nascida em
Barcelos.
Lugares e regiões do município de Barcelos mais citados como morada anterior: Sede municipal, 23,91%; rio Negro, 20,01%; rio Padauiri, 8,54%; rio Demeni, 4,77%; e rio Quiuini, 3,72%.
Outros municípios mais citados como local de morada na trajetória das famílias: 13,32% em Santa Isabel do Rio Negro; 6,12% em São Gabriel da Cachoeira;
e 3,43% em Manaus.
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Durante a análise dos resultados, foi observado que há muitas semelhanças em
relação às trajetórias das famílias moradoras de uma mesma comunidade ou
bairro. Foi encontrada uma considerável repetição da citação de moradas antigas na mesma região (calha de rio) da comunidade de residência das famílias
entrevistadas, conforme pode ser visto, por exemplo, na tabela abaixo.
Locais de morada na trajetória das famílias entrevistadas na comunidade Bacabal,
no rio Demeni
Localidades de morada anterior

Região

Cidade

sítio Andirobal
Bacuquara
rio Arirahá
sítio Araparituba
Bacabal
Buiaçú (Lago)
Jiquara (Igarapé)
sítio Pai Raimundo
Samaúma
Tabatinga
Tabocal
Aturiá
Barcelos
Floresta I
Manaus
Nova Jerusalém
Tento (Igarapé)
rio Solimões

rio Aracá
rio Aracá
rio Arirahá
rio Demeni
rio Demeni
rio Demeni
rio Demeni
rio Demeni
rio Demeni
rio Demeni
rio Demeni
rio Negro
rio Negro
rio Negro
rio Negro
rio Padauiri
rio Quiuini
rio Solimões

Barcelos
Barcelos
Barcelos
Barcelos
Barcelos
Barcelos
Barcelos
Barcelos
Barcelos
Barcelos
Barcelos
Barcelos
Barcelos
Barcelos
Manaus
Barcelos
Barcelos
Não respondeu / não informou

Entre os motivos para mudança, os mais citados foram: busca de trabalho, estudo
e casamento, sendo que este último se igualou à situação em que a pessoa não
respondeu ou não soube informar. Alguns entrevistados, ao responderem sobre os
lugares onde haviam morado anteriormente, também citaram seu local de nascimento. Por isso, entre os motivos de mudança, encontra-se também como resposta: “local de nascimento”.
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Motivos que estimularam a mudança nas trajetórias do perfil populacional do
Levantamento Participativo Socioambiental de Barcelos
Motivo de mudança
Trabalho formal e extrativismo
Estudo
Local de nascimento
Casamento
Não respondeu / não informou
Mudança da família
Outros motivos
Morte na família
Doença
Briga
Aposentadoria
Festa
Roça

Total

Número de Pessoas

Percentual em Relação ao
Total de Citações (%)

317
278
136
116
116
63
45
23
20
19
3
1
1

27,87
24,43
11,95
10,19
10,19
5,54
3,95
2,02
1,76
1,67
0,26
0,09
0,09

1.138

100

Perguntou-se também o período em que o(a) chefe de família morou nos
lugares citados, com o objetivo de verificar se existia algum padrão entre
épocas e motivações de mudança, ou seja, se em determinado momento da
história houve algum motivo, local(is) específico(s) ou prioritário(s) para
mudança de residência. No entanto, os períodos e motivos respondidos
foram muito diversos.
Destaca-se, por exemplo, o histórico de formação da comunidade Pai Raimundo, o qual é descrito e discutido por muitos moradores de Barcelos por conta
de ter sido uma comunidade com infraestrutura diferenciada e que, ainda assim,
fora abandonada. A construção de uma escola em 1978 é uma das justificativas
mais recorrentes para a fundação da comunidade. No entanto, há outras datas
e motivos mencionados pelos entrevistados que justificaram a escolha de Pai
Raimundo como morada.
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Comunidade Pai Raimundo, rio Demeni: Motivos de mudança para a comunidade
citados pelos entrevistados

Mobilidade e relações de parentesco
Localidades mais citadas pelos entrevistados onde há parentes residindo

Localidade

Data de chegada

Motivo de mudança

Data de saída

sítio Pai Raimundo
sítio Pai Raimundo
sítio Pai Raimundo
sítio Pai Raimundo
sítio Pai Raimundo
sítio Pai Raimundo
sítio Pai Raimundo
sítio Pai Raimundo
sítio Pai Raimundo
sítio Pai Raimundo
sítio Pai Raimundo
sítio Pai Raimundo
sítio Pai Raimundo

1961
1962
1970
1972
1973
1975
1977
1978
1979
1980
1985
1987
1990
Não respondeu /
não informou

Casamento
Estudo
Estudo
Estudo
Estudo
Mudança da família
Morador da comunidade
Estudo
Briga
Convite para emprego
Morte na família
Outros motivos
Não respondeu / não informou

1966
1968
1999
1987
1995
1996
1978
1980
1984
1984
1995
1990
1993

Briga

1987

sítio Pai Raimundo

Apesar de não ter sido encontrado um padrão referente aos períodos históricos e motivações de mudança, a semelhança encontrada nas trajetórias das
famílias entrevistadas está, justamente, no costume de migrar.
As migrações, contudo, parece concentrar-se na região do rio Negro e no
próprio município de Barcelos, uma vez que os lugares citados estão, em quase
sua totalidade, dentro dos limites da bacia do rio Negro. Essa predisposição se
confirma a partir dos relatos e narrativas registradas pela pesquisa durante as
reuniões coletivas nas comunidades. A história da comunidade, contada pelos
moradores, se confunde com a história da família fundadora e de seus parentes.
A dinâmica migratória ocorre majoritariamente na região onde as pessoas possuem relações de parentesco ou afinidades (relações oriundas de casamentos).

Número de
pessoas

Percentual em
relação ao total
de citações (%)

Região

Comunidade

rio Negro

Barcelos

417

23,41

rio Negro

Manaus

401

22,52

rio Negro

Santa Isabel do Rio Negro

213

11,96

rio Negro

São Gabriel da Cachoeira

98

5,5

rio Negro

Novo Airão

59

3,31

rio Branco

Caracaraí

32

1,8

rio Negro

Baturité

26

1,46

Roraima

Roraima

19

1,07

Não respondeu /
não informou

Não respondeu / não informou

18

1,01

Perguntou-se à família entrevistada se havia algum parente que mudou para
outra localidade. Em caso positivo: para onde e por que motivo. Os locais mais
citados são as Sedes municipais de Barcelos (23,41%), Manaus (22,52%) e Santa
Isabel do Rio Negro (11,96%).
Se somados os percentuais das várias comunidades, sítios e outras localidades
citadas dentro de um mesmo município, tem-se valores ainda mais expressivos
em relação aos parentes que foram morar em outras localidades do rio Negro:
Barcelos, 40,06%; Santa Isabel do Rio Negro, 16,55%; e São Gabriel da Cachoeira 7,11%, ou seja:
63,72% dos parentes citados moram em outras localidades do médio e alto
rio Negro.
Segundo os entrevistados, a principal motivação de mudança dos parentes foi o
trabalho (formal ou extrativista) com 29,71%, seguido de casamento com 23,36%.
As famílias entrevistadas declararam que os parentes que mudaram para a Sede
municipal de Barcelos fizeram-no pelos seguintes motivos: estudo (34,53%); busca
de trabalho e casamento, ambos com o mesmo percentual (20,38%).
Em relação a Manaus, o principal motivo citado para a mudança dos parentes foi a
busca de trabalho: 35,91%.
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Motivação de mudança dos parentes, segundo os entrevistados
Motivo
Trabalho formal e extrativismo
Casamento
Morador da comunidade
Estudo
Não respondeu / não informou
Mudança da família
Outros motivos
Briga
Nascimento
Doença
Aposentadoria
Roça
Morte na Família

Número de pessoas
529
416
314
301
90
43
28
19
12
11
10
5
3

Total

1.781

Conhecimentos tradicionais
(%)
29,71
23,36
17,63
16,9
5,05
2,41
1,57
1,07
0,67
0,62
0,56
0,28
0,17

100

Vale destacar que o maior índice de citações de mudança por motivo de casamento
relaciona-se com a Sede municipal de Santa Isabel do Rio Negro (25,35%), seguida
por Manaus (22,44%) e Barcelos (20,38%).
Os irmãos(ãs) foram os mais lembrados(as) na hora de listar os parentes que moravam fora, seguidos de tios(as) e depois filhos(as) e enteados(as).
Motivos de mudança dos parentes para a Sede municipal de Barcelos
Motivo de mudança

Número de pessoas

(%)

Estudo

144

34,53

Trabalho

85

20,38

Casamento

85

20,38

Morador da comunidade

45

10,79

Não respondeu / não informou

25

6

Mudança da família

17

4,08

Aposentadoria

7

1,68

Outros motivos

4

0,96

Briga

3

0,72

Morte na família

1

0,24

Doença

1

0,24

417

100

Total
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As lideranças das comunidades entrevistadas durante a realização do Levantamento, relataram a dificuldade de interesse dos mais jovens em aprender os
conhecimentos tradicionais, em se interessar pela “cultura dos antigos”, como
costumam chamar. Há uma preocupação dos mais velhos com o acesso dos
filhos às escolas, com o aprendizado formal, segundo afirmam, para que tenham
futuro e oportunidade. Contudo, desde a instalação dos centros missionários
e dos internatos e, posteriormente, com a inserção das escolas formais e de
seus currículos padronizados, outros espaços e momentos de aprendizados
passaram a ser menos vivenciados ou mesmo completamente abandonados. A
transmissão de conhecimentos associados a estes espaços deixa, portanto, de
ser realizada. Entre os mais importantes, estão as malocas ou casas do conhecimento, antigas moradias coletivas do passado que eram também centro da vida
cerimonial. Além delas, as roças, as pescarias e as expedições de caça, em geral,
ficaram em segundo plano na vivência das crianças e jovens.
Considerando essa preocupação, as comunidades e associações indígenas têm
buscado apoio e formas de valorizar os aspectos culturais que a escola comum
não pode contemplar. Dentro desses processos, há diversas ações que foram
realizadas no âmbito da parceria entre a Foirn e o ISA, como: a) reconstrução
de malocas; b) retomada de práticas rituais em desuso; c) implementação de
escolas indígenas com Projetos Político-Pedagógicos diferenciados; d) pesquisas
colaborativas e interculturais; e e) registros, publicações e reconhecimento dos
patrimônios culturais regionais.
Esta publicação faz parte desse processo ao apresentar resultados de uma pesquisa colaborativa que recupera parte da história da região do médio rio Negro, apresenta um perfil socioambiental das comunidades e famílias indígenas e
ribeirinhas de Barcelos e traz para a discussão a importância de reconhecer e
valorizar os modos de viver dessas pessoas e desses lugares.

