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ARU (S. GABRIEL)
Versão registrada por Antonio Brandão de Amorim no final do século XIX

Aru, contam, era gente n’outro tempo.

Mira paa kueséyma Aru.

Tuhixaua d’elles era moço ainda, contam, não respeitava moça, entrava em toda a que encontrava.

Aetá tuhixaua kurumiuasu raen, paa, nty opuysu
kunhãmuku, oiupusy upãe aé osuaiti uaá.

Uma vez esse tuhixaua foi caçar na ilha da Palha,
ahi encontrou uma moça bonita como a Lua.

Iepé hy koá tuhixaua osu okamunu Pindaua kaapuamupé, ápe oasemo iepé kunhãmuku puranga
Iasy iaué.

Cabello d’essa moça era negro, conta, brilhábrilhava de verdade como espelho do rio.

Koá kunhãmuku auaetá ipyxuna, paa, oueráuera katu
paraná uaruá iaué.

Os olhos alumiavam como estrella.

Sesá osendy iasytatá iaué.

Os dentes eram claros como dia.

Sainhaetá sesakanga ara iaué.

Era bonita, contam, essa moça, era a mais bonita
de todas que o tuhixaua aru tinha visto.

Ipuranga, paa, nhaa kunhãmuku, ipuranga pyry upãe
kunhan tuhixaua aru omaan uaá suhi.

Ahi brigaram, rolaram pelo chão, ao entristecer da
tarde a moça estava já cançada.

Ape aetá omaramunhan, oiereu yuy rupi, kaaruka
sasyara ramé ana kunhãmuku maraare ana oiku.

A’ noite a moça já não sabia mais de si.

Pytuna ramé kunhãmuku nty uana maarama.

O tuhixaua Aru, então, separou as pernas da
moça, começou entrando nella.

Aramé ana paa tuhixaua aru opirare kunhãmuku
retymá, oiypyru omenu.

A moça, contam, não podia chorar porque a boca
d’elle estava tapando a d’ella.

Kunhãmuku, paa, nty oiaxiu kuau maaresé tuhixaua
aru iuru osekendau i iuru.

Hun !... Hun !... Hun !... sómente, contam, a
moça fazia.

Hun !... Hun !... Hun !... aé, paa, nhunto omunhan.

Dos olhos d’ella saltaram lagrimas, as lagrimas
foram direitas para o ceo d’onde cairam já em
chuva fina.

Sesá suhi opure aetá iykysy, koã sesá ikysy osu satambyka iuaka kyty oare amana puhi arama ana.

Ahi mesmo, então, contam, o tuhixaua entrou
de verdade na moça, sómente ao amanhecer se
levantou d’ella.

Ape ana ten, paa, tuhixaua omenu eté kunhãmuku, koema pyranga ramé nhunto aé paa oiupuamo aé ára suhi

Aé suukuera yma ana paa oiku, ipéua nhunto
ana aé kuera.

Estava, contam, pegando peixinho.

Aé opysyka paa oiku pirá miri.

Sem mais carne, contam, chato de todo,
elle estava.

Quando o Aru a viu escondeu-se depressa
atraz d’um pau.

Maeramé aru omaan aé oiumime iepéresé myrá
kupé suhi.

A moça então levantou-se, disse a elle no meio do
seu choro :

Aramé ana kunhãmuku oiupuamo, i iaxiu pytéripe
onheen tuhixaua aru :

A moça depois de encher seu aturá tomou banho,
saiu d’agua, quebrou duas palhas deitou-se em
cima, ahi mesmo, contam, dormiu.

Kunhãmuku opurakare riré i uaturá oiuiasuka, osemo
y suhi, omupena mukūe pindaua, oienu aetá áripe, ápe
ana ten paa okêre.

Para que vieste bulir com gente do ceo ?

Maa taa arama ndé reiure reiuaky mira
iuakapôra resé !

Quando o tuhixaua Aru a viu já dormindo, veiu
devagar, quando chegou bem juntinho d’ella deitou-se em cima.

Tuhixaua aru omaan aé okêre ana oiku, ure meué rupi,
maeramé osyka katu suakê oienu i áripe.

Vê como tu queimado amanheceste por te deitares com quem não pisa na terra como tu.

Remaan maaiaué ndé kae rekoema reienu resé amuaá
nty uaa opiru yuy ndé iaué irumo.

Vaes desapparecer agora, acabou tua geração.

Kuyre resu rekanhymo, ne mirasaua opau ana.

A moça acordou espantada, quiz gritar, não pôde,
porque o tuhixaua aru estava adoçando em sua
boca a boca d’elle.

Kunhãmuku opaka, osasemo putare iepé, nty maaiaué ,
maaresé tuhixaua aru omuseen oiku i iuru i iuru resé.

Por cabeceira de igarapé passarás a tua vida anno
inteiro, sómente durante esta lua serás gente para
espalhar plantas de pussanga por toda gente.

Ygarapé apyra rupi resasau kuri ne ara upãe akaiu, koá
iasy pukusaua nhunto ndé kuri mira remusãe arama
iutyma pusanga miraetá kupé.

Por cabeceira de igarapé passarás a
tua vida anno inteiro

Aturá, peneira, remo,
matapi, tarubá tu has de
espalhar tambem

Aturá, peneira, remo, matapi, tarubá tu has de
espalhar tambem.

Uaturá, urupema, apykuetaua, matapi, tarubá kuri
remusãe iuyre.

Aqui a moça calou-se, pegou um ananaz
verde, comeu.

Iké kunhãmuku okiriri, opysyka iepé naná
iakyra, ombaú.

Depois pulou, ahi mesmo então, contam, abortou,
deitou um cururu chato.

Ariré opure, ape ana tenhé, paa, oiakyrare, ombure, iepé
kururu peua.

Ella disse :

Aé onheen :

Vê teu sangue cuera como se estragou, agora com
elle mesmo eu te curarei para tua gente olhar
bonito para ti.

Remaan ne tuuy kuera maaiaué oiumuayua, kuyre aé
irumo tenhé kuri xasu xapusanu ndé, puranga ne mira,
omaan ndé arama.

Immediatamente ella pegou no cururuzinho, torceu, juntou seu sangue na mão, com elle pintou
no rosto do tuhixaua Aru porção de figuras de
cururu, depois disse :

Iepéresé aé opysyka kururu miri resé , opumbyka,
omuatyre i tuuy i po pe, aé irumo omupinima tuhixaua,
aru suá rupi kururu rangaua reyia, ariré onheen :

Vê como estás bonito!

Remaan maaiaué ipuranga reiku !

Depois pegou no resto do cururu, enrolou , d’elle
fez uma memby, amarrou com seu cabelo, depois
tocou d’este geito :

Ariré opysyka kururu ratykuera resé, omamana, aé
suhiuara omunhan iepé mimby, opukuare i aua irumo,
ariré opeiú koiaué :

Tifefu ! fó ! fi ! Pipi ! pi !

Tifefu ! fó ! fu ! Pipi ! pi !

Repara !

Remaan !

Agora sim, ninguém será como tu.

Kuyre isupi, nty kuri auá ndé iaué :

Sabe agora antes de nos deixarmos quem eu sou.

Rekuau kuyre iaiuseare renudé auá ixé.

Eu sou gente do Ceo, meu nome é Seusy ! Eu sou
Mãe das plantas, filha da Lua !

Ixé iuakapura Mira, se rera Seusy ! Ixé iutyma Manha,
Iasy Membyra !

Já sabes quem eu sou, volta por isso para tua terra,
ahi pódes contar a quem quizeres que me tiveste.

Rekuau ana auá ixé, reiuyre aresé ne retama kyty, ape
rembeú kuau auá reputare xupé rereku ixé.

a seus olhos se pintou
que elle era avô da lontra

Toma esta memby para ti.

Repysyka koá mimby ndé arama.

Quando chegares na tua cidade toca-a.

Maeramé resyka ne tápe repeiu aé.

Has de chegar bem por detraz da tua cidade para
tocar, verás então como tua gente é deveras alegre para ti !

Resyka kuri ne táua kupé suhi katu repeiu arama,
aramé kuri remaan maaiaué katu ne mira sury
ndé arama.

No mesmo momento, à vista do moço, Seusy
desapareceu.

Ape ana tenhé kurumiuasu resá renundé
Seusy okanhymo.

Elle voltou, quando chegou no caminho geral
começou tocando a sua memby.

Aé oiuyre, maeramé osyka i táua péuasu pe oiypyru
semimby muapusápe.

A gente da cidade ficou logo espavorida por ouvir
lontra cantar mesmo atraz da cidade !

Táuauaraetá iakanhymo opytá iepéresé osendu resé
iauakáka onheengare táua kupé pe nhunto !

Todos correram immediatamente para fugir.

Upãe onhana iepéresé oiauau arama.

Quando tuhixaua d’elles appareceu na saida do
caminho pularam logo todos no rio, porque a seus
olhos se pintou que elle era avô da lontra.

Maeramé aetá tuhixaua oiukuau pé semosápe upãe
opure iepéresé paraname, maaresé oiumupinima aetá
resá pypé aé iauakáka ramunha.

O tuhixaua pulou tambem atraz da gente d’elle,
quando boiaram todos elles eram já cururus para
ficarem sendo d’este mundo arus-cururus.

Tuhixaua opure iuyre i mira sakakuera , maeramé aetá
oiuyre upãe aetá kururu ana opytá arama ana koá yuy
pe aru-kururu.

A narrativa sobre Aru apresentada aqui foi registrada em nheengatú por
Antonio Brandão de Amorim e publicada, junto com sua tradução em
português, pela primeira vez em 1928, na Revista do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro. O conjunto das narrativas foi denominado pelo autor
como "Lendas em Nheengatu e em Português", tornando-se uma das referências importantes para o conhecimento das narrativas dos povos indígenas do
rio Negro.
Segundo Antonio José Souto Loureiro, no Alerta ao Leitor da edição de 1987
publicada pela Associação Comercial do Amazonas, "desde o fim do século passado Brandão de Amorim vinha coletando, na bacia do rio Negro,
material de tradiçao oral dos tarianos, uananas, manaus, macuxis e barés,
condensando-o na forma desta obra, num trabalho contemporaneo aos de
Barbosa Rodrigues e de Stradelli, em pleno florescimento do Museu Botanico
de Manaus."
Essa versão mostra a complexidade de variações em torno desse personagem
e, mais uma vez, a riqueza de pensamento rionegrino.

Brandão de Amorim, Antonio (1987). Lendas em Nheengatu e em Português. Manaus: Fundo

editorial
□Esse terceiro número da revista Aru está maior, não só
no número de páginas, mas também na abrangência
temática e geográfica, incluindo três textos sobre a Terra
do Meio, bacia do rio Xingu (estado do Pará). Amplia
também as modalidades de pesquisa contempladas.
Aru segue reunindo e divulgando a produção colaborativa de conhecimentos, intercultural e interdisciplinar,
na bacia do rio Negro. São no total quinze textos, além
dos informes.
O primeiro texto da revista corresponde a uma nova narrativa sobre o Aru, coletada há mais de um século por
Brandão de Amorim, que a transcreveu em nheengatu
e traduziu-a para português. Essa versão associa Aru ao
sapo cururu e, em seu final, à lontra. Esse texto histórico
está em sintonia com o conteúdo geral da revista, que
traz uma seção especial sobre a importância do território e dos lugares que o compõe, organizada por Helena
Lima, do Museu Paraense Emilio Goeldi, e Juliana Lins –
que também assinam o texto introdutório.

Editorial, ACA Coleção Hiléia Amazônica, v. Edição reproduzida da Revista do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro. (1928) : - Rio de Janeiro Revisada e corrigida pelo Pe. Casemiro Beksta, SDB.

Essa seção traz cinco textos elaborados por Odilson
(baixo Uaupés), João Carlos e Marcos (Tiquié), Anderson
(Xié) e Sidney (Içana), alunos indígenas da licenciatura
intercultural da UFAM. Os textos demonstram o conhecimento detalhado dessa região, baseado nas narrativas
de origem do mundo e da humanidade, saber que circula, renovado, entre as gerações dos povos que a habitam.
Trazem informações sobre as diferentes ocupações que
aconteceram em alguns rios; os cuidados com o manejo
desses lugares, que guardam sua agência primordial,
podendo causar doenças se não forem respeitados.
Completam esse especial dois outros textos. O primeiro
resulta da colaboração entre o arqueólogo Raoni Valle
e o conhecedor tuyuka Higino Tenório na interpretação
de petróglifos da região de Airão, no baixo rio Negro. O
último é um texto de Márcio Meira e colaboradores do
Museu Goeldi, sobre a relevância e perspectivas para

a pesquisa sobre a história colonial e a arqueologia do
rio Negro. Uma amostra da iconografia produzida no
período colonial e um resumo das contribuições dos
pesquisadores dessa instituição para o conhecimento
do rio Negro completam o texto.
O texto seguinte teve sua inspiração inicial em um mapa
esquemático do rio Uaupés, do botânico Richard Spruce,
que trabalhou no rio Negro em meados do século
XIX. Esse mapa, inédito, está sendo publicado pela
primeira vez na Aru. Luciana Martins (Universidade de
Londres, Birkbeck) localizou-o no herbário do Museu de
Manchester, na Inglaterra. O mapa revela a composição
étnica dessas comunidades, possibilitando comparar
com a situação atual. Ao registrar os abusos sofridos, os
relatos de Wallace e Spruce nos trazem à mente a força e
resistência dos povos indígenas – que nunca deixam de
ser colocadas à prova.
O tema seguinte é a aproximação de pesquisadores do
rio Negro, indígenas e não-indígenas, da coleção de artefatos coletados pelo etnógrafo alemão Theodor KochGrünberg no começo do século XX e que está conservada no Museu de Etnologia de Berlim. Essa colaboração,
que envolve profissionais de diversas especialidades,
pode trazer muitos resultados para o fortalecimento das
práticas de manufatura dos artefatos e os conhecimentos associados a eles.
A última parte da Aru traz três textos de pesquisadores da Terra do Meio, precedidos por uma introdução
de Roberto Resende: sobre a importância da floresta,
numa região onde o entorno vem sendo aceleradamente desmatado; sobre a alimentação dos beradeiros; e
sobre o extrativismo e a comercialização da copaíba. A
publicação desses textos é o primeiro passo e um incentivo para que haja maior comunicação e colaboração
entre pesquisadores indígenas e ribeirinhos de diversas
regiões da Amazônia■
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“Mari ye kihti a’te uhtãpapu ohori oha õ’ke waña, mari kahtisetise,
umukoho pati, ña keho peoropu nise ni”
“A nossa História está escrita nessas pedras, a nossa cultura está
escrita nessas paisagens”
Poani Higino Tenório
Helena Pinto Lima
Juliana Lins
□Essa terceira edição da revista Aru, com cinco trabalhos de autoria indígena que tratam dos chamados
“lugares sagrados”1, insere-se no contexto de uma série
de iniciativas que acontecem desde os anos de 1990, de
pesquisas de cunho intercultural e colaborativo, em que
ocorreram expedições, intercâmbios, publicações, documentários, pesquisas em escolas indígenas e universidades; todas envolveram pesquisadores indígenas e não
indígenas com o intuito de registrar as diversas formas
de conhecimento associadas às paisagens do rio Negro.

1 Wametise em tukano, yarodatti em baniwa. “Lugar sagrado” é o
termo que os próprios indígenas usam em português (tradução
possivelmente influenciada pela presença dos missionários
cristãos no alto rio Negro) para as referências geográficas
presentes nas narrativas que sinalizam lugares relacionados à
origem do mundo, a viagens dos ancestrais, locais de moradas
de outras gentes, casas dos antepassados. De maneira mais
literal, wametise, em tukano, pode ser traduzido como “lugares

Entre essas iniciativas, vale destacar os mapeamentos
iniciados em 1993 em parceria Foirn, ISA e associações
locais que culminaram na conquista da homologação
de cinco Terras Indígenas em 1998; a viagem dos Tuyuka
refazendo a trajetória de origem de seu povo em 2008;
o intercâmbio dos povos do rio Piraparaná (Colômbia)
com os povos do lado brasileiro do rio Tiquié, também
refazendo parte de sua rota de origem, em 2009; o
Mapeo - projeto de iniciativa binacional entre Brasil e
Colômbia, iniciado em 2009, que envolveu organizações
governamentais, não governamentais e indígenas, com
o objetivo de cartografar e salvaguardar sítios sagrados
dos indígenas que vivem no noroeste amazônico; a
coleção cartográfica da região do baixo Uaupés lançada em 2017.
A frase que abre esse texto, dita pelo conhecedor tuyuka
Poani Higino Tenório aos estudantes da licenciatura indígena2, motivou muitas das pesquisas desses estudan-

nomeados”; yarodatti, em baniwa, como “mundo subterrâneo”
(Ramirez, 2001).

2 Trata-se da Licenciatura Indígena – Políticas Educacionais
e Desenvolvimento Sustentável, oferecida pela Universidade

Ao lado Rama de caapi em Diawi, Uriri.

Federal do Amazonas nas comunidades indígenas do município

15 aru

No alto rio Negro, as relações entre pessoas, paisagens
e coisas são carregadas de ancestralidade. O sentido de
ancestralidade determina as formas de relação social,
as obrigações e proibições, em temporalidades que
extrapolam a linearidade do “tempo ocidental” e das
cronologias construídas pela arqueologia. Hugh-Jones
diz, sobre os Barasana, que “a sociedade contemporânea é ordenada de acordo com princípios que foram
estabelecidos no passado mítico quando a sociedade foi
criada. (…) Essa separação entre a sociedade contemporânea e seu passado mítico é vista como algo indesejá-

“As histórias de transformações da humanidade deram
esses nomes aos lugares sagrados, por isso são respeitados. Antigamente, esses lugares eram Casas, mas e
agora nós vemos nesses lugares paisagens como lagoas,
cachoeiras, morros, pedras e igarapés”. Este pequeno
excerto da pesquisa do professor falante da língua
tuyuka Marcos Rezende, um dos trabalhos publicados
nessa edição da Aru, aponta a forma de se relacionar
com as paisagens próprias dos povos do alto rio Negro.
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were established in the mythic past when society was created. (…)
They add that this separation of contemporary society from its
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mythic past is something undesirable and dangerous that that
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must be overcome by ritual means”.
de São Gabriel da Cachoeira/AM. A turma em questão (2014-2018)

5 Terra preta de índio é a denominação dada a solos

é do polo Tukano, que tem suas aulas realizadas no distrito de

antropogênicos, formados a partir da ação humana no passado. O

Taracuá, no baixo rio Uaupés, com alunos que vivem nas calhas do

descarte repetido de restos orgânicos e o uso do fogo modificaram

rio Negro, Uaupés e Tiquié.

as propriedades físcas e químicas do solo, tornando-o mais fértil.
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É muito comum encontrar nas terras pretas artefatos cerâmicos e

Acima Mapa com as áreas de abrangência

3 Texto coletivo elaborado pelos estudantes da Licenciatura

líticos, bem como restos de plantas e animais, como ossos, carvão

dos trabalhos de conclusão de curso

Indigena/UFAM – Polo Tukano, Taracuá, 2016.

de madeira e sementes (Neves et al., 2003).

publicados nesta edição da revista Aru.
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Assim, quando se faz pesquisas na Amazônia, a ideia
da arqueologia como uma ciência restrita ao passado
é repensada. Contribui para isso o fato de os sítios
arqueológicos estarem em locais atualmente habitados
por comunidades indígenas e ribeirinhas, o que permite
uma abordagem dialógica entre o conhecimento local
e o conhecimento dos pesquisadores vindo de fora. Os
vestígios arqueológicos - vasos ou cacos de cerâmica, a
terra preta de índio5 ou mesmo as próprias florestas - fazem parte, de diferentes maneiras, do mundo indígena.
Pessoas, coisas e paisagens se entrelaçam nos saberes
ancestrais, em um processo contínuo de formação e
transformação do registro arqueológico.
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“A Mãe Natureza é imprescindível à vida dos Pamu
bahuari mahsa. Ela fala através de petróglifos, da história
de uma serra ou de um rio, e tudo isso é ligado à nossa
origem. Os benzimentos, danças, rituais são interligados
na nossa cultura e em nosso cotidiano”3.

vel e perigoso, que deve ser superado por meios rituais”
(1976: 209)4.
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tes e seus trabalhos de conclusão de curso (TCC), alguns
publicados nesse volume da revista Aru. A frase foi dita
em um lugar sagrado no baixo Uaupés. Esta mesma
localidade foi escolhida, ainda nos primeiros anos do
século XX, para implementação de uma das primeiras missões salesianas da região. Não por acaso, uma
preocupação daqueles estudantes refere-se às mudanças vivenciadas nas comunidades que acarretam perda
ou enfraquecimento de muitos dos conhecimentos do
mundo indígena. Segundo eles, “cada ancião que morre
é uma biblioteca se acabando”.
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São cachoeiras, pedras, ilhas e serras que remetem aos
tempos de origem, da transformação da humanidade.
Por isso históricos. São paisagens embebidas de história.
Alguns desses lugares possuem marcas reconhecíveis
como vestígios arqueológicos para os não indígenas
(pehkasã, em tukano), afinal, quando estes veem os
petroglifos, comuns na região, não têm dúvidas de que
se tratam de sítios e vestígios arqueológicos, o que não
é o caso, por exemplo, de cachoeiras, morros e ilhas.
Estes últimos, entretanto, no entendimento indígena,
podem ser mais que paisagens ao carregarem a história
de acontecimentos e viagens dos tempos dos ancestrais,
podendo ser também Casas de outras gentes. Citamos
mais uma passagem de uma pesquisa de autoria
indígena aqui publicada: “Para gente de transformação,
toda parada da canoa de transformação era considerada
uma Casa (wi’i). E cada casa contém suas histórias do
tempo dos seres invisíveis. Hoje em dia, essas casas de
transformação são consideradas como lugares sagrados
e são identificadas através dos igarapés, lagos, lagoas,
poços, serras, paranás, cachoeiras, pedras e outros”
(Pedrosa, 2018).

Como coloca o professor tukano Odilson Penha
Almeida, “tanto os lugares sagrados como os sítios
arqueológicos são lugares de memória, lugares de
história onde ocorreram fatos importantes da nossa
cultura indígena. Esses lugares são também conhecidos
como patrimônios culturais, e pertencem ao território da nossa comunidade”. Assim como as moradas
antigas são entendidas segundo a legislação como
sítios arqueológicos e, por conseguinte, protegidas pela
União, na perspectiva rionegrina os lugares sagrados são
igualmente lugares de história e, portanto, patrimônios
arqueológicos (Almeida, 2018a).

Como se vê, esses lugares de história, ainda no presente
vivos e importantes, carregam em sua relação com os
povos do rio Negro um importante conceito, também
muito caro à arqueologia: o de ancestralidade. Para
Pouget & Ramos (2014), na noção de ancestralidade se
mostra especialmente relevante afirmações sobre o “patrimônio” indígena. Segundo eles, a temática da ancestralidade é um dos componentes-chave para entender
a relação entre patrimônio e alteridades culturais. Para
os mesmos autores, ampliar a ideia de ancestralidade,
assim como a de patrimônio, para além da visão ocidental da ciência, faz parte de uma prática não só teórica da
arqueologia, como também de valorização prática de
referenciais nativos. Isso incentiva o interesse das populações locais sobre o tema de patrimônio, e ampliando
a sua definição, ele se torna histórico e apoiado em
múltiplas visões de mundo (Pouget & Ramos, 2014).

Para além dos lugares, lembremos que a arqueologia
nasceu como uma disciplina focada nos objetos. Entre
muitos povos amazônicos (de ontologias decididamente não-ocidentais), as relações entre humanos, não-humanos e sobre-humanos atravessam o mundo material,
acontecem através de “coisas”. Os objetos, por meio de
sua agência, desempenham papeis importantes na produção e reprodução social (van Velthen, 2012). Enquanto
elementos focais da pesquisa arqueológica, o entendimento sobre o mundo material (desde diferentes epistemologias), assim como das paisagens amazônicas,
deve ser central a uma proposta de práxis arqueológica
contemporânea no mundo indígena.

Assim, várias das pesquisas aqui publicadas, guiadas pelos velhos conhecedores, trazem recomendações de como
proceder em cada lugar sagrado, a fim de evitar doenças e
outras coisas ruins. Esses comportamentos são regulados
pela vivência cotidiana e ritual nas comunidades. Em
respeito e reconhecimento do Estado brasileiro às várias
perspectivas de mundo existentes neste país, seria coerente a extensão da proteção legal de sítios arqueológicos
aos lugares sagrados6.

6 O que, no Brasil, já aconteceu pontualmente, com o
reconhecimento da Cachoeira de Iauaretê como Patrimônio
Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional do Brasil (Iphan, 2007).
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Arqueologia, política e povos indígenas
A Constituição brasileira prevê o patrimônio arqueológico como um bem da União (Brasil, 1988), protegido
por lei (Brasil, 1961). A legislação prevê ainda que a
sua manipulação (sobretudo a recolha) seja reservada
aos “especialistas” (Wichers, 2010:31). Assim, somente
os profissionais arqueólogos autorizados pelo Iphan
(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional)
podem realizar intervenções e coletas nos sítios
arqueológicos.
Muitas vezes, o patrimônio arqueológico é colocado em
destaque quando acontecem empreendimentos que
acarretam impactos negativos nas sociedades envolvidas (Wichers 2010:32). Sobretudo, tendo em vista que
“projetos de exploração de recursos naturais em grande
escala (...) se caracterizam pelo enorme descompasso
entre os investimentos voltados à geração de lucro e o
retorno para as populações locais em termos de inclusão
social e cidadania” (SAB Norte, 2018). A implantação de
barragens, rodovias, portos, minerações etc., provocam
danos e podem ter efeitos devastadores – tanto sobre
o modo de vida dos povos e comunidades das regiões
afetadas, quanto sobre o que esses povos e comunidades consideram lugares relevantes de sua memória
histórica (Almeida, 2018b). Esses projetos envolvem
necessariamente a arqueologia nas pesquisas e nas
ações de educação patrimonial no âmbito do licenciamento ambiental. Avançar para a dissolução dos muitos
descompassos da arqueologia amazônica significa buscar uma desalienação social dos processos de pesquisa
e educação patrimonial, assim como da gestão dos
acervos gerados (Lima, 2018).
A arqueologia amazônica tem passado por significativas
mudanças nos últimos 20 ou 30 anos, que incluem um
incremento das pesquisas, levando à geração de novos
dados de regiões antes desconhecidas aos olhos da ciência, desenhando um novo quadro do passado humano
profundo da Amazônia (Neves, 2018). Mais do que isso,
a arqueologia tem atribuído relevância a seu papel
político. Especialmente, ao trabalhar em contextos de
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comunidades indígenas, necessariamente interfere nas
relações políticas e sociais existentes interna e externamente. Esta discussão sobre o papel político da arqueologia tem sido abordada na Amazônia por pesquisadores como M. Bezerra (2011a e 2011b); Cabral (2014),
Rocha et al., (2013); Lima et al., 2017, entre outros.
Conforme argumenta E. Neves, “os tradicionais compromissos somente com a pesquisa e destacados dos seus
contextos sociais, claramente não são mais suficientes
para fazer justiça às demandas apresentadas àqueles
dispostos a desenvolver uma pesquisa engajada”. Para
ele, deve-se usar a arqueologia para dar voz a “passados
silenciados” (Neves, 2018 tradução das autoras). Este
arqueólogo fez pesquisas no alto rio Negro ainda nos
anos 1990 e trouxe uma importante contribuição ao
conhecimento arqueológico sobre o passado indígena
na região. Combinando história oral Tariana, os dados
das escavações e mapeamentos arqueológicos ao longo
do rio Uaupés, ele argumentou que os sistemas multiétnicos e multilinguísticos próprios da região são muito
antigos e remontam aos tempos pré-coloniais (Neves,
1998). Embora a pesquisa arqueológica na região do
alto rio Negro seja ainda escassa, os estudos mostram
que a ocupação humana remonta a milhares de anos;
para o baixo rio Negro, são 8 mil anos (Neves, 2012).
As pesquisas arqueológicas mais recentes com povos
indígenas têm buscado contemplar as necessidades
destes grupos de modo mais explícito e que lhes seja
potencialmente útil, especialmente quando se trata de
comunidades em situação de insegurança fundiária e
invisibilidade social em áreas de fronteira de expansão do capital e da sociedade nacional (Rocha et al.,
2014), como regiões em áreas de fronteira agrícola ou
ameaçadas por empreendimentos hidroelétricos ou de
mineração.
Silva (2002) nos lembra que é preciso entender a
incorporação dos vestígios arqueológicos no cotidiano
indígena (independentemente de uma continuidade
histórica comprovada por arqueólogos entre os povos

do presente e aquelas populações que produziram
os vestígios) como um dos aspectos da construção e
manutenção da identidade étnica, na medida em que
são os elementos materiais que falam sobre a sua ancestralidade e contribuem para a manutenção da memória
cultural (Silva, 2002). Esta percepção e utilização dos
vestígios do passado é compartilhada por diferentes populações em todo o mundo e tem sido usada como argumento político para a manutenção de seus territórios.
Arqueólogos constroem narrativas sobre o passado.
Antigamente, os arqueólogos (enquanto cientistas)
reivindicavam para si, portanto, a “autoridade” para
interpretar os tempos pretéritos. No entanto, o passado
é construção que incorpora dimensões sociais, científicas, éticas e políticas. A arqueologia é uma maneira
de fazer essa construção. Para os povos do rio Negro, as
narrativas históricas e de origem são fundantes (lembrando, mais uma vez, que as noções de tempo, passado
e presente, para esses povos, são outras). Entender como
igualmente válidas essas outras epistemologias torna a
práxis arqueológica mais humilde. Mais humilde, porém
não enfraquecida – pois tais narrativas são poderosas e
influenciam fortemente a vida das pessoas.
O discurso arqueológico é, portanto, um discurso sobre
o passado com poderosas implicações políticas no presente, e possui impactos diretos e indiretos para estas
populações. Há, de um lado, a atuação direta da pesquisa junto às comunidades, mas se considera também, de
forma subjacente, a ideologia envolvida e a repercussão
do discurso construído para as políticas públicas em
longo prazo. Temos, então, a arqueologia como uma
poderosa ferramenta nas lutas pelos direitos indígenas.

dessas pessoas quanto ao que é, para elas, “patrimônio”,
lugares importantes a serem respeitados e cuidados.
Nesse sentido, Rocha e colegas (2014) argumentam
que o fato de muitas vezes trabalharmos em áreas de
fronteira, onde comunidades locais resistem contra
processos de desterritorialização, torna alguns dos
resultados almejados por pesquisas arqueológicas
particularmente relevantes. Para eles, os arqueólogos
precisam trabalhar em parceria com as comunidades
tradicionais com as quais interagem. A garantia dos
direitos territoriais das comunidades tradicionais caminha junto com a preservação dos recursos arqueológicos
neles depositados. (Rocha et al., 2014). Acrescentamos,
como recursos arqueológicos igualmente importantes a
serem cuidados, os lugares de história (Almeida, 2018a)
das comunidades indígenas do rio Negro.
Por uma arqueologia sensível
A arqueologia engajada politicamente foi denominada por Lima (2018) como “arqueologia sensível7”. Uma
arqueologia mais humilde, desalienada e, por conseguinte, comprometida. É ativa e ativista. “A arqueologia
sensível vai necessariamente pensar os princípios de
manuseio, acesso, guarda, etc. em conjunto com aqueles
coletivos humanos para os quais o patrimônio arqueológico faz sentido. Ela trata de reconhecer toda a complexidade envolvida nas querelas frente ao patrimônio;
trata de ouvir e de dialogar; trata do afeto” (Lima, 2018).