Conhecedores tradicionais
Neste módulo do levantamento, as famílias foram questionadas se conheciam
algum pajé, rezador, conhecedor de história dos antigos ou conhecedor de plantas de cura que morasse em seu bairro ou comunidade. Os entrevistados respondiam espontaneamente o nome da pessoa que classificaram de acordo com
o tipo de conhecimento.
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Foram citados pelos entrevistados, ao todo: 43 pajés, 166 rezadores; 231 conhecedores de histórias dos antigos; e 373 conhecedores de plantas de cura.
O total de 813 citações não reflete a quantidade de pessoas reconhecidas, pois
uma mesma pessoa podia ser reconhecida em mais de uma categoria, por exemplo ser citada tanto como rezador quanto conhecedor de plantas de cura. Vale
ressaltar que algumas pessoas foram citadas por muitas famílias, demonstrando
que seu conhecimento é referendado perante um grupo maior da comunidade
ou bairro.
Pajé
A maioria das pessoas que se identificaram ou foram citadas como pajé encontra-se na Sede do municipal (67,43%). Dos pajés citados, 32,57% encontram-se nas comunidades Piloto, Cumaru, São Francisco, Floresta, Valério, Lago das
Pombas, Ponta da Terra, Tapera e Terra Nova – ou seja, somente nas regiões do
rio Negro, Quiuini e Unini. É curioso observar que:

• entre os 43 nomes citados como pajé, apenas 3 se reconhecem como pajé.
• algumas mulheres foram citadas como pajé, apesar de este papel social ser exclusivamente masculino, segundo a tradição dos povos indígenas do rio Negro.
Rezador
No caso dos rezadores, 50% dos nomes citados são de moradores da Sede
municipal, seguidos de 21,67% das comunidades localizadas nas margens do
rio Negro. Há rezadores citados/identificados em quase todas as comunidades.
Dentre os 166 nomes citados como rezadores, vale destacar que:

• 13

se consideram rezadores e foram reconhecidos por famílias de sua
comunidade ou bairro.

• 8 pessoas se identificaram enquanto rezadores, mas não foram indicados por
outras famílias de sua comunidade ou bairro.
Conhecedor

de história dos antigos

53 pessoas que dizem conhecer as histórias antigas, não foram citadas/reconhecidas por nenhuma família da sua comunidade ou bairro.
Entre os 231 nomes de conhecedores de histórias dos antigos citados pelas
famílias apenas 25 reconhecem a si mesmos como conhecedores de histórias.
Conhecedor

de plantas de cura

A maior parte das pessoas citadas como conhecedores de plantas de cura,
durante o Levantamento, está nas comunidades (57,63%). Entre as regiões das
calhas de rios, o rio Negro concentra a maioria dos conhecedores de plantas
de cura que foram citados pelo perfil populacional do Levantamento (24,39%).

• 118 pessoas afirmaram ser conhecedoras de plantas de cura, mas não foram
citadas ou reconhecidas por nenhuma família da sua comunidade ou bairro.

• 21 nomes foram identificados tanto pelas famílias de sua comunidade ou
bairro quanto pelos próprios conhecedores de plantas de cura.

Apesar da grande proporção ou mesmo da maioria dos rezadores, conhecedores de histórias e de plantas de cura se concentrar na cidade, o reconhecimento desses saberes e de quem são os portadores desses conhecimentos não
é difundido ou partilhado por todos. A Asiba e as lideranças mais velhas que
participaram das reuniões nas comunidades e bairros durante as entrevistas
coletivas comentaram que é cada vez mais raro que os jovens procurem os
mais velhos para saber se eles têm histórias para contar, por exemplo.
O uso de medicamentos e tratamentos de saúde que não consideram as plantas, rezas e benzimentos também se torna mais frequente. Nesse cenário em
que se restringem os espaços formais no meio social para que os saberes
tradicionais sejam utilizados, trocados e reproduzidos ou mesmo com a desvalorização e deslegitimação desse conhecimento diante de outras tecnologias
e saberes, têm colocado em risco um complexo sistema de conhecimento que
por milhares de anos foi capaz de manejar a vida, os recursos e as formas de
usos no rio Negro, uma das regiões com a maior sociobiodiversidade do mundo e uma das mais preservadas de toda a Amazônia.

A presença de conhecedores de histórias dos antigos reconhecida pelo perfil populacional do levantamento também está concentrada na Sede municipal
(48,91%), seguida pela região do rio Negro, com 25,11% dos nomes citados. O
costume de contar histórias, sempre esteve muito presente no cotidiano das
comunidades, especialmente nas rodas de conversa.
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Roça

Roça

61,39% das famílias entrevistadas possuem roça, sendo que a grande maioria
possui apenas uma roça (92,29%). Uma das famílias entrevistadas, moradora da
comunidade Romão, no rio Aracá, declarou possuir cinco roças.

A roça e os espaços associados a ela, os caminhos para chegar, as casas de forno e a cozinha são ambientes importantíssimos não somente para a segurança
alimentar, mas também para a produção de biodiversidade e conhecimento.
Fazer roça no rio Negro está diretamente relacionado ao modo como as pessoas vivem, se alimentam, cuidam do ambiente, casam e compartilham saberes
na região. Quando há um casamento entre pessoas de comunidades distintas,
por exemplo, a mulher ao mudar-se, também leva com ela mudas de plantas e
manivas da roça de sua família. Os modos de fazer a própria roça, de plantar, de
distribuir as espécies e variedades de plantas, as receitas de farinha, de beiju, o
cultivo e preparo de plantas medicinais são apresentados e trocados entre as
famílias do casal.

58,37% das roças estão localizadas no entorno ou próximas à comunidade de
residência, em áreas de terra firme. Na Sede municipal, a maior parte das roças
localiza-se ao longo das estradas e ramais, o que pode ser observado nas manchas da carta-imagem de satélite da página 27.
Comercialização

dos produtos da roça

As famílias entrevistadas informaram a quantidade (kg) de produtos da roça
que venderam no ano anterior à pesquisa. A farinha é o produto que mais se
comercializa.
Produtos da roça comercializados nos 12 meses anteriores ao Levantamento
Produtos da roça
Farinha
Banana
Tapioca
Melancia
Abacaxi
Outros
Cará
Macaxeira

Total

Quantidade (kg)
27.1043
16.680
8.410
6.200
2.037
1.989
505
430

(%)
88,20
5,43
2,74
2,02
0,66
0,65
0,16
0,14

307.294

100

A farinha produzida pelas famílias entrevistadas, com finalidade de comercialização, foi vendida para: comerciantes da Sede municipal, 56,35%; ou diretamente
para o consumidor (população em geral), 43,35%. Os outros produtos da roça, em
sua maioria, foram vendidos diretamente para o consumidor final: abacaxi, 85,27%;
banana, 79,44%; cará, 100%; farinha de tapioca, 55,30%; e melancia, 46,51%.

O preço médio pago pelos produtos vendidos, foi:
1 cacho de banana = R$ 6,64
A lata de farinha (20 litros) = R$ 43,90
O quilo da macaxeira = R$ 2,00
A lata da farinha de tapioca (20 litros) = R$ 44,77, e o litro = R$ 1,80
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e conhecimento

O Projeto Pacta (Populações, Agrobiodiversidade e Conhecimentos Tradicionais Associados)20, considerou esses aspectos além do conhecimento científico
acumulado de pesquisas sobre a diversidade de manivas no rio Negro. O projeto vem proporcionando aos moradores das regiões de estudo um ambiente
de reflexão sobre suas maneiras de cultivar e manejar as plantas, transmitir
conhecimentos e os modos de fazer os alimentos. No rio Negro, esse projeto
alavancou a solicitação de reconhecimento do Sistema Agrícola Tradicional do
Rio Negro como patrimônio cultural junto ao Iphan, em um processo colaborativo de pesquisa protagonizado pela Associação das Comunidades Indígenas
do Rio Negro (Acimrn), com sede em Santa Isabel do Rio Negro e com o apoio
do ISA, Asiba e Foirn.
O Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro (SAT-rio Negro) é entendido
como um conjunto de saberes e modos de transmissão de conhecimentos que
se relacionam entre si. Os conhecimentos são variados: a diversidade das plantas cultivadas, as técnicas de manejo da roça e dos quintais, o sistema alimentar
(as receitas e os processos de elaboração dos produtos da roça), os utensílios
de processamento e armazenamento, ou seja, a cultura material e, por fim, a
conformação de redes sociais de troca de plantas e conhecimentos associados.
O cultivo da mandioca brava (Manihot esculenta – de origem brasileira), por
meio da técnica de coivara, é a base desse sistema, compartilhado pelos mais
de 23 povos indígenas que vivem ao longo do rio Negro, até as fronteiras com
a Colômbia e a Venezuela.

Realizado nas regiões do alto Juruá, Acre e rio Negro, foi iniciado no final de 2005, no âmbito da cooperação
Unicamp-CNPq e com o Institut de Recherche pour le Development (IRD). Coordenado pelo antropólogo Mauro
Almeida e pela etnobotânica Laure Emperaire, o projeto tem como principal objetivo o reconhecimento da
importância e a valorização dos sistemas agrícolas tradicionais.

20
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A região do alto e médio rio Negro possui enorme diversidade de variedades
de mandioca (brava). No contexto das pesquisas do Pacta, os levantamentos
realizados entre 2006 e 2009 junto a 28 famílias moradoras da cidade de Santa
Isabel do Rio Negro e de duas comunidades, indicaram uma extensa diversidade de plantas cultivadas, ou agrobiodiversidade, com mais de cem qualidades
de manivas (mandiocas) e em torno de 300 outras plantas cultivadas nos roças
ou nos quintais (L.Emperaire et al, 2010).
Para a salvaguarda do patrimônio cultural, com vistas à sua valorização e à garantia de que ele continue a existir, está prevista uma série de ações coordenadas
pelo Iphan e em parceria com as comunidades indígenas. Dentre elas: o incremento da cadeia produtiva, com ênfase na pequena escala e diversidade de produtos;
a condução de pesquisas e registros audiovisuais que promovam a divulgação e
transmissão dos conhecimentos; iniciativas para compatibilizar a escola com as
práticas e os conhecimentos tradicionais e a melhoria das condições de serviços
nas comunidades, como um sistema de transporte fluvial e acesso a infraestruturas de comunicação adequadas e fontes de energias renováveis.
Para saber mais sobre o Sistema Agrícola do rio Negro e o Plano de
Salvaguarda, acesse: http://isa.to/15grZ1L e http://isa.to/13UUSP6

Economia
No Levantamento foi possível verificar as atividades em que as famílias indígenas e ribeirinhas entrevistadas estão inseridas, bem como as regiões
onde algumas atividades se concentram. Apesar de a dinâmica migratória
ser influenciada por diversos aspectos simultaneamente, é preciso ressaltar
a importância desse fator na decisão de migrar, como demonstram os resultados do próprio levantamento em relação à análise das trajetórias e da
mobilidade do perfil populacional entrevistado.
Falar em economia na Amazônia – e especialmente no médio rio Negro – requer falar do “sistema de aviamento”, o qual se caracteriza pela constituição
de dívidas entre patrões (comerciantes) e fregueses (produtores), envolvendo uma rede de intermediários e relações de trabalho restritas aos locais
de propriedade de patrões.
As principais cadeias produtivas baseadas no sistema de aviamento nos municípios de Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro, desde o século XIX, são
o extrativismo e a pesca. Atualmente, essas atividades adquiriram novos
formatos nas relações comerciais e interpessoais. Vários aspectos interferiram na reconfiguração dessas cadeias produtivas, tanto a transformação
das atividades ao longo dos anos, quanto o surgimento de outras formas e
oportunidades de geração de renda. Destacam-se os seguintes fatores:

• reconfiguração das colocações (pontos de apoio para o extrativista), mais
dispersas, distantes da Sede municipal;

• inexistência

de grandes entrepostos comerciais como base de morada
(como a antiga comunidade São Joaquim);

• acesso à comunicação via radiofonia em algumas regiões e maior facilidade
de aquisição de meios de transporte motorizados;

• acesso a benefícios dos programas federais, como aposentadoria, bolsa família, e seguro defeso da pesca;

• instituição de leis e políticas públicas de fomento à produção, regulamentação e fiscalização;

• surgimento de empregos públicos, expansão do comércio nas Sedes municipais;
• novas oportunidades de trabalho com a chegada do turismo de pesca esportiva e implementação de um batalhão do Exército Brasileiro.
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Atividade econômica

Atividades econômicas no perfil populacional de cada região

A pergunta sobre as principais atividades econômicas da família foi direcionada e respondida somente pelos chefes da família, os quais podiam citar mais
de uma. O trabalho na agricultura é predominante, confirmando a importância
da roça no rio Negro. A análise mostra um percentual significativo de entrevistados que não responderam a essa questão. Durante a pesquisa notou-se
que havia uma dificuldade em reconhecer as atividades cotidianas (agricultura e
pesca, principalmente) enquanto atividades econômicas, mesmo que elas fossem
responsáveis por geração de renda.
Atividades econômicas no perfil populacional do Levantamento Participativo
Socioambiental de Barcelos
Atividade econômica
Agricultura
Não respondeu / Não informou
Piaçava
Pesca
Aposentado
Professor(a)
Serviços gerais
Doméstica
Extrativismo
Artesanato

Total

Número de Pessoas

%

644
116
80
78
61
37
29
19
17
15

55,90
10,07
6,94
6,77
5,30
3,21
2,52
1,65
1,48
1,30

1.152

100

Na tabela da página ao lado, são apresentados os dados segundo o recorte
regional, por calha de rio.
Na Sede municipal, as principais atividades são: agricultura, pesca e educação
(professores). Esse cenário se repete na maioria das regiões e comunidades.
Apenas no rio Padauiri, a piaçaba é a principal atividade declarada pelas famílias
entrevistadas, exceto na comunidade Akuaku, que segue o padrão das outras
regiões, onde a agricultura foi mencionada como principal atividade.
Vale destacar o perfil econômico da comunidade Nossa Senhora Auxiliadora
de Apuluaca, no rio Caurés, onde a pesca foi mencionada como principal atividade, com 88%.
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Região

Atividade Econômica

Sede municipal
Sede municipal
Sede municipal
Sede municipal
rio Aracá
rio Aracá
rio Aracá
rio Caurés
rio Caurés
rio Caurés
rio Demeni
rio Demeni
rio Demeni
rio Demeni
rio Jurubaxi
rio Jurubaxi
rio Negro
rio Negro
rio Negro
rio Negro
rio Negro
rio Padauiri
rio Padauiri
rio Padauiri
rio Quiuini
rio Quiuini
rio Quiuini
rio Quiuini
rio Quiuini

Agricultura
Pesca
Professor(a)
Serviços gerais
Agricultura
Não respondeu / não informou
Piaçava
Agricultura
Pesca
Não respondeu / não informou
Agricultura
Aposentado
Não respondeu / não informou
Pesca
Agricultura
Não respondeu / não informou
Agricultura
Não respondeu / não informou
Aposentado
Pesca
Piaçava
Piaçava
Agricultura
Não respondeu / não informou
Agricultura
Pesca
Extrativismo
Não respondeu / não informou
Aposentado

Número de
Pessoas

Percentual diante o
total de cada Região (%)

233
28
27
27
42
16
6
20
10
4
39
6
4
4
25
3
219
39
21
17
17
51
31
20
31
13
11
8
4

54.95
6.60
6.37
6.37
57.53
21.92
8.22
54.05
27.03
10.81
66.10
10.17
6.78
6.78
78.13
9.38
66.77
11.89
6.40
5.18
5.18
43.22
26.27
16.95
44.29
18.57
15.71
11.43
5.71

Fontes de renda
Entre os entrevistados, quase 20% declararam ter algum membro da família
com renda fixa, seja recebimento de salário ou aposentadoria. A principal fonte
de renda fixa identificada no levantamento foi a aposentadoria, com 56,30%.
Isso justifica o alto índice de famílias que não informaram a instituição/local de
trabalho (63,70%) responsável pela renda.
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Fontes de renda no perfil populacional, segundo as instituições/locais de trabalho
Instituição ou local de trabalho
Outros
Prefeitura
Dsei
Hospital
Semec
Comércio local

Total

Número de Pessoas

%

86
38
8
1
1
1

63,70
28,15
5,93
0,74
0,74
0,74

135

100

Fontes de renda no perfil populacional, segundo as atividades/cargos informados
Atividade ou cargo
Aposentado(a)
Professor(a)
Outros
Agente de saúde
Serviços gerais
Vigia
Cozinheiro(a)
Não respondeu / não informou
Técnico(a) de enfermagem
Prático de barco

Total

Número de Pessoas

%

76
18
11
9
8
7
2
2
1
1

56,30
13,33
8,15
6,67
5,93
5,19
1,48
1,48
0,74
0,74

135

100

Destaque para os índices referentes ao trabalho na prefeitura (28,15%). Quando confrontadas com a tabela que apresenta os cargos e as funções ocupadas,
essas informações demonstram que a porcentagem de funcionários engloba os
professores da rede municipal. O perfil populacional do Levantamento Participativo Socioambiental de Barcelos apresenta maior concentração da população que possui renda fixa (55,54%) na Sede municipal.
Dentro do perfil populacional assalariado ou que possui renda fixa, 62,22% dos
entrevistados se encontram dentro da faixa salarial de R$ 400,00 a R$ 499,00.
Assim, recebem mensalmente menos que um salário mínimo21.

Faixas de renda no perfil populacional com fonte de renda fixa
Faixas salariais (em reais R$)
Entre 400 e 499
Entre 500 e 599
Entre 700 e 799
Entre 300 e 399
Entre 900 e 999
Entre 800 e 899
Entre 600 e 699
Entre 1.700 e 1.799
Entre 100 e 199
Entre 2.000 e 2.099

Total

Número de Pessoas

%

84
17
9
8
5
5
4
1
1
1

62,22
12,59
6,67
5,93
3,70
3,70
2,96
0,74
0,74
0,74

135

100

Considerando o universo de entrevistados, há uma renda total de R$ 40.157,00
por mês concentrada na Sede municipal e de R$ 30.555,00 por mês disperso
entre as comunidades do município de Barcelos.

Auxílios do governo
Quase metade das famílias entrevistadas recebe algum tipo de auxílio do governo: 48,82%. Estes, se dividem entre: bolsa família (86,10%), bolsa escola
(11,73%) e outros (0,17%). Dentro do perfil populacional que recebe auxílio
do governo, 53,93% são famílias moradoras das comunidades. A comunidade
de Akuquaia no rio Padauiri merece destaque, pois é a única em que nenhuma
família recebia qualquer tipo de benefício desses programas federais na época
do levantamento.

Dentre as famílias que recebem auxílio:
46,36% começaram a receber após o ano de 2002;
2,7% não informaram data de início de recebimento do auxílio;
1,8% começou a receber no período de 1991 a 1999;
22,12%, entre 2000 e 2006;
27,57%, entre 2007 e 2010.

Considerando aqui a média (> R$ 520,00) para o valor do salário mínimo entre maio de 2009 e maio de 2010,
período em que foram realizadas as entrevistas.

21
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O ano de 2008 aparece como o ano em que mais famílias começaram a receber benefícios federais (23,63% do total).
Há algumas comunidades que se destacam também pelo alto índice de famílias
que recebem auxílio do governo, dentre elas Boa Vista, no rio Negro, onde todas
as famílias (100%) acessam algum programa de benefício do Governo Federal.

Comunidades e bairros em que mais de 70% das famílias recebem benefícios
na Sede municipal: Santo Antônio, 81,82%,

alguns casos, se modificou. Hoje, por exemplo, muitas pessoas sentem vergonha
de reconhecer que possuem dívidas. Durante o Ciclo da Borracha, ter dívida significava fazer parte da sociedade e, em certa medida, envolver-se em um sistema
que poderia proporcionar a ascensão social.
33,14% dos entrevistados mantêm conta aberta em algum comércio; 17,4% das
famílias já fizeram empréstimo formal.

• A grande maioria dos empréstimos (85,59%) foi feita a partir do ano de 2007.
• Apenas 4,24% das famílias disseram ter tido problemas para pagar os empréstimos
formais. Ou seja, as dívidas não se referem aos empréstimos ou financiamentos.

São Lázaro, 79,17%
Mariuá, 77,78%
nas comunidades: São Luís, 75%

Extrativismo

Piloto, 64,71%

Comunidades com baixo índice de famílias que recebem auxílio
São Roque, 21,43%
Canafé, 17,65%
Elesbão, 15,38%

Ouriço de Castanha, desenho em grafite de Estanislau da Silva Pinheiro Filho, 2011

Manacauaca, 10%

Frutos

Dívida, comércio e empréstimos
Entre as famílias entrevistadas, 22,49% declararam estar endividadas. Essas famílias são moradoras tanto das comunidades quanto da Sede municipal. Foram
citados mais de 70 nomes de comerciantes com os quais as famílias possuem
dívida, demonstrando a complexidade e amplitude da rede de aviamento.
12,20% das famílias estão endividadas com um mesmo comerciante.
A dívida encontra-se presente nas mais diversas relações entre patrões, comerciantes e fregueses, seja nas cadeias produtivas do extrativismo, seja no comércio de peixes comestíveis, seja nas compras a prazo nos comércios locais e nos
empréstimos de banco e créditos, muitas vezes utilizando o orçamento do aposentado da família. As relações se ampliaram e o papel do patrão e da dívida, em
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Quando perguntados sobre as atividades extrativistas desempenhadas, os entrevistados citaram os produtos que coletaram com objetivo de comercialização no ano anterior: castanha, cipó-ambé, açaí, tucumã e cipó-titica.
Produção extrativista das famílias entrevistadas nos 12 meses anteriores à pesquisa
Produtos

Quantidade (kg)

%

Castanha – Bertholletia excelsa

12.1191

92,69

Cipó-ambé – Philodendron spp

5.020

3,84

Açaí – Euterpe longibracteata e Euterpe oleracea

3.600

2,75

Tucumã – Astrocarium aculeatum

847

0,65

Cipó-titica – Hetereopis spp

90

0,07

130.748

100

Total
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mapa originalmente publicado em II Boletim de Ordenamento Territorial do Médio rio Negro
Mapa
originalmente publicado no III Boletim Rio Negro Socioambiental:
Ordenamento territorial é condição para desenvolvimento sustentável do médio rio Negro (2010)
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Destaque para a castanha, produto valorizado nos mercados de fora da região
e citado, em quase todas as comunidades, onde havia uma família ou mais que
trabalhou com a extração de castanha para vender. O cipó-ambé às vezes é
comercializado pelas mesmas empresas e patrões da piaçaba, mas é também
procurado pelos artesãos. O açaí, apesar do potencial produtivo da região, tem
um comércio restrito e, em geral, é produzido para consumo próprio, familiar
e para a comercialização local na cidade. O tucumã também está restrito ao
consumo local, na Sede municipal. O cipó-titica é mais utilizado para confecção
de vassouras e utensílios domésticos como paneiros e aturás e vem sendo incorporado em outros modelos de artesanato com vistas a atender o turismo.
Em outras pesquisas e mapeamentos participativos realizados com as comunidades de Barcelos e em oficinas cartográficas com outros extrativistas e
comerciantes foram registrados áreas de uso e fontes de recursos extrativistas, que indicam as áreas mais utilizadas e conhecidas pela população. O mapa
da página anterior é resultado desse processo e auxilia na visualização de um
dado resultante do levantamento: as famílias tendem a investir na extração e
coleta de produtos mais fartos em sua região de morada, uma vez que o custo/
benefício não se define somente pela demanda de mercado e pelo valor de
compra do produto, como também pela relativa facilidade de acesso e custo
de escoamento do produto.

produção atingiu 54 toneladas devido à coleta ter sido realizada também no rio
Branco, segundo a diretoria da Comagept.
66,94% da castanha extraída pelas famílias entrevistadas foi comprada por um
mesmo comerciante. Outros 20 nomes de compradores foram citados. O preço
médio pago pela lata da castanha (20 litros) foi de R$ 11,00.
No caso do cipó-ambé, 58,37% do total extraído foi comercializado por uma mesma pessoa. Outros cinco comerciantes foram citados pelos entrevistados. O preço
médio pago pelo quilo foi de R$ 2,55.