7 Esse nome vem da ciência da conservação, na qual há o
conceito de “acervos sensíveis”, que são muito mais do que
aqueles conjuntos de objetos frágeis do ponto de vista da
conservação, que envolvem remanescentes humanos e materiais

A carta de Lausane, de 1990, em seu art.2º, diz que “o
patrimônio arqueológico é um recurso cultural frágil
e não renovável” (ICOMOS, 1990). No entanto, muitas
vezes as ações visando a preservação dos sítios arqueológicos desconsidera o que consideramos o elemento
mais importante – as pessoas que vivem e se relacionam
com esses locais. Desconsideram, também, a percepção

associados. Englobam toda sorte de objetos de alta carga
simbólica cuja gestão “deve necessariamente envolver seus
grupos e comunidades”, como versa a Carta de Prioridades para
Ações Articuladas sobre os Acervos Arqueológicos elaborada
conjuntamente pelo Iphan, Ibram (Instituto Brasileiro de Museus),
REMAAE (Rede de Museus e Acervos Arqueológicos) e GT Acervos
Arqueológicos da Sociedade de Arqueologia Brasileira em 2018.
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Assim, voltando às narrativas que preenchem cachoeiras, pedras, morros e ilhas de histórias, levando a
sério o conhecimento indígena (Viveiros de Castro,
2002), retornemos mais uma vez a Silva que, citando os
trabalhos de Frickel entre os povos Tiryó, aponta que “a
tradição funciona, pois, como um elo entre o passado e
o presente, não só em termos de espaço e tempo, mas
também culturalmente, como elo entre tipos de culturas passadas e a atual” (Frickel, 1964, p. 471, apud Silva,
2002). No alto rio Negro, memória e história se confundem. Tradição e ancestralidade constroem versões
dessas histórias, versões diferentes e igualmente aceitas
enquanto verdadeiras, factíveis. A ciência arqueológica,
por outro lado, tende a advogar certa autoridade sobre o
discurso histórico. Há que abrir a mente e, aprendendo
com os povos indígenas, compreender o conhecimento
indígena e o conhecimento arqueológico como diferentes linguagens narrativas, igualmente válidas. Há que se
praticar a arqueologia sensível■
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Nós indígenas entendemos que, nos lugares sagrados
onde passaram os nossos ancestrais, há regras, pois ali
eles faziam seus rituais de benzimento. Os sítios antigos
são as paragens dos antigos moradores, como contam os
conhecedores. Esses lugares são considerados patrimônio,
pois todo lugar de história deve ser respeitado

Uremini Odilson Penha Almeida texto1
Helena Pinto Lima orientação e edição
Juliana Lins edição
□Na visão dos povos indígenas do alto rio Negro, os lugares sagrados,

chamados de wametisé na língua tukano, são lugares que possuem história
e significados, e que guardam as marcas e os poderes tangíveis e intangíveis dos tempos da origem da humanidade por onde percorreu a Canoa
de Transformação (Pa’muri yuhkusu). São lugares de história. Cada lugar
sagrado tem sua importância e é por isso que nossas vidas estão enraizadas
neles, assim como nossos conhecimentos ancestrais, nossas culturas, nossas
tradições.
Na visão dos brancos ou dos missionários salesianos, os lugares sagrados são
aquelas construções ou monumentos de algumas estátuas, onde os seguidores fazem suas adorações ou participam de algumas cerimônias. Para eles,
os lugares de história nem sempre são os mesmos que os lugares sagrados,

1 Pesquisa realizada no âmbito do curso de Licenciatura Indígena – Políticas Educacionais e
Desenvolvimento Sustentável, Universidade Federal do Amazonas.
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embora a definição de lugar sagrado no mundo indígena seja de lugar de
história. Muitos lugares sagrados ou sítios arqueológicos nossos, hoje em dia,
não são mais respeitados por viajantes ou mesmo por pescadores, pois neles
fazem fogo ou jogam vários tipos de lixo. Com essa visão, me veio a ideia de
relatar as narrativas e fatos históricos ocorridos em cada lugar sagrado e sítio
arqueológico no território da minha comunidade, Matapi do baixo Uaupés,
para que esses lugares, que são patrimônios culturais da comunidade, sejam
cuidados e respeitados. Os conhecedores tradicionais dizem que muitos
jovens, hoje, não conhecem esses locais sagrados e nem suas histórias, por
isso não respeitam suas regras. É preciso transmitir esse conhecimento dos
mais velhos para os mais jovens, valorizando a cultura tradicional e a história
local, baseada na transmissão oral e posteriormente transcrita.
Para os não indígenas, a arqueologia é a ciência que estuda esses lugares de
história (os sítios arqueológicos e os vestígios lá encontrados). Segundo o
arqueólogo Eduardo Neves (2015), no livro Baré, a arqueologia é uma fonte
privilegiada de informação sobre o passado pré-colonial indígena do Brasil.
Os arqueólogos são cientistas sociais que pretendem entender a história da
população do passado, mas fazem sua investigação a partir de uma fonte
diferente da usada pelos historiadores. Para o estudo do passado, os arqueólogos analisam restos de materiais e outros tipos de detritos que foram
deixados pelos antigos. Na maioria dos casos, esses restos materiais são
compostos por cacos de cerâmicas ou por instrumento de pedra, como machadinhos ou colares. Em alguns casos é possível encontrar restos de plantas
queimadas, carvão e ossos. Todos esses materiais são importantes para os
estudos arqueológicos (Neves, 2015).
Em muitos dos casos, nós, povos indígenas da região do alto rio Negro, entendemos que os sítios arqueológicos não são somente os sítios abandonados
pelos antigos moradores ou mesmo por certos grupos étnicos que neles habitavam, pois na visão dos conhecedores kumuã (pajés), os sítios arqueológicos
já faziam parte da nossa história desde a origem da humanidade, assim estes
são os nossos lugares sagrados. Nesses sítios, nossos antepassados deixavam
marcas dos vários fatos ocorridos em cada lugar por onde passaram. Por
isso, há desenhos (ohori), pinturas (ohori) ou mesmo pegadas (siake’e), mas
os nossos ancestrais não tinham a forma humana, eles tinham a forma de
peixe-gente (wa’i mahsã). Assim, em cada lugar ou sítio, deixavam algumas
pinturas rupestres para dizer algo ocorrido.

Quem sabe sobre esses lugares sagrados e sítios arqueológicos são os conhecedores antigos dessa área, os que narram (kihti werese) os fatos ocorridos em
cada lugar. Por isso nós jovens, adultos, discentes e docentes não podemos
deixar de lado os conhecedores tradicionais, eles são uma enciclopédia viva.
Temos que explorar e divulgar os conhecimentos, assim as novas gerações
terão seus conhecimentos e esses lugares sagrados serão respeitados como
os antigos respeitavam. Do contrário, acabaremos perdendo todo os conhecimentos pelos kumuã obtidos.
História oral e memória na comunidade Matapi
A comunidade de Matapi está localizada na margem direita do baixo rio
Uaupés e pertence ao distrito de Taracuá, do município de São Gabriel da
Cachoeira, dentro de Terra Indígena do alto rio Negro. Nesta comunidade,
residem famílias de diferentes etnias que vivem conforme seus costumes e
tradições.
Ao norte, a comunidade limita-se com a comunidade de Ananás, no igarapé
chamado Água Vermelha (Ahko Soãña); e pelo sul, limita-se com a comunidade de Açaí Paraná, no igarapé chamado de Macucu (Bohpeya). Esta área é
um pouco difícil para os trabalhos da agricultura por ser uma terra arenosa
de bastante caatinga. Mas pela beirada do rio é a maior fartura de peixes.
Isso deve ter sido motivo da vinda destes povos para o rio Uaupés, conforme
relatou o conhecedor tradicional Umusi Eugênio Pedro da Silva, Desana do
clã Si’pia, morador antigo da comunidade. Quando ocorreu essa migração o
conhecedor não existia, quem repassou esse conhecimento foi a sua finada
mãe. Essa migração deve ter acontecido por volta do ano de 1913, segundo o
conhecedor Bu’u Gregório Prado Almeida.
O nome de Matapi foi dado por um pajé (yai) quando ele fez cerimônia e tocou o tambor trocano2. Apareceu como uma cobra em forma de instrumento
de pesca tal como matapi, por isso recebeu esse nome. Segundo narrou o conhecedor Eugênio, os primeiros ocupantes da região do baixo rio Uaupés vieram do rio Papuri, do lugar chamado Buhsikaya na língua desana, e Mohsaña
na língua tukano, conhecido como igarapé Urucum. Para sair dessa região
houve desentendimentos com seus parentes, por isso começou a expedição
à procura da sua nova terra, o motivo da vinda dos grupos do Papuri para o
Uaupés. Não se sabe muito a história da vinda, mas o conhecedor Eugênio

2 Trocano é um tambor de tronco de árvore, um sinalizador.
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relata que naquele tempo, quando os antigos baixaram, ficaram no igarapé
Japurá, acima da comunidade Ananás.
Os dois grupos, tukano e desana, viviam juntos nesse lugar e depois de um
tempo as crianças foram se multiplicando e brigavam entre si. Vendo que
não ia dar certo, os grupos concordaram em deixar os Desana abaixo de
Ananás, no igarapé Ingá (Mereña). Quando os Desana estavam nesse igarapé, os Duka Porã (clã dos Tukano) foram para a região chamada Wehe Ñoa,
abaixo de Ananás. Vendo que era muito perto, os Duka Porã falaram para os
Desana ficarem no igarapé Yawi Kaya, acima do igarapé Buritirana. Ficaram
uns tempos, mas quando estavam lá, as mulheres falavam para seus maridos
irem para a beira do rio grande, porque no igarapé era dificultoso fazer as
trocas com os regatões, tais como sal, sabão e anzol. As mesmas disseram que
já vieram das cabeceiras dos igarapés na região do rio Papuri, e não queriam morar mais nas cabeceiras. Com isso, o avô do Eugênio foi conversar
com o avô do Pedro Meirelles, Tukano do clã Duka Porã, sobre novamente ir
para a beira do rio grande. Este respondeu que tinha outro lugar na beira do
Uaupés, a Pedra de Tucunaré (Bu’u Uhtã).
Chegando lá, fizeram uma barraquinha nessa Pedra de Tucunaré e pensaram
em fazer uma maloca. Fizeram uma maloca grande com o símbolo desana,
o sol. Todos moravam nessa maloca. Viviam tranquilos, até quando chegou
do Papuri um irmão maior dos Desana, do clã Bo’tea. Ele conversou dizendo
que iria morar com seus irmãos menores. Os Si’pia estavam se multiplicando
muito e o irmão maior, Bo’tea, pensou: “vou benzer essa espuma de manicuera para eles tomarem durante a iniciação”. Depois de benzido, os meninos
lamberam, mas esta espuma estava estragada, e assim não tiveram filhos
homens. O avô do Eugênio não lambeu e não foi estragado, ainda era novo
para fazer a iniciação.
Esse avô e seu irmão foram trabalhar no baixo rio Negro. O patrão deles
ficou com um dos irmãos e o outro voltou. Depois que ele casou, a mulher
dele morreu em pouco tempo e ele desceu novamente o rio para trabalhar e
chegou acima da ilha de Camanaus, num lugar chamado Flecha de Cana. Lá
tinha um homem chamado Beré que falou para ele ficar por lá uma semana.
Depois de uma semana, o Beré falou que ele podia seguir a viagem, mas na
verdade este Beré já tinha soprado ele. O avô do Eugênio então veio subindo
o rio Uaupés, adoeceu, ficou na comunidade Açaí Paraná e faleceu. Ele está
enterrado no porto de Buiuiú que fica dentro do Paraná do Açaí. Depois que
ele morreu, ficou apenas o pai do Eugênio, que se casou com uma moça de
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lá do Açaí mesmo. Ficou um pouco e teve uma fofoca que ele a estava maltratando. O sogro dele ficou sabendo e o mandou devolver a moça. O pai do
Eugênio era um pajé (yai), e o sogro dele jogou suas coisas de pajé na água.
O sogro ralhou com o pai do Eugênio dizendo que ele estava violentando a filha
porque era yai, e tomou a filha de volta. Depois disso ele foi para a comunidade
Uriri, morou uns tempos até um tal de Sabá fazer uma viagem a Pari Cachoeira
e trazer uma mulher para ele. O pai do Eugênio então teve dois filhos (Eugênio
e João Pedro), e ele resolveu voltar com os filhos para a área de Matapi.
Quando ele chegou com os filhos a Matapi, já tinha o Venâncio e o Raimundo
(irmãos tukano) e um cunhado chamado João (tuyuka). Essas pessoas os receberam bem dizendo que ali era o lugar deles. Assim, cada vez a comunidade foi crescendo. A partir do ano de 1968, começaram a chegar outros clãs de
várias etnias. Os primeiros a ocupar esse território, antes de 68, foram do clã
tukano conhecido como Duka Porã. Depois chegaram os clãs desana Si’pia3,
Bo’tea, Buhku Peri Porã4, os clãs tukano Ñira Pe Porã, Yuhroa, Ku’maro, Bohso
Kahperi Porã, Mimi Sipe Porã e Tu’ro Porã, e o clã pira-tapuya Soãria Po’rã.
No ano de 1970, a comunidade já era organizada e resolveram escolher um
capitão mais conhecido nos dias de hoje como liderança indígena. Ele conduziu seus povos e, ao mesmo tempo, foi nomeado catequista para acompanhar
os encontros feitos pelos salesianos no distrito de Taracuá. No ano de 1973
foi fundada uma escola rural, São Domingos Sávio, com 13 alunos. Nessa
escola funcionava somente o ensino até a 5ª série. Por esse motivo, assim que
os estudantes concluíam o ensino, para continuar o estudo, os pais começaram a levar os filhos para os distritos de Taracuá, Iauaretê ou mesmo para a
sede do município de São Gabriel da Cachoeira. De 1980 a 1990 houve a evasão dos pais, muitos deles foram e não mais voltaram para sua comunidade
de origem. Vendo isso, a partir do ano de 2003 foi convocada uma assembleia
sediada na comunidade de Cunuri, no baixo Uaupés, organizada pelo senhor
Evaldo Neves Pedrosa, da etnia tukano. Posteriormente, o mesmo foi eleito
o presidente e, ao mesmo tempo, coordenador desta associação cuja sigla é
AETYM (Associação da Escola Indígena Tukano Ye’pa Mahsa).
Com essa fundação e a oferta de ensino fundamental até 9º ano, várias pessoas que tinham ido para São Gabriel e outros distritos voltaram para suas
comunidades no baixo Uaupés. O objetivo desta fundação era revitalizar as
3 Si’pia é um tipo de passarinho que não fica quieto quando vê as pessoas, fica cantando toda hora.
4 Buhku Peri Porã significa irmão maior, com estatura baixa.
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culturas da região. A partir do ano de 2008, foi implantado o ensino médio
profissionalizante, com a parceria do Instituto Federal do Amazonas (IFAM),
como sala anexa da Escola Ye’pa O’ãkuhu, de Taracuá. Portanto, nesses
dias, na comunidade Matapi, funciona o ensino fundamental, na parte da
Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semed); e o ensino médio pelo
governo estadual. Tendo suas estruturas físicas feitas pelos próprios moradores, nesses dias a comunidade é a sede da associação AETYM.
Nos dias atuais, na comunidade de Matapi, vivem 14 famílias totalizando 100
pessoas. São 27 estudantes do ensino fundamental e 16 estudantes do ensino
médio. As etnias que moram nesta comunidade são: Tukano, Desana, PiraTapuya, Hupd’äh, Bará, Tariano, Tuyuka e Ye’ba mahsã.
Os primeiros ocupantes do território de Matapi
Antes da atual ocupação do território da comunidade de Matapi, já havia lá um
grupo chamado Pe’tana mais conhecido como povos Kuewana, de língua e cultura aruak. Esse grupo já vivia neste local antes mesmo dos colonizadores. Com a
chegada destes, a maioria dessa população indígena foi escravizada ou mesmo
corria risco de morte por outros grupos indígenas maiores e exploradores de
riquezas naturais do alto rio Negro, como cipó, borracha e piaçava, que eram
comercializadas com os brancos. Por causa disso, acabaram refugiando-se para
as cabeceiras dos igarapés ou para o centro da mata, vivendo nesses lugares por
vários anos. Por lá eles andavam e faziam varadores nas cabeceiras dos igarapés
ou no meio das matas. Este relato é dos conhecedores de Matapi.
Ao abandonar o território de Matapi no baixo Uaupés, esses Kuewana deixaram para trás suas coisas e suas moradas antigas. Ainda hoje encontramos
os vestígios deles, como cerâmicas e áreas de capoeiras. Esses são materiais
encontrados no território por onde eles habitavam. Mas eles não deixaram suas
tradições.
Dentro do território de Matapi tem um igarapé chamado de Miriti em Língua
Geral, mais conhecido como Pe’taraña5 para os povos do baixo Uaupés. Esse
igarapé foi um dos refúgios desse povo. O conhecedor da comunidade, Sr.
José Floriano Correia, afirma que no lugar chamado igarapé Cobra há o
igarapé que subdivide o igarapé Miriti. Lá tem um local onde esses povos
viviam. O conhecedor menciona que lá havia uns materiais deixados por eles;
afirma que, no lugar onde eles banhavam, era tudo cercado de paxiúba, com

5 Significa igarapé dos Pe’tana, os primeiros habitantes da região.
30 aru

medo de que a cobra devorasse os seus filhos. E nesses dias atuais algumas
pessoas do povo Kuewana estão espalhadas no rio Negro e no rio Içana.
Segue uma lista com os lugares sagrados e sítios arqueológicos de moradas
antigas encontrados no entorno da comunidade Matapi, bem como as narrativas associadas a esses lugares.

Lugares Sagrados encontrados no entorno da comunidade Matapi
Ne’rerota (Casa das Onças Encantadas)
Este lugar se localiza logo abaixo do igarapé Macucu, no limite da comunidade de Matapi com Açaí. Para chegar até lá com rabeta de motor 5.5HP, é uma
hora e meia de viagem, partindo de Matapi. Para as pessoas que não conhecem, parece um simples lugar; mas para aquelas pessoas que têm acesso, é
um lugar respeitado. Esse lugar tem duas versões contadas pelos conhecedores desta comunidade.
A primeira versão foi contada pelo conhecedor, Bu’u Gregório Prado Almeida,
da etnia tukano:
“Quando a Canoa de Transformação (Pa’muri Yuhkusu) estava subindo perto
da comunidade de Açaí Paraná, os encantados que estavam no lugar chamado Casa das Onças Encantadas queriam devorar a canoa, por isso os chefes
que conduziam esta embarcação, vendo que a futura humanidade (Pa’muri
mahsa) estava correndo risco, com seu bastão indicou e desviou pela margem esquerda, perfurando e fazendo um paraná mais conhecido atualmente
como Mihpiña yuhti (Paraná Açaí). E assim, a Canoa de Transformação seguiu
viagem até o Buraco de Transformação (Pa’muri Kohpe) em Ipanoré”.
A segunda versão, contada pelo conhecedor desana, Umusi Eugênio Pedro da
Silva, diz que:
“Depois que Doe Pirõ (Cobra Traíra) devorou o filho de Muhipu mahsu (gente
do sol), o Cobra Traíra veio fugindo do pai do menino para não ser morto.
Desceu rumo ao sul, por onde o pai veio fazendo várias armadilhas para capturar o Cobra, sem sucesso. Ao chegar ao baixo rio Uaupés, no lugar chamado
Ne’rerota (Casa das Onças Encantadas) o mesmo fez armadilha deixando
vários tipos de onças encantadas para devorar o Cobra Traíra. Enquanto o
Cobra Traíra veio aproximando da armadilha feita pelo Muhipu mahsu, um
passarinho chamado bate-colher (Dihtiro) deu um sinal de azar. Ouvindo
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isso, o Cobra Traíra teve um mal pressentimento, de que algo de ruim iria
acontecer com ele. Por isso, o mesmo deu a meia volta e fez um furo varando
até a comunidade de Açaí. Hoje em dia esse paraná é mais conhecido como
Açaí Paraná. Em seguida, o Cobra Traíra seguiu na direção onde o sol nasce.
Descendo nesse rio a serpente escapou de várias armadilhas, mas por fim o
Cobra Traíra foi capturado e morto pelo Muhipu mahsu no lugar conhecido
como Buburi6.”
A’mo tuhkurõ (Poço da Menarca)
Este lugar se localiza abaixo da ilha de Embaúba. Para chegar até este local
com rabeta de motor 5.5HP, são aproximadamente 30 minutos de viagem.
Com a canoa e remo é no mínimo uma hora e meia, partindo sempre de
Matapi. Para definir este lugar sagrado, é preciso perceber que ao passar por
perto tem um remanso e, bem na beira deste remanso, tem três árvores muito grandes, essas são as mulheres sentadas esperando o início da menarca.
Para aquelas pessoas que não conhecem, é apenas um simples lugar, mas por
aquelas pessoas que têm acesso no dia a dia esse lugar é bastante respeitado.
Uns tempos atrás era proibido fazer pescaria neste local. Segundo o conhecedor Gregório Prado Almeida menciona, as pessoas que consumissem peixe
deste local futuramente só gerariam filhas mulheres. Por isso antigamente
nossos ancestrais faziam benzimentos antes de consumir peixes deste local.
Muhipu wi’i (Casa da Lua)
Para chegar até este local temos que entrar no igarapé chamado Tupã Naruka
(O’ãkuhu Duhtu). Este lugar é sagrado e bastante importante para os povos indígenas. Ali, uma pedra de aproximadamente 40 metros de altura tem forma
de uma casa. Para aquelas pessoas que não conhecem, este local parece um
simples lugar. Mas esse lugar é importante para aquelas pessoas que convivem no dia a dia, por isso os moradores da comunidade de Matapi têm neste
patrimônio um legado deixado por antepassados. Nesta Casa, deixaram para
as futuras gerações os conhecimentos intangíveis tais como os benzimentos
benéficos e também os benzimentos malignos.

Acima Casa da Lua.

Segundo o conhecedor senhor Eugênio Pedro da Silva:
“Antigamente existiam vários povos de diversas etnias; este local para os
antepassados era uma enorme maloca, nela faziam seus rituais e também
nesta casa morava um homem que desceu do céu. Este homem era um ótimo
pescador. Ele saía todo dia de manhã para fazer sua pescaria, mas na verdade estava tendo caso com as meninas, por isso os pais das meninas ficaram
furiosos e começaram a desconfiar do homem. Certa noite, uma mulher fez
uma armadilha para pegar o suspeito. Ela preparou um caldo de jenipapo
e, pela parte da noite, deixou debaixo da rede dela. Por volta da madrugada
o homem veio, bem devagarinho para deitar com ela. Quando o homem se
aproximou da rede, ela pegou o caldo de jenipapo7 e passou no rosto dele,
que ficou manchado. Ele, no dia seguinte, com vergonha, subiu na cumeeira
da casa e ficou até hoje. No entanto, ele está pendurado na pedra. Este é o
homem lua. Por isso tem o nome Casa da Lua. E, nesses dias atuais, quando
as meninas têm a sua primeira menstruação, sempre sonham com o homem.
Depois que o Lua ficou cravado na pedra, desde tempos atrás até os dias de
hoje, quando alguém pinga água neste local, juntam vários tipos de peixes
para lamber o sangue que escorre da lua. Logo na entrada do igarapé há duas
pedras enormes, esses são jurupari. Antigamente era proibido mulheres

6 Buburi é a cachoeira que fica em frente à Ilha do Japu, que fica na cidade de São Gabriel da
Cachoeira. Dizem que há duas pedras que ficam entre o porto e a igreja da matriz, que são o corpo do
Cobra Traíra. As escamas maiores do corpo dele se transformaram em pirarucus no baixo rio Negro e
as escamas menores se transformaram em peixes-traíra.
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7 Este material é preparado com folha de jenipapo e usado para fazer as pinturas corporais antes das
cerimônias. Antes do preparo deste material, tem que ter resguardo.
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verem a dança do jurupari. Por isso antes dessa dança começar as mulheres
eram deixadas ou mesmo iam para outro lugar. Bem na direção dessa pedra,
na margem direita, existe um lago chamado Si’biaya. Ali ficavam as mulheres
durante a dança do jurupari. Logo na entrada do lago existe uma ilha que
antigamente era um pássaro chamado betirio (pu’sikaha). Ele dava sinal bom
ou ruim para as mulheres”.

Aa Pahkarã Wi’i (Casa do Gavião Real)
Para chegar até este lugar, com canoa, é aproximadamente dez minutos
a remo da comunidade de Matapi. Para aquelas pessoas que não têm
conhecimento, parece um simples lugar. Para as pessoas que convivem no
dia a dia, é um lugar visto com bastante respeito. Este local é um barranco
com a altura de dez metros e 70 metros de comprimento.

Nesses dias atuais, esse local não é respeitado pelos viajantes; nele fazem
fogo, jogam vários tipos de lixos neste ambiente. Antigamente, esse lugar era
visto e respeitado pelos moradores, porque se não respeitassem aconteceria
algo de ruim com eles.

O conhecedor José Floriano Correia enfatiza o seguinte:

Wihõ Mu (Corpo de Gente Paricá)
Para chegar até este local temos que entrar em um igarapé chamado Embaúba.
Chegando lá, temos que sair para terra, andando em torno de trinta minutos
no Wihõ Mu Maa. O local onde está o pedaço de paricá é um simples lugar, tendo seu formato de pedra com aproximadamente dez metros de comprimento.
O senhor Eugênio Pedro da Silva contou a seguinte versão:
“Antigamente, quase todo os seres vivos falavam apenas uma língua.
Quando a filha do trovão estava gerando o filho do diabo sem ânus, as futuras
humanidades começaram a devorar a criança: começaram a comer as pernas,
braços e a cabeça. Todos os seres que comeram o pedaço do corpo da criança
ficaram embriagados. Estes, por sua vez, acabaram falando outras línguas
que hoje existem. O seu avô, vendo que estavam acabando com seu neto,
enganou que ia comer, pegou o corpo e o jogou. Quando o pedaço de paricá
caiu, teve um grande estrondo. Assim, originou-se o paricá.”
No ano de 2015, uma expedição chamada Anaconda passou por esta região
do baixo Uaupés, fazendo o mapeamento dos lugares sagrados. Os conhecedores de várias etnias finalmente descobriram o paradeiro deste lugar que há
muitos anos estavam procurando.
8

“Quando a Canoa de Transformação estava passando neste lugar, avistaram uma enorme águia. Por isso os chefes que conduziam esta embarcação resolveram matar essa águia, para tirar suas penas, para fazer o cocar
para usar durante a cerimônia”.
A partir dos anos 1970, logo depois da fundação da comunidade de
Matapi, este lugar era bastante perigoso, pois havia ali uma cobra em forma de um gavião que, por sua vez, podia devorar pequenas embarcações
que passassem por lá. Vendo esse perigo, os pajés fizeram benzimentos
para ela se acalmar e, nesses dias atuais, parece um simples lugar. As
crianças dos dias atuais se divertem nesse barranco, pulando dentro da
água, nadando, fazendo suas brincadeiras em geral.
Bu’u Uhtã (Tucunaré Pedra)
Para chegar até este local são aproximadamente dez minutos de canoa a
partir da comunidade Matapi. É uma pedra com o formato da cabeça de
tucunaré, com aproximadamente seis metros de altura. Segundo conhecedor da comunidade de Matapi, senhor Gregório Prado Almeida:
“Antigamente, logo após a fundação da comunidade, este lugar era bastante perigoso, pois não deixava ninguém chegar perto desta pedra. Logo
fazia barulho, vinha trovão e chuva. Vendo isso, os pajés benzeram e a pedra se acalmou. Durante o rio seco, perto desta pedra costumava chegar
uma enorme cobra tucunaré. Por isso, neste local, havia uma trombeta
onde vários tipos de tucunaré faziam suas desovas e no meio ficava o pai
de todo os peixes.”

8 Expedição que contou com a participação de diversos conhecedores indígenas dos povos Desana,
Pira-Tapuya, Tukano, Tuyuka, Bará e Barasana, que vivem nos lados brasileiro e colombiano da bacia
do rio Uaupés e Apapóris. A expedição teve por objetivo realizar a identificação e registro dos lugares
sagrados de trecho do rio Negro e do curso baixo do rio Uaupés. A atividade fez parte do projeto
Mapeo, desenvolvido no âmbito de uma parceria entre FOIRN, ISA e IPHAN.
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Sítio Arara
Antes da chegada dos missionários, ou dos colonizadores, esse sítio era lugar
da pesca dos Pe’tana. Depois da chegada deles, esse povo se refugiou nas
cabeceiras dos igarapés. Portanto, este lugar ficou abandonado por muito
tempo. Depois da chegada dos primeiros ocupantes atuais deste território,
está área ficou comandada pelo clã tukano Duka Porã. Desde que ali chegaram, continuaram.
Os Duka Porã tinham área do Japurá até abaixo de Uriri. O irmão do Perício,
chamado Naneiro, tinha um lugar de pesca onde foi o sítio Arara, mas ele
pediu licença para os Duka Porã para ficar ali, e então fez casa, roça. Vivia
tranquilo. Certo dia ele convidou um Tukano do clã Mimi Sipé Porã, chamado
Cesário, que de vez em quando passava por lá porque trabalhava no correio a
remo, para morar lá com ele. Naneiro tinha duas filhas meninas e disse que
estava precisando de homens como esse Cesário para ficar lá. Ele ofereceu
uma de suas filhas para casar com ele (a avó do Leôncio, atual morador de
Matapi, do clã Inapé Porã dos Tukano), que era uma viúva com dois filhos e
disse que gostaria de ficar com Cesário. Assim, por um tempo, somente as
duas famílias moravam por lá, a do Naneiro e a do Cesário. Depois chegou
um outro Tukano com nome de Pedro e um Tariano, que foi convidado
também para morar por lá. Esse Pedro acabou casando com uma mulher da
comunidade Ananás. Ele tinha um filho estudando em Taracuá chamado
Abé, que nas férias ia para o sítio Arara ficar com eles. No sítio Arara tinha
pouca terra para trabalhar, as pessoas tinham que ir trabalhar no igarapé
Embaúba, ficavam subindo e descendo até cansarem. Para completar, no
tempo da enchente, esse local Arara ficava todo alagado. Nesses dias atuais, o
sítio é abandonado, mas é patrimônio legado por nossos antepassados.
Sítio Embaúba
Para ter aceso até o local temos que deslocar de motor rabeta no mínimo
trinta minutos, a partir da comunidade Matapi, e entrar no igarapé chamado Embaúba. Neste lugar há terra boa para trabalhar. Por isso os antigos
moradores resolveram mudar para os lugares onde podiam ter roça, e foram
primeiramente para o Ya’ka bu’a (Monte de Bodó). Mas esse lugar era muito
distante e resolveram descer até um monte chamado Monte de Paricá (Wihõ
Mu). Ali fizeram casas e ficaram morando por muito tempo.
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Os moradores desta localidade foram convidados para fazer dabucuri (po’se)
em um sítio chamado Yucabi. Enquanto as pessoas estavam na festa, ficou
no sítio somente uma velhinha e suas duas netas. A velhinha foi para a roça
e demorou para voltar; pela parte da tarde, as netas ficaram preocupadas e
foram atrás da sua avó. As duas meninas encontraram sua avó pelada e semimorta. A velhinha foi atacada e abusada pelo demiurgo Coruja, que havia
se transformado em um homem bem atraente. Por volta das quatro horas da
tarde as famílias desta comunidade estavam voltando da festa, encontraram
a velhinha bastante doente já à beira da morte. Daí começaram a benzê-la.
Pela parte da noite, chegou uma coruja bem na cumeeira da casa querendo
levar a velhinha. Vendo isso, um pajé benzeu tirando sua alma, e a velhinha
acabou falecendo. Desde então a coruja sumiu do local; esta, por sua vez, já
tinha levado a velhinha consigo. Vendo esse fato triste, os moradores desta
comunidade ficaram preocupados, pois a mesma levava consigo as criações que eles tinham. Por esse motivo, as famílias não queriam deixar seus
filhos sozinhos, pois enquanto faziam seus serviços, a velhinha era capaz de
levá-los consigo onde a coruja morava, dentro de uma pedra. Vendo isso, os
moradores resolveram mudar para outro local.
Nos dias atuais os moradores têm suas roças lá, pois o local é de terra preta
bem fértil. Antigamente era perigoso o diabo coruja atacar as pessoas que
trabalhavam neste local. Estas, por sua vez, convidaram um pajé que benzeu
o local, que agora está calmo. Nesse lugar também os antigos moradores
construíram uma maloca; dentro dessa casa os mesmos faziam seus rituais e
convidavam seus parentes mais próximos para fazer dabucuri. Mas os moradores acabaram abandonando esse local, nesses dias atuais só podemos ver
umas capoeiras com árvore alta.
Sítio Ponta de Sono
O sítio Ponta do Sono fica localizado em um lugar um pouco alto. Dizem os
conhecedores que, quando o Ba’sebo (Deus da Alimentação) estava baixando,
pegou no sono e dormiu, por isso neste local tem poucas terras para trabalhar. Depois que a velhinha do sítio Embaúba faleceu, essas mesmas famílias
mudaram para esse lugar. Fizeram uma casa enorme e ficaram todos juntos
(Cesário, Abé, Agenor, Pedro e seu pai).