Piaçaba

Há diversos castanhais na margem direita do rio Aracá, região responsável pela
extração de 50% da produção de castanha declarada pelos entrevistados, seguida pelas comunidades da margem direita do rio Negro que coletaram aproximadamente 33%.
Já o cipó-ambé teve a maior produção sob responsabilidade de moradores da
Sede Municipal (bairros de São Sebastião e Aparecida) e do rio Quiuini.
A extração de cipó-titica foi citada apenas por moradores da comunidade de
Nova Jerusalém, no rio Padauiri, enquanto o açaí foi citado somente por moradores da Sede municipal de Barcelos.
A extração de tucumã, está concentrada no rio Negro, nas comunidades de
São Luís, Baturité e Floresta I, bem como na Sede municipal de Barcelos.
A castanha e o cipó-ambé são os produtos mais comumente comercializados
para fora do município. Uma curiosidade é que, quando perguntados sobre a
produção extrativista, nenhuma família citou o caçari, ou camu-camu (Myrciaria
dubia), fruto coletado no final do verão. Em 2010 a produção registrada pela
Cooperativa Mista Agroextrativista das Populações Tradicionais (Comagept)
foi de 20 toneladas coletadas nos rios Negro e no rio Demeni, e em 2011 a
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Piaçabeira, desenho em grafite de Estanislau da Silva Pinheiro Filho, 2011

Entre as 676 famílias entrevistadas, 94 (aproximadamente 14%) declararam
trabalhar na extração e venda de piaçaba. Estas somaram uma produção total
de 913.508 quilos da fibra extraída no ano da pesquisa.
Dessa produção, 62,88% foi extraída do rio Aracá, nos igarapés Monteiro, Madixi, Beija-Flor e Curuduri.
16,91% foi extraída no rio Padauiri; 7,05% no rio Ereré; 6,4% no rio Preto; e
ainda 6,22% da produção não teve indicação de local de extração.
A comercialização dessas mais de 900 toneladas de piaçaba foi feita por diversos comerciantes ou patrões. Os entrevistados mencionaram 41 nomes,
sendo que 3 deles foram responsáveis pela compra de 70,49% dessa produção.
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O preço médio pago pelo quilo da piaçaba coletada pelos entrevistados, segundo informado, foi de R$ 0,86.
“No período de 1997 a 2006 foram emitidas no estado do Amazonas 1.622
ATPFs para piaçaba, com uma quantidade total de produto declarado de 13.519
toneladas com um movimento financeiro de R$ 14.875.992,39. A quantidade
média de piaçaba comercializada no período (excetuando o ano de 2006) foi
de 1.431 toneladas/ano, movimentando em média R$ 1.557.348,04/ano”.
(Oliete, 2008:58)22

No Amazonas, a piaçaba é encontrada apenas no rio Negro. Segundo dados do
pesquisador, quase toda a piaçaba comercializada tem sua origem em Barcelos, especificamente nos rios Padauiri, Ereré e em Santa Isabel do Rio Negro, no rio Preto.
O extrativismo da fibra de piaçaba (ou piaçava) na região tem uma grande importância econômica não tanto pelo montante de renda gerada, mas pela mobilização
de um grande número de pessoas na atividade.
Em 2010 o Ministério do Meio Ambiente (MMA) publicou a Política para os Produtos da Sociobiodiversidade, com o intuito de valorizar as cadeias produtivas de
importantes produtos extrativistas, dentre eles a castanha e a piaçaba. A ação prevê
investimento em iniciativas de organização da produção, capacitação, estruturação
do escoamento e comercialização, bem como o subsídio do governo para complementação da compra com vistas à garantia do preço mínimo de cada produto.
A Política Global do Preço Mínimo (PGPM) visa garantir que o produtor irá receber
o valor mínimo calculado para cada item, o que é feito segundo a qualidade do produto, como e onde é produzido. A compra dos produtos com o subsídio do PGPM,
bem como de outros programas de valorização da produção agrícola e extrativista,
como o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) e Pnae (Programa Nacional
de Alimentação Escolar), funciona por meio de uma parceria entre o MMA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e o Ministério do Desenvolvimento
Social (MDS), que transferem recursos para que a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) operacionalize a compra dos produtos e a posterior doação para
prefeituras, escolas e entidades filantrópicas, estimulando o consumo de produtos
regionais com menor custo para os governos – uma vez que é dispensada a logística
de transporte de alimentos de um município para o outro – e a produtividade local
passa a contar com uma rede estruturada de comercialização23.

No entanto, ao passo que essas políticas públicas estimulem a organização dos
produtores em associações e cooperativas para que possam executar os projetos, há uma grande dificuldade de concretizar essas ações por conta da documentação exigida dos produtores, os quais, muitas vezes, como foi demonstrado
aqui, nem mesmo possuem documento de identidade. A chamada Declaração de
Aptidão ao Pronaf (DAP) é exigida de todos que se candidatam aos programas
acima mencionados. A DAP reconhece a aptidão e capacidade produtiva e, logo,
a legitimidade de o indivíduo receber financiamentos do Programa Nacional para
a Agricultura Familiar (Pronaf). No estado do Amazonas, a Conab estabelece parceria com as gerências locais do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e
Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) para a emissão das DAPs. No entanto,
quando se trata de produtores indígenas, a viabilidade dos programas torna-se
ainda mais difícil, uma vez que atualmente o Idam e outros órgãos não estão regulamentados para emitir DAPs indígenas, de competência da Funai, a qual também
não possui um procedimento regular para emissão desse documento.
A cadeia produtiva da piaçaba tem sido tema de debate entre diversas instituições
com intuito de regulamentar e executar as políticas públicas de valorização da
produção agroextrativista. O movimento indígena, as associações e as cooperativas locais têm acompanhado esse processo e se articulado com os órgãos e as
agências governamentais para que estas ações sejam de fato implementadas e,
assim, contribuam para a sustentabilidade e autonomia das famílias indígenas.
O projeto “Promoção do Arranjo Produtivo da Piaçava” está sendo executado pela
FVA em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(Pnud) e três ministérios: MMA, MDA e MDS. A iniciativa articula o diálogo entre os
diferentes atores envolvidos nessa cadeia produtiva, com foco nos povos indígenas
e comunidades tradicionais do rio Negro e com vistas ao fortalecimento de suas
organizações representativas: Asiba, Comagept e Cooperativa de Piaçabeiros do Médio e Alto Rio Negro (Coopiaçamarin). As ações desse projeto têm apoio do
Comitê da Piaçava do Estado do Amazonas, envolvendo a SDS, a Secretaria Estadual
de Produção Rural (Sepror) e a Secretaria de Estado para os Povos Indígenas (Seind).
Para saber mais, acesse http://www.fva.org.br/index.php?option=com_
content&view=article&id=184:fva-promove-o-dialogo-entre-os-atores-da-cadeiaprodutiva-da-piacava-do-rio-negro&catid=3:noticias&Itemid=1

22
Ignacio Oliete realizou um levantamento da produção de piaçaba a partir do número de Autorizações de Transporte
de Produto Florestal (ATPF) – emitidas pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis
(Ibama) – entre os anos de 1997 e 2006. No entanto, em 2006 a ATPF foi extinta e criou-se o Documento de Origem
Florestal (DOF ), que não obriga o registro da piaçaba, logo, dificultando o posterior monitoramento da atividade.
23
Os produtos comercializados pelos programas PAA e Pnae são precificados segundo uma tabela que leva
em consideração a qualidade do produto. A Conab é responsável pela avaliação e classificação do que será
comercializado, bem como o preço correspondente que será pago ao produtor (http://www.conab.gov.br). O
recurso para compra dos alimentos a serem doados é limitado segundo à norma dos programas que definem o
valor máximo que será pago a cada produtor e também pela receita dos municípios.
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região, há uma maior ou menor disponibilidade do material e os artesãos têm,
ao longo dos anos, criado trançados e misturado referências. Técnicas antes
aplicadas a determinado material podem ser vistas no tecer de outro produto.
Em Barcelos, por exemplo, não há disponibilidade da palmeira de tucum (Artrocaryum spp), usada tradicionalmente para tecer bolsas e saias. As artesãs e os
artesãos de Barcelos, que conhecem os tecidos de tucum, aplicam o conhecimento na piaçaba, produzindo uma grande diversidade de produtos e usos das
técnicas e materiais.

Artesanato

Produção de artesanato das famílias entrevistadas referente aos 12 meses
anteriores à pesquisa
Produto

Jarro de Piaçaba: desenho em grafite de Antônio de Jesus Dias, 2011

Foram confeccionados 4.154 peças de artesanato no período de 12 meses anteriores ao levantamento, sendo que um mesmo artesão poderia produzir (e
em geral o faz) diversos produtos.
Os artesanatos são feitos com matéria-prima da região, sobretudo a fibra de
piaçaba (Leopoldina piassaba), que corresponde a 41,5% do artesanato produzido anualmente, em geral para a fabricação de vassouras, biojoias e cestas.
Depois dos acessórios e das vassouras, os colares de sementes representam
15,72% da produção total de artesanato. Os produtos feitos com fios de tucumã – abanos e cestarias – representam 14,68% do artesanato produzido
anualmente pelas famílias entrevistadas.
Em quantidades menores, a fibra de arumã (Ischnosiphon polyphyllus) – usada
para as cestarias e tapetes, os famosos tupés – e a madeira, usada para a produção de pequenas esculturas, também representam peças importantes para
a identidade do artesanato produzido no médio rio Negro. Dependendo da
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Quantidade

(%)

Acessórios de piaçava (colar, brincos, etc.)