Camanaus e o Agenor foi para Matapi. Ficou só o Abé na Ponta do Sono.
Depois da fundação da comunidade de Matapi nos anos de 1960-70, todos se
mudaram para uma só comunidade. Atualmente, no sítio Ponta de Sono, há
antigo cemitério que já está sumindo.
Bu’u Uhtã (Sítio Pedra de Tucunaré)
É o mesmo sítio citado na seção sobre a história oral da Comunidade Matapi.
É o local para onde os Desana foram quando as mulheres falaram para irem
à beira do rio grande, onde era possível fazer trocas com os regatões. Lá
fizeram uma maloca grande com o símbolo desana, o sol. O local foi abandonado. É também um lugar sagrado (Bu’u Uhtã).
Sítio Tatapunha
Para chegar até este local, a partir de Matapi, temos que deslocar com a canoa
aproximadamente uma hora a remo e entrar em um igarapé até chegar ao
local. Segundo conhecedor Francisco Xavier Ribeiro:
“No Tatapunha os avós do Pedro Meirelles deixaram o tio Beré, parente do
Xavier. Os avós do Pedro Meirelles moraram nesse lugar, depois disso é que
esse Beré ficou morando por lá. Quem deixou eles morarem onde é o atual
Tatapunha foi o pai do Renato de Ananás, porque era seu local de pesca.
Naquele tempo tinha os limites de pesca bem divididos. Bem do lado do
Tatapunha tem o lago Pajé, e embaixo tem um outro lugar chamado Ponta
de Espinho. Esse lugar foi o Lino, pai do Renato, que deixou eles morarem.
Depois do Beré, o pai do Xavier, senhor Clemente, foi morar lá. Indicaram os
limites de pesca, que vai até o igarapé Ipiranga. Esse atual Tatapunha tinha
antigamente o nome de Pé de Paxiúba. Abaixo tem um lugar chamado porto
de Betiri [um tipo de ave]. Tinha uma família morando lá, é onde o Beré
falou com o pai do Xavier que podiam morar por lá e fazer suas roças – mas
o igarapé de onde se vai para roça é o igarapé Mutum, fica no lado direito do
igarapé Tatapunha. De lá, vieram morar na comunidade de Matapi, e outro
foram para São Gabriel. Atualmente, nesse lugar, há várias roças”.

Cesário resolveu subir para morar na comunidade de Matapi. Ficaram em
Ponta do Sono o Abé, Tariano, o pai do Pedro, Pira-tapuya, e esse Tukano
Inapé porã. Depois que o Cesário foi embora, num dia de quinhapira, o
Agenor e o Pedro brigaram; o pai do Pedro e o Pedro foram embora para
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Considerações finais: como cuidar dos Lugares de História?
Tanto os lugares sagrados como os sítios arqueológicos são lugares de história, onde ocorreram fatos importantes da nossa cultura indígena. Esses
lugares são também patrimônios culturais, e pertencem ao território da
nossa comunidade. Muitas pessoas que navegam por estes trechos não os
respeitam, fazem fogo, jogam lixo e, muitas vezes, pernoitam ali.
Há leis que amparam e protegem sítios arqueológicos, como a Lei nº 3.924
de 1961, que versa sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos. Mas
temos nós mesmos, moradores desta área, que tomar providências para que
esses locais sejam respeitados. Para cuidar desses lugares, temos que motivar
nossa sociedade, indígena e não indígena, informando da importância da
nossa história, da nossa cultura e dos patrimônios legados por nossos ancestrais e nossos antepassados, para as pessoas terem um pouco de respeito
a esses locais. Podemos cuidar dos lugares sagrados e sítios arqueológicos
cumprindo as regras da convivência e a interação social do homem com a
natureza.
Antigamente os nossos antepassados não sabiam nem ler, nem escrever,
mesmo assim repassavam seus conhecimentos verbalmente. Com as mudanças nos tempos de hoje, muitas vezes perdemos várias informações por
eles obtidas. Atualmente, graças ao movimento indígena, foi conquistada a
educação escolar própria, por isso vários conhecedores são convidados para
repassar seus conhecimentos para as futuras gerações. Isso faz valorizar a
importância dos anciãos dentro de uma comunidade. Cabe agora a nós, discentes, docentes e pesquisadores, coletar as informações, registrar os lugares
sagrados e sítios arqueológicos e finalmente divulgar. Portanto, espero que
os futuros pesquisadores indígenas ampliem seus conhecimentos e aprofundem sobre essa problemática, para serem os futuros antropólogos e arqueólogos do baixo Uaupés■

Referências
Brasil. (1961). Lei 3.924 de 26 de julho de 1961. Dispõe sobre os Monumentos Arqueológicos e
Pré-históricos. Diário Oficial da União, Brasília, 27 jul 1961.
Neves, E. G. (2015). Uma rede de fios milenares: um esboço da história antiga do rio Negro. In: M.
Herrero, &, U. Fernandes (orgs.), Baré Povo do Rio. São Paulo: Ed. Sesc.
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Esse trabalho trata das histórias dos lugares sagrados que
compreendem a trajetória da Canoa de Transformação na
origem da humanidade dos Wa’ipirõ Porã, nomenclatura
usada para designar os povos indígenas que surgiram
na calha do rio Tiquié, mas que atualmente não habitam
mais esse rio
João Carlos Monteiro Pedrosa texto1
Helena Pinto Lima orientação e edição
Mauro Pedrosa e Juliana Lins edição
□Esse trabalho registou 60 lugares sagrados, somente os lugares que têm

narrativas vinculadas aos benzimentos, deixando de fora outros que têm
narrativas de assopros (dohase), feitiços etc. Foi uma pesquisa realizada por
meio da Licenciatura Indígena Políticas Educacionais e Desenvolvimento
Sustentável oferecida pela Universidade Federal do Amazonas – UFAM,
curso que concluí no ano de 2018. Minha problemática central de pesquisa
foi: “Como revitalizar os conhecimentos sobre os lugares sagrados do baixo e médio
rio Tiquié? ”. A finalidade desta pesquisa é mais focada para os adolescentes
e jovens indígenas desta geração e para as gerações que virão, para que os
conhecimentos dos antepassados não se percam totalmente e sejam sim
respeitados, através do registro e da valorização dos conhecedores que ainda
vivem. Espero que este produto da minha pesquisa possa ser utilizado nas
escolas e nas comunidades como material paradidático. Convido aos leitores
indígenas a se envolverem nesse tipo de pesquisa e ajudar na conscientização da importância dos conhecimentos indígenas nas suas comunidades.
As versões que estão neste texto da pesquisa não são determinadas, muito
menos conclusivas. Portanto, para os interessados nesta pesquisa, ela vai
servir como fonte de pesquisa que pode ser consultada e aprimorada através
de suas próprias pesquisas.
1 Pesquisa realizada no âmbito do curso de Licenciatura Indígena – Políticas Educacionais e
Desenvolvimento Sustentável, Universidade Federal do Amazonas.
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com exceção de um lugar que não conseguiu ser georreferenciado, o Lago de Sangue (28)

Samaúma

Ao lado Lugares sagrados registrados nesta pesquisa, localizados ao longo do baixo e médio Tiquié,

Taracuá
Igarapé

Após o nome de cada lugar, serão apresentados: característica do lugar
sagrado, se é terra firme, lago, paraná e outros; em qual área da comunidade
pertence o lugar sagrado, e por último, um pouco de história sobre o lugar sagrado.
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Nessa seção, serão narradas as histórias de cada um dos sessenta e um lugares sagrados que estão no mapa ao lado.
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Acredito que conhecendo as narrativas dos lugares sagrados, os atuais moradores do baixo e médio Tiquié terão respeito a esses lugares que se encontram no território de cada comunidade. Assim, eles poderão viver bem de
saúde, sem adquirir as doenças que podem ser causadas quando os lugares
são desrespeitados.
Narrativa dos lugares sagrados
Antes do surgimento da humanidade indígena, os ancestrais eram invisíveis,
assim como todos os que vieram na canoa de transformação. Nos tempos
primordiais, eles viviam em forma de não-humano, eram imortais e tinham
grandes poderes, mas todo o resto era como os homens atuais. Faziam dabucuri, faziam cerimônia de dança, comiam ipadu, faziam amizades, cultivavam
ódio e assim por diante. Para Gente de Transformação, toda parada da canoa
de transformação era considerada uma casa (wi’i). E cada casa contém suas
histórias do tempo dos seres invisíveis. Hoje em dia, essas casas de transformação são consideradas como lugares sagrados e são identificadas através dos
igarapés, lagos, lagoas, poços, serras, paranás, cachoeiras, pedras e outros.
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Importância das narrativas dos lugares sagrados para os povos indígenas
Para nós povos indígenas, existem diversos tipos de lugares sagrados, com
diferentes histórias de origem e diferentes versões, dependendo de cada conhecedor ou grupo étnico. Toda parada da Canoa de Transformação (Pa’muri
Yuhkusu), que atualmente chamamos de lugares sagrados (wametise wiopehsase wi’seri), tem histórias protagonizadas pela gente de transformação (Pa’muri
Mahsa). Portanto, todo lugar sagrado tem vida e tem dono (wi’ogu), por isso
merece respeito dos povos indígenas atuais. A vida dos indígenas está enraizada nas histórias de cada lugar sagrado, assim, quando o benzedor (kumu)
faz uma cerimônia para o recém-nascido, protegendo sua vida, acompanha
no seu rito de benzimento a sequência da parada da canoa de transformação
percorrida pelo seu povo. Dessa forma a criança cresce sadia, protegida das
doenças. Caso contrário, fica desprotegida e adoce com muita facilidade.
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1. Arayuhti (Paraná Gavião)
Fica na margem direita do rio Tiquié, é um paraná que vara no rio Ira. É um
lugar sagrado e fica na área da comunidade Coro-coró, abaixo de lá. Esse
lugar deve ser visto com respeito, é um lugar onde a Gente de Transformação
(Pa’muri Mahsu), ainda invisível, previu que ali estavam os ornamentos das
danças tradicionais. Lá cataram penas brancas de gavião (aa) para os ornamentos, trajes e cocares para eles usarem no Buraco de Transformação
(Pa’muri pe) durante a cerimônia da dança de saída deste mundo. Devido
ao que aconteceu ali, os mestres das danças tradicionais (bayaroa) usam as
penas brancas de gavião nos trajes e cocares2.
2. Mumiña (Rio Mel)
É um rio que se encontra acima da comunidade Coro-coró e sua foz está na
área da comunidade; é o maior afluente do Tiquié, extenso, habitado pelos
Yuhupdëh. É também conhecido como rio Ira. “Rio de cuia de benzimento, rio
de mel” (A’ti wametirima bahserikoma, mumi ahkoma nisa3). Assim que chegou
aqui, a Gente de Transformação (Pa’muri Mahsu) fez proteção a seu corpo,
transformando a sua alma em Gente de Mel (ipitise ahkotorimerã uhpu amesuo).
3. Mihsiko (Lagoa Cipó)
É uma lagoa que fica na área da comunidade Coro-coró. É um lugar onde a
Gente de Transformação se transformou em humano e previu que lá encontraria o cipó para preparar kahpi (ayahuasca).
4. Wahsoro Be’to (Lago Envira)
É um lugar perigoso, que fica na área da comunidade Matapi. Lugar onde a
Gente de Transformação previu que encontraria a envira usada nos trajes
tradicionais.
5. Kahsaya (Igarapé Matapi)
Fica acima da comunidade Matapi. É o lugar onde a Gente de Transformação
previu dabucuri (po’se). A Gente de Transformação transformou seus corpos
em cachos de frutas carnosas amargas e então prosseguiu a viagem.

2 Tudo o que estava acontecendo no trajeto da subida da Canoa de Transformação era uma
preparação para a humanidade depois que saísse do Buraco de Transformação.

6. Di’ira (Lago Argila)
O lago fica na área da comunidade Matapi. É um lugar onde a Gente de
Transformação se modelou com argila e transformou os seus corpos em
corpos humanos.
7. Umura (Lago Japu)
O Lago Japu fica na área da comunidade Matapi. É o lugar onde a Gente de
Transformação previu que ia tirar as penas do pássaro japu (umu) para fazer
ornamentos de cocares e trajes de danças tradicionais. Portanto, hoje em
dia os mestres de danças tradicionais fazem trajes e cocares com penas de
pássaro japu.
8. Mimi Turu (Barreira Beija-Flor)
É uma comunidade abandonada. Assim que chegou nesse lugar, o chefe (wiogu) da Gente de Transformação fez um benzimento protegendo os corpos
da Gente de Transformação, que se vestiu como o pássaro beija-flor (mimi),
fazendo proteção como se estivessem virando esse pássaro.
9. Wahpuya (Igarapé Cunuri)
Lugar onde o chefe da Transformação previu que encontraria as frutas que
procurou para fazer dabucuri de frutas silvestres (cunuri, em tukano wahpu).
Quando a Gente de Transformação continuou a viagem, subindo o rio, mesmo invisível, nesse lugar eles começaram a preparar aquilo que eles iriam
fazer depois da transformação, os dabucuris para seus parentes e cunhados.
10. Muro Suhtira (Lago do Cheiro de Porronca)
É o lugar onde o chefe da Gente de Transformação procurou plantio de
tabaco (muropu). Assim que chegou nessa casa, ele preparou esse plantio.
Também é o lugar onde ele benzeu todos os seus tipos para a Gente de
Transformação fumar.
11. Moãko (Lagoa de Sal)
Fica na área da comunidade Vila Nova. Lugar onde a Gente de
Transformação fez um benzimento para que o sal (moã) fosse consumido por
toda a gente como se fosse uma só família, sem brigar por causa do sal.
12. Pitiriñoa (Ponta Bem-Te-Vi)
Fica na área da comunidade Vila Nova. Antigamente era comunidade,
mas agora é lugar abandonado. É o lugar onde, ao alvorecer, a Gente de
Transformação se transformou em pássaro bem-te-vi e cantou para acordar
o seu povo.

3 Aqui as Gentes de Transformação começaram a benzer. Esse é o trecho de um benzimento.
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13. Wahsõ Bohkari Wi’i (Casa Caniço de Chicote)
É um lugar sagrado, fica na área da comunidade Vila Nova. Lugar onde a
Gente de Transformação benzeu e preparou o caniço de chicote4 para chicotear os jovens na fase de adolescência.
14. Doera (Lago Traíra)
É um lago que fica na área da comunidade Colina. Lugar onde a Gente de
Transformação previu o instrumento de jurupari chamado traíra (doé), ornamentou o instrumento e tentou assoprá-lo, conseguindo.
15. Yehsera (Lago Queixada)
É um lago que fica na área da comunidade Colina. Abaixo desse lago fica
outro lugar sagrado que não consta no livro do finado Miguel (Ñahuri &
Kumarõ, 2003). Esse lugar se chama Igarapé Veneno (Nimaña), e é o local
onde o chefe da Transformação se transformou em Gente Veneno (Nima
Mahsu) para matar as queixadas. Por meio desse trajeto ele chegou a esse
lugar, matou as queixadas e tirou os dentes delas para ornamentar as danças
tradicionais.
16. Yai Uhpiriko (Lagoa Dente de Onça)
É uma lagoa que fica na área da comunidade Colina. É um lugar onde a
Gente de Transformação previu que ia encontrar ornamentos de danças tradicionais. Aqui tiraram os dentes de onça (yai uhpiri) para ornamentos. Por
isso, hoje em dia, os mestres de danças (bayaroa) usam esses dentes de onças
durante os rituais de danças tradicionais (bahsanumurire).
17. Buhkura5
Fica na área da comunidade Colina. É um lugar sagrado onde a Gente de
Transformação vomitou água6.

4 A mesma planta, uma árvore baixa, da qual se usa o galho para fazer caniço de pesca, é usada para
fazer o chicote para os adolescentes.

5 Buhku pode se referir a uma espécie específica de inseto, ou às flautas sagradas, porque alguns
especialistas quando dizem buhkura se referem a essas flautas. Dia quer dizer água, então “Dia
Buhkura Wi’i” pode se referir à Casa das Flautas Sagradas (wi’i = casa), e ao fato de que esses
instrumentos são guardados dentro da água (Dagoberto Azevedo, com. pes.).

6 Toda vez, antes de usar as flautas sagradas, as pessoas que vão tocar vomitam água com o uso de
um cipó (ahko ehtoarida). Antigamente o pajé só contava as histórias (kihti, bahsese) depois que as
pessoas vomitavam, porque aí estavam com o pensamento leve para receber as histórias.
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18. Yohka Dihtara (Lago Urubu)
Fica na área da comunidade Colina, abaixo da comunidade. Lugar onde a
Gente de Transformação previu que encontraria penas de urubu branco
(yohka) para fazer cocares (bahsa be’tori) usados nas danças tradicionais. Por
isso que hoje em dia os mestres de danças fazem ornamentos com penas de
urubu branco.
19. Mihpĩko (Lagoa Açaí)
Fica na área da comunidade Colina, abaixo da comunidade. Assim que a
Canoa de Transformação (Pa’muri yuhkusu) chegou aqui, com os ornamentos
que a Gente de Transformação vinha coletando durante o trajeto, fizeram um
dabucuri de açaí (mihpĩ po’ose) usando esses ornamentos.
20. Poarinu (Colina)
Aqui nesse lugar sagrado fica a comunidade Colina. É um lugar onde a Gente
de Transformação previu o benzimento dos cabelos (poari) dos recém-nascidos, para os cabelos não caírem.
21. Boteriya (Igarapé Aracu)
Fica na área da comunidade Colina. Lugar onde a Gente de Transformação
previu que encontraria o jurupari dos filhos de aracu (botea porã yagu mirĩ
niakuhure) e onde o chefe da Transformação tentou zoar esse instrumento.
22. Patu Ba’ri Beru (Meandro Ipadu)
Esse lugar é meandro abandonado. É o lugar onde a Gente de Transformação
previu que encontraria ipadu (coca) para comer quando estivesse usando o
jurupari (miriaporãtigu).
23. Pirorã (Lago Cobra)
Esse lago fica na área da comunidade Colina. Acima do Lago Cobra fica um
lugar sagrado que não consta no livro de Ñahuri & Kumarõ (2003), o lugar se
chama Lago Piolho de Cobra (wahtĩsihpiro), fica na margem esquerda do rio
Tiquié. Aqui ficava o inimigo da Gente de Transformação (wahtĩsihpiro), que
queria dar doenças para essa gente, para que eles não se transformassem no
Buraco de Transformação (Pa’muri pe). Vendo isso, a Gente de Transformação
se transformou em uma grande cobra, varou por dentro da terra e chegou até
o Lago Cobra.
24. Mihpĩra (Lago Açaí)
É um lago que fica na área da comunidade Colina, acima da comunidade.
Quando a Gente de Transformação, em forma de uma grande cobra, chegou ao Lago Cobra, continuou varando por debaixo da terra até chegar ao
Lago Açaí.
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25. Wahperako (Lagoa de espécie de Fruta Silvestre)
Fica na área da comunidade Colina. Depois que a Gente de Transformação
saiu do Lago Açaí, continuou subindo o rio e entrou nessa Lagoa. Foi o lugar
onde o chefe da Gente de Transformação fez um benzimento e modelou
(amesuo), a partir do benzimento, o corpo das pessoas que estavam na Canoa
de Transformação, protegendo o corpo delas. Nesse benzimento ele usou as
frutas silvestres amargas (mukuse wahpe).
26. Buhkawisa (Igarapé Tamoatá)
O igarapé fica na área da comunidade Colina, abaixo dela. É um lugar no
qual a Gente de Transformação fez benzimento com cigarro em formato de
tamoatá7 (buhkawi muropumera), modelando a partir do benzimento o corpo
das pessoas que estavam na Canoa de Transformação, protegendo o corpo
delas, para passar nesse lugar.
27. Yaira (Lago Onça)
Fica na área da comunidade Serra de Mucura. Antigamente era uma comunidade, mas atualmente é um lugar abandonado. É um lugar onde a Gente de
Transformação tirou os dentes de onça, e a partir do benzimento modelou o
corpo dessa gente com esses dentes, conseguindo, então, passar desse lugar.
28. Di’ira (Lago de Sangue)
É um lugar onde a Gente de Transformação, a partir do benzimento, modelou o corpo dessa gente com sangue, e então passou desse lugar.
29. Pahsa Be’to (Meandro de Fruta Silvestre)
É um meandro abandonado. Lugar onde a Gente de Transformação procurou
a flauta sagrada (miria porã) com o nome de porco-espinho (dutu).
30. Bu’wahara (Lago Jamaru)
É um lago que fica no meio do paraná acima da comunidade Serra de
Mucura. É o lugar onde a Gente de Transformação previu que encontraria a
fruta que é usada para fazer cuia do tipo jamaru, a vida e o umbigo da humanidade. Por isso no final da fruta que é usada para fazer cuia existe algo que
se assemelha ao umbigo da pessoa.

7 Tomoatá (buhkawi em tukano) é um tipo de peixe de fundo que sempre fica em igarapés pequenos
(Callichthys callichthys).

50 aru

31. Ñumura (Lago Patauá)
É um lago que fica na área da comunidade Serra de Mucura, lugar onde a
Gente de Transformação procurou patauá8 (ñumu pahka) para fazer dabucuri (po’se).
32. Mihpĩñori Nukurima (Igarapé Pés de Açaí)
É um igarapé que fica área da comunidade Pirarara-Poço, lugar onde a Gente
de Transformação previu que aconteceria dabucuri de açaí (mihpĩ po’se).
33. Doeserako (Lago Traíra)
É um lago que fica na área da comunidade Pirarara-Poço, antigamente era
uma lagoa. Lugar onde a Gente de Transformação fez dacuburi de frutas
silvestres (yuhku duhka po’se) usando o instrumento jurupari traíra (miriapora doe).
34. Wehkuya (Igarapé Anta)
É um igarapé que fica na área da comunidade Pirarara-poço. Lugar onde o
chefe da Gente de Transformação fez benzimento que fez essa gente invisivelmente se transformar em anta para poder entrar nesse igarapé.
35. Ohpeya (Igarapé Breu)
É um igarapé que fica na área da comunidade Pirarara-Poço. Lugar onde a
Gente de Transformação previu que encontraria breu (ohpe) para fazer iluminação. Antigamente era com breu9 com que os nossos antepassados iluminavam a maloca.
36. Ohopurĩña (Igarapé Folha de Sororoca)
É um igarapé que fica na área da comunidade Pirarara-Poço, acima da comunidade. Lugar onde a Gente de Transformação tirou folha de sororoca para
fazer cigarro de proteção, prevendo que depois da transformação essa folha
de bananeira seria usada para fazer cigarro.
37. Ñumutiro (Banco Patauá)
Esse lugar fica na área da comunidade Pirarara-Poço. É um lugar onde
depois da proteção com cigarro, a Gente de Transformação procurou patauá
para fazer dabucuri, por isso hoje em dia nesse lugar tem muito patauá dentro do mato.

8 Palmeira Oenocarpus bataua.
9 Resina de árvores da família Burseraceae.
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38. Muroko (Lagoa de Porronca)
É uma lagoa que marca o início da comunidade Cunuri. Lugar onde o chefe
da Transformação benzeu o fumo de cigarro, fazendo proteção para os corpos das pessoas que estavam subindo na Canoa de Transformação.

45. Moañako (Lagoa de Sal)
É uma lagoa que fica na área da comunidade Cunuri. É outro lugar onde a
Gente de Transformação fez um benzimento para que o sal (moã) fosse consumido por toda a gente como se fosse uma só família

39. Sereya (Igarapé Macaco Barrigudo)
É um igarapé que fica área da comunidade Cunuri, abaixo da comunidade. Lugar onde a Gente de Transformação procurou carne de animais para
fazer dabucuri.

46. Siripi Be’to (Lago Andorinha)
É um lago que fica na área da comunidade Cunuri. Lugar onde a Gente de
Transformação se reuniu com todos os tipos de andorinhas, fazendo benzimento para se proteger.

40. Bu’sura (Lago Samaúma)
É um lago que fica na área da comunidade Cunuri. Lugar onde a Gente de
Transformação fez benzimento de proteção, transformando-se em Gente
Samaúma (Bu’sa Mahsa) dentro nesse lago.

47. Mereña (Igarapé Ingá)
É um igarapé que fica na área da comunidade Cunuri, abaixo da comunidade. Quando chegou aqui, o chefe da Transformação fez benzimento de proteção da vida humana, modelando a partir do benzimento o corpo das pessoas
que estavam na Canoa de Transformação, protegendo o corpo delas.

41. Doe Pasariko (Lagoa Traíra)
É uma lagoa que fica na área da comunidade Cunuri. Depois da passagem
do Lago Samaúma, a Gente de Transformação veio subindo e entrou nessa
lagoa. Aqui fica o local onde a Gente de Transformação fez proteção à vida do
jurupari traíra (miriapora doe).

48. Weawi’i (Casa dos Encantados)
É uma praia que fica no rio mesmo, abaixo da comunidade Cunuri. Lugar
onde a Gente de Transformação se transformou em encantados (weari mahsa).

42. Bu’sara (Poço de Ornamentos)
É um poço que fica no rio Tiquié, na área da comunidade Cunuri. Lugar onde
a Gente de Transformação procurou os materiais que o baya usa para fazer
ornamentos e o chefe da Transformação fez proteção aos ornamentos (bu’sa).
Aqui fica o lugar onde ele preparou os ornamentos para dançar na entrada da
Casa de Iniciação (Amo Wi’i).

49. Weorã (Lago Taquara)
É um lago que fica na área da comunidade Cunuri. Lugar onde a Gente de
Transformação previu que encontraria taquara. Essas taquaras eram os cariços das pessoas que vinham com a Canoa de Transformação. Portanto, nesse
lugar tem taquara, mas de vez em quando aparecem e de vez em quando
somem, porque os Wai Mahsa escondem.

43. Dia Pukarã Wi’i (Casa Lago de Cucura-do-mato)
É um lago que fica na área da comunidade Cunuri. Lugar onde o chefe da
Transformação previu que encontraria as frutas silvestres chamadas de
cucura-do-mato (pukã)10. Por todos os lugares que o chefe da Transformação
passava, ele fazia proteções e seguia a viagem.

50. Soraña (Igarapé Caju)
É um igarapé que fica na área da comunidade Cunuri. É um igarapé de benzimento (a’ti ma bahserikoma nisa), onde o chefe da Transformação previu que
faria benzimento de proteção.

44. Mere Esirã (Lago Ingá)
É um lago que fica na área da comunidade Cunuri. Lugar onde a Gente de
Transformação fez um benzimento e modelou (uhpu amesuo), a partir do benzimento, o corpo com caldo doce de ingá, para proteger a vida humana.

10 Cucura-do-mato (pukã) é uma fruta comestível para pessoas e macacos, com essas frutas os
conhecedores fazem benzimentos de proteção.
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51. Wamiña
É um igarapé que fica na área da comunidade Cunuri. Lugar onde a Gente
de Transformação previu que encontraria frutas silvestres chamadas wami.
Essas frutas ficam no mato.
52. Wahpu Nuhku (Cunuri)
Esse lugar sagrado fica onde atualmente se localiza a comunidade Cunuri.
Quando chegou a esse lugar, a Gente de Transformação procurou as frutas
silvestres chamadas cunuris (wahpu) para oferecer no dabucuri, no dia em
que fossem sair no Buraco de Transformação.
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53. Mere Wasa (Taracuá Igarapé)
É um igarapé que fica na área da comunidade Cunuri. Lugar onde o chefe
da Transformação fez um benzimento e modelou (uhpu amesuo), a partir do
benzimento, o corpo com caldo doce de ingá, para proteger a vida humana.
54. Semera (Lago Paca)
Esse lugar sagrado é um lago onde a Gente de Transformação fez proteção do
coração (eheriporã), prevendo o benzimento dos recém-nascidos, que aconteceria depois que as pessoas saíssem do Buraco de Transformação, modelando o corpo e o sangue da pessoa através do benzimento.
55. Uhtãpata (Jabuti Cachoeira)
Esse lugar sagrado é uma cachoeira. Fica acima da comunidade Cunuri.
Ao chegar lá, a Gente de Transformação sentou no banco (kumurõ) e chamou através do benzimento o banco de pedra, de quartzo, de pedra branca
(uhtãboho), ouro (ahpoã kumuro) e diamante. Com seus poderes, nesse banco
o chefe da Transformação junta a sua carne e sangue. Aquele banco era preparado para ele sentar no momento em que fosse usar o jurupari. Por causa
da preparação feita pela Gente de Transformação, atualmente existe desenho
(ohori) na pedra dessa cachoeira. Segundo os conhecedores, são os desenhos
que existem no jurupari. Esses desenhos grafados nas pedras são chamados
pelos arqueólogos de petróglifos.
56. Wamu Karerã (Lago Umari)
Esse lugar sagrado é um lago. Chegando nesse lago, as Gentes de
Transformação estavam com seu jurupari procurando os umaris silvestres para oferecer no dia do dabucuri, quando saíssem do Buraco de
Transformação. Por isso dizem que atualmente tem muitos pés de umari
(wamu) ao redor do Lago Umari.
57. Ñumura Tuhkũ (Lagoa Bacaba)
Esse lugar sagrado é uma lagoa, acima da comunidade Cunuri. É o lugar
onde as Gentes de Transformação procuraram bacabas para serem oferecidas no dia de dabucuri, quando saíssem do Buraco de Transformação.
58. Barara (Lago Puçanga)
Esse lugar sagrado é onde o chefe da Transformação procurou ornamentos
que os dançarinos usariam na cintura (bara) para o dia de dabucuri, quando
saíssem do Buraco de Transformação.

59. Ba’para (Lago Sabiá)
Esse lugar sagrado é um lago. Lá as Gentes de Transformação se transformaram em pássaro sabiá (ba’pa), fazendo cerimônia antes de começar o
dabucuri. Dizem que atualmente o pássaro sabiá canta de manhã e de tarde
sinalizando as horas em que acontecem as saideiras de danças tradicionais
nos dias atuais.
60. Pamora11 (Lago Tatu)
Esse lugar sagrado é um lago. É a casa das flautas sagradas (miria porã) onde
a Gente de Transformação pegou o jurupari que, atualmente, chamamos
de jurupari tatu (miri pamo). Ao mesmo lugar sagrado, outros conhecedores
mencionaram outra versão. É a casa onde eles encontraram o pilão para
socar ayahuasca.

Desafios encontrados pela geração atual em busca dos conhecimentos indígenas
Alguns conhecimentos indígenas foram extintos e outros ainda permanecem
vivos em práticas de poucas pessoas. Os conhecimentos ainda têm possibilidade de serem revitalizados, mas são vários os desafios no presente: a
geração atual se interessa mais por tecnologias não indígenas do que pelo
conhecimento dos seus antepassados. Outra dificuldade é a falta de conhecedores indígenas nas comunidades do baixo e médio Tiquié.
Às vezes, mesmo que alguns jovens ou até mesmo os adultos tenham interesse
em pesquisar os conhecimentos indígenas, vem crítica da parte dos conhecedores. Dizem que fulano não é a pessoa certa para adquirir os conhecimentos,
ou que não é o parente próximo dele, ou ainda outros questionamentos. Alguns
querem pagamento antes de contar as histórias. Mesmo sabendo, alguns
simplesmente falam que não conhecem a história. É sinal de que eles sovinam
(ma’ise) os conhecimentos que têm. Tudo isso traz desafio e desânimo, contribuindo assim com o risco de distanciamento dos conhecimentos para moradores do baixo e médio Tiquié, mesmo após o fim dos internatos religiosos.
Sendo assim, como fortalecer os saberes indígenas?
Nos dias de hoje, a valorização dos saberes indígenas é a questão mais discutida nas escolas indígenas e nos encontros realizados nas coordenadorias
do movimento indígena. Entretanto, em geral, há pouca participação nesses
11 A palavra pamo em Tukano tem vários sentidos: tatu, pilão e jurupari.
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tipos de encontros, e na maioria das vezes são as mesmas pessoas que costumam participar. Portanto, poucas pessoas das comunidades se preocupam
ou conseguem perceber a importância dos conhecimentos indígenas e se interessam em adquirir os conhecimentos tradicionais. Isso também acontece
por falta de repasse dos que participaram, sendo que a maioria das pessoas
das comunidades, incluindo os conhecedores, não têm ideia das discussões
realizadas nos encontros, e acabam não contribuindo quando se levanta esse
tipo de conversa.
Para revitalizar os conhecimentos dos nossos antepassados, em primeiro
lugar, é bom conscientizar da sua importância para crianças, adolescentes
e jovens da geração atual, como também para os conhecedores que ainda
vivem nas comunidades. Assim, promovendo encontros de conscientização
com frequência, seja no ambiente escolar ou na comunidade, facilitará aos
interessados dialogar com os conhecedores e aprimorar seus conhecimentos
cada vez mais. Dessa forma, os conhecimentos indígenas vão se fortalecendo. É importante que os conhecimentos indígenas sejam registrados e
usados nas comunidades pensando nas futuras gerações.
Considerações finais
Ao concluir meu trabalho de pesquisa sobre as narrativas dos lugares sagrados (wametise wiopehsase wi’seri), considero-o importante para mim e para os
povos indígenas do rio Tiquié, principalmente os povos das comunidades
que ficam na região pesquisada. Acredito que essa pesquisa servirá de subsídio para os pesquisadores se inquietarem, e assim buscarem mais conhecimentos sobre as narrativas dos lugares sagrados que estão nesta pesquisa e
dos demais lugares sagrados que encontrarão nas suas próprias pesquisas.

fica aberto dar continuidade e buscar mais conhecimentos, sempre aprimorando e incentivando a importância destes saberes para a nova geração■
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Os povos indígenas de hoje precisam saber que através da Constituição
Federal de 1988, temos o direto de preservar e fortalecer a identidade cultural, de sermos indígenas com nossas riquezas culturais. Os lugares sagrados
e as narrativas que compreendem a trajetória da canoa de transformação são
uma evidência que comprova que os povos indígenas são originários desta
terra. Por isso é importante que cada povo indígena saiba a história dos seus
ancestrais e as narrativas dos lugares sagrados que se encontram no território das suas comunidades. Assim, os povos indígenas se autoidentificarão
como realmente originários desta terra, e fica claro quantas coisas importantes as histórias dos lugares sagrados trazem ao mundo indígena.
Espero que este trabalho contribua para os povos indígenas desta região,
sendo usado nas escolas e nas comunidades. É importante conhecer as narrativas dos lugares sagrados. Portanto, para os pesquisadores interessados,
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Lugares sagrados na vida dos Tuyuka do alto rio Tiquié
Marcos Rezende Barbosa texto1
Helena Pinto Lima orientação e edição
Juliana Lins edição
□ Os Lugares Sagrados na vida do indígena no alto rio Negro e a

transformação (Pamuri pino ou Pamuri yokosoro)
No percurso que compreende o rio Negro, desde sua foz, entrando pelo rio
Uaupés e seus afluentes até suas cabeceiras, muitos locais são considerados
partes da narrativa da Canoa de Transformação, e são lembrados em benzimentos para atribuir nome ao recém-nascido e nas cerimônias rituais. Toda
essa região é chamada Pamuri okomari, que poderia ser traduzido como uma
rede de canais (rios, caminhos, tokõ diari – fontes de leite) definida pelas trajetórias de transformação. É um termo de uso cerimonial, que é usado pelos
benzedores que procuraram a vida ou alma das crianças na casa de transformação ou na casa de leite (Ukori wire). Os benzedores e entoadores protegem
os indígenas desde a origem, prevenindo ou curando as doenças, pois os
lugares sagrados são lembrados durante os benzimentos. Por isso, para nós
indígenas esses lugares sagrados são muito importantes. Antigamente eram
casas que só os pajés (yai) conseguiam ver. Nós os vemos como paisagens: lagoas, cachoeiras, morros, pedras e igarapés. Dentro desses lugares sagrados
tem gente-peixe (wai masa). Eles são restos da transformação da humanidade, por esse motivo são nossos inimigos. Eles que dão doenças para nós, que
os velhos conhecedores benzem para evitar as doenças ou curá-las.
Os indígenas respeitam esses lugares, mas os brancos (pekasã) não. Às vezes,
quebram as pedras sagradas, por isso acontecem as doenças. Nossos antepassados já respeitavam esses lugares. Até hoje nós, netos deles, continuamos respeitando. Esses lugares são sagrados (wametire kionire) porque, no
momento do surgimento, as Gentes de Transformação, os Eduria, Paneroa,
Suna e Pamoa já deram nomes a esses lugares sagrados. Eles ainda não eram
gente, não eram como nós, não eram humanos ainda. São gente-peixe (wai
masa), são transformadores do Tiquié. São os quatro grupos que entraram no
1 Pesquisa realizada no âmbito do curso de Licenciatura Indígena – Políticas Educacionais e
Desenvolvimento Sustentável, Universidade Federal do Amazonas.
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Tiquié com a Canoa de Transformação (Pamuri Yokosoro). Eles fizeram muitas
histórias, por isso é sagrada a nossa área.
Nós, Filhos da Cobra de Pedra2 (Utãpinoponare), não fazemos entoações ou rituais
lembrando do rio Tiquié, nós lembramos só da região do rio Negro e Uaupés. A
região do Tiquié é a do surgimento dos Eduria, Paneroa, Suna e Pamoa. Para eles,
o Tiquié é chamado de Pamuri okomari. Por isso, são eles que fazem a parte dos rituais ou entoações lembrando desse rio durante as cerimônias, quando oferecem
ipadu e cigarro. Para eles, essa área sagrada é muito importante.

As fontes principais que resultaram nessa pesquisa foram os conhecedores
(Kumua) pois, para nós, indígenas, os velhos conhecedores são como livros.
Eles têm muitos conhecimentos, como histórias, mitos, benzimentos, danças
além de serem conhecedores do cosmos do mundo. Eles conhecem as histórias
dos lugares sagrados, que os pais deles repassaram com outros conhecimentos; eles também ouviram esses conhecimentos de outros povos.
Nossos antepassados tinham muito respeito pelos lugares sagrados. Até agora
esses lugares são respeitados. Antes de virem para a região onde estão hoje, os
Tuyuka brigaram entre si por causa da caixa de adorno (mapoa tiba). Nesse momento, eles dividiram todos os adornos entre o pessoal do igarapé Boaya e os que
partiram. Estes vieram no caminho, chegaram até a cabeceira do igarapé Abiu,
que se chama Morro de Pé de Biribá (Pikagu buro). Eles moraram em muitas
comunidades, que foram abandonando por causa de doenças como tuberculose.
No presente, essas comunidades abandonadas são sítios arqueológicos. Pouco a
pouco eles desceram para o alto Tiquié e fundaram a primeira comunidade São
Pedro, chamada Pikorõ buro (Morro de Mochiva).
Alguns anos depois, as pessoas da comunidade se mudaram para outro local,
onde nós atualmente moramos, também chamado de São Pedro ou Cachoeira
Caruru (em tuyuka, Moõpoea). Essa comunidade fica entre o rio Tiquié e o rio
Umari Norte, que geograficamente fica do lado esquerdo. É habitada pelos
povos Tuyuka, Bará e Yebamasã. Os filhos deles estudam na escola Tuyuka
Utãpinopona. Lá os povos vivem bem, na tranquilidade, trabalham nas roças,
plantam banana, abacaxi, cana etc., e também fazem caçaria e pescaria para
sustentar suas famílias. Na comunidade existem conhecedores, benzedores
(kumua), líderes, pais dos alunos, alunos, professores, agente de saúde. As
pessoas dão conselhos para os seus filhos e mostram os trabalhos como arte,
2 Autodenominação dos Tuyuka.
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caçaria, pescaria etc., e também repassam os conhecimentos deles como benzimentos, danças, mitos, histórias para que seus filhos vivam bem. Dentro da
comunidade tem pomares, escolas, casas de moradias, quadras esportivas,
casa de acervo, viveiros de peixes e maloca.
Eu, como pesquisador, entrevistei e registrei os saberes dos conhecedores
da comunidade São Pedro. Também visitei esses lugares sagrados, fotografei e coloquei no mapa, para as pessoas conhecerem os lugares sagrados da
comunidade São Pedro. Este trabalho de Lugares Sagrados (wametire kionire)
foi o tema de pesquisa que escolhi para meu trabalho de conclusão de curso na Licenciatura Indígena de Políticas Educacionais e Desenvolvimento
Sustentável da Universidade Federal do Amazonas. Eu, falante de língua
tuyuka, com o nome de benzimento Dupo, sou natural da comunidade de
São Pedro, alto rio Tiquié, e tive muito empenho para começar essa pesquisa. Terminei meu estudo do ensino fundamental e ensino médio na escola
Tuyuka Utãpinopona, da comunidade São Pedro, pertencente ao Distrito de Pari
Cachoeira. Sou professor indígena nas escolas de algumas comunidades da
região do alto rio Tiquié desde 2009. Tive um pensamento que comecei a pôr
em prática com o objetivo de levantar esta problemática para abrir caminho às
outras pessoas que querem se aprofundar nos conhecimentos sobre os lugares sagrados do território da comunidade São Pedro. Meu objetivo é trazer os
lugares sagrados novamente ao nosso conhecimento, através da escrita, fotos e
também da oralidade, para os que precisam e querem conhecê-los.
O nosso conhecimento sobre todos os lugares sagrados, aprendemos no
decorrer da nossa convivência na nossa região. No passar dos anos perdemos
muitos dos nossos conhecimentos. Mas, através de intercâmbios feitos com
os antigos moradores que hoje vivem no rio Pirá-Paraná, pesquisas feitas por
várias turmas da Escola Tuyuka e a presente pesquisa, pode-se iniciar um
estudo sobre os conhecimentos dos lugares sagrados nessa região. Essa pesquisa poderá prosseguir com um conhecimento maior, pois alguns interessados, leitores ou pesquisadores, que quiserem continuar essa pesquisa, devem
continuar, desde que os jovens tenham o respeito de fortalecer e entender os
conhecimentos.

Abaixo Yukuro Raimuno
Tenorio, Pido Luciano Barbosa e
Sekuri João Barbosa. Para nós,
pessoas da comunidade São
Pedro, esses conhecedores ou
sábios são muito importantes.

Esses são os lugares sagrados das Gentes de Transformação dos Eduria,
Pamoã, Sura, Pareroã, povos que fizeram a história do alto rio Tiquié
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Dosetaro (Lagoa de Traíra)
Antigamente, os Pamuri Masã Ayawaroa (que são os grupos Eduria, Pamoã,
Surã, Pareroã) deixaram esse nome. Dentro desse lago Traíra tem uma cobra
de traíra chamada tambor de peixes (wai yukututi). Antigamente esse local era
muito perigoso, porque a cobra estava muito brava. Os velhos conhecedores
benzeram para acalmá-la, por isso hoje esse lago não tem perigo.
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Simioparo (Pedra Uacu)
Antigamente o Urimu fez as flautas sagradas durante o dabucuri de uacu.
Por isso, quando a gente chega à Cachoeira Uacu, que fica um pouco abaixo dessa pedra, sempre chove. Durante o dabucuri, deixa-se uacu em cima
dessa pedra. Nos tempos passados, as Gentes de Transformação dos Eduria,
Paneroa, Suna e Pamoa fizeram essas histórias. No momento do dabucuri,
Urimu amaldiçoou as frutas uacu. É por isso que se comer uacu mal cozido ou
queimado (usesare) depois do dabucuri de flautas sagradas, para quem não
faz bem o jejum, pode ter doenças graves.
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Yoaraga (Pedra Piaba)
Atualmente as piabazinhas (yoara) fazem piracema em um igarapé acima da
Pedra Sardinha, tomando caxiri nessa pedra, que é uma panela de caxiri para
eles. Antigamente essa pedra era panela de caxiri para os gente-peixe. Foram
os Pamuri mahsã que deram esse nome a essa pedra.
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Waimasã pa (Pedra de Gente-Peixe)
Essa pedra era um toco de breu. No momento do dabucuri, as Gentes de
Transformação dos Eduria, Paneroa, Suna e Pamoa acenderam esse breu. É por
isso que atualmente ainda existem pequenas pedras que eram o resto de breu
que caiu do toco queimado perto desse lugar, e o local se chama Pedra de PeixeGente. Quando andamos sem estar protegidos ou benzidos, a Pedra dá doenças.
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Pikoroãga (Pedra Mochiva)
As Gentes de Transformação (Pamuri Basoka) é que deram a esse lugar o
nome de mochiva, porque antigamente uma cobra que tinha cabeça de
mochiva3 aparecia lá a todo tempo. Antes de muita chuva, ou da enchente,
essa pedra fazia um barulho de “tu, u, u, u”. Quando ouviam esse barulho, os

3 Mochiva (pikorõ) é a larva comestível de um tipo de besouro (notõ) que nasce no tronco caído e
podre das palmeiras inajá, patauá e bacaba.
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velhos já sabiam que ia ter enchente grande. Os velhos conhecedores benzeram e acalmaram a cobra. Por isso hoje ela não aparece mais.
Wasori buro (Morro de Vassourinhas)
Nesse lugar a Gente de Transformação da humanidade pegou as vassourinhas, que são um tipo de planta parecida com a que é usada para fazer
caniço. Naquele tempo, fizeram dabucuri de frutíferas e dançaram, tomando
kapi4. Durante esse dabucuri, bateram com as vassourinhas nas costas dos
seus filhos5 e fizeram um tipo de jejum (wasori tanare). Por isso deram esse
nome, Morro de Vassourinhas.
Yukurika bu (Pedra Monte de Frutíferas)
As Gentes de Transformação Eduria, Sunã, Pamoa e Paneroa colheram as
frutas e deixaram neste lugar antes de fazer dabucuri. Por isso o local se chama Pedras Monte de Frutíferas.
Osoga (Pedra Morcego)
Essa pedra é muito importante. Ali os morcegos se transformaram, dando
origem a todos os tipos de morcegos que existem hoje: morcego branco (oso
butigu), morcego preto (oso ñigu), morcego vermelho (oso soãgu), morcego da
noite (osoka barero). Também nesse lugar existe cobra morcego, que vigia essa
pedra. Antigamente ela sempre aparecia, mas agora não aparece mais porque
os velhos sábios benzeram este lugar. Não se pode bater nessa pedra porque,
quando isso acontece, os morcegos mordem muito as pessoas durante a
noite. Por isso as pessoas respeitam essa pedra.
Hiã tiba (Caixa de Tapurus)
Essa caixa era local transformação dos tapurus6, por isso é muito importante.
Todos os tipos de tapurus se originaram nesse lugar: tapuru-de-barro-branco
(pasi hiã), tapuru-cinza (niti hiã), tapuru-carajuru (warosoã hiã), tapuru-japurá
(bati hiã), sihta e bo’ra. Eles estão representados nos desenhos na pedra. Os
sábios pajés (yaiwa), quando viram essa caixa, acharam ela muito importan4 Banisteriopsis caapi, conhecido em português como ayahuasca.
5 No tempo dos antigos os velhos benzedores batiam com a vassourinha nas costas dos meninos
de 10-13 anos em rituais de kapi para estes adquirirem o conhecimento para benzer, para serem
cantores, para serem pensadores. Depois da festa os meninos, acompanhados do conhecedor, faziam

te. Dentro da caixa tem ardonos pesarige betori (um tipo de cocar) e outros.
Quando o pajé benze, todos os tipos de tapurus aparecem novamente. Por
isso essa Caixa de Tapurus é respeitada desde antigamente.
Oko ñemero (Língua da água)
As Gentes de Transformação do Eduria, Sunã, Pamoa e Paneroa eram os
gente-peixe (wai masã). Antigamente eles vomitavam nesse lugar. Depois
eles tomavam caxiri e kapi para conseguir benzimentos, entoações (wedere
hire), cantos e danças. Por isso nossos avós durante a madrugada, ou antes
de cerimônia, quando o rio estava seco, pegavam a água desse lugar com a
cuia e vomitavam essa água para conseguir cantos, danças, benzimentos e
entoações. Mas hoje em dia, nós, netos deles, não fazemos essas práticas.
Este lugar sagrado é muito importante e respeitado.
Parede de Kapenima tudi
A Gente de Transformação dos Eduria, Sunã, Pamoa e Paneroa fizeram dabucuri com flautas sagradas. Depois eles esconderam essas flautas para as mulheres não verem. Antigamente os velhos diziam que mulheres e crianças não
podiam ver o local, que se olhassem a parede, aparecia uma doença nos olhos.
Também não se podia comer os peixes dali. Por isso o local se chama Parede
de Veneno. Mas nos tempos atuais, os velhos sábios fizeram benzimentos para
poder comer os peixes dali, e para não aparecer mais doenças.

Lugares sagrados do igarapé Açaí
Tõwio poea (Bacurau Cachoeira)
Nesse lugar o bacurau7 se transformou, por isso é chamado Cachoeira
Bacurau, nome dado pelas Gentes de Transformação Ayawaroa. Antigamente
essa cachoeira tinha um bacurau de pedra e também um bacurau verdadeiro.
Quando as pessoas chegavam perto dessa cachoeira, o bacurau vinha até elas
voando, rodando, voando, e deitava perto da pedra. Certo dia, um velho de
apelido Upe (Breu) foi até essa cachoeira. Ele pegou essa pedra e começou a
quebrar. Quando ele acabou, o trovão deu trovoada e choveu muito. De repente a mulher dele ficou muito doente e morreu. Nessa pedra o bacurau fez
maldição para a mulher dele. Por isso tem que respeitar essa cachoeira.

jejum de cerca de um mês. Comiam só farinha branca, palmito, maniuara. Não comiam muito peixe
durante o jejum.

6 Tapuru é uma lagarta que vira borboleta, e que tem algumas qualidades comestíveis. No final
dos anos 1990 desapareceu de algumas regiões do rio Tiquié, principalmente da cabeceira do rio
Castanho (afluente do Tiquié).
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7 Bacurau é uma ave noturna.
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Garabo8 / Ka poea (Cachoeira Gavião)
Neste lugar, o gavião caiu. Os Diroa koapona9 o sopraram com zarabatana, e ele caiu neste lugar. Por isso, até hoje em dia, chamamos de
Cachoeira Gavião.
Sawirõ poea (Cachoeira Sawirõ)
Este lugar é onde surgiu a flauta sagrada. As Gentes de Transformação
Ayawaroa criaram essa flauta sagrada chamando Sawirõ para eles tocarem
durante as festas de cerimônia.
Kapi poea (Cachoeira Ayahuasca)
Neste lugar os Ayawaroa tomaram kapi ou ayahuasca e fizeram entoações,
cantos. Por isso, atualmente chamamos Cachoeira Ayahuasca.
Kapi Pamo10
Lugar onde surgiram os cipós de kapi ou ayahuasca. Os Ayawaroa pegaram
esse kapi pamo e transformaram em kapida11 para tomar durante festa de cerimônia. Atualmente chamamos esse lugar de Kapi Pamo; também neste lugar
tem Wai Yukututi12, por isso os peixes fazem piracema durante as enchentes
para tomar caxiri, kapi e dançar.

Lugares sagrados do igarapé Umari Norte
Moõpoea / Moõpino makõ13
As Gentes de Transformação Ayawaroa deram nome a esse lugar. Essa
pedra era filha do Moõpino. Enquanto ela estava deitada e atraindo a
Gente de Transformação, o pai dela estava esperando. Quando a Gente de
8 Garabo é língua makuna, significa gavião, é nessa língua que a cachoeira é mais conhecida. Em
tuyuka é ka poea.

9 Esses são três irmãos. O gavião era inimigo deles, e queria matar os irmãos. Tem muitas narrativas
sobre os Diroa koapona.

10 Pamo é o nome de uma liana que tem na beira dos rios.
11 Kapida é o cipó de ayahuasca.

Transformação quis transar com ela, o pai dela quis comer essa Gente de
Transformação.
Moõpino / Kape besu pino14
Este Moõpino é pai da Moõpino makõ. Ele é bravo (kape besu kuagu) e estraga os
olhos. Ele estava esperando a filha dele quando a Gente de Transformação se
aproximava de sua filha.
Dobero poea (Cachoeira Abelha)
As Gentes de Transformação Ayawaroa deram a esse lugar o nome de
Cachoeira de Abelha. Lá tem um mutirão de abelhas, que fica do lado direito;
também no meio da cachoeira tem uma pedra de abelha. Quando as pessoas
mexiam com essas pedras, ela ficava muito brava e dava trovoada. Hoje em
dia isso não acontece mais porque os velhos sábios acalmaram esse lugar.

Considerações finais
Esta pesquisa mostrou as informações que foram recolhidas com os conhecedores, conforme o que eles contaram sobre a história e o significado dos
lugares sagrados. Através destes conhecimentos, o povo da comunidade pode
repassar de pai para filho. É importante saber e conhecer os lugares sagrados
que existem na nossa área da comunidade São Pedro. Por isso este trabalho
de pesquisa e registro do nosso conhecimento é importante para a comunidade no futuro, reafirmando os lugares sagrados, que devem ser respeitados
e valorizados.
Este produto da pesquisa com história dos lugares sagrados pode ser de
importância na escola, especialmente na área da comunidade, deixando
registros para nossos netos e bisnetos sobre os nossos conhecimentos, para
que a nossa memória e identidade permaneçam para sempre valorizadas em
nossa comunidade■
Agradecimentos
Aos conhecedores Yukuro Raimuno Tenorio, Pido Luciano Barbosa e Sekuri
João Barbosa. A Helena Lima, que me orientou nesse trabalho. Aos AIMAs
Edilson Ramos, João Teles, César Meira, José Maria, Lucas Bastos, Damião
Barbosa, Germano Campos que auxiliaram nos mapas.

12 Cobra Grande, que é o chefe dos peixes. Os conhecedores acalmaram Wai Yukututi (literalmente
wai é peixe, yukututi é tambor), por isso ele quase não aparece mais.

13 Moõ é uma planta que dá na cachoeira, nome popular caruru. Poea é cachoeira. Moõpirõ makõ, filha
da cobra-caruru.

14 Kape é olho, besu é um tipo de doença.
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Os Werekena são conhecidos como naturais da região do
rio Xié, vivem ali desde o seu surgimento até os dias de hoje.
Passaram por processos históricos próprios,
documentados na paisagem da região. Seus conhecimentos
culturais são muitos ricos e precisam ser registrados

Anderson Tomas Ferreira texto1
Helena Pinto Lima orientação e edição
Juliana Lins edição
□O povo Werekena habita a região do rio Xié, afluente do rio Negro, em con-