955

22,99

Vassoura de piaçava

769

18,51

Acessórios de sementes

653

15,72

Abano de tucumã

438

10,54

Vassoura de cipó

218

5,25

Cestaria de tucumã

172

4,14

Outros

163

3,92

Peças de madeira

145

3,49

Esteira de arumã

115

2,77

Cestaria de arumã

110

2,65

Cerâmica

107

2,58

Fogão de barro

82

1,97

Aturá

76

1,83

Arco e flecha

70

1,69

Tapetes e esteiras

20

0,48

Samburá (cestaria torcida)

18

0,43

Remo

16

0,39

Peneira

11

0,26

Tipiti

6

0,14

Cumatá

5

0,12

Cestaria costurada (a rama)

5

0,12

4.154

100

Total
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Durante as entrevistas, foi questionada a finalidade do artesanato produzido,
para saber se este era confeccionado para:

• uso próprio ou de parentes próximos;
• troca com parentes ou pessoas de outras comunidades e outras etnias;
• venda a comerciantes e outros compradores.
Na análise dos dados segundo os recortes por comunidade e artesão, foi
identificado que 78,82% dos artesanatos produzidos são para uso próprio –
em geral utensílios de trabalho, como: aturá (paneiro), tipiti, remo, cumatá,
peneira, etc.
16,94% do artesanato produzido destina-se à comercialização e pouco mais
de 4% à troca.
Obviamente a produção de artesanato com uma determinada matéria-prima é
influenciada pela sua disponibilidade na região. Por exemplo, a comunidade que
mais produz vassouras de piaçaba e cipó é a comunidade de Nova Jerusalém,
no rio Padauiri, região onde tanto a piaçaba quanto o cipó são abundantes. Já
na comunidade São Roque, no rio Caurés, a maior produção de artesanato é
de paneiros e vassouras de cipó.
Foram citados como principais compradores do artesanato produzido pelas
famílias entrevistadas: a Asiba, que adquiriu 39,59%; os turistas, que compraram
15,92%; e a população em geral, que adquiriu 15,17% do total de artesanato
produzido para comercialização.
A Asiba investiu em projetos e contatos comerciais para a venda do artesanato
de piaçaba, com o objetivo de valorizar o conhecimento local, promover alternativas econômicas para as famílias de associados e manter parte do funcionamento da sede da associação24. De todo o artesanato destinado à comercialização, a maior parte é produzida pelas pessoas moradoras da Sede municipal,
onde há maior facilidade para acessar o consumidor final (turistas e outros) ou
mesmo firmar parcerias com empresários e encomendas.

O Departamento de Artesanato da Asiba foi criado em 2001 com a intenção de valorizar o produto de seus associados, vendendo diretamente para os clientes para evitar os
chamados atravessadores. A primeira Oficina de Artesãos ocorreu no ano seguinte de
sua criação, em 2002, organizada pela Yakinô (Associação de Arte e Cultura Indígena),
instituição que apoiava ações para organização da comercialização de produtos indígenas,
inserindo-os em redes de comércio justo e capacitação para padronização e precificação
do artesanato. Nessa época, a Asiba possuía um projeto em parceria com a Causa Solidária, instituição espanhola que a assessorou até o ano de 2004 na construção e implementação da loja de artesanato. Em 2005 o Departamento de Mulheres da Asiba assumiu
a organização da produção e comercialização do artesanato firmando uma parceria com
o Ministério do Meio Ambiente por meio do projeto com o Projeto Demonstrativo dos
Povos Indígenas (PDPI ), que aprovou recurso para realizar um levantamento de artesãos
e demandas das mulheres associadas. Após o levantamento, a associação continuou buscando parcerias para dar continuidade à organização da rede de artesãos. Em 2008, com
apoio da Fundação Vitória Amazônica (FVA), participou do projeto Mercado Rio Negro,
realizou capacitações e divulgou os produtos da região. Entre 2006 e 2009 as artesãs da
Asiba participaram de Encontros de Produtores e Oficinas realizadas pelo ISA e pela
Foirn/Wariró em São Gabriel da Cachoeira e Barcelos. Em 2009 a Asiba conseguiu aprovar um novo e maior projeto com o PDPI, que possibilitou a compra de equipamentos
para beneficiamento e divulgação dos produtos com melhores condições de transporte
e realização de um novo levantamento e oficinas de artesanato nas comunidades. Dentre
outras parcerias pontuais, atualmente a associação conta com o apoio do Sebrae para
a divulgação do artesanato em feiras e por meio do desenvolvimento de comunicação
virtual na internet. A parceria com o Sebrae se iniciou por intermédio da Wariró/Foirn e
terminou focada na piaçaba, aumentando a proximidade com a Asiba. O projeto tomou
fôlego e ganhou o nome “Piaçasuiwara”, do nheengatu, que significa “feito de piaçaba”.
No final de 2011 o projeto publicou um catálogo com os produtos feitos de piaçaba em
Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira.
Para saber mais, acesse:
http://pt.scribd.com/doc/97043648/PIACASUIWARA-Projeto-Piacaba-daCidadania-do-Territorio-do-Alto-Rio-Negro-Catalogo-Geral

A associação tem parcerias com uma empresa de bombons da Amazônia, sediada em Manaus, e participa de
uma rede de comércio justo por intermédio da Galeria Amazônica (http://galeriamazonica.org.br) e da Fundação
Vitória Amazônica (http://www.fva.org.br).
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Pesca
Pesca

Espécies de peixes mais pescadas e consumidas no médio rio Negro

artesanal

Peixe

22,04% das famílias têm na pesca artesanal uma atividade econômica que gera renda, mesmo não sendo a atividade principal. Os dados abaixo indicam, em quilos,
quanto de pescado foi vendido pelas famílias entrevistadas referente à temporada
de pesca anterior ao período de entrevistas (2009-2010).
Produção de pescado das famílias entrevistadas referente à temporada de pesca
(seca) anterior ao levantamento
Tipo de peixe

Quantidade (kg)

%

Peixe de escama

622.402

50,88

Peixe liso

600.955

49,12

1.223.357

100

Total

O peixe é a principal fonte de proteínas da população rionegrina, além de ser o
alimento fundamental e preferencial junto com a mandioca e seus derivados. Os
rios de águas pretas possuem biomassa de peixes significativamente menor que
os rios de águas barrentas, como o próprio rio Amazonas, mas contam com uma
maior diversidade: são 450 espécies identificadas e 40 delas endêmicas. O rio Negro caracteriza-se por solos pobres em nutrientes e ácidos, com uma grande área
do território arenosa, imprópria para agricultura. No entanto, a região do médio
rio Negro possui uma maior quantidade de afluentes de água branca, mais piscosos, lagos, berçários de peixes e áreas de reprodução, apresentando portanto uma
maior disponibilidade de peixes. Por isso sofre maior pressão. É o principal fornecedor de pescado para a segurança alimentar na bacia.
O primeiro volume da série Pescarias no Rio Negro, “Como cuidar para o peixe não acabar25”, apresentou o resultado de pesquisas sobre as cadeias produtivas e redes sociais
da pesca comercial e esportiva. Foi identificada uma média de consumo das famílias
indígenas ribeirinhas de aproximadamente 3 kg de peixe por dia, no verão, época em
que a pesca é farta e mais rápida. Em uma comunidade de 25 famílias, como Tapera do
rio Padauiri, por exemplo, são consumidas duas toneladas de peixe por mês.

de escama

Peixes brancos: pescada (Plagioscion squamosissimus), aracu (Família Anostomidae), pacu
(Família Characidae), matrinchã (Brycon sp), jaraqui (Semaprochilodus sp)
Peixes pretos: traíra (Hoplias sp), acará ou cará (Família cichlidae), tucunaré (Cichla sp),
jacundá (Crenicichla sp) e piranha (Família Characidae)

Peixe Liso (ou Feras)
piraíba (Brachyplatystoma filamentosum), pirarara (Phractocephalus hemioliopterus), surubim
(Pseudoplatystoma fasciatum), jandiá (Família Heptapteridae), mandi (Família Pimelodidae),
mandubé (Família Auchenipteridae), anujá (Trachycorystes galeatus), carauataí (Auchenipterichthys longimanus)
fonte: Peixes, pescarias e os modos de viver no médio rio Negro
(acesse: http://isa.to/17YGlCK)

As regiões mais citadas para a pesca de peixes comestíveis com fins de comercialização foram: rio Negro, com 98,51%; rio Demeni, 1,03%; e rio Caurés, com
0,19%.
O pescado comercializado pelas famílias entrevistadas é vendido em quase sua
totalidade para a “população em geral”: 97,49%.
Foram citados também os nomes de 31 comerciantes para os quais algumas
famílias entrevistadas venderam o pescado produzido na temporada anterior à
pesquisa. Geralmente os comerciantes que trabalham com a pesca o fazem de
duas maneiras: a) comprando o pescado na Sede municipal, quando as pessoas
das comunidades chegam trazendo o peixe em suas canoas; e b) diretamente
nas comunidades, quando o comerciante trabalha com um barco que pode ou
não operar em associação com os moradores, mas paga pelo peixe pescado,
que é depois levado para ser comercializado na cidade. O preço pode apresentar variação de acordo com a espécie do pescado.

Iniciado em 2012, o projeto Monitoramento Participativo da Pesca no Médio rio Negro
está coletando dados de desembarque de pescado e fluxo de turismo de pesca esportiva nos municípios Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos com o objetivo de gerar e disponibilizar informações que sirvam de subsídio à organização das atividades pesqueiras26.
Para saber mais, acesse: http://site-antigo.socioambiental.org/nsa/detalhe?id=3725
Esta publicação encontra-se disponível para consulta e download no link: http://isa.to/17YG2aW
O projeto é coordenado pelo ISA em cooperação técnica com as prefeituras, a Colônia de Pesca Z-33, a
Associação de Pescadores Profissionais Artesanais de Santa Isabel do Rio Negro (Aspasirn), Idam, Asiba e Acimrn.

25
26
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Nas entrevistas foram citados as técnicas e os apetrechos utilizados na captura
do peixe com fins de comercialização: espinhel, anzol e linha, malhadeira e zagaia.
Apetrechos de pesca
O caniço e linha de mão – O caniço é a vara de pescar. Em geral usada quando o pescador está na canoa ou no porto da comunidade.
O espinhel, também conhecido como espinhelão, é usado para pescar todo o tipo de
peixe e também bichos de casco (quelônios). O espinhel é mais utilizado para a pesca de
peixes lisos, nos igapós e nos rios, em locais mais fundos e onde há correnteza, com objetivo de pegar os peixes maiores.
A zagaia é uma vara de aproximadamente 2 metros de comprimento que na ponta tem
uma lança de aço com três pontas repletas de pequenos ganchos para prender o peixe. É
usada para pesca de arremesso e para “faxear” durante a noite.
A malhadeira possui diferentes tamanhos, cada malha é mais adequada para o tipo e tamanho de peixe que se pretende pescar. Usada para pescar em grande quantidades e muitas
vezes para fechar a boca de lagos e rios. É considerada um apetrecho de pesca predatório
por gerar desperdício, especialmente quando as malhadeiras têm malhas pequenas, como 20
e 25 mm, e quando são usadas em lagos onde os peixes costumam se reproduzir.

Apetrechos para pesca de bichos de casco
O jaticá é feito com uma vara de madeira longa e uma ponta de aço forte, sem ganchos,
para poder fixar no casco. Uma vez arpoado o bicho de casco, a ponta fica presa nele, e
a corda que prende a ponta à haste de madeira se solta permitindo que ele seja puxado.
O espinhel quando usado para pescar bichos de casco é colocado no meio dos lagos e
no remanso de praias. As iscas para bichos de casco são em geral frutos, mas às vezes se
usa pedaços de peixe. As boias são menores para não chamar a atenção de jacarés e o
espinhel é atirado de forma que não fique esticado.
O camurim é usado em lagos para pesca de bichos de casco e no leito do rio para peixe
liso. É uma boia, feita de madeira molongó (leve), na qual está presa uma corda de aproximadamente 3 metros com um anzol na ponta, também pequeno (número 15).
O cacuri é construído com talas de paxiúba, uma palmeira que permite confeccionar
varas compridas e de uma mesma espessura com maior facilidade. Essas varas são usadas
para criar uma espécie de paredão: duas paredes em formato “V”, a favor da correnteza,
para segurar o peixe ou bicho de casco que sobe o rio, o forçando a entrar na armadilha
e aprisionando o peixe. O cacuri costuma ser construído no começo da enchente, em
entrada de igarapés, próximo a barrancos e entre pedras: lugares de passagem dos peixes
onde a força da água não vai deslocar a armadilha.

fonte: Peixes, pescarias e os modos de viver no médio rio Negro

Pesca

fonte: Peixes, pescarias e os modos de viver no médio rio Negro

de bicho de casco ( quelônios )

Pesca

Entre as famílias entrevistadas apenas 13 (1,92% dos entrevistados) afirmaram
ter vendido bicho de casco. No entanto, apenas estas venderam um total de
3.524 unidades. Os bichos de casco foram vendidos, em sua maioria (71,62%),
diretamente para a população com um custo médio de R$ 15,92 a unidade.
Foram citados dois comerciantes como compradores, pagando uma média de
R$ 25,00 a unidade.
É importante destacar que a comercialização de animais de caça e quelônios
(bichos de casco) é proibida em todo o território nacional. É crime ambiental
quem caça para vender ou vende. A caça e captura de quelônios são permitidas
somente para a subsistência. As principais áreas em que esses quelônios foram
pescados: rio Aracá (53,63%), rio Padauiri (25,54%) e rio Negro (18,5%).

Jaticá: desenho em grafite de Alcemir Melgueiro Brazão, 2011
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Camurim: desenho em grafite de
Estanislau da Silva Pinheiro Filho, 2011

ornamental

Apenas 4,59% das famílias entrevistadas venderam peixe ornamental
nos 12 meses anteriores ao levantamento, somando um total de 4.711
milheiros de peixes, ou seja, mais de
4 milhões de peixes.

A pesca ornamental é praticada em toda a região de Barcelos, tendo sido uma das
principais fontes de renda do município na segunda metade do século XX, até a
década de 1990. Desde então, a atividade vem sofrendo com a diminuição da procura dos peixes ornamentais pelo mercado estrangeiro, segundo estudos, devido
aos altos custos de impostos e de transporte e da capacidade de reproduzir grande
parte das espécies encontradas nessa região em laboratórios. Ainda assim, com
o mercado reduzido e o baixo preço (média de R$ 10,00 o milheiro/mil peixes),
encontrou-se, durante as entrevistas, famílias que ainda se dedicam a esta atividade.
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Segundo a Gerência de Desenvolvimento da Pesca da Secretaria Executiva de
Pesca e Aquicultura do Amazonas (Sepa), as principais espécies exportadas
por Barcelos são: Cardinal (Paracheirodon axelrodi), Rodostomus (Hemigrammus
bleheri), Lápis (Nannostomus spp.), Rosacéu (Hyphessobrycon spp.) e Apistogramas (Apistograma spp.).
Peixes de água doce exportados por estado
Estado

2006

2007

2008

2009

Amazonas

25.923.395

24.750.672

22.017.802

16.028.336

Pará

1.231.973

1.063.855

855.043

1.023.944

25.814.527

22.872.845

17.052.280

Totais 27.155.368

fonte: Dados do Núcleo de Recursos Pesqueiros do Ibama (AM)

Entre os locais de pesca citados pelas famílias entrevistadas, o mais importante é o rio Demeni, onde se pescou 991 milheiros, representando
21,04% de toda a produção de peixes ornamentais declarada pelo perfil
populacional entrevistado.
Locais de pesca de peixes ornamentais nos 12 meses anteriores ao levantamento
Região

Locais

rio Demeni
rio Unini
rio Negro
rio Quiuini
rio Quiuini
rio Ereré
rio Padauiri
rio Ereré
rio Jufaris
rio Quiuini
rio Itu
rio Téa
rio Aracá
rio Negro
rio Negro
rio Negro
rio Quiuini
rio Demeni
rio Aracá
rio Negro

rio Demeni
rio Unini
Iigarapé do Puxirituba
rio Quiuini
rio Quiuinizinho
Atauí (igarapé e lago)
Tuinai (lago)
igarapé Matananain
rio Jufaris
igarapé de Mamulé
rio Itu
rio Téa
igarapé Cutiuaia
igarapé Anapixi
igarapé do Alipaque
paragem Chaga
rio Alegria
paraná do Maruim
igarapé Curuduri
baia do Guajara

Total
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Quantidade (kg)

(%)

991
800
730
702
560
250
200
100
80
70
60
50
50
30
10
10
10
4
3
1

21,04
16,98
15,5
14,9
11,89
5,31
4,25
2,12
1,7
1,49
1,27
1,06
1,06
0,64
0,21
0,21
0,21
0,08
0,06
0,02

4.711
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Em viagens posteriores ao Levantamento Participativo Socioambiental de Barcelos, nos anos de 2011 e 2012, ISA, Asiba e Foirn identificaram que quase
todos os pescadores envolvidos com a pesca de peixes ornamentais não trabalhavam mais com essa atividade, segundo eles, por falta de compradores.
Um dos comerciantes mais antigos de Barcelos foi citado pelos entrevistados
como principal comprador de peixes ornamentais, responsável pela aquisição
de 63,77% de toda a produção declarada pelos entrevistados – mais de 3 mil
milheiros. O segundo comprador mais citado pelos entrevistados foi responsável pela compra de 16,98% da produção das famílias.
O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) publicou a Instrução Normativa Interministerial (IN n°1 de 3 de janeiro de 2012) estabelecendo novos padrões e
critérios para exportação de peixes nativos e exóticos, ampliando as espécies
autorizadas, algumas de alto valor agregado, esperando que a ação pudesse
estimular a retomada da atividade de pesca ornamental.

Apetrechos utilizados para captura de peixes ornamentais
O rapiché trata-se de uma espécie de cesta grande, usado na pesca ornamental apenas
nas beiras de igarapés e lugares sem mato ou pequenas galhadas, onde o piabeiro pode
chegar com sua canoa.
O cacuri é uma armadilha usada em lugares onde o pescador não pode chegar com a sua
canoa. É feito com uma tábua mais pesada na parte debaixo e um arco de madeira com
suporte superior para o pescador segurar o apetrecho. Telas são costuradas nas laterais,
formando uma espécie de caixa onde é colocada a isca para atrair as piabas.
fonte: Peixes, pescarias e os modos de viver no médio rio Negro

Rapiché: desenho em grafite de Estanislau da Silva Pinheiro Filho, 2011
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Mudanças ambientais e climáticas
Durante as reuniões coletivas nas comunidades, foi discutida a percepção das
famílias em relação às possíveis mudanças ambientais e climáticas na região.
As comunidades responderam às perguntas, identificando as mudanças que
perceberam no clima, no regime das águas dos rios (enchentes e vazantes) e
na piracema – período de migração dos peixes com fins de reprodução. As
famílias também indicaram porque acreditavam que essas mudanças ocorriam.
Os resultados apresentam um cenário que considera as mudanças tanto enquanto consequência das ações do homem, como efeitos físicos e de ordem
espiritual (punições religiosas e cosmológicas).

Alterações na piracema

%

Causas apontadas para explicar
as alterações na piracema

%

Quantidade de peixes está diminuindo

3,57

Regime das águas (seca e cheia)
alterado

64,29

Período de piracema mais curto

14,29

Seguro defeso no período
errado (seguindo calendário do
rio amazonas)

3,57

Piracema fora de época

57,14

Poluição

3,57

Não respondeu

3,57

Não respondeu

25,00

Não teve piracema no ano da entrevista

21,43

Barcos de grande porte no rio
(turismo e pesca comercial)

3,57

Percepção das comunidades acerca de mudanças ambientais e climáticas no rio Negro
Mudanças no clima

%

Mais quente

35,29

Estações descaracterizadas, com muita
chuva no verão e seca no inverno

61,76

Plantas dando frutos fora de época

2,94

Causas apontadas para explicar
as mudanças no clima
Poluição, desmatamento,
aquecimento global
Apocalipse, definição divina,
consequência das ações do
homem
Não respondeu

%

O que as comunidades pensam que precisaria ser feito para amenizar as mudanças
climáticas

%

51,85

Não desmatar, não poluir, não usar arrastão, educação ambiental para preservar

44,44

44,44

Intervenção espiritual (ação de Deus ou do pajé)

37,04

3,70

Criação de áreas protegidas e demarcação das Terras Indígenas

7,41

Não respondeu

11,11

Alterações no regime das águas

%

Causas apontadas para explicar
as alterações no regime das
águas

%

Seca e cheia dos rios fora do período
esperado e exagerados

78,57

Aquecimento global, desmatamento e poluição

24,14

Não respondeu

3,57

Barcos de grande porte no rio
(turismo e pesca comercial)

6,90

Água mais quente no verão e gelada no
inverno

7,14

Descaracterização do verão e
do inverno, aumento das chuvas
e do calor

37,93

Rio se mantém muito tempo em "meiaágua"

3,57

Apocalipse, definição divina, consequência das ações do homem

17,24

Água poluída

7,14

Não respondeu

13,79

* “Meia-água” é um termo usado para se referir ao período de intervalo em que as águas dos rios estão paradas,
sem subir (encher) ou descer (secar).
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O Levantamento Participativo Socioambiental de Barcelos apresentou a realidade indígena e ribeirinha de 30 comunidades e de parte da população indígena residente na Sede municipal que está associada à Asiba. Neste universo de
maioria Baré nascida e criada no próprio município, 82,42% não fala nenhuma
língua indígena e pouco mais de 70% não entende nenhuma língua indígena.
Trata-se de uma população que valoriza a formação escolar, mas tem acesso
limitado à educação básica. Majoritariamente jovem, tem uma economia baseada
na exploração dos recursos naturais, inseridas em múltiplas atividades – comerciais ou não –, como pesca, agricultura, produção de artesanato, extrativismo
e turismo, organizadas em cadeias complexas de intermediários e aviamento,
condições ruins de trabalho e de circulação da mão de obra, serviços e produtos, em geral desvalorizados. A renda monetária fixa mensal restringe-se em
quase sua totalidade a empregos públicos e programas de benefícios sociais do
Governo Federal, como bolsa família e aposentadorias.
Qual é o modelo adequado de desenvolvimento que possa garantir a qualidade
de vida da população de Barcelos, a sustentabilidade dos recursos e os direitos
da população indígena e ribeirinha, responsável pela produção e manutenção
de grande parte da rica diversidade existente? Antes uma preocupação mais
restrita à população das comunidades mais vulnerável aos impactos socioambientais, hoje essa pergunta precisa ser feita e discutida pelos diversos grupos
sociais e setores produtivos locais.
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É sensível a diminuição de estoques pesqueiros e do potencial das áreas extrativistas e o consequente acirramento de conflitos por acesso e controle a esses recursos. Ao mesmo tempo, a população se mostra mais informada e organizada, assumindo um protagonismo nas discussões e proposições de soluções
socioambientalmente viáveis. A viabilidade de um modelo de desenvolvimento
requer, antes de qualquer coisa, o reconhecimento e respeito aos potenciais
produtivos da região em consonância com os modos de vida da população, uma
vez que estes são diretamente responsáveis pela condição de existência das
riquezas que se almeja explorar, valorizar e conservar.
O município de Barcelos está dentro do Corredor Central da Amazônia, um
dos mais importantes corredores de biodiversidade, com baixíssimo índice de
desmatamento. Apesar das distâncias, a região é considerada acessível, navegável em todas as estações do ano e reconhecida pela razoável disponibilidade de
recursos naturais, com destaque para a diversidade de espécies e de conhecimentos associados aos modos de produzir e manejar esses recursos.
Desmatamento no município de Barcelos em hectares (Fonte: Prodes)
Ano