vívio com outros povos que vieram de outros lugares, como os Baré, Tukano,
Desana e outros. São maioria nesse rio. A língua materna falada pelos
antigos Werekena era a língua werekena, que pertence à família linguística
aruak. Hoje somente os mais velhos ainda sabem falar essa língua. Entre os
mais jovens, poucos compreendem, mas não falam, e a maioria da população
já não fala ou entende nada da sua língua tradicional. Atualmente esse povo
adotou como primeira língua o nheengatu, seguida pelo português, espanhol
e, por último, a língua werekena.
Mesmo não falando a língua de seus ancestrais, os Werekena sentem orgulho
de sua etnia e cultura, que possui seus próprios processos históricos e conhecimentos tradicionais, que são diferentes de outros povos, que os identifica
como pertencentes a um grupo social que continua existindo e não está
extinto.
Esse povo passou por um processo histórico muito amplo, sempre ligado à
sua região de origem, o rio Xié. Seus saberes históricos estão na memória dos
sábios mais velhos, mas atualmente não são muito repassados para os seus
filhos. A geração atual já está envolvida com os conhecimentos da sociedade
1 Pesquisa realizada no âmbito do curso de Licenciatura Indígena – Políticas Educacionais e
Desenvolvimento Sustentável, Universidade Federal do Amazonas.
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nacional e do mundo globalizado. Sendo assim, acabam esquecendo dos conhecimentos dos sábios tradicionais e da história de seu povo, que são a raiz
de sua identidade étnica e devem ser valorizados.
A partir da situação encontrada nesta região, decidi fazer essa pesquisa de
história oral sobre os conhecimentos históricos que ainda se concentram
na memória dos sábios tradicionais. Fiz um registro detalhado das narrativas, para que as novas gerações possam conhecer e valorizar sua história e
cultura. Esse texto foi escrito por mim, mas é de autoria de todos aqueles que
contribuíram com seus conhecimentos. As histórias contadas nas próximas
páginas são de conhecimentos dos sábios werekena.
Conhecimentos milenares de como surgiu o povo Werekena
Os sábios contam que, desde o surgimento de seus ancestrais, várias concepções foram narradas sobre como surgiram de verdade. Os sábios do alto rio
Xié, da comunidade de Anamuim e dos sítios que ficam nas proximidades,
possuem conhecimentos diferentes dos sábios que moram no médio Xié.
No alto curso do rio moram os sábios que são os descendentes dos pajés e
guerreiros antigos. Na comunidade de Tunú, na região do médio, existe
o pajé que ainda faz a cerimônia de Pariká para curar as pessoas doentes
e outros sábios tradicionais que também o acompanham. Sendo assim,
foram definidas as duas concepções que falam a respeito do surgimento do
povo Werekena.
O surgimento do povo Werekena nos conhecimentos de sábios tradicionais
do alto rio Xié
Segundo os anciões que residem no alto curso do rio Xié, os Werekena surgiram de um animal da espécie dos macacos, denominado em werekena de
mu‘rluri. Em espanhol chama-se arawato e em português macaco-guariba, um
macaco de pelos alaranjados.
Explicam ainda que esses animais parecem com os guaribas, mas não os
guaribas atuais, e sim o homem primitivo que tinha o formato desta espécie.
Por isso que a pele dos Werekena não é muito preta. Porque surgiram de um
animal que tinha o pelo alaranjado.
Esses povos surgiram de um grande buraco de pedra, que se localiza numa
grande serra, chamado na língua werekena de ti´rlimini, que quer dizer em
português “buraco de pedra”. Essa serra se encontra atualmente no igarapé
chamado de Namuĩ, que entra na atual comunidade de Anamuim. O igarapé
é afluente do rio Xié, que deságua no rio Negro. Foi daquele grande buraco
que os Werekena saíram. Neste local, até hoje, uma grande quantidade de
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Desde aquele momento, quando todos se transformaram em pedras, tornaram-se humanos invisíveis. Daí em diante ficaram contra os humanos
visíveis, que são os seres humanos. Por isso às vezes eles fazem mal para nós,
e muitas das vezes os humanos adoecem pela malícia dos seres invisíveis
que são mais conhecidos como “Manjuba” ou “Encantados”. Para os sábios
tradicionais do alto rio Xié, a língua werekena é o idioma que o Napiruri deu
a mu’rluri, que o transformou em humano e deu origem a todos os Werekena
do rio Xié.
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Napiruri era a pessoa que ficava mais tempo permanecendo na terra da
região do rio Xié. Dentre todos os seres viventes, ele escolheu o mu‘rluri para
se tornar o único humano que iria sobreviver naquela região. Fez o seu
ritual cerimonial, para que os outros seres vivos que falavam ficassem cegos
e outros se transformassem em pedra. Assoprou o mu‘rluri, deu o poder para
ele falar numa língua chamada werekena e disse que quem o encontrasse
e olhasse para ele ia se transformar em pedra. O mu‘rluri começou a descer
o rio e também entrar nos afluentes até as cabeceiras dos pequenos igarapés. Todos os animais que falavam foram se transformando em pedras.
Atualmente, quando viajamos ao longo do rio, podemos perceber várias
pedras no meio dos poços, nas beiras do rio, no meio das cachoeiras. Muitas
têm a imagem de animais como onça, preguiça, caranguejo, lontra, veado,
tamanduá, anta e outros. Além disso, existem as pedras que têm a forma de
vasilhas como o jarro, pilão e outros.
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Naquele tempo existiam três homens poderosos chamados Napirikuri,
Napiruri e Dzuri. Napirikuri era considerado o mais poderoso. O Napiruri era
o segundo e Dzuri era o último. Eles tinham o poder de transformar os seres
vivos e todas as coisas no que eles quisessem. Os três homens poderosos
andavam pelo mundo inteiro.
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Antigamente, nesta região, habitavam outros seres humanos que não existem mais na atualidade. Naquela época todos os tipos de animais falavam. O
mu‘rluri desde a origem do mundo já existia e morava no buraco do Ti‘rlinimi.
Permanecia dentro do buraco, mas não saía de dentro, pois tinha medo de
outros animais ferozes.
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macacos-guaribas mora, simbolizando o surgimento do povo Werekena, que
foi exatamente naquele local. Os caçadores não podem matar os guaribas
deste grande buraco. Se matarem, adoecem e podem até morrer. Porque, segundo a tradição, eles são os espíritos dos antigos e do atual povo Werekena.
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O surgimento do povo Werekena nos conhecimentos de sábios tradicionais do
médio rio Xié
Esses sábios contam que antigamente, naquela região, existiam pessoas que
tinham o poder para criar todas as coisas que existem atualmente. E também
de transformar as coisas no que eles queriam. Essas pessoas eram chamadas
de Napirikuri, Napiruri e Dzuri. Dizem que eles também andavam pelo mundo
inteiro. Para esses povos eles eram os deuses ou profetas dos índios daquela
época. Acreditam que todas as coisas que existem, foram eles que criaram.
Naquele tempo não havia ainda nascido o homem, ou seja, o verdadeiro homem werekena. Porém existia apenas uma mulher, que vivia naquela região
desde a origem do mundo. Portanto, os outros humanos invisíveis já existiam
e não queriam que alguém nascesse para morar e comandar essa região.
Naquele período, Napiruri viu que a mulher vivia sozinha. Sentiu pena dela.
Sendo assim, usou o seu poder e fez com que ela engravidasse, sem ter relação
com nenhum homem.
A mulher que estava grávida foi procurar o local onde não havia inimigos, ou
seja, seres invisíveis que fariam mal para o seu filho, pois eles poderiam matá-lo. Chegou num poço de uma cachoeira. Ali tinha uma praia grande. Naquela
praia a mulher deu à luz ao seu filho e o chamou de Werekena.
Naquele instante os inimigos apareceram e cercaram a praia. Quando a
mulher percebeu que os inimigos vinham se aproximando, fez um buraco na
areia, pegou o seu filho, colocou dentro do buraco e cobriu com areia por cima
dele. Quando os inimigos chegaram, ela fingiu que estava procurando o seu
teku‘rli, que em nheengatu significa tasira e em português “ferro de cova”. O
ferro de cova não era feito de ferro, mas de pedra misturada de argila.
Os inimigos perguntaram onde estava o filho dela que acabara de nascer. Ela
respondeu que tinha morrido e que tinha jogado no fundo do rio. Os inimigos perceberam que não tinha nenhuma criança e foram embora. Depois que
foram embora, ela retirou o seu filho do fundo do buraco. Naquele momento
apareceu o Napirikuri, usou o seu poder, fez a cerimônia para proteger o filho
da mulher para que os inimigos não voltassem a perseguir o menino werekena.
Atualmente o poço é denominado de Teku‘rli, em nheengatu é chamado de
“Tasira poço”. Localiza-se abaixo da comunidade de Cunuri, na cachoeira mais
conhecida como Cuwati. Os Werekena antigos chamavam de “Waxi”, que quer
dizer onça. Portanto, o nome original é Cachoeira da Onça. Este é o local onde
nasceu o Werekena segundo a narrativa dos sábios que residem no médio
curso do rio Xié.
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Os Werekena se multiplicam – o desenvolvimento social dos Werekena
Depois que o Napiruri criou e deu o poder para o primeiro homem werekena,
ele passou muitos anos sem ter mulher. Pois naquele tempo não tinha sequer
uma mulher. Existia apenas uma velha mulher que também morava e vivia
sozinha. Quando paramos para imaginar e interpretar este fato, percebemos
que essa velha mulher era sua própria mãe. Como era tão velha, ele a chamava de vovó.
Como não tinha como se multiplicar ou ter seus descendentes, Napiruri
mandou que o homem se aproximasse da mulher e pediu que fizesse relação sexual com ela. Ele pensou uma, duas e muitas vezes. Até que chegou à
conclusão de criar coragem. Certo dia aproximou-se dela. Ela estava varrendo. Quando ele estava chegando perto, ela ouviu os passos, olhou para
ele e perguntou o que queria. Ele informou que queria ter uma relação com
ela. Ela respondeu que na primeira relação ia acontecer alguma coisa ruim
com o homem. O mesmo declarou que iria suportar o que viesse ou o que
acontecesse.
Assim foi feito, o homem e a velha tiveram a primeira relação sexual. Mas o
homem werekena não se deu bem. O seu pênis cresceu. Cresceu muito, de
tão grande que o carregava no “panacú”. Um grande cesto feito de palmeira
de patauá ou feito com outros tipos de palmeiras.
Certo dia o homem estava andando na beira do rio. Estava muito triste e
se sentou na beira de um poço. Neste momento apareceu outro homem e
perguntou por que estava tão triste. Ele respondeu, explicando tudo o que
tinha acontecido. O homem se aproximou e disse que iria ajudá-lo. Deu
algumas orientações dizendo que, na manhã seguinte, bem cedo, ele deveria
estar numa cachoeira. Quando aparecesse o boto subindo, ele deveria soltar o
seu pênis. Disse ainda que quando o boto mordesse o pênis, ele iria começar
a diminuir. O cumprimento que ele quisesse, ele deveria segurar, mas não
poderia deixar entrar tudo. Senão o homem jamais poderia ter o filho.
Feito o acordo, na manhã seguinte ele foi esperar no local marcado. Como foi
combinado, apareceu o boto, quando veio se aproximando o homem lançou o
seu pênis no rio. O boto mordeu, e no mesmo instante o seu pênis veio diminuindo. Quando já estava sumindo ele o segurou, quase que entrou tudo!
Depois ele retornou para a velha e explicou o que tinha acontecido e que já
estava pronto para prosseguir a atividade de reprodução. A velha o examinou. Assim o homem werekena começou a ter os seus filhos que iriam dominar e cuidar da terra que o Napiruri tinha entregado e abençoado.
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Esta é uma história narrada pelos sábios tradicionais sobre como o
Werekena se multiplicou gerando o futuro povo. Esta passagem histórica é
longa. O que consta nesta narração escrita são os fatos importantes que ocorreram na época. Se não fosse a velha, o Werekena não existiria. Na região há
muitos lugares que se dão o nome de “waimĩ”. Quer dizer “velha”. Há muitos
contos que narram a comprovação da existência daquela velha. Um dos mais
contados pelos sábios é o conto de “Waimĩ tiara”, que significa “velha gulosa”.
Contam que ela tinha muitos netos, que não dava de comer para os netos.
Esta passagem é narrada por muitos sábios, principalmente pelo ancião
Senhor Fortunato Candido da etnia werekena, que tem 71 anos de idade.
Segundo os relatos, a velha mulher detinha o poder para comandar tudo. A
partir disso, podemos pensar que na época a mulher tinha um papel social
diferente de hoje em dia. Naquela época a sociedade era matriarcal, isso quer
dizer que as mulheres eram as principais personagens daquele tempo. Esse
fato somente mudou posteriormente, como será visto nas narrações adiante.
A organização do povo Werekena depois do surgimento (os Cúxis)
O Werekena, que antes vivia sozinho, teve os seus descendentes, graças à velha mulher. Essa velha viveu muitos anos. Segundo a narrativa dos sábios tradicionais, ela é a pessoa que tinha o poder de comandar os homens. O que ela
dizia, os homens obedeciam. Ela que dava a ordem que deveria ser executada
e cumprida. Ninguém jamais tinha o poder de contrariar as suas decisões.
Existiam vários lugares onde ela morava. Dentro da sua moradia ninguém
podia se aproximar e chegar perto. Pois ali estava o segredo dos conhecimentos das cerimônias rituais que ela fazia. Se ensinasse aos homens, ela estaria
arriscada a perder o poder de comandar todas as coisas do mundo.
Com o passar dos tempos, o povo Werekena foi se desenvolvendo, tanto
fisicamente como também na parte intelectual. Este processo de mudança
ocorreu no corpo físico, na aparência do ser humano werekena. Cada ano
que se passava, ou seja, de geração em geração, a sua forma foi se transformando em uma forma diferente dos seus antepassados. A sua capacidade de
criar e descobrir as novas coisas a partir da natureza em que vive, cada vez ia
aumentando.
Os primeiros ancestrais se comportavam como os animais na natureza.
Somente depois de muito tempo que começaram a usar a tanga, que é
chamada em nheengatu de cuweyo. Os antigos Werekena são chamados pelo
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povo atual de Cúxis. Que quer dizer “os primeiros habitantes”, ou seja, os
povos antigos que habitaram esta terra.
Com a sua inteligência, tiveram a capacidade de criar as técnicas a partir da
observação da natureza. Essas técnicas foram inventadas para facilitar as atividades do cotidiano do grupo familiar e social. A técnica de fazer o fogo surgiu a partir da casca de uma árvore que é chamada de tawari. Tiravam a casca
e a deixavam secar. Para fazer o fogo era necessário socar o pilão até que se
esquentava e pegava fogo. O outro processo era amaciar com a mão até que
também se esquentava e pegava fogo. Observando os animais da selva, que
comiam as frutas do mato, perceberam que as frutas de que os animais, as
aves e os peixes se alimentavam, eles também poderiam consumir.
Desta forma, o Werekena teve a capacidade de verificar, descobrir e conhecer as árvores e as ervas do mato, chegando à conclusão de que as frutas que
os seres vivos comiam não eram venenosas. Descobriu ainda que as frutas
das árvores e das ervas que não consumiam eram venenosas. Identificaram
as madeiras que serviam para construção de suas moradias, as que serviam
para tingir as pinturas corporais etc.
Além do que já foi inventado, perceberam que estavam necessitando de
alguns tipos de artesanatos para o seu uso no dia a dia. Inventaram as artes
a partir da observação da aparência das partes do corpo de animais e peixes. O exemplo de uma arte werekena se chama tipiti. Para inventar o tipiti,
observaram a casca de um dos tipos de peixe que é chamado em nheengatu
de tamuatá. Pegaram o arumã e teceram. O outro exemplo é o dente de cutia.
Observaram como parecia o dente do animal e começaram a tecer. Deu tudo
certo. A mesma coisa aconteceu com uma palmeira que se chama jará, que
fica na beira do rio. Teceram o tipiti e também saiu um bom resultado.
Assim também foi inventada a casa: o seu teto tem a forma de espinha de
peixe e outros tipos de artes inventadas pelos Werekena têm o formato de
algum tipo de animais, peixes e pés de árvores. As pinturas corporais para
uma dança de dabucuri, kariamã e outras cerimônias rituais têm significado
na natureza.
Outra arte inventada foi a de caça e pesca com o arco e flecha. Para fazer o
arco, observaram o arco-íris que aparece no céu quando chove. A flecha foi
inventada observando as estrelas que correm de madrugada. O arco é feito
de uma árvore que não quebra. A flecha é feita de âmago de pau e ossos de
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animais. Na caça é feito o wirari, um veneno preparado para colocar na ponta
da flecha antes de flechar um animal ou inimigo.
Os passos de uma dança e sons tocados nos instrumentos musicais tradicionais são imitados a partir dos movimentos e sons de animais, aves e peixes.
Afirmam que todos os tipos de armas, objetos e outros materiais que ainda
existem, e todos os rituais que são praticados pelo povo Werekena, foram
inventados pelos seus ancestrais Cúxis.
Esses povos eram nômades, ou seja, não moravam num único lugar. Viviam
num lugar em um determinado tempo. Pois sobreviviam com o que a natureza oferecia. Não plantavam e nem cultivavam a terra. Eram os primeiros
caçadores e coletores de frutas do mato. Por isso eles dependiam muito das
estações do ano. Porque em um ano existiam e ainda existem as épocas ou
períodos em que as frutas amadurecem.
Também tem a época que aparecem as aves e animais. Quando amadureciam
as frutas que ficavam na beira do rio, os Werekena desciam para as margens.
Quando estas acabavam e amadureciam as frutas da terra firme que ficavam
no centro da mata, então retornavam novamente para a mata, se abrigando nas cabeceiras de pequenos igarapés. Assim era o ciclo de vida do povo
naquela época.
Na época de chuva, se abrigavam embaixo de grandes pedras nas serras do
Tiurlimini, Arapaso e nas outras serras que se encontram na região. Era
nesses lugares que o povo passava mais tempo. Com o passar dos tempos, os
antigos foram ganhando experiências, o povo foi aumentando. Começaram
então a construir suas moradas na beirada do rio Xié, mas os demais permaneciam morando nos afluentes e nas cabeceiras de igarapés, no centro
da mata.
Atualmente muitos destes lugares são capoeiras antigas. Nestes lugares
podemos encontrar pedaços de cerâmicas, materiais de caça e de pesca feitos
de âmago, e outros tipos de objetos. Encontram-se aproximadamente a um
metro de profundidade dentro da terra. Outros que são recentes ficam por
cima da terra, cobertos apenas pelas samambaias.
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São encontradas ainda muitas capoeiras no centro da mata com esses tipos
de objetos e materiais antigos. O que comprova que muito antigamente esses
povos já habitavam aquela região. Todos os lugares onde o povo antigo viveu
são conhecidos pelos pesquisadores como sítios arqueológicos. Isto indica
que ocorreu um processo histórico muito longo, no qual a profundidade marca as gerações do passado que o povo vivenciou até os dias atuais. Quanto
ao cálculo de tempo e à classificação das épocas e períodos, é necessário que
haja uma pesquisa arqueológica.
Através das narrações acima, podemos chegar à conclusão de que o povo
antigo passou por um longo processo de mudança cognitiva e cultural. Porque
neste período o Werekena começa a inventar as coisas a partir da observação
da natureza. Isso quer dizer que cada geração foi inventando e aprendendo
novas coisas.
Esse processo foi muito complexo, e tinha o sentido e significado que simbolizavam a natureza. Portanto, o povo dava muito valor à natureza e também à
arte de inventar e construir os objetos materiais e transformar, a partir da sua
capacidade de conhecer e interpretar o mundo e o ambiente em que viviam.
O sustento dos Werekena ao passar dos tempos
Como foi mencionado antes pelos sábios tradicionais, a vida social do povo
Werekena sempre continuou mudando, antes não eram organizados pelos
grupos de parentesco. Viviam misturados com outros grupos ou não conheciam a qual grupo pertenciam.
Para se alimentar dependiam muito dos alimentos oferecidos pela floresta,
como frutas do mato, peixes do rio, aves e animais criados na natureza. Eles
não cultivavam as plantas, não faziam suas roças para plantarem as frutas
para o seu alimento.
Porém muitos anos se passaram, o povo começou a ter a consciência de viver
em coletividade. A partir daí as pessoas começaram a fazer suas roças para
plantar a mandioca e outros tipos de plantas. Este período é conhecido “tempo de domesticação de plantas do mato e o tempo em que os deuses werekena jogaram do céu variados tipos de maniva”.
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A partir daí o povo começou a fazer suas roças para plantar vários tipos de
frutas para o seu consumo, principalmente o cultivo da mandioca. Com a raiz
da mandioca faziam farinha torrada no forno de barro feito por eles mesmos.
Da mandioca faziam ainda o tucupi, beiju e outras comidas. Na roça plantavam cana trazida de outro lugar para fazer aluá, uma bebida mais comum
daquela época, acompanhada também de garapa de abacaxi, que é uma bebida
das mais tradicionais dos Werekena até hoje. A banana foi trazida do Orenoco,
no atual país da Venezuela, onde também existiam outros grupos da etnia
Werekena.
Os animais, as aves e os peixes não eram domesticados, pois naquela época existiam em fartura. Matavam os animais do mato apenas para comer.
Domesticavam alguns tipos de animais apenas para servirem de xerimbabos
(animais de estimação). Os xerimbabos domesticados, não comiam. Até hoje
esta tradição continua e o povo Werekena não domestica animais para o seu
sustento.
As festas, danças e cerimônias rituais tradicionais
O Werekena passou também a criar a sua arte cultural. Criaram as festas
com as danças tradicionais, que foram inventadas para comemorar as
conquistas depois de uma guerra, após o casamento, depois da realização de
ajuris etc. A principal festa dançante mais praticada na época era a festa do
dabucuri.
As manivas caíram do céu
Segundo o sábio tradicional senhor Fortunato Candido, de 71 anos de idade,
existia um homem poderoso que apareceu ao Tuixá mais importante. O Tuixá
famoso era calango. Avisou que certo dia as manivas iriam cair do céu. Ele
seria o responsável de segurar e não deixar as manivas caírem na terra. No dia
marcado ele foi esperar no local. Naquele momento as manivas começaram a
cair do céu e ele segurava no peito. Outras caíram na terra. Dizem que as que
ele não deixou cair no chão são as que dão a raiz grande e as que caíram na
terra são as que não dão raízes. Depois que as manivas acabaram de cair do
céu, o homem abençoou e disse que com isso iriam se sustentar de geração em
geração e que deveriam cuidar bem das manivas. Sem elas não iriam conseguir sobreviver e que os demais povos de outra região iriam também utilizá-las. O calango é o personagem principal. Por isso que toda vez que preparam
a farinha, o calango está por perto para comer a goma da mandioca que é
jogada no chão, para não se estragar.
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O dabucuri era organizado por um grupo de uma aldeia distante. O dabucuri era feito de frutas, peixe ou caça moqueada, colhidos em conjunto. Para
oferecer ao sogro ou à sogra depois do casamento os quais ficavam na outra
aldeia. Faziam também dabucuri para uma pessoa mais idosa do povoado ou
para quem o queria, em sinal de agradecimento e respeito um ao outro.
A pessoa que queria fazer dabucuri para alguém, primeiro deveria consultar o Tuixa da aldeia. Feito o acordo com as demais pessoas do povoado, o
responsável pelo dabucuri deveria avisar à pessoa para quem o dabucuri ia
ser oferecido. Marcavam uma data através da lua. Por exemplo, na próxima
noite de lua cheia era a data da festa. Depois da informação, começavam a
colher frutas, isso se o dabucuri fosse de frutas. Se fosse oferecer moqueado,
começavam a caçar. O povo da aldeia que ia receber o dabucuri começava
também a preparar as bebidas, como aluá feito de cana, a garapa feita de
cana e abacaxi, para consumirem na noite da festa.

Além disso, preparavam também os instrumentos musicais. Na noite clara,
ensaiavam as danças de variados sons e ritmos de passos como mawaco, japurutu e wana. Um grupo dançava mawaco, os outros japurutu e wana. Cada
uma das danças e sons tem a sua própria história contada pelos mais velhos.
Na data marcada dançavam um dia e uma noite. Nesta festa aconteciam
também socialização e interação entre os grupos werekena, que resultava
em casamentos com pessoas de outros grupos ou clãs de outro povoado. Pois
pessoas do mesmo clã não podiam se casar, eram consideradas da mesma
família ou do mesmo sangue.
Cerimônia ritual de kariamã na tradição werekena
A cerimônia mais praticada pelos Werekena naquela época era o ritual do kariamã. Este ritual era muito sagrado e respeitado pelo antigo povo Werekena.
Até hoje continuam seguindo o mesmo respeito.
A cerimônia é realizada somente com a presença do pajé. Sem a presença
dele não se podia realizar a cerimônia. Como explica o sábio senhor Anísio
Tomas, de 65 anos, o ritual possui o segredo que não deve ser contado à
pessoa que não passou pelo processo da cerimônia sagrada. Porque tem os
xerimbabos chamados de Jurupari ou Mayíwa. Com eles é feito o rito cerimonial acompanhado pelo pajé. Somente os homens que passaram pelo
processo podem ver o bicho. As mulheres não podem ver. Apenas ouvem os
sons, trancadas numa casa bem fechada. Os sons são os cantos de todos os
animais. Os homens que não passaram por esse processo são considerados
como mulheres e não têm o direito chegar onde estão os bichos. Se a mulher
olha, no mesmo instante os donos a matam. E se for o homem, deve passar
logo pelo kariamã, senão ele adoece, come terra, sabão, adoece e morre. E se
o homem contar para a mulher, ele pode ser comido por esses bichos, a cobra
venenosa morde ou matam ele e a mulher.
Antigamente, quem fazia o kariamã e o dabucuri era uma “velha mulher”. Os
xerimbabos pertenciam a ela. Quem fazia a pajelança no momento do rito
cerimonial era a mesma. Na época era ela que comandava tudo. Os homens
faziam os trabalhos que as mulheres fazem hoje. Por exemplo, os homens
faziam os trabalhos da roça. Eles preparavam a farinha. Dizem que é por este
motivo que o braço do homem é achatado, de tanto carregar tipiti. Enquanto
a mulher tem o braço redondo porque a mulher antiga não trabalhava.
Apenas comandava e ficava na aldeia, fazendo tudo o que o homem faz na
atualidade. Toda preparação para o ritual da cerimônia, ela quem o fazia bem
escondida, sem os homens poderem olhar e sem o direito de saberem o pro-
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cedimento do ritual. A velha preparava os trabalhos numa casa bem fechada
ou longe da moradia.
Moravam com ela três homens. Eles não se conformavam com o que estava
se passando. Os homens ficaram revoltados e tomaram uma atitude para
tirar o poder dela. Chegaram à conclusão de que deveriam ocupar o cargo
dela. Porque uma mulher não poderia continuar mandando nos homens.
Mas antes deveriam descobrir os segredos do ritual da cerimônia de kariamã
e do dabucuri, de que somente ela tinha o conhecimento.
Então, criaram uma estratégia para descobrir o procedimento do ritual;
quando os homens estavam indo para o trabalho, um deles fingiu que estava
com dor de olho e não podia enxergar. Quando eles foram embora, a velha
começou a fazer a cerimônia. Ele enganou de dormir e olhou tudo o que ela
fazia. Quando os outros retornaram, ele contou tudo como funcionava o segredo do ritual da cerimônia. A partir da observação feita, começaram então
a fazer a cerimônia um pouco diferente da cerimônia que a velha fazia. Mas
tudo foi baseado na explicação feita pelo homem observador. Depois foram
dizer a ela que queriam fazer o kariamã e dabucuri. Naquele instante a velha
descobriu que alguns deles tinham observado o que ela fazia.
Quando ela fazia o ritual, utilizava um pau que tinha buraco. Um deles foi e
colocou o pelo de animais dentro. Ela ficou zangada e foi queimar. Naquele
momento começou a surgir o trovão que simbolizava a raiva por ter perdido
o poder. Atualmente, quem queimar ou comer mal assado, na mesma hora
vem trovão ou vem os bichos para comer as pessoas que queimaram ou comeram a comida mal assada. A mesma coisa acontece quando a pessoa come
a comida do dia anterior e também quando a comida já está resfriada.
Depois desta passagem histórica, os homens tomaram o poder para fazer
todas as atividades que o homem faz atualmente. As mulheres não podiam
mais ver os xerimbabos dos homens. Segundo a tradição, até hoje as mulheres não podem vê-los. Os homens passaram a fazer as atividades da pescaria
e caça, enquanto as mulheres trabalhavam na roça. Essa divisão do trabalho é
comum de se ver atualmente naquela região. Tem o trabalho que os homens
fazem e tem os trabalhos que somente as mulheres podem fazer.
Os tipos de ritual de kariamã
O ritual do kariamã era uma educação tradicional do povo na época. Existiam
dois tipos de procedimentos de ritual do kariamã. Um era feito para os
homens e outro para as mulheres. Na cerimônia de kariamã dos homens, os
jovens tinham a oportunidade de ver os xerimbabos dos velhos. Durante o
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preparo passavam por um jejum no qual o aluno, chamado de tunápe, não
pode comer nada, para “aprender para viver no futuro, para enfrentar as dificuldades sem reclamar”. Neste período os sábios, denominados de pidíame
que significa mestre, ensinavam como saber viver, respeitar os mais velhos,
de como fazer os trabalhos para não roubar, cuidar da esposa e dos futuros
filhos e como utilizar a expressão para não magoar o outro. E ainda, saber
tecer todos os tipos de artesanatos e conhecer os remédios do mato. Inclusive
para saber se comportar mediante a natureza, utilizando o que a natureza
oferece. Também ensinavam a respeitar os lugares sagrados.
O último momento da cerimônia se realizava no povoado, durava um dia e
uma noite. O pajé consagrava todos os tipos de alimentos durante uma noite,
o que tunápe ia poder comer. Na noite cerimonial tinha o momento em que
o pajé dava surra no tunápe com adabí, um chicote feito de cipó apropriado e
também feito com a vara de caniço. A última surra acontece ao amanhecer,
no último momento em que o pajé dá o conselho na presença de todos os
moradores da aldeia. Sendo assim ele se formava homem de verdade e apto a
formar uma família, pois já tinha o conhecimento de como poderia sustentar
a sua família.
O kariamã das mulheres era feito na fase de iniciação da mulher, é a véspera em que a mulher passava de ser criança para a fase adulta, pronta para
formar uma família. Neste período ela ficava trancada em um quarto, bem
fechada, acompanhada por uma sábia ou idosa. Durante todo o processo do
ritual ela passava por um jejum de duas semanas sem comer nada, no qual
também recebia os ensinamentos de como enfrentar a vida e se comportar
como uma adulta e não como uma criança. E ainda, como respeitar os (as)
mais velhos (as), fazer os trabalhos de casa, da roça, cuidar do futuro marido,
dos filhos etc. A cerimônia ocorria do mesmo processo dos homens, sendo
que ela não podia ver os xerimbabos.

possível rever os aspectos históricos e culturais através do registro de narrativas que já estavam desaparecendo.
A história contada pelos próprios Werekena é um fato muito importante,
pois durante a pesquisa, os mais velhos disseram que não imaginavam
que os seus conhecimentos seriam escritos. Pensavam que o seu saber não
tinha mais valor, já que ninguém mais parecia se interessar. Ao narrarem as
histórias de seus antepassados, muitos sábios ficaram emocionados, como se
estivessem vendo, ou revivendo o passado. É muito bonito, porque se sentem
valorizados.
Muitas pessoas werekena já sofreram discriminação por sua identidade, não
sendo registradas no cartório ou em outras instituições como Werekena,
mas sim como Baré. Isto se dá principalmente pelo fato de não falarem a sua
língua materna que, como dito, foi substituída pelo nheengatu. Os preconceitos surgem pelas pessoas que não respeitam o direito individual das
pessoas e nem o direito cultural de cada etnia.
Hoje devemos acabar com os preconceitos, buscando exercer os direitos culturais que são garantidos por lei aos povos indígenas, segundo o art. 231 da
Constituição Federal de 1988. Também devemos encontrar diferentes formas
de apoio para salvaguardar os patrimônios culturais do povo Werekena, que
também fazem parte do patrimônio brasileiro.
O presente trabalho demonstrou que o povo Werekena existiu e continua
existindo, e que tem a sua história e a sua própria organização social e
cultural. Mais do que isso, que Werekena pode - e deve - ter orgulho de sua
identidade étnica, pois possui um rico passado, que se encontra atualmente
documentado nas paisagens do rio Xié, no alto rio Negro■

Considerações finais
O povo indígena Werekena do rio Xié ainda possui seus conhecimentos que
estão presentes na memória dos sábios tradicionais. Grande parte desses
conhecimentos, apenas poucas pessoas ainda os praticam na vida cotidiana
das comunidades. Aqueles que não são mais praticados permanecem na memória dos mais velhos, e correm o risco de não serem mais repassados para
as novas gerações, como tradicionalmente ocorria no passado.
Pesquisar e descrever a história que já estava quase esquecida é uma grande
conquista. O trabalho apresentado demonstrou uma experiência de como é
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Para nós, Baniwa, os Yoopinai são seres espirituais, imateriais e
invisíveis que também não podem ver as pessoas - com exceção
de determinadas situações que tornam os humanos visíveis e que
aumentam a chance de ataques contra eles. Geralmente, esses
ataques estão associados à forma como nos comportamos em suas
Casas, que são os locais sagrados existentes no nosso território
Sidney Garcia texto1
Natalia Pimenta edição
Helena Lima orientação e edição
□Durante a minha pesquisa, busquei registrar a origem dos Yoopinai e das

doenças provocadas por esses seres não humanos com os quais convivemos
nesse mundo. Para realizar esta pesquisa, contei com muito apoio dos historiadores e conhecedores da região de Tunuí-Cachoeira. Eles me contaram
seus conhecimentos sobre os Yoopinai e como se relacionaram com esses
seres e as doenças provocadas por eles ao longo de suas vidas. Na segunda
parte, mostro como essas doenças descritas na primeira parte estão associadas a lugares, na área de Tunuí-Cachoeira.
O trabalho foi feito com grande paciência junto aos meus colaboradores da comunidade. Durante a pesquisa acessei o conhecimento de homens e mulheres
da comunidade, historiadores locais, em especial os sábios, que conhecem em
detalhes as narrativas do nosso povo. Para isso usei questionários que guiaram
as entrevistas, além de diálogos informais, observações das práticas de manejo
e visitas aos lugares sagrados com os velhos conhecedores da região. De forma
complementar, pesquisei nos livros existentes na biblioteca da escola Maadzero.
A seguir trago um resumo do conhecimento baniwa de Tunuí-Cachoeira sobre
os Yoopinai e, em um segundo momento, apresentarei a relação desses seres
com os locais sagrados existentes na área da comunidade.
1 Pesquisa realizada no âmbito do curso de Licenciatura Indígena – Políticas Educacionais e
Desenvolvimento Sustentável, Universidade Federal do Amazonas.
Ao lado Tunuí Cachoeira.
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Origem dos Yoopinai
Antes os Yoopinai não existiam, haviam só os Awakarona (curupira) que
feriam as pessoas que desrespeitavam a floresta. Hoje são os Yoopinai que
causam doenças; e a sua origem começa com Kowai, filho de Ñapirikoli, que
quando morto pelo seu próprio pai originou os instrumentos musicais sagrados usados nas cerimônias religiosas, as doenças e os remédios que podem
curar as pessoas. A história baniwa conta que o surgimento dos Yoopinai
aconteceu quando Kowai estava ensinando nossos antepassados a serem pajés. Antes de se apresentar no ritual que marca o khewikani (fase de transição
para vida adulta dos homens), Kowai mandou um Awakarona fazer um tipo de
chá de wheero (um tipo de taioba); o remédio não era para fazer mal, mas para
preparar os rapazes para ouvirem o benzimento que era ensinado durante o
khewikani. Só que um dos Awakarona se apressou, foi lá e tomou o wheero; ele
fez errado, fez igual ao Socó, que comeu peixe cru.

Eeri ensinou seus filhos a usar o pariká, mas era muito forte para eles; os
filhos não aguentaram e ficaram doidos. Uns subiram para o céu, ficando no
ar, outros foram para a água e outros ficaram na terra. Desses aprendizes
de pajé que endoidaram com o pariká é que apareceram os Yoopinai de ar, da
água e da terra. Alguns Yoopinai conseguiram se transformar e ficar invisíveis, mas outros não conseguiram ficar assim e ficaram pássaros como arara,
passarinhos e outros bichos.
Origem das doenças do mundo
A explicação de como as doenças tradicionais dos Baniwa apareceram no
mundo pode ser encontrada nas narrativas e nas histórias baniwa. Essas
histórias explicam como as doenças começaram, no tempo dos antigos, antes
que os seres humanos saíssem da cachoeira do Hipana (o umbigo do mundo,
localizado em Uapuí Cachoeira no rio Ayari – ver Wright, 2017), e porque elas
existem até hoje. A origem dos tratamentos para esses problemas também
pode ser explicada pelas narrativas e pelas falas de benzimentos.

Na hora que o Kowai estava preparando sua apresentação para as pessoas que
estavam no kheewikani, o curupira que tomou o wheero ficou com medo do barulho de Kowai, porque sabia que tinha feito coisa errada; aí ele correu para o mato
e se transformou em Yoopinai. As doenças de Yoopinai dão coceira e ferida, porque o wheero coça e fere a pele. Desse Yoopinai que tomou o wheero é que apareceram os Yoopinai e as doenças deles. Quando o Kowai morreu queimado (ver “O
Mito de Kowai” em Wright,1996), a planta wheero nasceu de novo do seu fígado;
é uma planta de veneno, dela surgiu Yoopinai, Já é parte da vingança de Kowai.

Segundo os conhecedores baniwa, o surgimento dos Yoopinai está relacionado à história da mulher de Ñapirikoli, relatada de forma um pouco distinta na
obra “A Sabedoria dos nossos antepassados” (Cornelio & Wright, 1999). Aqui
trago o relato compartilhado pelo conhecedor colaborador desta pesquisa:
A origem das doenças de cobra
Um dia Ñapirikoli quebrou as flechinhas dos meninos-passarinhos; eles
ficaram com raiva e disseram que ele não sabia de nada e que quando ele saía
para caçar sua mulher ficava namorando com a cobra Omawali, também chamada de Ooliamali, no porto da casa deles. Aí ele fez que ia caçar, mas não foi;
voltou e ficou observando sua mulher escondido; ele viu que ela desceu até o
rio e quando chegou no porto ficou batendo numa cuia emborcada; a grande
cobra veio e teve relação sexual com ela.

Outros informantes contam que Yoopinai apareceu do uso errado de malikai
(instrumentos sagrados usados em rituais de pajelança). Segundo a história,
existiam umas pessoas aprendendo a ser pajé, eram os filhos de Eeri (irmão
de Ñapirikoli) que queriam ser pajé; eles estavam mexendo nos instrumentos
de pajé do pai, sem dizer nada para ele. Eles usaram pariká, mas era muito
forte e eles não aguentavam; Eeri ficou sabendo que eles estavam usando
pariká escondido e resolveu ensinar para eles fazerem direito.
Ao lado Os três pajés
poderosos: Ñapirikoli
(esquerda), Dzooli (centro)
e Eeri (direita).

Ñapirikoli ficou com muita raiva e quis se vingar; ele chamou Hoíniri, um curupira da floresta que tinha flechas com veneno, e pediu ajuda. Um dia ficaram
escondidos vendo a mulher de Ñapirikoli descer para o porto e chamar a cobra;
quando eles começaram a ter relação Ñapirikoli apontou a zarabatana e soprou,
mas ele não sabia atirar direito e ficou atirando flechas à toa, sem conseguir
acertar Ooliámali; dessas flechas que ele jogou por aí nasceram as cobras
venenosas. Da primeira flecha que ele atirou à toa nasceu a cobra waaropi, da segunda flecha que caiu na terra, nasceu dáipi, a surucucu; da terceira flecha saiu
eripa, o pico-de-jaca; da última flecha que ele jogou nasceu onikatshire, a jararaca.
Alguns informantes dizem que Ñapirikoli não conseguia atirar com a zarabatana porque a mulher adivinhou que ele ia querer matar a cobra e, antes, tinha
quebrado as flechas dele; só ficaram duas flechas boas que ele tinha escondido.
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Origem da doença walama
Então Hoiniri pegou a zarabatana, apontou para o céu e bateu forte com
a palma da mão. A primeira flecha subiu, bateu no céu e voltou: atingiu
Ooliamali no ombro e ele não sentiu nada; Hoiniri atirou a segunda flecha que
também bateu no céu e voltou, atingindo Ooliamali no quadril, aí ele morreu.
A ponta das flechas que entraram no corpo de Ooliamali viraram o walama; a
dor de walama sempre ataca o quadril. O walama é então uma doença de vingança; os pajés faziam quando queriam se vingar de alguém, como Ñapirikoli
queria ser vingar de Ooliamali.
Origem da doença whiokali
A cobra morta se soltou do corpo da mulher e afundou no rio, soltando seu
esperma na água. A mulher de Ñapirikoli foi para casa e começou a fazer
beijú. Depois de um tempo Ñapirikoli voltou e disse que ia pescar para comer
peixe com o beijú. Ele foi, cortou o pênis de Ooliamali e transformou em peixe, depois ele voltou para casa, trazendo peixes comuns e quatro peixinhos
que eram pedaços do pênis de Ooliamali.
A mulher pediu peixe do marido; Ñapirikoli primeiro fez que não queria dar
e depois deu os peixes para ela; os peixes não eram cozidos, eram assados e
estavam frios. Depois que a mulher comeu, ele contou que os peixes eram
pênis de Omawali e aí ela notou que estava grávida. A mulher foi para a beira
do rio e tomou uma planta do mato, conseguindo vomitar três peixes, mas
o quarto peixe não saiu e ela continuou grávida da cobra. Era a vingança do
homem contra a mulher.
Alguns informantes dizem que durante a gravidez as cobrinhas se multiplicaram na barriga da mulher; um dia Ñapirikoli estourou a barriga dela com
um cacho de bacaba; quando a barriga estourou as cobras se espalharam no
mato, aumentando as cobras que existem no mundo. Ainda assim, não saíram todas as cobras; uma delas ficou na barriga e a gravidez continuou.
A gravidez foi muito comprida e quando foi no tempo de a criança nascer ela
não nasceu direito. A criança, que tinha corpo de cobra e só a cabeça de gente, furou a região da clavícula da mãe e se enrolou no seu pescoço, passando
a viver aí; o rabo do filhote de cobra ficava preso no útero da mãe. A mulher
não conseguia fazer nada direito porque o filho não deixava, ele passava todo
tempo no pescoço da mãe pedindo comida; ela queria se livrar daquela criança, mas não conseguia. Dessa situação de ter sempre uma cobra na barriga
apareceu a doença whiokali que vem do pitiú do peixe mal assado; o doente
tem uma diarreia que parece mingau, é como o esperma de Ooliamali.
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A origem das doenças dos não indígenas
De tanto a mãe tentar fugir, o filho perdeu a paciência, entrou no rio com
ela e foi nadando pelo fundo, só parou na cabeceira do Içana, deixando-a lá.
Essa região tinha terra muito boa fazer roça, mas ninguém podia ficar lá,
porque ao mesmo tempo em que as mandiocas cresciam, as cobras cresciam
também; com tantas cobras não dava para viver lá. Para outros informantes,
o filhote de cobra levou a mãe para o baixo rio Negro onde fez uma cidade
embaixo da água e lá deixou a mãe dele.
Todos concordam, porém, que o filho de Ooliamali desceu o baixo rio Negro;
quando foi nadando para lá ele foi abrindo caminho, esticando o mundo
e formando a parte baixa do rio Negro, onde ele ficou morando. Dizem
também que ele se tornou o pai dos Yoopinai (manjuba, dono das doenças)
daquela região. Num tempo futuro os brancos roubariam o petróleo desses
Yoopinai; é esse petróleo que os brancos usam para movimentar as fábricas e
produzir as mercadorias que dão as doenças do branco.
Doenças causadas por Yoopinai
De acordo com o levantamento feito pelos pesquisadores indígenas do projeto de monitoramento ambiental e climático na bacia do Içana, com a colaboração dos conhecedores locais, além da relação das doenças dos Yoopinai com
os locais sagrados, existe também períodos em que os ataques destes seres
não humanos se intensificam (Apolinário, 2018).
Durante o período de vazante do rio (oniwakaa), que antecede o verão (mettalia) durante os meses de agosto e setembro, existem doenças específicas
causadas pelos Yoopinai. É neste período que surgem no céu as constelações
de Omainai (piranha) e Lidzawidiona (arco e flecha), que trazem doenças de
Yoopinai que podem afetar o estado das pessoas, como por exemplo o walama (doença que apresenta sintoma de dor no corpo) e whikoli (formação
de abscessos), bem como a doença provocada pelo pium, que chamamos de
Kapoanaa. Já na época de enchente (limottakaa), anunciada pelo surgimento
das constelações de Waliperema (Walipere-Opitsineeni e Waliperiene-Opitsina),
é mais comum a ocorrência de doenças provocadas por bicho geográfico
(weephalo) e abscessos causados por ataques dos Yoopinai.
Abaixo indicamos algumas doenças provocadas pelos Yoopinai e
Awakaronanai, descrevendo seus sintomas e possíveis tratamentos.
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Doença

Entidade

Descrição dos sintomas

Hiipami ou hiipamiawa

Yoopinai

Ferida de pele que pode ser provocada
por três tipos de Yoopinai: de animais de
terra, de peixes e de ar.