1997

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ha

2.068

69

1.820

41

12

192

4

168

11

59

15

18

33

56

%

18,4

0,6

16,2

0,4

0,1

1,7

0,0

1,5

0,1

0,5

0,1

0,2

0,3

0,0

O Corredor Central da Amazônia localiza-se integralmente no estado do Amazonas e é
composto por 76 áreas protegidas, sendo 14 UCs federais (6 de Proteção Integral e 8 de
Uso Sustentável ), 14 UCs estaduais (3 de Proteção Integral e 11 de Uso Sustentável) e
48 Terras Indígenas, compreendendo 52 milhões de hectares.
Para saber mais, acesse: http://uc.socioambiental.org/%C3%A1reas-paraconserva%C3%A7%C3%A3o/corredor-ecol%C3%B3gico

Qualquer ação integrada com vistas ao desenvolvimento socioambiental da
região, depende da organização da sociedade civil em diálogo com os órgãos
e setores governamentais municipais, estaduais e federais. Um plano de ordenamento e gestão do território e de seus recursos, construído de forma
participativa e reconhecendo os direitos das populações tradicionais, se faz
urgente não só para a conservação da diversidade biológica, mas também para
a valorização da cultura.
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Os povos indígenas do rio Negro vivem nessa região há quase 3 mil anos,
segundo os estudos arqueológicos. As trocas, as guerras, os casamentos, os
conhecimentos tradicionais e as relações entre os seres humanos e outros
seres (da fauna, flora e das camadas sobrenaturais/metafísicas), a forma de
organizar a vida e o mundo, foram fatores indispensáveis para a produção e
manutenção da rica agrobiodiversidade do rio Negro. Grande parte desse
conhecimento se transformou e foi incorporada na dinâmica da sociedade
rionegrina atual.
Estudos de ecologia afirmam que a vegetação da bacia do rio Negro é composta por floresta antropizada, paisagens manejadas pelos povos há séculos,
seja pelas áreas de roças antigas que se recompuseram formando capoeiras
crescidas (floresta secundária), ou seja, por outras intervenções humanas,
como a caça e extração de produtos: fibras, madeira, frutos, resinas e outros
(Cf. V.M.Toledo e N.Barrera-Bassols, 2008).
Os diferentes ambientes são manejados de acordo com os diferentes objetivos, épocas do ano e sistema próprio de gestão dos recursos. Por exemplo,
os igapós existentes durante a cheia, local onde os peixes desovam, demandam um diferente cuidado nas pescarias, assim como são áreas também ricas
em cipós e madeiras que podem ser extraídos no verão. Considerando o
potencial de transformação da floresta e produção de biodiversidade, o jeito de fazer roça no rio Negro foi reconhecido pelo Iphan como patrimônio
cultural brasileiro. Garantir que as futuras gerações possam aprender, reproduzir, aprimorar e atualizar esses usos e saberes passa necessariamente por
assegurar que as famílias tenham boas condições de vida nas comunidades
indígenas e ribeirinhas.
A preservação das riquezas do rio Negro é, portanto, indissociável do bem
viver das comunidades. O conhecimento local e as práticas associadas ao
manejo dos recursos constituem um corpus de patrimônio socioambiental e
serviços prestados à conservação que precisam ser reconhecidos e valorizados com políticas públicas adequadas à esta realidade de forma que possam
mostrar ao Brasil uma maneira de viver na floresta amazônica, a partir dela,
relacionando-se com ela e com o objetivo de mantê-la.
Com altíssima sociobiodiversidade, riqueza de recursos e beleza cênica, Barcelos possui uma condição privilegiada para constituir um modelo de desenvolvimento socioambiental inovador.
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Para tanto, é preciso:

• Reconhecer as áreas de uso e ocupação tradicional, necessárias à reprodu-

Imagens de Barcelos
indígena e ribeirinha

ção física e cultural dos povos indígenas e ribeirinhos.

• Assegurar que as políticas públicas básicas desde saúde, educação, acesso à

comunicação e transporte sejam implementadas e adequadas à condição geográfica e de organização social.

• Investir em políticas de afirmação cultural e linguísticas, uma vez que grande

parte do conhecimento milenar acerca da biodiversidades e das formas de manejar os espaços, saberes e práticas é restrita às línguas nativas e ao nheengatu.

• Constituir

• Implementar sistemas de tratamento de água, esgoto e resíduos sólidos com
vistas a desenvolver metodologias de aproveitamento da água e redução de
lixo por meio de compostagem e reciclagem.

• Desenvolver um sistema híbrido de energia, a partir de fontes solares, eólicas e cinéticas.

Camila Sobral Barra, 2013

um sistema de transporte público fluvial regular que garanta
acesso a serviços básicos como saúde e educação entre as comunidades e sítios, serviços especiais de comunicação e assistência social itinerantes, além da
circulação entre a Sede municipal e as comunidades.

Beleza cênica de Barcelos

• Incrementar o sistema de comunicação via radiofonia e integrar as comunidades e Sede mjunicipal via centrais de telefone e internet via satélite.

• Desenvolver as cadeias produtivas da agrobiodiversidade regional, a partir

do investimento em produtos de alto valor agregável e protocolos sustentáveis
de escoamento e comercialização.

·

Investir em melhoria de infraestrutura a partir de soluções de engenharia
que privilegiem a matéria-prima e a forma de construir locais.

· Realizar o zoneamento de atividades econômicas respeitando os direitos
coletivos das populações indígenas e tradicionais.
modos de vida da população e a partir de planos de negócio que conciliem a
repartição de benefícios com as comunidades, arrecadação de impostos pelo
município, geração de renda e monitoramento participativo das atividades.

Camila Sobral Barra, 2011

· Constituir um modelo inovador de turismo de base regional, respeitando os

Grupo de cultura indígena de Barcelos, preparação de dança cariço
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Camila Sobral Barra, 2011

Raoni Vale, 2009

Extração de recursos minerais – Balsa de seixo no rio Negro
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Fabiano Silva, 2008

Balsa – Meio de transporte e abastecimento dos municípios do rio Negro

Carla Dias, 2007

Embarcações familiares e frota pesqueira no porto de Barcelos

Extrativismo e economia – Transporte de piaçava para beneficiamento e comercialização

139

Camila Sobral Barra, 2009

Carla Dias, 2009

Camila Sobral Barra, 2011

Agrobiodiversidade – Farinhada no sítio Santa Rita, rio Ereré

Camila Sobral Barra, 2009

Ajuri para instalação de radiofonia na comunidade Bacabal, rio Demeni

Peixe (aracu) assado para reunião em Canafé

Comunidade Kuqui, rio Aracá
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Ignácio Oliete, 2008

Camila Sobral Barra, 2009

Tupé em fase de acabamento
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Antonio

de J esus

Dias, 2011

Toras de piaçaba em galpão de armazenamento em Barcelos

Camila Sobral Barra, 2009

Preparação de arumã para confecção de tupé

Alternativas econômicas – Artesanato trançado de piaçaba
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Camila Sobral Barra, 2013

Marcelo Paustein Moreira

Barco recreio – Embarcação regional

Vista aérea da Sede municipal de Barcelos em época de cheia no rio Negro
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Camila Sobral Barra, 2011

Camila Sobral Barra, 2012

Serra do Aracá na encosta norte. Pássaro Hirundinea ferruginea (gibão-de-couro)

Comunidade Canafé, rio Negro
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Barra, 2011)
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Embarcações familiares e frota pesqueira no porto de Barcelos (Raoni Vale, 2009)

		

Extração de recursos minerais – Balsa de seixo no rio Negro (Carla Dias, 2007)
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Balsa – Meio de transporte e abastecimento dos municípios do rio Negro (Camila
Sobral Barra, 2011)

		

Extrativismo e economia – Transporte de piaçava para beneficiamento e comercialização (Fabiano Silva, 2008)
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Ajuri para instalação de radiofonia na comunidade Bacabal, rio Demeni (Carla Dias, 2009)

		

Comunidade Kuqui, rio Aracá (Camila Sobral Barra, 2009)

141

Agrobiodiversidade – Farinhada no sítio Santa Rita, rio Ereré (Camila Sobral Barra, 2009)

		

Peixe (aracu) assado para reunião em Canafé (Camila Sobral Barra, 2011)
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Preparação de arumã para confecção de tupé (Camila Sobral Barra, 2009)

		

Tupé em fase de acabamento (Camila Sobral Barra, 2009)
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Toras de piaçaba em galpão de armazenamento em Barcelos (Ignácio Oliete, 2008)

		

Alternativas econômicas – Artesanato trançado de piaçaba (Antônio de Jesus Dias,
2011)
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Serra do Aracá na encosta norte. Pássaro Hirundinea ferruginea (gibão-de-couro Marcelo Paustein Moreira)

		

Vista aérea da Sede municipal de Barcelos em época de cheia no rio Negro (Camila
Sobral Barra, 2012)
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Barco recreio – Embarcação regional (Camila Sobral Barra, 2013)

		

Comunidade Canafé, rio Negro (Camila Sobral Barra, 2011)
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Família em canoa – Navegação e cotidiano (Flavio Magalhães, 1980)

Glossário e Siglário
Acimrn – Associação das Comunidades Indígenas do Médio Rio Negro
Ação antrópica – Qualquer ação do homem que provoque modificações nos ambientes naturais, por exemplo, construções para habitação, mineração, agricultura, indústrias.
Agrobiodiversidade – Da mesma forma que a biodiversidade diz respeito a três níveis de
diversidade, dos genes (genética), das espécies e dos ecossistemas, a agrobiodiversidade se
refere à diversidade da composição genética e de espécies das plantas cultivadas e as paisagens
e espaços agrícolas (roças e quintais, por exemplo).
Aima – Agente Indígena de Manejo Ambiental.
Antropologia – Ciência que estuda as sociedades humanas em suas várias dimensões, sobretudo as históricas e culturais. Entendendo como cultura um leque dimensional que abarca: as
relações entre parentes, afins e outros, os rituais, visões de mundo, línguas, práticas e saberes
culturais (modos de vida), como as práticas de saúde, de alimentação, de transmissão de conhecimento e outras.
Áreas protegidas – São espaços protegidos por lei devido sua importância ambiental, social
ou cultural. Há vários tipos deles, como Terras de Quilombo, as Unidades de Conservação e
as Terras Indígenas.
Asiba – Associação Indígena de Barcelos.
Aspasirn – Associação de Pescadores Profissionais Artesanais de Santa Isabel do Rio Negro.
ATPF – Autorizações de Transporte de Produto Florestal.
Aviamento – Mercadoria, geralmente produtos industrializados, que o aviador (fornecedor,
comerciante, regatão) fornece ao aviado (freguês, extrativista). As atividades extrativistas na
Amazônia brasileira geralmente ocorrem no sistema de aviamento, no qual o extrativista recebe uma provisão (rancho ou estiva como se fala no rio Negro) em adiantamento ao produto
(fibras vegetais, frutos ou até mesmo pescado) que ele trará da mata, o valor do rancho é
descontado do valor total do produto entregue.
Bacia hidrográfica – Conjunto de terras drenas por um rio principal e seus afluentes, onde
normalmente a águas se escoa dos pontos mais altos para os mais baixos.
Casamentos interétnicos – casamento preferencial entre pessoas de etnias diferentes.
Ceam – Companhia de Energia do Amazonas.
CNPq – Conselho Nacional de Pesquisa.
Colocação – Área tradicionalmente ocupada pelo seringueiro e família, onde eles moram,
criam, fazem roça e extraem produtos da floresta. No rio Negro o termo pode ser usado para
se referir a locais antigos de moradia que podem servir de paragem (dormida) aos pescadores
e piaçabeiros, por exemplo, quando estão em trânsito.
Colpesca Z-33 – Colônia de Pescadores Z-33 de Barcelos.
Comagept – Cooperativa Mista Agroextrativista dos Povos Tradicionais do Rio Negro.
Conab – Companhia Nacional de Abastecimento.