Paixakada

Yoopinai

Doença grave caracterizada por pus,
dor, inchaço e calor no local afetado. Se
não tratada pode levar à morte.

Wikoli

Yoopinai

Tipo de paixakada - abscesso grave que
afeta a garganta e ouvidos.

Kopiñhai

Yoopinai do
peixe Madekai

Tipo de paixakada – apresenta-se
como um tumor na pele e pode se
curar sozinho.

Paapakapemi

Yoopinai

Ferida de pele que aumenta progressivamente e pode matar rapidamente.
Se a doença é lenta foi provocada por
Yoopinai, se espalha rápido é sopro feito
por inveja ou ciúmes.

Hiwiatti

Yoopinai

Doença difícil de identificar se foi
provocada por Yoopinai ou outro ser
chamado de hiwiatti, é preciso pajé para
ler sonho do doente e fazer tratamento correto.

Hipolerhi

Yoopinai
Mapolhedawaro

Doença de olho que forma uma camada branca, podendo causar cegueira.
Também pode ser causada por Yoopinai
borboleta, segundo alguns informantes.

Hirimaka

Yoopinai

Doença que causa dor de olho, provocada por Yoopinai de ar.

Pakawa ixakawa

Awakaronanai

Inflamação na perna, com dor e dificuldade de se movimentar.

Envenenamento dos
Awakaronanai

Awakaronanai

Se a pessoa tocar sem querer a urina deixada por Awakarona ela pode sentir dor e
queimadura na pele onde a urina pegou.

Tabela 1 Relação de doenças provocadas por seres não humanos, Yoopinai e Aawakaronanai.

Origem dos benzimentos e remédios de cura
A mulher de Ñapirikoli teve um filho com Ooliamali. A mãe vivia tentando
fugir do filho que não a deixava sossegada. Um dia ela desapareceu, ele não
conseguia encontrá-la. Ele foi na casa dos tios porque sabia que ela tinha se
escondido lá; quando chegou lá, subiu nos paus que sustentam o telhado da
casa; na cumeeira ele fez uma reza para as formigas virem e encontrarem
sua mãe. As formigas vieram e entraram no pote de barro onde a mãe estava
escondida e morderam a mulher, que saiu de lá. Dessa reza que ele fez para
achar a mãe dele é que começou a reza para tratar picada de cobra e para
tratar mordida de formigas venenosas. Ele deixou esse benzimento para as
pessoas do mundo de hoje tratarem das doenças provocadas pelos Yoopinai.
Além dos benzimentos usados pelos pajés e rezadores durante os tratamentos de cura, há uma série de remédios usados para tratar as pessoas doentes.
Cada um com a sua origem, assim como as doenças dos Yoopinai que também possuem histórias específicas. Tanto hirimaka quanto hipolerhi podem
ser causadas por Yoopinai. Essas doenças de cegueira foram inventadas por
Ñapirikoli; ele fez para o inimigo dele, Kowai, não enxergar. Ñapirikoli disse
para Kowai não olhar para ele sem licença; quando Kowai quisesse olhar teria
que, antes, pedir autorização. Na verdade, Ñapirikoli não queria que Kowai
descobrisse que Ñapirikoli estava planejando matá-lo no fogo. Kowai olhou
sem pedir licença, aí Ñapirikoli soprou a doença nos olhos dele.
Depois que Kowai morreu queimado, a força do seu espírito ficou na forma de vento e jogou suas cinzas em Ñapirikoli, procurando matá-lo; ele se
desviou e a cinza pegou no olho de Eeri, que ficou doente. A cinza que Kowai
jogou era vingança dele; a cinza era também o sangue dele, por isso essas
doenças são muito fortes; quando a pessoa adoece, se custar muito a tratar,
a doença mistura com o sangue da pessoa e aí não cura mais. É por isso que
hipolerhi e hirimaka são doenças que são levadas pelo vento, para os olhos
das pessoas.
Dzooli (irmão de Ñapirikoli) então foi fazer remédio para Eeri. Ele fez o remédio numa cuia para o irmão usar, mas depois de usar ele devia devolver
para Dzooli; em vez de devolver, Eeri jogou fora. Dzooli ficou com raiva e então
disse que essa doença ia ficar para sempre no mundo futuro; do remédio que
Eeri jogou fora ficaram as plantas para tratar essa doença, que são phiitsi iheeni (orelha-de-cutia). Conforme Dzooli falou, os remédios para tratar a doença
iam existir tanto no mato como na casa; essa casa de que ele falou, significa a
roça onde as plantas são cultivadas.
***
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Ao longo da área da comunidade é possível observar uma grande variedade
de paisagens formadas por cachoeiras, praias e pedras que preenchem as
longas faixas de campinarana (hamaliane, em baniwa). Muitos desses lugares
são considerados sagrados para os Baniwa. Os nossos antepassados respeitavam bem as regras de uso desses locais, mas hoje em dia poucos jovens
possuem esse conhecimento dos antigos. Por isso nesta pesquisa busquei
acessar o conhecimento dos conhecedores locais sobre as doenças que
podem ser causadas pelos Yoopinai, donos desses lugares, descrevendo como
essas doenças se relacionam com os lugares sagrados existentes no mundo indígena.
O mapa a seguir apresenta a localização dos lugares sagrados que existem na
área da comunidade de Tunuí-Cachoeira no médio rio Içana. Este trabalho nos
traz a sua localização, história, os personagens e as doenças que podem ocorrer
nesses lugares, conforme a narrativa dos velhos conhecedores da região.
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Ñapirikoli ikapitsire

Rio
Içana

1°25'30"N

Tunuí-Cachoeira é uma comunidade localizada na margem esquerda do médio
rio Içana, afluente do rio Negro. Atualmente a comunidade possui cerca de
400 pessoas, subdivididas em 48 famílias baniwa originárias de diferentes clãs,
entre eles: os Waliperidakeenai, Dzawinai, Paraattana, Kadaopoliro, Moliweni e
Awadzoro. A sede da comunidade está assentada à base da grande serra Ttonoi
(em português, Casa de Pium), que marca a paisagem do médio Içana.

Casas de Yoopinai
Comunidade

Dzawireewhemi
Maaderimi

1°24'0"N

Os velhos conhecedores baniwa conhecem bem esses locais e as suas regras, e
transmitem esse conhecimento para seus filhos, para que eles possam respeitá-los e prevenir doenças. Cada um desses locais sagrados tem sua história,
que nos orienta no manejo da paisagem. Esses conhecimentos continuam
vivos até hoje nas comunidades da bacia do rio Içana, no alto rio Negro.

Legenda

Hiiparo Yenene

Okaanami
Doodolipole

Tunuí Cachoeira

Dzaawi hiwida
1°22'30"N

Lugares no entorno de Tunuí-Cachoeira, a casa dos Yoopinai
Os Baniwa têm sua explicação para a origem do mundo, da humanidade e das
doenças. Nessas histórias também são apresentadas as regras de convivência
entre os seres que habitam nosso mundo. Cada lugar tem suas regras, e cada
lugar sagrado (yarodatti) tem o seu dono. Os donos dos locais sagrados são os
Yoopinai, gente que não é como nós, humanos. Eles fazem desses locais suas casas e criam as regras para o uso desses espaços. Regras que, quando desrespeitadas, podem resultar em doenças para nós humanos. Esses lugares sagrados
podem se apresentar como uma pedra, um determinado ponto nas águas dos
rios e igarapés ou em suas margens. O próprio Ñapirikuli (criador do universo
para os Baniwa) nomeou cada um dos lugares sagrados existentes na bacia do
Içana, incluindo os locais sagrados existentes na área da comunidade TunuíCachoeira, que eu abordo nesta segunda etapa da minha pesquisa.
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As casas dos Yoopinai na área da comunidade Tunuí-Cachoeira
Ñapirikoli ikapitsire (Flecha de Ñapirikoli)
A zarabatana é uma arma que os nossos antepassados usavam e nós usamos até
hoje para matar caça e aves. A construção da flecha usada na zarabatana é feita
com fibra de patuá e o veneno é tirado da raiz de uma planta do mato chamada
maokolia (curare), o pirimitsi (algodão) e heeriwai (fibra de curauá). Para a zarabatana, existe também o remédio apropriado para que a caça não fique arisca.
É esse conjunto de instrumentos que criadores do universo usavam para
matar seus inimigos. Ñapirikoli queria flechar a Amaro que estava sentada
no meio do rio numa ilha, pois ela tinha roubado o Kowai (flauta sagrada) do
Ñapirikoli em um afluente do rio Içana chamado Dzawiali (Rio da Onça). O
Kowai não é permitido para as mulheres, elas não podem vê-lo, nem tocá-lo,
por isso Ñapirikoli tentava matar Amaro. Só que Amaro é sábia e inteligente,
ela já sabia que o Ñapirikoli estava atrás dela e foi parar no meio do rio em
uma pequena ilha. Ñapirikoli fazia de tudo para alcançá-la, mas a poderosa
Amaro se adiantava e conseguia fugir, até que ele conseguiu encontrá-la no
local chamado Kapitsirimi (flecha de zarabatana do tempo primordial).
Ñapirikoli viu que ela estava sentada no meio do rio numa ilha, e ficou com
muita raiva; preparou a sua zarabatana, apontou para ela e soprou! Na primeira tentativa não acertou, mas a segunda chegou a triscar nela. Quando
ela virou e viu que era Ñapirikoli, fugiu novamente, e ele então teve que correr
atrás dela. Na correria, acabou esquecendo a zarabatana nessa ilha, localizada logo abaixo da foz do rio Cuyari, onde tem praia pequena no tempo seco.
Hoje existe nesta ilha uma pedra com a forma da zarabatana de Ñapirikoli.
Foi nesta ilha que surgiu a doença walama, causada por pontada ou flechinha
mágica que Ñapirikoli usava para acertar Amaro. Lá também surgiram outros
tipos de doenças causadas por Yoopinai Walama como dor nas costelas, dor
de respiração e falta de ar. É por isso que a pessoa que sonha mal, a mulher
que está em estado de klewikani (mulher menstruada), mulher após o parto e
crianças recém-nascidas têm que tomar muito cuidado. Ou seja, devem fazer
resguardo para poder passar naquele local. Segundo dizem, se a pessoa não
cumprir regra certa para passar no local, pode levar problema para sua vida.
Okaanami (ser aquático Wambé)
Antes, quando uma pessoa encontrava cipó wambé pendurado no pé de caranaí, era um sinal que sucuri enorme iria encontrá-la. Dizem que a cabeça da
sucuri (okanami) ficava na beira do rio, na mesma direção do pé de caranaí,
pouco acima da comunidade, e sua cauda se estendia até o antigo porto da
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Comara, onde surge uma praia no tempo de seca. Hoje esse Okanami se apresenta em forma de pedra, no meio do rio Içana. Segundo os sábios, ele encanta
ou adoece as pessoas quando não fazem jejum ou dieta. Essa pedra é proibida
para mulher logo depois do parto, na menstruação ou grávida. Elas precisam
ser bem cuidadas pelos seus familiares para não saírem; se sair e passar por
esse lugar, o Yoopinai Okamai pega. Para os homens, não pode passar a pessoa
que sonhou mal ou teve relação sexual, ou até mesmo depois que a mulher dele
ganhou filho, ele tem que ficar pelo menos alguns dias em sua casa.
Se o pai não cuidar, a criança recém-nascida pode pegar doença de sopro provocada pelo Yoopinai, chamada manjuba. A criança pode ter ferida na cabeça
e no corpo todo, coceira e ardência na pele, e começa a ter febre elevada. Os
conhecedores dizem que os profissionais de saúde não conseguem curar com
remédios ocidentais; ao contrário, aumenta o sintoma. Eles falam que é curado
somente com remédios caseiros ou então pelos rezadores ou benzedores que
conhecem bem a realidade dos Yoopinai da área da comunidade.
É bom lembrar que o costume baniwa continua como era antes, porque os
Yoopinai também têm a sua família, cada família tem a sua moradia certa nos
rios da região. Se a pessoa não cuidar de sua saúde ou desrespeitar aquele
lugar chamado Omawali, pode levar o risco para sua família, ou pode levar até
à morte segundo as regras daquele lugar.
Maaderimi (Pedra Esquilo ou Acutivaia)
É uma pedra respeitada pelos nossos antepassados, pois esta pedra tem o
seu dono vivo, o esquilo. Antigamente sempre aparecia uma moça bonita de cabelos loiros e olhos azuis sentada naquela pedra. Geralmente, ela
aparecia no início do inverno. A pessoa que insiste em ver a moça, significa,
para os velhos conhecedores, que a pessoa vai morrer logo, atacada pelo
Yoopinai Maaderi.
Ninguém pode encostar ou tocar nesta pedra. Se encostar, passa poucas
horas e começa a chover, trovejando forte com temporal; e até mesmo as
pessoas sofrem de doenças como alergia, dores musculares, reumatismo, ou
aparece tumor em qualquer parte do corpo; isso geralmente acontece para
adulto. Para a criança recém-nascida, quando a mãe passa perto daquela pedra com criança sem benzimento, a criança chora muito e começa a aparecer
alergia no corpo todo, com vermelhidão, e a criança não consegue mamar
mais no peito da mãe, podendo levar à morte. A mãe que está em resguardo
nem pode passar perto e nem tocar na pedra. A mãe tem que ficar uma ou
duas semanas na sua casa e depois deve ser benzida ou orada pelos sábios ou
pastores para que ela possa sair para a roça ou fazer suas atividades em busca
de alimentação para sua família.
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Dizem que as pessoas de outras comunidades têm que tomar muito cuidado,
principalmente se estiverem com criança recém-nascida. No momento em
que tocam naquela pedra a criança começa a chorar, porque a Pedra Esquilo
não conhece a pessoa. Os sábios dizem que a pedra não conhece todas as pessoas e é por isso que sempre encanta as pessoas no seu sonho, para adoecerem. Por isso a pessoa que adoece por esse tipo de doença não tem cura com
remédio farmacêutico. Só pode ser curada pelos sábios que sabem usar os
remédios tradicionais, pelo benzedor que conhece aquela pedra. Essa pedra
hoje está localizada no porto do posto da Funai, logo acima da cachoeira da
comunidade de Tunuí-Cachoeira.
Hiiparo Yenene (Língua de Sapo)
Hiiparo Yenene é também um ponto sagrado que fica na margem direita do rio
Içana, próximo da foz do rio Cuyari, acima da comunidade Tunuí-Cachoeira.
Desde o começo do mundo até hoje ainda está viva. Dizem que tem alma e
que pode deixar adoecer a pessoa que desobedecer ao jejum e às regras do
lugar. Os homens devem evitar passar por lá quando sonham mal ou têm
relações sexuais com as mulheres; também devem evitar o local as mulheres
menstruadas e que acabaram de dar à luz um recém-nascido. São as regras
que devemos respeitar e obedecer ao passar por este lugar, ou o Yoopinai
Hiiparo Yenene pode adoecer a pessoa, que morre rapidinho.
A doença daquele lugar aparece com ferida e inchaço no corpo todo; é uma
doença séria. Os conhecedores dizem que o sapo tem veneno bem forte, e
que depois de soltar, o seu corpo começa a inflamar. A doença também só
pode ser curada por benzedores. Para evitar pegar a doença, a pessoa que
sonha mal ou tem criança recém-nascida tem que ser benzida para poder
passar no lugar.
Dzawireewhemi (Ovo de Sucuri)
Dzawireewhemi é um lugar sagrado conhecido pelos nossos antepassados e
muito respeitado. Àquele lugar ninguém podia ir sem ter conhecimento ou
sem ser benzido, porque a sucuri podia encantar as pessoas no sonho. A pessoa que sonha mal ou está kheewikani (estado de transição para a vida adulta),
tem que tomar muito cuidado. Hoje esse lugar aparece no meio do rio, como
pedra grande chamada Dzawireewhemi; aparecem duas pedras redondas uma
em cima da outra, a cinco minutos de rabeta Tunuí-Cachoeira acima.
A pessoa pode estar doente por Yoopinai Dzawireewhemi quando tem sonhos
sexuais. Os conhecedores dizem que esses sonhos podem ser considerados
como influência de Yoopinai. Para evitar a doença é melhor o sonhador ficar
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quieto em casa, pois ele pode se acidentar e adoecer se for para roça ou para
outro tipo de atividade pesada.
Antigamente os Yoopinai provocavam doenças mais comuns nas pessoas
que não faziam as dietas e rituais chamados Kalidzamai (ritual de iniciação
caracterizado pela ingestão de alimentos benzidos após período de reclusão). De acordo com os costumes baniwa, o recém-nascido tem que ficar em
casa pelo menos uma semana para purificar e fortalecer o corpo da criança.
Quando isso não acontece a criança fica fraca, vive adoecendo. Segundo os
conhecedores, estas doenças aparecem como as demais doenças causadas
por Yoopinai, em forma de tumor, dor de dente e caspa na pele.
Doodolipole (Forno de Sucuriju)
Dodolipole faz referência a um pássaro chamado surucuá, também conhecido como forno-de-sucuriju. Nós chamamos a sucuriju (cobra enorme) de
dodoliwheri e este é o nome do Yoopinai que vive neste local. Também existe
lá o Yoopinai Doodolimi, considerado manjuba da água. Esse lugar é uma
pedra que fica localizada à esquerda subindo o rio Içana, no outro lado da
comunidade de Tunuí-Cachoeira, perto da cachoeira, onde era comunidade
antigamente. Segundo os conhecedores de Tunuí-Cachoeira, as pessoas que
moram na comunidade estão acostumadas com Yoopinai Doodolimi, mas as
pessoas que são passageiras ou visitantes têm que tomar cuidado para evitar
os encantos do Yoopinai Doodoliwheri.
Existem quatro tipos de Dodoliwheri: vermelho, amarelo, meio vermelho e
meio amarelo. Todos possuem escamas, espinhos e bico. Com o bico ele pica
a criança ou o recém-nascido na pele, deixando seu espinho (limawire) e a
criança agoniada, sem conseguir dormir ou deitar na sua rede – em estado de
kapiyonikani (insônia).
No adulto, o Yoopinai Dodoliwheri provoca doenças mais comuns em pessoas
que não seguem as dietas do resguardo ou quando teimam em trabalhar na
roça ou na pescaria na semana do nascimento da criança. Esse momento de
resguardo do pai e da mãe da criança é importante para purificar e fortalecer
o corpo da criança. Quando a pessoa sonha mal, está na fase de kheewikapha
(para homens) e kanopakaroa (para mulheres). Mulheres menstruadas e
grávidas se tornam alvo do Doodolimi. Por isso devem tomar muito cuidado.
Os conhecedores dizem que as pessoas nestas situações de fragilidade devem
avisar seus parentes para que evitem o trabalho na roça e na mata, pois os
Yoopinai Doodoliwheri podem atacá-las e também pessoas próximas.
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Kamidakeeni (Praia do Marreco)
É uma praia que fica no remanso do outro lado da comunidade de TunuíCachoeira, no porto dos militares. Essa praia tem as suas origens no nome
do marreco kamida, ou seja, Praia do Marreco. Essa praia tem o seu dono,
Yoopinai Omawalinai, que aparece como borboleta, sapinho, lagartos e outros
bichos de ar e de água. Por isso, naquela praia a criança recém-nascida e
a mãe em resguardo não podem passar sem benzimento, do contrário o
Yoopinai Omawalinai pode encantar a criança. Omawalinai pode picar a criança, provocando dor, vermelhidão no corpo e choro no momento que ele assopra a criança. Naquela praia ele pode ser encantado pelo Yoopinai Omawalinai.
Os sábios dizem que muita gente, passageiros ou mesmo morador da comunidade, não tem conhecimento sobre os perigos desta praia.
Dzaawi hiwida (Cabeça de Onça)
É uma pedra respeitada pelos nossos antepassados, pois a pedra tem como o
seu dono a onça, Yoopinai Dzaawi. Diziam que antigamente sempre aparecia
o animal naquele lugar. Aquela pedra, ninguém pode passar perto sem ser
benzido. Se passar criança recém-nascida nesse local sem ser benzida, pode
pegar doença grave. A criança chora muito e começa a aparecer alergia no
corpo todo, a pele fica vermelha e a criança não consegue mamar no peito da
mãe, podendo levar à morte.
O adulto atacado pelo Yoopinai Dzaawi pode sofrer de alergia, dores musculares, reumatismo e até mesmo aparecer tumor em qualquer parte do corpo.
A mãe que está de resguardo tem que ser benzida ou orada pelos sábios para
passar aí. Dizem que as pessoas de outras comunidades têm que tomar muito
cuidado, principalmente criança nova, porque a pedra Cabeça de Onça não
conhece as pessoas.
Amana Inona oo Yewhena (Ninho do Boto)
É uma pedra branca encontrada no remanso da comunidade TunuíCachoeira. Antigamente essa pedra não aparecia, mas com o passar do
tempo acabou saindo fora do solo devido à força da água. Ela só aparece na
época do verão. Essa pedra é muito perigosa, não pode passar próximo e nem
tocar sem benzimento. Quando o homem sonha fazendo sexo, é melhor ele
se cuidar e ficar em casa. Se ele sair após ter sonhado mal, vai acabar pegando a doença do Yoopinai Yewhena.

Ninguém podia passar perto, e esse conhecimento era repassado de geração
em geração. Depois de muita influência dos não indígenas na nossa cultura,
acabamos desvalorizando os conhecimentos dos nossos antepassados. Agora,
com as escolas indígenas interculturais construídas nas comunidades da
bacia do rio Içana, temos oportunidade de voltar a fortalecer os nossos conhecimentos indígenas. Podemos mostrar para os nossos filhos e filhas, para
saberem que existem lugares sagrados que não devem ser desrespeitados.
Conhecer e contar aos nossos parentes as histórias sobre os lugares sagrados
no entorno da comunidade de Tunuí-Cachoeira é muito importante para
que continuem vivas. Precisamos incentivar os nossos filhos a continuarem
respeitando esses locais sagrados e seus donos até que chegue o fim do mundo. Devemos ter esses cuidados por onde andamos; sempre respeitando os
nossos costumes. Este trabalho investigativo mostra que, ao contrário do que
muitos dizem, os locais sagrados ainda existem em nosso território. Segundo
os sábios baniwa, esses lugares sagrados estão ainda mais fortes, por isso as
doenças que aparecem hoje são difíceis de curar. Continuam vivos até hoje.
Essa pesquisa não conta uma história alegre, mas precisamos ter o conhecimento dessas doenças para que possamos entender e conhecer a realidade e
o que acontece na nossa região, e como os nossos avós conhecem. Tudo isso
para evitar de adoecer ou levar risco de vida para as nossas famílias. Fico
muito emocionado com este trabalho sobre a minha pesquisa e espero que
este material seja aproveitado na comunidade e na escola. Embora não seja
agradável, com certeza ajudará bastante construirmos o nosso comportamento na educação no futuro. Espero que o novo pesquisador ou estudante
possa somar o seu conhecimento com este material além de todas as pessoas
que ficarem curiosas de ver este trabalho, para poder entender o que acontece na nossa vida cotidiana■
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A importância de conhecer e respeitar os lugares sagrados
Desde o princípio do mundo já existiam esses lugares sagrados, criados pela
desobediência dos seres primordiais às ordens de Ñhapirikoli. Os nossos
antepassados respeitavam muito esses locais que chamamos de yorodatta.
100 aru

Wright, R. M. (1996). Aos que vão nascer: uma etnografia religiosa dos Índios Baniwa. Tese (livre-docência). UNICAMP, Campinas.
Wright, R. (2017). As tradições sagradas de Kuwai entre os povos aruaque setentrionais: estruturas, movimentos e variações. Mana, 23(3), 609-652.

101 aru

Uma nota sobre conversas rupestres entre um kiti masigu tuyuka e um
arqueólogo arigó na Amazônia

Raoni Valle
Poani Higino Tenorio
□Maquiavel e o Contato
Em 2007 fui a São Gabriel da Cachoeira pela primeira vez para me encontrar com as lideranças André
Fernando Baniwa e seu irmão Bonifácio José. Nessa época, eu e um outro colega arqueólogo fazíamos planos de
pesquisar no rio Içana seguindo um convite dos Baniwa
e uma articulação com aquelas lideranças aruak, com
a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro
(FOIRN) e com o Instituto Socioambiental (ISA).
Deu certo. No ano seguinte fizemos uma primeira
viagem de pesquisa no baixo e médio rio Içana, onde
documentamos pouco mais de uma dezena de sítios
arqueológicos com cerâmica antiga e recente, ferramentas líticas e petróglifos. Mais interessante ainda,
retomamos, ainda que timidamente, a conversa sobre
pesquisas arqueológicas em conjunto com pesquisadores indígenas no alto rio Negro. A partir disso, gerou-se
um relatório (Valle, Costa e Lira 2008) que serviu tanto
para o IPHAN-Amazonas entender um pouco melhor a
situação do patrimônio arqueológico no alto rio Negro
naquele momento, bem como também, segundo me
disse André Fernando, para os planejamentos que os
Baniwa faziam/fazem sobre a gestão do patrimônio
histórico, cultural e ecológico indígena no rio Içana.
Contudo, em função dos descaminhos da vida, nem eu,
nem meus colegas conseguimos colocar efetivamente
o rio Içana em nossas agendas de pesquisa acadêmica.

Nós não tivemos as pernas compridas o suficiente para
dar prosseguimento a essa inclusão do alto Negro em
nossos projetos de pós-graduação que, naquela altura,
eram as únicas formas que tínhamos de seguir pesquisando na Amazônia e, por questões sobretudo logístico-financeiras, permanecemos dedicados ao baixo
rio Negro.
Não obstante, a viagem feita lá atrás em 2007 rendeu
um fruto inesperado. Naquela tarde de setembro ou
outubro, não me lembro mais ao certo, estava parado na
frente da FOIRN, encostado num muro baixo, aguardando dar a hora marcada da conversa com o André
Baniwa; foi quando encostou ao meu lado um senhor
baixinho e simpático que puxou conversa com uma
frase mais ou menos assim:
- Você é o quê? Antropólogo?
Ao que lhe disse, aproximadamente:
- Sou não, eu sou arqueólogo. É mais ou menos como um antropólogo, mas que estuda coisas antigas e gente morta.

Ao lado Se o arqueólogo olha e fotografa, o conhecedor indígena
olha e toca no petróglifo, ele sente o desenho com a mão e sente a
rocha e o lugar. Ele pensa nisso e com isso tudo junto.
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Serenamente, aquele senhor me perguntou em seguida:
- Mas o que você está lendo?
Achei a pergunta intrigante. Não me lembro exatamente mais o que estava lendo na época, mas acredito que
era o Dois anos entre os Indígenas do Koch-Grünberg.
Em seguida à minha resposta, aquele senhor mexeu em
sua bolsa e disse:
- Eu estou lendo isso daqui! E tirou lá de dentro O Príncipe
de Nicolau Maquiavel, mostrando-me bem de perto o
livro e dizendo algo como:
- É que eu preciso entender como os brancos pensam. Eu sou
um etnógrafo dos brancos.
Pronto. Esse contato extraordinário bastou para me
deixar boquiaberto e impressionado. De maneira que
precisei tomar uma cerveja para processar aquilo e fiz
a ele um convite para tomarmos duas latinhas num bar
na esquina mais embaixo na mesma rua, para que pudéssemos conversar um pouco mais sobre essa estória
de entender como os brancos pensam. O que eu não
sabia naquela altura é que precisaria fazer uma jornada
na outra direção, pois se quisesse continuar pesquisando petróglifos no rio Negro eu teria que começar a
entender, ainda que rudimentarmente, como os povos
indígenas daquele rio pensam e pensavam. Mas o que
de fato eu começava a entender ali era que tinha acabado de conhecer um ser humano fora do comum que
mudou bastante minha percepção das coisas. Foi assim
que eu e o Sr. Higino Tuyuka nos conhecemos. Hoje, 11
anos depois, mais do que meu professor de Arqueologia
Indígena e parceiro de pesquisa, ele é um amigo querido. Este texto, portanto, é fruto de nossas conversas e
trocas de conhecimentos, e por isso o assinamos em simetria autoral. De minha parte também é uma modesta
homenagem ao professor Higino Tuyuka.

O retorno
Três anos depois, em 2010 tivemos duas boas oportunidades de reencontro. Uma delas foi em Manaus,
durante o II Encontro Internacional de Arqueologia
Amazônica – EIAA, quando o Sr. Higino e o antropólogo Aloisio Cabalzar apresentaram uma comunicação
na seção temática que eu e a arqueóloga Dra. Edithe
Pereira, do Museu Goeldi, coordenamos. A comunicação
deles versava sobre a forma como os Tuyuka se relacionam com as Casas de Transformação, algumas delas
com arte rupestre, nos rios Tiquié e Uaupés. Começava
a ter naquele momento uma ideia da complexidade
do pensamento tuyuka, que engloba os petróglifos.
No final daquele mesmo ano, retornei a São Gabriel da
Cachoeira, atendendo um convite especial da FOIRN
e do ISA para participar de uma reunião cujo objetivo
principal era discutir as bases para implantação de um
programa de formação indígena de nível superior no
alto e médio rio Negro. Esta reunião colocou junto na
mesma roda conhecedores indígenas e pesquisadores
não-indígenas que desenvolviam pesquisas na região, e
possibilitou um contato e trocas sem precedentes. Nesta

Abaixo Prof. Higino Tuyuka na Ponta São João, examina um grupo de
figuras antropomórficas de cabeça para baixo, duas das quais parecem
ter figuras menores entre as pernas (partos?) (Foz do rio Jaú, 2016).

oportunidade, tive a chance de mostrar um pouco de
minha pesquisa, sobretudo as imagens dos petróglifos
no baixo rio Negro que eu vinha encontrando e documentando desde 2006.
Ainda nesta mesma reunião, me lembro que um grupo
de conhecedores baniwa e coripaco estava presente e
assistiu minha apresentação. Eu estava particularmente
curioso para retomar um contato com eles devido ao
trabalho iniciado em 2007/2008, e devido a uma orientação teórica1 que dizia aos arqueólogos amazonianistas
que os Aruak eram os mais antigos habitantes do alto
Negro (depois dos Hupda) e que provavelmente teriam
sido seus ancestrais que fizeram os petróglifos. De maneira que martelava na cabeça do arqueólogo essa ideia
de que a percepção dos Aruak seria a mais próxima de
um modelo de pensamento dos antigos autores indígenas daquela arte rupestre que eu estudava arqueologicamente (independente dos conhecimentos indígenas).
Essa forma ingênua de pensar me excitava naquela época, mas o significativo silêncio dos conhecedores aruak
em reação a minha apresentação foi suficiente para me
fazer entender que as coisas poderiam e deveriam ser
mais complexas do que eu pensava. O buraco, pois, era
mais embaixo.
Em contraste ao silêncio dos conhecedores aruak, veio
um tsunami de informações, opiniões, perspectivas de
diversos conhecedores de povos da família linguística
Tukano Oriental. Entre eles, o mais entusiasmado era o
professor Higino Tuyuka, mas não somente; parentes

1 Essa referência se deve à obra Os Aruaque de Max Schmidt
publicada em 1917 e que serviu anos depois para que Nimuendaju
(1950) retrabalhasse a hipótese do povoamento pré-colonial
do NW Amazônico, dividindo-o em pelo menos 3 momentos
linguístico-históricos: 1) Línguas Hup’däh (Maku); 2) Línguas
Aruaque; 3) Línguas Tukano Orientais. A arqueologia Amazônica

Particularmente importante para minha abertura mental inicial foi quando o Prof. Higino me explicou sobre a
existência do Jurupari de bicho. Mas ele foi cuidadoso,
não me falou sobre Wai Masa, viu que eu não tinha cabeça ainda para aquilo, apenas disse que Jurupari não era
só de gente, também tinha Jurupari de bicho. De certa
maneira, falava isso em resposta às imagens dos dois
flautistas com rabo que havia encontrado e mostrado
para eles na apresentação na maloca da FOIRN. Um na
Ilha das Andorinhas, próximo à boca do rio Branco, e outro na Pedra da Vovó, em uma das bocas do rio Jauaperi
(ver imagem inferior na página 112). As coisas estavam
explodindo na minha cabeça.
Bom, foi como disse, um tsunami, uma avalanche de
riquíssimas informações etnográficas, para as quais eu
não tinha a menor formação ou preparação acadêmica,
teórico-metodológica para saber o que fazer com aquilo
tudo, pois eu vinha da pré-história e não da antropologia. Foi nesse momento que a ficha caiu de vez. Eu
estava pesquisando de um jeito no mínimo incompleto
a história indígena do rio Negro, e eu não sabia fazer diferente. Aquelas pessoas sabiam muito mais a respeito
de arte rupestre do que eu jamais sonharia conhecer
em minha vida toda. Isso sem que eles fizessem ideia
do que a expressão “arte rupestre” significava para os
arqueólogos. Na verdade, a expressão em si como uma
entidade autossuficiente era algo desconhecido, nos
moldes de uma episteme cientificamente delimitada.

traz consigo até o presente essa hipótese, mas pode-se dizer que
Nimuendaju ajudou a fixar essa sequência em nossas cabeças
arqueológicas.
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da região do Uaupés, do Tiquié e do Pira-paraná, na
Colômbia, se aproximaram e forneceram detalhadas
explicações sobre desenhos específicos, princípios
cosmológicos mais amplos, narrativas mito-históricas e
uma enormidade de coisas difíceis, nomes e categorias
de pensamento alienígenas para mim. Ainda que eu fosse relativamente familiarizado com algumas das fontes
etnográficas, a experiência em si não podia ser antecipada das leituras de Reichel-Dolmatoff ou Koch-Grünberg.

Estava eu diante, pois, de sistemas de conhecimento
completamente autônomos em relação à arqueologia.
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Eram outras epistemologias-cognitivas, quer dizer, distintas formas de construir conhecimentos e de perceber
e teorizar sobre os fenômenos do mundo, incluindo a
arte rupestre, pensada de uma maneira viva e contextualizada. Essa arte não existe isolada, passível de ser
mensurada em si mesma, mas somente faz sentido,
somente existe no bojo de uma vida social mais ampla
e historicamente profunda. Portanto, pela primeira vez,
depois de estudar a arqueologia da arte rupestre por 15
anos, eu estava sendo exposto às vidas sociais da arte
rupestre.
Essa ideia de vida social toma em conta o fato de que
a arte rupestre está viva socialmente para os Tuyuka e
para diversos outros povos indígenas amazônicos. Isto
não implica que eles vivam na pré-história, é o contrário, a arte rupestre vive no presente etnográfico a partir
dos conhecimentos tuyuka, tukano, entre outros. Ou
seja, não é somente a ideia de que os povos indígenas
voltam no passado com a arte rupestre, eles também
a trazem para o presente. A arqueologia ocidental por
outro lado, sobretudo as vertentes mais colonialistas,
tende a congelar a arte rupestre na pré-história. Isto é,
tendem a pensar a arte rupestre como coisa do tempo
da pedra lascada, produto e processo de sociedades do
passado distante. Para essa arqueologia da arte rupestre
o estudo dessas imagens se dá como se fossem línguas
mortas, já o conhecedor tuyuka estuda por dentro a
sociologia, a antropologia, a ecologia e a epistemologia
da arte rupestre na contemporaneidade. É a isso que
estamos referindo quando pensamos na ideia de vida
social dessa arte. Portanto, sair de um jeito de pesquisar para tentar aprender de outro jeito e processar o
tsunami de informações, conhecimentos, saberes e
modos de pensar muito diversos dos ocidentais não
foi fácil naquela época e não está sendo nada fácil até
hoje. Sabe aquela cerveja do contato lá em 2007? Pois é,
continuo tomando até hoje, as ideias seguem obscuras,
mas a barriga cresceu. Talvez cerveja não seja a bebida
mais indicada para esse processo de transformação do
conhecimento.
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Fato é que, nessa reunião em 2010, ficou claro que
compartilhávamos um interesse comum em relação aos
petróglifos. Os diversos conhecedores tukano, tuyuka,
desana, makuna e outros, queriam saber mais sobre
aqueles desenhos, nem tanto o que os arqueólogos
sabiam, mas eles queriam “conhecer” os lugares em
si, onde aqueles desenhos estavam localizados. Esses
lugares são as Casas de Transformação do tempo da
Viagem da Cobra-Canoa, que se atualizam no presente
histórico via conhecimentos e ações rituais dos especialistas kumua mas que, naquele momento, a arqueologia
parecia ter o potencial de dar ela também uma contribuição àquele processo de atualização histórica. Eram e
são lugares que os especialistas rituais daqueles povos
conheciam nos sonhos, estão ligados a eles mentalmente. A conversa que entabulamos sobre as imagens, entre
outros fatores, ajudou a criar a vontade de ir lá naqueles
lugares fisicamente. Por minha parte, tinha um interesse
enorme em vivenciar essa experiência junto com eles,
acompanhá-los e levá-los aos sítios arqueológicos que
pesquisava. Daquele momento em diante, os sítios arqueológicos ganharam outra dimensão semântica para
mim, a de lugares sagrados e Casas de Transformação.
A primeira viagem
Em 2013, a FOIRN, o ISA e o Ministério da Cultura do
governo brasileiro de então, através do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN),
colocaram em prática um projeto no qual vinham trabalhando havia alguns anos, chamado Mapeo. Este projeto
implicava na cartografia cultural indígena da bacia
hidrográfica do rio Negro, que incluía o levantamento
georreferenciado dos lugares sagrados, das Casas de
Transformação e dos sítios rupestres da bacia. Mais uma
vez, tive a imensa felicidade de ser agraciado com um
convite dos organizadores desse projeto para integrar o
grupo intercultural e interepistemológico (havia ali muitas filosofias e teorias do conhecimento se cruzando,
se chocando, ou mesmo correndo em paralelo) que iria
percorrer embarcado a bacia do rio Negro, de Manaus
até São Gabriel da Cachoeira, experiência nominada

pelos organizadores e participantes de “Expedição
Anaconda”.
Em função de minhas obrigações como professor do
curso de arqueologia da UFOPA, em Santarém, Pará,
apenas pude acompanhar a expedição por 15 dias. Desta
forma, segui junto com um grupo interessantíssimo
composto por 20 conhecedores indígenas de oito etnias
diferentes do Brasil e da Colômbia, entre os quais o
mestre Higino Tuyuka, além de antropólogos(as) do
ISA, IPHAN, Universidade de Cambridge, Ministério da
Cultura colombiano, bem como um velho compadre e
ex-vizinho em Olinda-PE, o Vincent Carelli, da organização não governamental Vídeo nas Aldeias (VNA).
Estava, assim, entre pessoas queridas tendo a oportunidade de fazer aquilo que em 2010 parecia ser um sonho
distante, ir com os conhecedores indígenas do ARN visitar os sítios que havia pesquisado no doutorado, dentro
da programação que eles estabeleceram de localizar e
revisitar as Casas de Transformação daquele imenso rio,
no âmbito do projeto mapeo. Como se diz popularmente, aquele convite me deixou feliz como pinto no lixo. Foi
uma das experiências interculturais mais intensas que
vivi em 14 anos na Amazônia.
A época dessa primeira viagem, em março, não foi a
mais adequada para ver os petróglifos, pois as águas já
estavam altas e cobrindo a maioria dos sítios rupestres
naquela área entre os municípios amazônicos de Novo
Airão e Barcelos. Assim, dos 24 sítios que levantei,
apenas conseguimos visitar dois, a Ponta São João nas
proximidades da antiga vila colonial de Airão Velho, e a
Ilha das Andorinhas já próximo à foz do rio Branco.
A Ponta São João foi identificada pelos conhecedores
indígenas como a Casa do Bicho Preguiça, ou a Casa de
Aru e apresenta uma relação importante com a regulação do clima, especialmente com seu resfriamento, com
as friagens (para um aprofundamento nesta relação
ver texto específico sobre esta Casa em Tenório Tuyuka
& Scolfaro, 2017). As gravuras rupestres, ou petróglifos,
são antropomórficas (se assemelham à forma do corpo

humano) e geométricas (desenhos que não se parecem
com a forma do corpo de pessoas nem corpo de outros
animais) e lá no meio, entre as rochas, tem nove figuras
pequeninas de zoomorfos, que se parecem com figuras
de animais, mas que não foram vistas nessa viagem
pois estavam no fundo. Para mim não havia ficado claro
naquela altura, mas aqueles desenhos também possuíam relações com Kapi Masa (antropomorfos) e com Kapi
Wori (os geométricos), como mais tarde o mestre Higino
Tuyuka viria a me esclarecer.
A Ilha das Andorinhas mais ao norte é um sítio bem
diferente do anterior na arte rupestre e no ambiente
dele. O tipo de desenho que mais aparece nessa ilha é
o zoomorfo (formas que se assemelham à anatomia de
animais não humanos). Mas no meio desses bichos desenhados tem três desenhos de tocadores de flauta (ou
caçadores com carauatanas2?). Uma dessas figuras tem
um rabo enrolado na ponta, parece até que está sentado
no próprio rabo enquanto toca sua flauta, mas que não
foi vista nesta primeira viagem com os conhecedores,
também estava no fundo. Esse lugar foi também bastante comentado pelos conhecedores, e um deles, o senhor Francisco Sanchez, bará do alto Tiquié, teceu uma
explicação importante sobre a relação com as flautas
Jurupari, a partir de um desses desenhos de uma figura
semelhante a uma pessoa tocando uma flauta com um
bicho junto dela. Foi um momento especial daquela
viagem em 2013, que ficou registrado no documentário
Expedição Anaconda, da FOIRN, VNA e ISA (2017), e que
transcrevemos abaixo um pequeno trecho:

“Nosso ancestral chegou aqui nesta Casa de
Transformação. Foi uma Casa onde ele criou um
conhecimento para proteger a si mesmo. Foi através desses instrumentos cerimoniais [a flauta e o
adorno de cabeça numa das figuras visíveis] que
ele começou a criar o conhecimento para proteger

2 Grafia conforme o nheengatu do rio Negro, sinônimo de
zarabatanas.
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a saúde das pessoas. Essa Casa é muito ligada à
correnteza da água doce que garante vida às pessoas. Essa Casa também está muito relacionada à
proteção das pessoas contra afogamento no rio.
As pessoas que estavam viajando dentro da Canoa
de Transformação, elas sentiram esse perigo. É
por isso que eles já vieram vestidos com todos
esses adornos [se referindo novamente à figura].
Esses adornos eram usados para a proteção deles.
Por isso eles já vieram com todos esses adornos.
Havia um inimigo aqui neste lugar que ameaçava
a Transformação. Os adornos funcionavam como
um escudo de proteção contra esses males. Este
ser estava prestes a devorar a humanidade. Então,
o som da flauta sagrada era uma forma de proteger a humanidade e assegurar a Transformação.”
(Sr. Francisco Sanchez, in: Expedição Anaconda,
2013, filme documentário).

A segunda viagem
Durante a estação da seca de 2016, pudemos refazer
em menor escala a viagem de 2013 e ampliar o sentido
de redescobrimento dos sítios com petróglifos (Utã
Woritire) no baixo rio Negro. Estes sítios são considerados desde a perspectiva indígena tuyuka como fontes
de conhecimentos ancestrais fundamentais para o
manejo do mundo no passado, no presente e no futuro.
Para os conhecedores tuyuka, da família linguística
Tukano Oriental do Noroeste Amazônico, alguns sítios
com petróglifos são Casas de Transformação por onde a
humanidade passou desde sua origem não humana, até
adquirir suas características atuais viajando no bojo da
canoa-anaconda numa longa, antiga e ao mesmo tempo sempre viva migração mito-histórica (e.g. Andrello,
2012; Tenório Tuyuka e Cabalzar, 2012).
Isso foi no tempo quando Wai Masa (gente-peixe, ou
gente-animal não humana) e Pamuri Masa (a gente da
transformação) eram os mesmos e viajavam juntos na
barriga da anaconda ancestral. Em cada uma das Casas
por onde passaram no caminho, uma parte da transformação se efetuava e um tipo específico de conhecimento ritual, bem como objetos rituais eram adquiridos.
Utã Wori (desenhos nas pedras) nestas casas indicam os
conhecimentos e objetos da época de Transformação.
Porém, também são os conhecimentos e objetos em si
mesmos, não apenas representações simbólicas deles.
Durante o período ritual na estação da seca é quando
Kapi Masa Wori, Kapi Wori, Wai Masa Wori, Posé Wori e outras categorias ontológicas de Utã Wori, isto é, diferentes
seres que se apresentam nos petróglifos, emergem do
fundo do rio permitindo que os Pamuri Basuka (ancestrais), bem como outros seres antigos e os especialistas
rituais tuyuka vivos no presente se reencontrem uns
com os outros e conversem mentalmente uns com os
outros, revivendo ritualisticamente o passado no pre-

Ao lado Petróglifos analisados pelo Sr. Francisco Sanchez, Bará, em
2013, ele mesmo iniciado no Jurupari. Ilha das Andorinhas .

sente, transmitindo conhecimento por meio de rituais
de iniciação, nominação e benzimento ou “curação”
(bahsere) nos jovens ou em pessoas necessitadas. Os
especialistas rituais tuyuka fazem tais atividades sem
necessariamente um contato visual com os Utã Wori,
mas viajam em sua mente até os lugares com petróglifos (Utã Woritire) nestes contextos rituais.
Todavia, esta segunda viagem em 2016 foi feita em uma
época de maior seca do rio Negro, e para se visualizar
os Utã Wori que se situam em afloramentos rochosos
ribeirinhos, esta condição na Amazônia é crucial. Assim,
pudemos encontrar mais petróglifos e nos demorar
mais tempo nesses lugares, o que repercutiu nas observações que fizemos, algumas das quais aqui redescritas,
mesmo tendo sido uma viagem feita por um grupo
menor e menos diversificado, somente eu e o professor
Higino Tuyuka.
Utã Woritire
A Casa de Aru (Bicho-Preguiça) e a relação com Kapi –
sítio arqueológico Ponta São João
Os sítios entre a vila de Velho Airão e o baixo rio Jaú foram arqueologicamente definidos como uma conjunção
de antropomorfos e figuras geométricas. Na análise
tuyuka, as figuras geométricas foram identificadas
como Kapi Wori, formas vistas sob efeito de Kapi (uma
infusão alucinógena de diversas plantas entre as quais,
principalmente, Banisteriopsis caapi e Psychotria viridis
ritualisticamente tomada pelos povos da família Tukano
Oriental no alto Negro). Os antropomorfos foram identificados como Kapi Masa Wori (que são tanto representações da Gente-Kapi, quanto eles mesmos) e minoritariamente Posé Wori, ou seja, objetos sagrados de origem
mitológica (neste caso um tipo de yiseriwa, peneira
circular relacionada ao esfriamento climático causado
pelo Aru, um ser espiritual com o poder de controle
climático, especificamente controlador de friagens). De
maneira geral, o sítio Ponta São João, onde se localiza
a maior concentração destes tipos gráficos, é uma casa
de transformação, ou uma Pamuri Wi, ontologicamente
vinculada ao Kapi e à regulação climática.

Acima Prof. Poani Higino Tenório junto a um Masakura Baya com
rabo de macaco na Pamuri Wi Ilha das Andorinhas. Flauta de Wai
Masa ou flauta do Guariba? Na época da transformação Wai Masa
e Pamuri Masa eram os mesmos.

Uma observação adicional a respeito dos corpos dos
Kapi Masa na Casa de Aru é que em muitos deles há
a presença de espirais dentro. Essas espirais quando
fora dos corpos foram identificadas como kapi wori,
os desenhos vistos sob efeito do kapi, mas quando
ocorriam dentro dos corpos de kapi masa identificavam
o conhecimento e a energia vital deles que flui pelas
veias de seus corpos como sangue e fumaça do tabaco.
Essa conjunção de antropomorfos e grafismos puros (o
mesmo que geométricos) nos mesmos corpos, como
decoração corporal ou detalhes anatômicos, eram de
fato organicamente e epistemologicamente integrados,
como em um modo de existência particular. Ainda um
terceiro desdobramento dessas relações entre formas
e seres, é a integração morfológica dessas formas com
o kapiru, o pote de kapi, que também se transformava
ali no formato dos corpos de kapi masa. Assim, muitas
vezes em um mesmo desenho, três modos de existência
que poderiam estar separados em outros lugares, se
apresentavam juntos, numa continuidade transformacional entre kapi masa, kapi wori e kapiru, tudo junto e
misturado, mas passível de serem identificados em suas
qualidades particulares dentro de um mesmo desenho.
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A Casa dos objetos sagrados - Posé Wori ou Pose Wiseri
Makañe – Ponta do Iaçá
O sítio denominado Ponta do Iaçá apresenta desenhos
com formas geométricas, ou seja, que não se parecem
nem com formas de pessoas, nem com a forma de bichos
(estilo Iaçá de petróglifos). Esses petróglifos foram quase
que exclusivamente relacionados aos Pose Wori isto é, as
representações simbólicas dos objetos rituais de origem
mitológica, bem como os próprios objetos. Novamente
aqui aparece a ideia de uma natureza dual. Destacam-se
a Yiseriwa e o Yuiro (o suporte de Cuia da Vida), ambos
objetos relacionados à geração da vida (reprodução/fertilidade) e à produção de alimentos para o corpo e espírito.
Assim, Ponta do Iaçá é uma Pamuri Wi do conhecimento
aportado pelos objetos mitológicos que foram recebidos
ao longo da viagem de transformação. Ao final da análise,
o lugar e seus conteúdos foram associados pelo autor
tuyuka deste texto ao conceito de Pose Wiseri Makãne.

aporta uma carga simbólica marcadamente masculina
e ritualmente atrelada ao Jurupari (Masakurawi, o
ritual de dabucuri com flauta sagrada, como ilustrado
na imagem da página 112). Interessante observar que
na casa de Aru ou Ponta São João, há, pelo menos, dez
Kapi Masa Wori que apresentam detalhamento gráfico
da anatomia sexual sugerindo vaginas, aportando uma
carga simbólica feminina naquela Casa.

Ao lado (acima) Yuiro, o Suporte da Cuia de Vida, um tipo de Pose
Wori na Pamuri Wi Ponta do Iaçá; (abaixo) Prof. Higino analisa a
Yiseriwa na Casa dos Pose Wori, à qual também se referiu como
urupema (peneira quadrada na Língua Geral) (Ponta do Iaçá).
Abaixo Duas Yiseriwa de Aru (“peneira circular”, redonda com

A Casa das Flautas - Masakurawi, Yurupari e Wai Masa –
Ilha das Andorinhas
A Ilha das Andorinhas é diferente dos outros sítios, ela
está em utãnire, no granito. Nela se destaca a aparição
dos Masakura Baya (tocadores de flauta), dos Wai Masa
(associados às representações zoomórficas) e a fusão
dos dois conceitos em Masakura Baya com caudas
(zoomórficos). A partir dessa importante vinculação
com uma iconografia das flautas sagradas, essa Casa
foi identificada, tanto na primeira viagem por vários
conhecedores quanto, de maneira ainda mais direta na
segunda viagem pelo autor tuyuka deste texto, como
relacionada ao complexo mito-ritual do Jurupari alto
rionegrino de iniciação masculina, um sistema de conhecimentos secretos interditados às mulheres, crianças
e homens não iniciados (e.g. Hugh-Jones 1979).

furinhos) para controle da friagem e resfriamento climático na
Pamuri Wi Ponta São João.

Ainda que a ocorrência de um motivo identificado como
Ñakewasoro (a tanga das mulheres usada na dança ritual, portanto na categoria Pose Wori) esteja ritualmente
vinculada às mulheres e à natureza feminina, a expressiva ocorrência de flautistas, inclusive com um deles explicitamente apresentando uma representação peniana,
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Discussão
Este processo todo, desde a primeira viagem e mais
marcantemente a segunda, se converteu numa jornada
de transformação do pensamento. A pesquisa arqueológica de arte rupestre3 foi convertida em outro processo
de construção de conhecimento, no qual a classificação
dos tipos de formas e temas dos desenhos, bem como
a identificação da sequência de tempo em que a arte
rupestre foi feita, foram transformadas numa experiência de conhecimento acerca da natureza ontológica dos
grafismos e sobre a agência das formas gráficas: o que
são os desenhos em sua essência...desenhos? Como eles
agem no mundo e em quais circunstâncias?
Neste ponto, o professor e investigador indígena Poani
Higino Tuyuka, que se autodefine como um Kiti Masigu
(contador de histórias ou historiador), mas que não se
considera um kumu (especialista ritual em bahsere, ou
curação, e conhecedor das tradições mito-históricas),
converteu-se, por força das circunstâncias e de suas
curiosidades investigativas, no primeiro arqueólogo
indígena do rio Negro dedicado à investigação da arte
rupestre desta região. Estabeleceu, assim, uma interface entre sua tradição de pensamento e conhecimento
(tradição cognitivo-epistemológica tuyuka) e a arqueologia rupestre ocidental a partir de uma reciprocidade
investigativa comigo. Nascia a proposta de investigação
interepistemológica dos Utãpa wori, que propomos dialogar com o que Walsh (2012) definiu como a dimensão
epistêmica da interculturalidade crítica4.

3 Arte Rupestre é o nome genérico que os não indígenas usam
para se referir a pelo menos três coisas diferentes: petróglifos

As diferenças entre nossas formas de relação com a arte
rupestre, a de um Kiti Masigu Tuyuka e a de um arqueólogo Arigó, mostraram-se significativas em, pelo menos,
três níveis ou dimensões: na percepção-sensação-pensamento; na dimensão do conhecimento; e na dimensão do ser das coisas, na natureza própria delas que não
dependeria da nossa percepção.
Na primeira dimensão, uma das diferenças mais significativas é a importância da percepção táctil, do toque, do
contato físico direto entre partes do corpo e a rocha-petróglifo. Esse processo parece ser bastante importante
no modo tuyuka de construir uma relação entre corpo-mente-rocha-lugar. Abre-se com isso um caminho, um
processo cognitivo, de conexão entre a percepção dos
sentidos no mundo, a elaboração de ideias, sentimentos, conceitos e pensamentos na cabeça /corpo e a volta
deles para o mundo pela expressão, comportamento,
comunicação do corpo e da palavra.
Já para o arqueólogo é virtualmente proibido o contato
físico com a arte rupestre por uma preocupação com a
conservação dos desenhos, o que muitas vezes é a maior
motivação para as pesquisas ocidentais hoje em dia.
A coleta dos dados é sempre a partir de observações
diretas e do registro de imagens eletrônicas, às vezes
microscópicas, feitas por equipamentos digitais e por
leituras de raios-X para saber a composição química
dos elementos, como no caso de pinturas, entre outras
maneiras de coletar dados, mas evitando-se ao máximo
o contato físico e trocas químicas com a rocha e com os
desenhos. Isso nos leva à próxima dimensão.

(wori cavado dentro da superfície pedra), pictogramas (wori
pintado com tinta nas superfícies das pedras) e geóglifos (grandes
Acima (à esquerda e centro) Petróglifos dos Masakura Baya (tocadores

wori feitos no chão cavando a terra ou juntando pedras).

las prácticas – de deshumanización y de subordinación de conocimientos

de flauta) na Ilha das Andorinhas e proximidades; (à direita) Pose Wori

4 “...la interculturalidad crítica – como práctica política – dibuja un

– que privilegian algunos sobre otros, “naturalizando” la diferencia

Ñak˜e wasoro nas proximidades da Ilha das Andorinhas; (abaixo) tabela

camino que no se limita a las esferas políticas, sociales, y culturales,

y ocultando las desigualdades que se estructuran y se mantienen a

mostrando os diversos tipos de Masakura Baya (tocadores de flauta)

sino también se cruce a las del saber, ser y de la vida misma. Es decir, se

su interior. Pero y adicionalmente, se preocupe con los seres y saberes

encontrados na área de utãnire (granito) da ilha das Andorinhas e em

preocupe también por/con la exclusión, negación y subalternización

de resistencia, insurgencia y oposición, los que persistan a pesar de la

outros lugares.

ontológica y epistémico-cognitiva de los grupos y sujetos racializados; por

deshumanización y subordinación.” (Walsh 2012: 66).

112 aru

113 aru

Na dimensão epistemológica da filosofia do conhecimento, que é basicamente quando pensamos sobre
como pensamos e sobre como entendemos as coisas do/
no mundo, e que basicamente é um fluxo contínuo em
relação à dimensão anterior da percepção-pensamento,
a fronteira também ficou clara. Principalmente no que
diz respeito à vida social, mitológica, ritual, ecológica e
cognitiva dos Tuyuka que dá sentido às formas, dá significação e tradução fluida às formas, permite a sua inserção num idioma cultural vivo e cosmograficamente integrado. Essa possibilidade é inexistente na epistemologia
científica arqueológica, na qual as formas sobremaneira
significam conjuntos de informações quantificáveis,
mensuráveis a serem descritas, segregadas e comparadas, mas não sentidas, nem vivenciadas.
Os arranjos entre as formas, como elas se combinam, se
juntam e se separam, muitas vezes são tão importantes
quanto as próprias formas, e fica-se numa busca por
perceber os padrões entre formas e arranjos, as repetições, e depois que se percebeu muitas repetições entre
formas e arranjos dizemos que é um estilo, e que esses
estilos deveriam ser importantes para as pessoas que
viveram no passado e que fizeram os Utãpa Wori, sem
que tenhamos a menor ideia, nem a menor necessidade
de entender a vida social, mitológica, ritual, ecológica e
cognitiva da arte rupestre. E inventamos um sistema de
estudo da arte rupestre que independe desses aspectos.
É curioso isso, os não indígenas inventaram um jeito de
estudar arte rupestre que independe da epistemologia
indígena, justamente para tentar explicar quem eram
esses povos indígenas do passado e quais suas relações
com o mundo que construíram e no qual viveram. Ou
seja, para ajudar a entender como aquelas pessoas,
sociedades e paisagens fabricaram-se no passado, em
muitos casos, sem se importar em como pessoas em
sociedades indígenas contemporâneas pensam e usam
a arte rupestre.

passado e do presente, e a ideia de ruptura é mais forte
que a de continuidade. Via de regra, a epistemologia
científica adotada pela arqueologia ocidental não gosta
muito de basear argumentos para explicar a semelhança entre coisas no presente e no passado, como se
elas tivessem uma relação histórica de causa e efeito
direta. Essa relação direta de causalidade precisaria ser
testada, só que às vezes não dá para testar ideias sobre
a causa das coisas no passado partindo do presente,
porque simplesmente o que ocorreu no passado não
ocorre mais no presente. Ou porque os restos das coisas
do passado que poderiam ajudar a entendê-las não se
preservaram até o presente. Nesses casos pode ocorrer
um desentendimento entre conhecimento arqueológico e conhecimento científico; quando isso ocorre, a
arqueologia ocidental fica mais parecida com um tipo
de conhecimento filosófico do que com o pensamento
científico5 em senso estrito.
Ainda sobre a dimensão epistemológica, com muita
vivência etnográfica e aprendendo a língua tuyuka, um
arqueólogo ocidental conseguiria entender um pouco,
talvez, como entendem os antropólogos não indígenas,
a teoria do conhecimento tuyuka. Mas é possível que
tivesse que romper em alguma medida, ou relativizar
sua confiança ou fé na ciência ocidental.
Na dimensão do ser, das qualidades intrínsecas dos
seres viventes, de suas naturezas íntimas, que poderíamos chamar de dimensão ontológica (e.g. Viveiros de
Castro, 2002), invisível ao olhar arqueológico ocidental,

5 Por científico nos referimos a um sistema de conhecimento
que separa as ideias interessantes para explicar as coisas em
duas categorias: hipóteses testáveis e interpretações plausíveis,
e escolhe se basear preferencialmente nas primeiras. Essa noção
de testabilidade das ideias é importante para o conhecimento
científico e se estabelece pela possibilidade de observação e
medição das coisas no mundo físico e material. Essa condição
obrigatória não precisa ser atendida para que sistemas filosóficos

Um aspecto importante que marca a diferença nesse
nível é a desconexão dos tempos do conhecimento, do
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de conhecimento sejam considerados boas ferramentas para
explicar as coisas.

é que a fronteira de diferença se torna quase um abismo
entre os modos de existir e pensar. Esse parece ser o
gargalo das diferenças nas abordagens da arte rupestre
entre a arqueologia ocidental e a epistemologia tuyuka,
colocada pela impossibilidade científica de se observar
uma teoria de pensamento da arte rupestre, e não sobre
a arte rupestre. Isto é, a ideia de que um wori pode existir
como um sujeito dotado de cognição, com agência no
mundo, conhecimento e linguagem, não pode ser testada cientificamente.
Na teoria tuyuka os Utãpa Wori possuem uma natureza
mutante fluida que depende de sua rede de relações
cosmológicas com o mundo. Alternam, assim, de natureza em conformidade a esse princípio, entre representação gráfica, um desenho, um símbolo, que substitui
uma coisa que tem uma existência real em outro lugar e
tempo, e um ser gráfico vivo, que se expressa e se comporta através de sua existência rupestre naquele lugar e
tempo. Nessa alternância, os humanos vivos têm pouco
ou nenhum controle sobre essa ecologia ritual própria
dos petróglifos, que lhes é intrínseca e interna, apenas
os kumua são ocasionalmente copartícipes nesse processo quando conversam, aprendem, estabelecem alianças
e reciprocidade, mas não determinam necessariamente
essas transformações. Quando o fazem é através de uma
mediação ritual em que, por exemplo, pode-se perceber
a transformação da vida orgânica e energia vital do sangue e da fumaça do tabaco se ramificar numa espiral,
ou em múltiplas espirais interconectadas, como numa
rama de kapi.
Uma das constatações mais surpreendentes para a cabeça arqueológica ocidental foi a introdução ao conceito
de Jurupari de Bicho, que levou a aceitar a possibilidade
da existência de petróglifos dos Wai Masa e a todo um
questionamento da universalidade da agência antropogênica para definir cultura material arqueológica,
resultando na possibilidade de falarmos hoje em arte
rupestre não humana, feita e consumida por agentes
não humanos (Valle et al. 2018). A exploração da dimensão ontológica é, basicamente, impossível de ser feita

pelo arqueólogo ocidental. Neste caso, a vivência dessa
dimensão é restrita ao kumu. Tem que ser kumu para
falar, ouvir e ver os Utãpa Wori quando eles se transformam e deixam de simbolizar para ser.
Conclusão
Tendo considerado o acima exposto, a reavaliação do
corpus gráfico de petróglifos do baixo rio Negro sob esta
nova, e ao mesmo tempo antiga, perspectiva sobre os
Utãpa Wori resultou em uma modificação substancial
na maneira de classificar, bem como na significação
mesma das classificações das formas, porque a atenção
dada às formas cedeu lugar a uma dimensão de estudo
das naturezas dos seres gráficos que aqui estamos chamando de dimensão ontológica da arte rupestre.
A percepção da natureza ontológica dos motivos
gráficos implicou que as formas não eram mais representações de operações mentais de humanos, se não
que seres vivos de distintas naturezas, ou diferentes
modos de existir. Neste sentido, três eixos associados a
três lugares distintos dentre os visitados puderam ser
distinguidos. Um eixo do kapi masa e do Aru; outro eixo
dos objetos, pose wori; e outro eixo dos masakura baya
wori. Os kapi wori, ou desenhos do kapi eram transversais
entre as Casas, bem como pose wori, que ocorriam tanto
junto de kapi masa (antropomorfos) quanto junto de wai
masa (zoomorfos). Então, referências diretas aos kapi
e aos objetos mitológicos estavam em todas as casas
ainda que em quantidades diferentes. Essas duas categorias transversais correspondem justamente às formas
geométricas da classificação ocidental, todavia dividida na percepção tuyuka em dois modos de existência
diferentes.
Ainda assim, é possível se perceber diferenças nos modos de ser dos wori entre os lugares e se distinguir quais
modos são predominantes em cada Casa, ao menos em
quantidade, o que remetia a uma significação quanto
à natureza ritual específica de cada lugar. Enquanto as
formas seguiam sendo marcadores importantes para o
diagnóstico destas distinções ontológicas, o formalismo
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não era mais um fim em si mesmo, nem tampouco se
esgotava em sua dimensão material/formal. O que eram
perfis gráficos, ou estilos de formas, se converteram em
perfis epistemo-ontológicos correspondentes às distintas naturezas dos seres corporificados nos grafismos e
nas rochas, inseridos na paisagem, e em seus distintos
tipos de conhecimentos.
Neste sentido, o próprio termo interepistemologia
adotado por nós, e pensado enquanto um entrelaçamento entre no mínimo duas teorias do conhecimento,
uma ameríndia e outra ocidental, foi tensionado pelo
Prof. Higino Tuyuka que propôs como sua tradução, e
eventual substituição, a expressão “Puaro Masirĕ Masirõ”.
Segundo ele:

“Puaro Masirĕ Masirõ pode ser traduzido como dois
conhecimentos / aprendizagens unidos em status
de igualdade e reciprocidade. Tanto os conhecimentos ocidentais quanto os conhecimentos
indígenas têm valores culturais importantes para
as vidas das pessoas em ambas as sociedades, com
perspectivas de ‘bem viver’ no mundo. Os dois
conhecimentos caminhando juntos no mundo em
condição de reciprocidade e simetria epistemológica (interepistemologia), levarão à construção de
um paradigma social mais justo e promissor
no futuro. A lógica dos termos aqui expostos
objetiva, portanto, a construção de uma cultura de
respeito entre os conhecimentos” (Basoka Niretirere
Padeore)■

Ao lado Os autores em Machu Picchu durante o II Encontro
Internacional de Arte Rupestre e Etnografia, Cusco, Peru.
Na outra página Mapa mostrando a distribuição dos estilos que
a arqueologia Arigó conseguiu identificar entre os petróglifos do
baixo rio Negro (Valle, 2012).
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A região do rio Negro, sobretudo o beiradão desse rio, é resultado de um
processo colonial de longa duração. Pesquisas arqueológicas e históricas
ajudam a entender sua situação atual
Márcio Meira
Lúcia Hussak van Velthem
Helena Pinto Lima
Fernando Luiz Tavares Marques
Laure Emperaire
Décio de Alencar Guzmán1
□Este texto é uma síntese de pesquisas concluídas e
em perspectiva de continuidade no médio e alto rio
Negro. São pesquisas conduzidas por investigadores
do Museu Paraense Emílio Goeldi – MPEG, assim como
de outras instituições parceiras, e que deitam raízes
tanto no histórico de investigações acadêmicas dessa
instituição na região (ver box no final desse texto) como,
nas últimas décadas, na crescente cooperação com o
Instituto Socioambiental – ISA, com outros centros de
pesquisa e, sobretudo, com os povos indígenas Tukano,
Aruak e Maku, associados desde 1987 na Federação das
Organizações Indígenas do Rio Negro – FOIRN.