148

Barcelos indígena e ribeirinha | um perfil socioambiental

149

Coopiaçamarin – Cooperativa de Piaçabeiros do Médio e Alto Rio Negro.
Corredor ecológico ou corredor de biodiversidade – É uma área extensa de florestas
e outras paisagens conectadas que, portanto, possibilitam o trânsito de animais e a troca genética entre espécies, bem como a relação de grupos humanos com a fauna e o meio, logo,
considerando os modos de vida tradicionais e a troca de conhecimentos, viabiliza também a
produção de biodiversidade. O reconhecimento desses corredores e as ações voltadas para
este complexo de áreas tornaram-se uma estratégia de conservação a partir do SNUC.
Cosmológico ou Cosmologia – Termo usado na Antropologia para referir-se ao conjunto
de teorias e narrativas de um povo no entendimento dele sobre o Universo. Como se originou
o mundo e os entes que nele habitam: pessoas, coisas, animais, por exemplo.
Dabucuri – São festas, confraternizações ritualizadas de oferecimento e recebimento de
bens entre parentes e cunhados. Pode haver, por exemplo, um dabucuri de frutas ou de peixe
e outros. A maioria dos povos indígenas do rio Negro faz dabucuri e instrumentos musicais
variados podem dar o tom.
DAP – Declaração de Aptidão ao Pronaf.
Dsei – Distrito Sanitário Especial Indígena.
Etnia – A palavra “etnia” é derivada do grego ethnos, significando “povo”. Etnia ou grupo étnico é uma comunidade humana definida por afinidades linguísticas e culturais. Essas comunidades geralmente reivindicam para si uma estrutura social, política e um território.
Etnografia – Método de pesquisa preferencial da antropologia, deriva da junção de dois vocábulos gregos: ethnos (“povo”) e graphein (que significa escrita, descrição, ou melhor, “estudo
descrito”). Trata-se de fazer uma observação participante em um grupo social e descrever
marcas e aspectos culturais, cosmológicos e de identidade desse grupo.
Foirn – Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro.
Funai – Fundação Nacional do Índio.
Funasa – Fundação Nacional de Saúde.
FVA – Fundação Vitória Amazônica.
FVS – Fundação de Vigilância Sanitária.
Genocídio – Extermínio um povo, comunidade, grupo étnico, racial ou religioso em sua totalidade ou parcialmente.
Homogeneização – Homogeneizar significa misturar para tornar padrão ou uniforme. Homogeneização social ou cultural é um termo usado para designar o que já foi, explicitamente,
projeto nacional de “misturar” a população indígena com os não indígenas para tornar a população brasileira uniforme, com uma única cultura.
Ibama – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
Idam – Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do
Amazonas.
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Indicação de procedência – É um tipo de denominação de origem que vem a ser um
instrumento legal (definido por lei específica) de reconhecimento por órgãos de registro da
propriedade industrial do local de origem de determinado produto, de acordo com as definições de tratados internacionais e leis nacionais. Indicação de procedência é o nome geográfico
de uma localidade ou território, centro de produção, fabricação ou extração de determinado
produto ou prestação de determinado serviço. Visa agregar valor ao produto ou serviço e dar
visibilidade à região, com suas características geográficas, sociais, culturais e ambientais.
Iphan – Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
IRD – Institut de Recherche pour le Development.
ISA – Instituto Socioambiental.
MDA – Ministério do Desenvolvimento Agrário.
MDS – Ministério do Desenvolvimento Social.
Miscigenação – É a mistura de povos por meio de casamentos e formação de famílias mestiças. No contexto deste livro usamos miscigenação para falar de enlaces matrimonias entre
índios e não índios, geralmente entre um homem não indígena e uma mulher indígena. Nos séculos passados dizia-se que a miscigenação era uma das formas de homogeneizar a sociedade
brasileira e incluir os índios na sociedade de referências europeias ocidentais que se formava
a partir da colonização.
MMA – Ministério do Meio Ambiente.
NSA – Notícia Socioambiental.
ONG – Organização Não Governamental.
Ordenamento Territorial – Processo de organização e destinação de uso e ocupação de
uma região, levando em conta as demandas sociais por regularização fundiária, respeitando os
direitos coletivos e originários das populações tradicionais, bem como a preservação ambiental e gestão dos recursos naturais.
PAA – Programa de Aquisição de Alimentos.
Pacta – Populações, Agrobiodiversidade, Conhecimentos Tradicionais Associados (projeto de
pesquisa).
Parque Nacional (Parna) – Trata-se de uma UC de Proteção integral que visa a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza de paisagens. É possível
realizar pesquisas científicas, educação ambiental e turismo ecológico, desde que respeitando
as normas específicas de cada Parna registradas no Plano de Manejo. Segurança Alimentar –
garantia de que todos tenham acesso a alimentos básicos de qualidade e em quantidade suficiente. Trata-se, assim, de políticas de uso de recursos naturais para a produção de alimentos,
o impacto ambiental que causa e sua distribuição. A segurança alimentar fica ameaçada quando
a política de produção e distribuição de alimentos não atende aos princípios de conservação,
quantidade e qualidade dos alimentos.
Patrimônio cultural – “Patrimônio é tudo o que criamos, valorizamos e queremos preservar: são os monumentos e obras de arte, e também as festas, músicas e danças, os folguedos
e as comidas, os saberes, fazeres e falares. Tudo enfim que produzimos com as mãos, as ideias
e a fantasia”. Por: Cecília Londres/Conselheira do IPHAN. Patrimônio cultural tem a ver com
identidade e práticas culturais de um grupo social. São os valores, os significados atribuídos pe-
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las pessoas a objetos, lugares ou modos de fazer (práticas culturais) que os tornam referência,
patrimônio cultural de uma coletividade.
PDPI – Projetos Demonstrativos dos Povos Indígenas.
Pesquisa colaborativa e intercultural – Envolve processos de sistematização e produção
de conhecimento entre jovens pesquisadores em formação (nos casos aqui citados indígenas),
anciões (pessoas mais velhas, com bagagem de conhecimento popular, tradicional e nos casos
aqui citados indígenas) e cientistas pesquisadores formados em universidades, pessoas de fora
do contexto onde se dá a pesquisa.
PGPM – Política de Garantia de Preços Mínimos.
Pnae – Programa Nacional de Aquisição de Alimentos.
Pnud – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
PRN – Programa Rio Negro.
Pronaf – Programa Nacional de Agricultura Familia.
Regularização fundiária – Trata-se de um conjunto de medidas jurídicas, sociais e ambientais que visam regularizar as propriedades do governo do estado, federais, as terras coletivas
e os títulos de propriedades privadas. O objetivo maior é garantir moradia e bem-estar a
população, bem como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A regularização
fundiária está prevista no artigo 46 da Lei no 11.977/2009.
Reserva extrativista (Resex) – São UCs de uso sustentável, podem ser criadas pelo Governo Federal ou Estadual. Elas têm o objetivo de proteger os meios de vida e a cultura das
populações residentes em suas áreas, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da
unidade. Destinadas apenas para populações tradicionais que já moram na área há muito tempo e tiram da floresta e dos rios e lagos o seu sustento principal.

Toponímia – Lista dos nomes próprios dos lugares, por exemplo os nomes de rios, lagos e ilhas.
Tradicional – Geralmente usado para qualificar aspectos culturais transmitidos oralmente de
geração em geração, por meio de convívio, hábitos, usos e costumes. Não é porque uma prática
cultura é tradicional que ela deve ser parada no tempo, conhecimentos e práticas são atualizados e ressignificados com o tempo e com novas relações sociais.
TRNCI – Território Rio Negro da Cidadania Indígena.
Tronco linguístico – Dentre as cerca de 180 línguas indígenas que existem hoje no Brasil,
umas são mais semelhantes entre si do que outras, revelando origens comuns e processos de
diversificação ocorridos ao longo do tempo. Os especialistas no conhecimento das línguas
(linguistas) expressam as semelhanças e as diferenças entre elas através da ideia de troncos e
famílias linguísticas. Quando se fala em tronco, têm-se em mente línguas cuja origem comum
está situada há milhares de anos, as semelhanças entre elas sendo muito sutis. Entre línguas de
uma mesma família, as semelhanças são maiores, resultado de separações ocorridas há menos
tempo. Acredita-se que para as línguas indígenas no Brasil existam dois troncos linguísticos:
Tupi e Macro Jê e 19 famílias linguísticas. Há, também, famílias de apenas uma língua, às vezes
denominadas “línguas isoladas”, por não se revelarem parecidas com nenhuma outra língua
conhecida.
Unicamp – Universidade Estadual de Campinas.
Unidades de Conservação (UCs) – É uma porção do território nacional ou de suas águas
marinhas que é instituída pelo poder público municipal, estadual ou federal, como área sob
regime especial de administração devido o reconhecimento desta área possuir características
naturais relevantes, à qual se aplicam garantias de proteção. Há vários tipos de UCs classificadas em duas grandes famílias: 1) Uso sustentável e 2) Proteção Integral,

SAT-Rio Negro – Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro.
Semec – Secretaria Municipal de Educação.
Semsa – Secretaria Municipal de Saúde.
Sepa – Secretaria Estadual de Pesca e Aquicultura.
Sepror – Secretaria Estadual de Produção Rural.
Sesai – Secretaria Especial de Saúde Indígena.
SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação.
SPI – Sistema de Proteção ao Índio – Criado pelo governo com fins de integração da
população e proteção das fronteiras além de reduzir os abusos do comércio e da violência.
Tapujo ou Tapuio – Termo designava, de forma genérica, índios e mestiços das comunidades
e sítios do médio rio Negro. Este termo era usado para classificar aqueles que já não falavam
a língua nativa, que viviam nas missões ou estavam engajados no trabalho extrativista e, assim,
segundo a igreja e o império almejavam, a caminho da civilização.
Terra Indígena (TI) – Território reconhecido por lei para garantir os modos de vida e
reprodução das famílias e da cultura dos povos que nela vivem. Assim, deve incluir todas as
áreas necessárias para moradia, pesca, caça, coleta, agricultura, festas, cultos e outras atividades
realizadas pelos povos.
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