História indígena no alto rio Negro
A ocupação humana da bacia do rio Negro é remota: a
arqueologia nos informa que remonta há pelo menos
oito mil anos antes do presente. Por outro lado, embora
não haja estudos conclusivos sobre suas origens e os
movimentos migratórios pré-coloniais, sabe-se que os
povos indígenas contemporâneos estão na região há
cerca de três mil anos2, desde muito antes da chegada
dos colonizadores europeus, o que ocorreu com mais
intensidade por volta da metade do século XVII. O rio
Negro, embora distante do litoral, se configurou ainda
como uma região de colonização antiga na Amazônia,
em decorrência da abundância de mão de obra indígena

1 Esse texto apresenta a proposta de um programa de pesquisa
colaborativa que resulta da longa trajetória de pesquisas e
colaborações do Museu Paraense Emílio Goeldi com povos
indígenas do alto rio Negro. Envolve colaboração interdisciplinar
com ênfase em história, arqueologia, antropologia e
etnobotânica, na perspectiva de dialogar simetricamente com os
conhecimentos indígenas.

2 As pesquisas de Eduardo Neves e sua equipe do Projeto
Amazônia Central (Neves, 2012) no baixo curso do rio Negro,
especificamente na área de confluência com o rio Solimões,
atestam ocupações por caçadores-coletores até cerca de 8 mil
anos A.P. (A.P., anos antes do presente, ou 6.500 anos A.C, Antes
de Cristo) e uma sequência, com interrupções, de ocupações

Ao lado Prospecto da fortaleza e povoação de São Gabriel da

indígenas que se estende até os tempos da conquista europeia.

Cachoeira, onde hoje está situada a cidade homônima. Observa-

Já no alto curso do rio Negro, os trabalhos pioneiros de Neves

se a bandeira lusitana hasteada no pequeno forte e as casas

(1998, 1999) demonstram registros antigos da ocupação indígena

cobertas de palha.

datados de 3570 A.P.
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ali capturada, como também pelas facilidades de acesso
fluvial (Cabalzar e Ricardo, 2006; Guzmán, 2018; Meira,
1993, 2006; Neves, 1999, 2012; Nimuendaju, 2015; Valle,
2012; Wright, 1992, 2005).
O atual território da bacia do rio Negro deve ser visto
como o resultado de um processo colonial de longa
duração, de uma situação indígena peculiar, onde as
relações entre indígenas e colonizadores foram construídas inicialmente no contexto da expansão missionária
e militar no final do século XVII, passando pelo tráfico
de escravos e afirmações geopolíticas de fronteira entre
Portugal e Espanha, antes e após o Tratado de Madri de
1750, e seguindo pelos desdobramentos de usos variados
desses assentamentos nos séculos XIX e XX, marcados
pela violência contra os indígenas, utilizados como mão
de obra para o extrativismo dos produtos da floresta. Ao
mesmo tempo, o estabelecimento de assentamentos e a
construção de fortes militares encontravam-se inseridos
dentro de um amplo contexto histórico e geográfico na
Amazônia do período colonial, que sofreu profundas alterações desde sua colonização até fins do século passado e
que se prolonga até os dias atuais (Guzmán, 2018; Meira,
2006, 2018; Sweet, 1974; Wright, 1992).
Seguindo o padrão de conquista das coroas europeias
nas Américas, muitos dos assentamentos coloniais se
estabeleceram em aldeias indígenas pré-existentes, em
geral em lugares que já possuíam, para os povos nativos,
importância simbólica, política ou econômica. Não é
à toa que na bacia do rio Negro, muitos desses lugares
são considerados “sagrados” pelos povos indígenas
contemporâneos, inclusive pela exposição de inúmeros
petróglifos. As conclusões até agora apontadas pelos
pesquisadores reconhecem, no processo de transformação dos territórios, a importância desempenhada pelos
“lugares de contato” para os povos indígenas atuais.
Entretanto, pouco ainda se conhece sobre a história e
a arqueologia desses assentamentos indígenas pré e
pós-contato, bem como os coloniais de modo específico, como é o caso dos fortes militares, aldeamentos
missionários e residências de patrões do extrativismo
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(Andrello, 2012; Guzmán, 2018, 2017; Meira, 2018; Neves,
2006; Scolfaro et Al, 2013; Vidal e Zucchi, 1999).
A respeito da fundamental questão da ocupação humana no rio Negro, outros aspectos devem ser considerados. Uma infinidade de fatores determina as conexões
dos povos indígenas desta região com o território, os
quais envolvem, há séculos (ou até mesmo milênios),
espaços distintos relacionados com os núcleos sociais
representados pelas aldeias, comunidades e sítios, configurando paisagens carregadas de valores simbólicos.
Constitui-se o território em um espaço de vivência – de
permanência e circulação – onde se efetivam redes de
troca e de aliança, e de exploração dos recursos ambientais de forma sustentável. Os domínios territoriais
incluem ainda locais especiais onde se concentram
outros componentes do cosmos: animais, espíritos,
duplos, sobrenaturais. Tais locais são importantes na
formulação de mitos e de concepções cosmológicas que
incluem os processos de aquisição de conhecimentos e
estéticas (Cabalzar, 2010; Chernela, 1993; Cornelio et al.,
1999; Hugh-Jones, 1979; Lana e Lana, 1995).
Entre esses aspectos, destaca-se o fato da bacia do rio
Negro ser conhecida pela alta diversidade das plantas
cultivadas, em particular das mandiocas. Esta planta
destaca-se no sistema agrícola, sendo mencionada nos
relatos históricos como um cultivo estratégico para o
abastecimento de farinha dos militares, das missões, e
dos trabalhadores indígenas em várias atividades nos
séculos XVIII, XIX e XX, constituindo-se um elemento
central do extrativismo regional. O caso da mandioca
não esgota a diversidade das plantas regionalmente
cultivadas: essa riquíssima agrobiodiversidade resulta
de fluxos contínuos de plantas, espécies ou variedades,
de histórias variadas, locais diferenciados, resultando
de contatos interétnicos ou de introduções ao longo do
processo colonial. A alta diversidade de plantas cultivadas decorre da manutenção dos laços sociais da dona
da roça, seus parentes, vizinhos e conhecidos (Velthem e
Emperaire, 2016). O conhecimento dos vários povos do
rio Negro dispõe de um rico corpus mítico que dife-

rencia as plantas cultivadas (às vezes silvestres porém
consumidas), e que, de modo implícito, “conta” processos de domesticação (Emperaire, 2005, 2014; Emperaire
et al. 2009, 2012).
As pesquisas sobre a agrobiodiversidade se desenvolvem
em contextos diversificados, que incluem roças, sítios e
comunidades e enfocam tanto as formas de ocupação
espacial, como também dimensões mais amplas, relacionadas com a cosmologia, os espaços e os seres que a
compõem. Trata-se de identificar e analisar esses processos, as histórias associadas, a partir dos relatos dos atores,
que abarcam essas plantas de origem e as introduzidas,
que são objetos de memória (plantas do Solimões, da
Venezuela, de Manaus etc.) e dos agentes dessas introduções: os próprios indígenas, os comerciantes, os patrões,
os missionários, entidades governamentais, entre outros.
É, portanto, desejável que pesquisas se debrucem sobre
estes aspectos, contribuindo para o conhecimento da
dinâmica colonial e do passado indígena – profundo e
pós-contato - e para uma mais ampla compreensão dos
assentamentos indígenas e coloniais, inclusive com o
uso de fontes documentais, bem como das tecnologias
e simbologias da cultura material, conferindo uma profundidade histórica à existência da agrobiodiversidade
regional. A produção de farinha de mandioca, associada
ao extrativismo regional, tem relevância também para a
profunda influência do sistema de aviamento na região
(Meira, 2018; Velthem, 2012; Velthem e Emperaire, 2016).
Os estudos de arqueologia histórica em sítios de
assentamentos coloniais na Amazônia tiveram início
no MPEG em fins da década de 19803. Tais estudos

3 A saber, uma prospecção na área portuária de Belém, onde
existiu o Forte São Pedro Nolasco. Posteriormente, nos sítios: Forte
do Castelo, em Belém, Forte Santo Antônio, em Gurupá e Forte
Santo Antônio de Cumaú, no estado do Pará; na Fortaleza de São
José, no Amapá; e na Fortaleza Príncipe da Beira, em Rondônia.
Outros sítios coloniais têm sido investigados arqueologicamente
pelo MPEG nas últimas décadas, tais como o engenho Murutucu,
em Belém, e o aldeamento jesuíta de Joanes, no Marajó.

revelaram dados importantes para o conhecimento das
estruturas de fortes, casas, além de uma considerável
diversidade de cultura material referente aos fortes militares e outros assentamentos coloniais da região, e que
estão relacionados às trocas culturais, comerciais, ao
uso de mão de obra, às técnicas de produção, à adaptabilidade ao meio ambiente natural, e a outras questões
relacionadas ao tema. A historiografia já identificou nos
assentamentos coloniais a forte presença de indígenas
“descidos” dos altos cursos dos rios, pelas “Tropas de
Resgates”, para trabalhos compulsórios nesses diversos
locais, cujo perfil demográfico era formado por um
mosaico de povos em contato dinâmico com os agentes
coloniais, principalmente missionários, militares e
comerciantes. O estudo deste tipo de sítio no rio Negro
remete a um tema que é assaz interessante à história
indígena, a saber, os contatos e as interações entre povos nativos e europeus durante um longo período, assim
como as expressões da cultura material desse passado
e suas ressignificações no presente (Chambouleyron,
2014; Coelho e Marques, 2012; Guzmán, 2018; Lima et
al., 2018; Marques, 2006; Marques e Leite Filho, 2009;
Meira, 2018; Roller, 2014; Sommer, 2000; Sweet, 1974).
O estudo interdisciplinar de assentamentos remanescentes dos tempos coloniais possibilita a compreensão
de aspectos da colonização, de um ponto de vista que se
estende para além da documentação histórica escrita,
disponível em arquivos. Investigar o passado como um
todo requer uma abordagem que ultrapasse os métodos
da história, assumindo um caráter multidisciplinar na
medida em que a arqueologia, e em alguma medida
a antropologia, têm como objetivo também o conhecimento do passado humano, pressupondo assim a
necessidade de uma integração entre estas ciências e
demais áreas correlatas. A arqueologia possibilita o
conhecimento inerente aos restos materiais e paisagens,
que se encontram nestes sítios. A partir de um recorte
temporal de longa duração, iniciando-se bem antes da
colonização europeia, deve-se incluir as memórias e
histórias posteriores dos diversos sujeitos e categorias
sociais que constituíram o universo desses assentamen-
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tos. As pesquisas antropológicas sobre cultura material
fornecem dados a serem confrontados com os dados
arqueológicos, enriquecendo as análises, buscando
compreender os possíveis padrões de instalação,
permanências e mudanças destas unidades, verificando especificidades ambientais e organização espacial
(Kern, 1988; Ribeiro e Van Velthem, 1992).
Por exemplo, na medida em que objetivamos compreender os processos culturais a partir de artefatos que
venham a fornecer uma reconstrução da cultura peculiar vivenciada nos fortes, utilizamos os conceitos da
chamada nova arqueologia, ou arqueologia processual.
Por outro lado, ao interpretar os artefatos resultantes
de contatos interétnicos como reflexos dos meios de
vida e também dos modos de produção, empregamos as
ideias da arqueologia social, conceito que por sua vez é
encontrado na arqueologia pós-processual, como também nas abordagens da chamada história indígena. A
etnologia, a história indígena, e a ecologia histórica, por
sua vez, podem fornecer referências importantes sobre
as memórias indígenas acerca desses sítios e paisagens
localizados em áreas de ocupação tradicional de povos
Aruak, Tukano e Maku, que permaneçam ainda desconhecidas nos respectivos locais em que foram produzidos até os dias atuais. Tais referências podem contribuir
para o entendimento das percepções indígenas sobre
suas trajetórias históricas. Qual o papel desempenhado,
por exemplo, pelos povoamentos indígenas e assentamentos coloniais localizados no rio Negro, inclusive os
fortes militares de São Gabriel da Cachoeira e São José
de Marabitanas, ambos estabelecidos sobre antigas
aldeias indígenas? (Carneiro da Cunha, 1992; Orser
Jr., 1992).

colonial, à história indígena, à cultura material, aos processos de transformação cultural, à ecologia histórica e
às especificidades geográficas, além de outras possibilidades etno-historiográficas. Pode contribuir para
a produção de conhecimentos sobre a territorialidade
indígena, o processo de ocupação humana do ponto de
vista da história indígena e do processo colonial. Pode
ainda trazer subsídios para políticas de difusão e valorização cultural sobre a arqueologia e a história indígena,
assim como contribuir para o conhecimento sobre os
processos de implantação de assentamentos coloniais
e fortes militares e as formas de interação com povos
indígenas nesses assentamentos.
As possibilidades analíticas e perspectivas para colaboração não findam aí. Dada a ausência de neutralidade
de qualquer campo científico, particularmente dos estudos humanos, pesquisas de natureza histórica (e afins)
podem ser importantes ferramentas para a legitimação
de demandas e criação de políticas públicas para os
povos indígenas da região. Com este texto objetivamos
elencar problemas e possibilidades de pesquisa, mas
sobretudo, alargar os caminhos para colaborações entre
os pesquisadores do MPEG, de outras instituições e os
povos indígenas do alto rio Negro.

Ao lado 1. Carta Geográfica feita pelo matemático José Joaquim
Vitório da Costa - 1797, com a localização dos assentamentos
coloniais até aquela data no rio Negro.
Nas próximas páginas 1. Prospecto da Fortaleza de Marabitanas
no alto rio Negro – 1785. ; 2. Prospecto do Lugar de N. S. do Loreto
de Maçaraby, margem esquerda do rio Negro, acima de Santa

A potencialidade dos estudos da sobreposição de
assentamentos coloniais e indígenas no rio Negro se dá,
portanto, através da vasta quantidade de material documental histórico nos arquivos e nas coleções culturais e
biológicas de museus (inclusive nos acervos do MPEG),
e nas muitas abordagens que podem ser desenvolvidas,
relacionadas, por exemplo, à tradição oral, ao processo
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Isabel – 1783.

História de pesquisas do Museu Paraense Emilio
Goeldi no rio Negro
O MPEG tem uma longa trajetória de pesquisa e
colaboração com os povos indígenas do alto rio
Negro. Não é à toa que em seus acervos arqueológico
e etnográfico encontram-se importantes coleções
oriundas desta região, incluindo parte dos materiais
coletados no início do século XX pelo alemão Theodor
Koch-Grünberg4, e peças arqueológicas recolhidas no
rio Uaupés5. Os acervos de Etnologia e de Arqueologia
possuem expressivo conjunto de peças tombadas como
patrimônio nacional pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, como patrimônio
cultural brasileiro e são testemunhos da atuação
pioneira do MPEG desde sua fundação, no século XIX.
Entre 1950 e 1970, Eduardo Galvão (Galvão, 1979) e
Adélia Oliveira (Oliveira, 1973, 1975a, 1975b, 1979) fizeram
pesquisas entre os Baniwa do rio Içana e os processos
de mudança cultural e de aculturação entre indígenas e
“caboclos” no médio rio Negro6. No final dos anos 1970,
Antônio Maria Santos (Santos, 1984) estudou a etnicidade indígena em São Gabriel da Cachoeira, e desde
então tem colaborado com pesquisas em antropologia
e etnomusicologia nesta região (Barros e Santos, 2007).
Entre 1985 e 1988, no quadro do acordo de cooperação
científica com a instituição francesa ORSTOM (atual

4 As coleções Koch-Grunberg (1905) e José Hidasi (1960)
encontram-se salvaguardadas na Reserva Técnica Curt
Nimuendaju, no campus de pesquisa do MPEG em Belém/PA.
Têm se prestado a estudos antropológicos, mas sobretudo a
projetos de curadoria colaborativa com povos indígenas.

5 São fragmentos cerâmicos recebidos por doação, e que estão
sob a guarda da Reserva Técnica Mário Ferreira Simões, na área de
arqueologia do MPEG.

6 Os cadernos de campo originais e fotos de Eduardo Galvão e
sua esposa Clara Galvão, no rio Negro dos anos 1950, constituem

IRD), o MPEG contou com a colaboração da antropóloga
Dominique Buchillet, que atuou entre o povo Desana,
no rio Tiquié, sobretudo com pesquisas sobre xamanismo (Buchillet, 2002).
Márcio Meira iniciou pesquisas sobre o médio rio Negro
e Xié em 1986, realizando também ações indigenistas no médio rio Negro. A partir de 1994, juntamente
com Décio Guzmán, do Departamento de História da
Universidade Federal do Pará - UFPA, mantém colaboração em pesquisa e ensino sobre a história indígena
(Guzmán, 1997, 2008, 2017, 2018; Meira, 1993, 2006,
2018; Meira e Pozzobon, 1999). Entre 1997 e 2001, o
antropólogo Jorge Pozzobon realizou pesquisas no alto
rio Negro, e escreveu relevantes artigos e livros sobre os
Yuhupde e Hupda (Maku) e suas relações com os demais
grupos Tukano e Aruak da região, além de ter contribuído ativamente em ações indigenistas em parceria com o
ISA e a FOIRN (Pozzobon, 2002, 2011).
Lúcia Hussak van Velthem iniciou suas pesquisas no rio
Negro em 1995, inclusive com a montagem de exposições em colaboração com os indígenas e documentação de coleções, e desde 2005 participa do programa
bilateral franco-brasileiro Pacta (Populações Locais,
Agrobiodiversidade e Conhecimentos Tradicionais
Associados, convênio CNPq – Unicamp/IRD – UMR
208), cujos estudos em parceria com Laure Emperaire e
a ACIMRN, abordam o sistema agrícola tradicional, as
plantas cultivadas, a culinária e a cultura material associadas a esse sistema, reconhecido em 2010 pelo Iphan
como patrimônio nacional (Emperaire, 2005, 2014;
Emperaire et al. 2009, 2012; Velthem, 2012).
A partir dos anos 2000, Glenn Shepard Jr. e colaboradores passaram a desenvolver trabalhos junto ao
povo Baniwa, com ações em curadoria compartilhada
(Shepard Jr. et al., 2017) e posteriormente com trabalhos
em ecologia histórica (Pimenta et al. 2018).

o Fundo Eduardo Galvão, salvaguardado no Arquivo Guilherme
de La Penha, no campus de pesquisa do MPEG em Belém/PA e
tem servido de fonte para pesquisas antropológicas e históricas
sobre a região.

No âmbito do ensino/formação, a pesquisadora
Helena Pinto Lima atua desde 2010 como professora
colaboradora da Licenciatura Políticas Educacionais

e Desenvolvimento Sustentável, oferecida pela
Universidade Federal do Amazonas – UFAM no município de São Gabriel da Cachoeira. A proposta pedagógica
do ensino via pesquisa possibilitou que muitos estudantes indígenas das calhas dos rios Negro, Uaupés e Içana
(polos em Cucuí, Taracuá e Tunuí-Cachoeira) desenvolvessem práticas investigativas nas áreas de arqueologia,
patrimônio e afins, nas próprias línguas indígenas.
No campo da formação em nível de pós-graduação,
o recém aprovado curso de mestrado pela Capes
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior) intitulado Programa de Pós-graduação em
Diversidade Sociocultural - PPGDS, abre uma nova e
promissora perspectiva para a incorporação de estudantes indígenas oriundos do rio Negro. O programa, que
terá início em agosto de 2019, configura um projeto de
formação com perspectiva notadamente interdisciplinar, que reúne como docentes pesquisadores das áreas
de antropologia, arqueologia, linguística, sociologia,
história, ciência da informação e biologia. Com área de
concentração em “Dinâmicas históricas e contemporâneas da diversidade sociocultural”, o PPGDS prioriza
análises de transformações socioculturais na Amazônia.
O curso está estruturado em três linhas de pesquisa “Cultura e patrimônio”; “Povos indígenas e populações
tradicionais”; “Socioecologia, diversidade sociocultural e
ocupação territorial”.
Atualmente, vários desses pesquisadores, do MPEG e
de instituições parceiras, reuniram-se em torno de uma
proposta comum, com o intuito de consolidar a atuação
da instituição no alto rio Negro e fortalecer a parceria
com as instituições e povos daquela região. Trata-se de
uma abordagem acadêmica colaborativa, tributária de
várias pesquisas já realizadas na região e aberta a novas
parcerias, sobretudo indígenas. O tema em prospecção,
“Povoamentos Indígenas e Assentamentos Coloniais
no Rio Negro”, tem caráter transdisciplinar, uma vez
que envolve não somente interesses de diversas áreas
de conhecimento, com ênfase na história, arqueologia,
antropologia e etnobotânica, como busca dialogar
simetricamente com os conhecimentos indígenas■
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o rio uaupés do passado
Escritos, imagens e coleções de Richard Spruce e Alfred
Russel Wallace revelam como era essa região há 170 anos

Luciana Martins
Aloisio Cabalzar
Introdução
□Richard Spruce (1817-1893) e Alfred Russel Wallace
(1823-1913) foram dois naturalistas britânicos de
destaque no século XIX - o primeiro como um dos mais
importantes botânicos da Amazônia e, o segundo,
como um dos formuladores da teoria da evolução das
espécies, a principal da biologia e que estrutura o desenvolvimento dessa disciplina. Viagens de pesquisa à
Amazônia foi o que os aproximou. Eles se tornaram amigos, conviveram na região e o interesse pela natureza
nos trópicos os manteve próximos. Spruce permaneceu
por quinze anos (1849-64) no norte da América do Sul
antes de regressar para a Inglaterra. Ele coletou muitas
amostras de plantas e artefatos dos povos indígenas feitos com plantas, enviando-os a William Hooker, Diretor
do Jardim Botânico Real de Kew, em Londres, e a George
Bentham, que identificava e descrevia as plantas, além
de atuar como seu agente, vendendo as amostras de
plantas para outros colecionadores na Europa. As coleções de Spruce encontram-se atualmente depositadas
em herbários e museus de vários países, principalmente
em seu país de origem. Wallace chegou um ano antes a
Belém e regressou para Londres em 1852, mas não teve a
mesma sorte, já que seu navio naufragou depois de um
incêndio. Ele ficou à deriva e foi resgatado dias depois.
No entanto, a maior parte de suas coleções de espécimes e artefatos, arduamente reunidas e conservadas
ao longo de sua viagem de quase cinco anos, seguia na

mesma embarcação e foi quase toda perdida, com exceção de algumas anotações, seus desenhos de palmeiras
e peixes e o rascunho do mapa do Uaupés1.
Spruce e Wallace não estiveram juntos durante todo o
tempo de suas expedições, mas em alguns momentos,
uns mais felizes do que outros, encontraram-se e passaram dias juntos. Havia uma parceria e uma complementação no foco de pesquisa. Além das palmeiras,
Wallace se interessava também por peixes e pássaros.
Posteriormente, Wallace buscou dar maior visibilidade
ao importante legado de Spruce, editando, a partir de
seus diários e cartas, o volume intitulado “Notas de um
botânico na Amazônia”, publicado em 1908, quinze anos
após a morte do botânico. Desse modo, é importante
tratar os dados deixados por ambos de forma conjunta
e complementar. Diferentemente da especialização que
se observa hoje em dia entre as áreas de conhecimento na academia, apesar do principal interesse desses
pesquisadores do século XIX ter sido no “mundo natural”, na “descoberta”, e na identificação e descrição de
espécies animais e vegetais, paisagens, clima e geologia,

1 A coleção de desenhos de peixes de Wallace foi publicada no
Brasil em 2002 (Ragazzo, 2002). Das anotações que sobreviveram,
Wallace publicou um livro sobre a viagem (1853) e outro sobre as
palmeiras amazônicas (1953). Veja também: Martins (2018).

Ao lado São Gabriel do Rio Negro por Richard Spruce,
1852 RS.10930 MS/236/31.
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eles também fizeram observações sensíveis e relevantes
sobre a situação dos povos indígenas e sua organização
naquele tempo, muito úteis para entendermos a história
recente dessas populações.
Sem pretender dar conta da riqueza dos materiais
deixados por Spruce e Wallace (ver Hemming, 2013),
o objetivo desse texto é apresentar o rio Uaupés como
foi descrito por ambos em meados do século XIX. São
examinados uma carta diagramática inédita de Spruce
(motivação inicial para a escrita desse texto, que acabou
se expandindo além dele) ao lado de trechos de seus
diários manuscritos e correspondência, bem como o
mapa e o livro publicados por Wallace. Desse modo, é
possível vislumbrar a situação sociocultural e os conflitos causados pelos abusos praticados pelos comerciantes daquele tempo, o que nos revela como essas práticas
são antigas. Além disso, a carta de Spruce contribui para
a discussão sobre política cultural e ocupação indígena
hoje, mostrando a importância de documentos como
esses. O artigo aponta, assim, para a relevância de se
analisar cuidadosamente o arquivo visual das viagens e
expedições antigas.
As viagens de Wallace e Spruce
Antes de chegar ao Uaupés, Spruce levou dois meses
para subir de Manaus até São Gabriel da Cachoeira
(entre novembro de 1851 e janeiro seguinte). São Gabriel
naquele tempo não passava de uma pequena vila com
sua fortaleza, construída na década de 1770, já em
ruínas. Segundo ele (2006: 211), “quase toda a população
local se restringe aos soldados da guarnição. Pois bem:
sabe como é que no Brasil se recrutam soldados? Vou
contar. Quando alguém comete um crime punido com a
pena de degredo, é recrutado e despachado para um dos
postos da fronteira. Assim, dos quatorze homens que
compõem a guarnição de São Gabriel, não há um que
não tenha cometido algum crime grave, e pelo menos
a metade é de assassinatos.” Mesmo queixando-se de
roubos, falta de comida, morcegos hematófagos e outros problemas, Spruce permaneceu aí por mais de sete
meses (janeiro a agosto), depois dos quais seguiu sua

jornada para o Uaupés, onde permaneceu outros sete
meses (entre 21 de agosto de 1852 a 8 de março de 1853).
Spruce seguiu os passos de Wallace, que já havia partido
para o alto rio Negro mais de um ano antes, em agosto
de 1850. Depois de ter permanecido tempos em Guia
(alto rio Negro), com uma curta viagem ao rio Cubate
(afluente do Içana) e uma temporada de dois meses
a montante no Negro, quando chegou até Yavita, já
no Atabapo (afluente do rio Orinoco), Wallace fez sua
primeira incursão ao Uaupés entre junho e agosto,
chegando até Iauaretê. Essa viagem o encantou de
tal forma, que ele decidiu empreender uma expedição maior, com objetivo de chegar até a cachoeira de
Yurupari (a montante da atual cidade de Mitú, capital
do departamento colombiano de Vaupés). Para tanto,
seguiu para Barra (Manaus) para comprar mercadorias
e preparar adequadamente essa segunda viagem. Em
Manaus, encontrou-se e dividiu com Spruce a mesma
casa de apoio. Depois de dois meses, seguiu rio Negro
acima novamente. Dessa vez, porém, sua sorte foi outra.
Já em Moura (no baixo rio Negro) caiu doente, com febre, provavelmente malária, e só conseguiu se recuperar
precariamente. Na foz do Uaupés, em São Joaquim, ele
voltou a ter febres frequentes e seu estado de saúde se
deteriorou quase até a morte. Só conseguiu retomar
viagem rio acima quase três meses depois, mas mesmo
assim bastante enfraquecido – “sentia-me ainda tão
debilitado que só com grande esforço conseguia entrar
na canoa e sair dela,” conta em seu livro (Wallace, 1979
[1853]: 213). Essa doença muda seu humor e a disposição
para a pesquisa. Assim, enquanto na primeira viagem
Wallace mostra um interesse vivaz e produz ricas descrições de aspectos socioculturais e do meio ambiente, na
segunda prevalece o desânimo e a irritação, que levam
ao empobrecimento de suas percepções. Spruce foi para
o Uaupés alguns meses depois que Wallace já tinha
regressado para Manaus.
John Hemming argumenta que as descrições dos povos
indígenas deixadas por Wallace e Spruce são seu “legado mais importante” (Hemming, 2013: 193): “tais relatos

Acima Vila de São Gabriel por Richard Spruce,
1852. RS.10931 MS/236/32.

jamais poderiam ter sido feitos pelo punhado de brasileiros que andavam por lá. Os chamados ‘civilizados’
geralmente tinham o propósito de regatear mercadorias
por produtos nativos. Eles não estavam interessados
nos costumes ou crenças dos índios, queriam mais é
explorá-los. Durante essas décadas, houve uma ou duas
inspeções por funcionários ou missionários; mas eram
relatórios lacônicos para o governo provincial - que
pretendia transformar os povos indígenas em caboclos dóceis.”2
Apesar disso, esses comerciantes tornaram-se informantes e parceiros dos dois naturalistas britânicos. Como
Spruce reconheceu, a carta esquemática do Uaupés foi
desenhada “de acordo com senhores Chagas & Mello.”
Escrevendo para Wallace, Spruce disse que Chagas, com
quem Wallace também estava familiarizado (Wallace,
1889: 220), era um homem muito útil e “um grande

canalha.”3 Eles, junto com Amansio e Agostinho, foram
os comerciantes com quem Spruce mais socializou no
Uaupés, desfrutando de sua companhia e da sensação de
segurança que eles lhe proporcionavam. Como fica claro
na correspondência de Spruce, ele só pôde ficar em São
Jerônimo (Ipanoré) por meses porque eles cuidavam de
seus pertences quando saía para as excursões de coleta
botânica. Esta observação nos dá uma pista da atmosfera
de desconfiança entre brancos e indígenas naquele tempo. Spruce relatou assim para Wallace: “o novo Diretor do
Uaupés (Jesuíno) acaba de retornar do alto rio. Ele parece
não ter realizado nada. Seu objetivo era induzir o povo a
sair dos igarapés e se instalar em malocas nas margens do
rio. ‘Não’, disseram eles, ‘o governo nos convida a fazer isso
apenas para que possa nos atrair mais facilmente para o
serviço’. Muito espertos, não?” 4

3 Carta de R. Spruce a A. R. Wallace, 2 de julho de 1853, Natural
2 Todas as traduções do inglês para o português foram feitas
pelos autores.

History Museum, Alfred Russel Wallace Family Papers, WP1/3/26.

4 Carta de R. Spruce a A. R. Wallace, 10 de outubro de 1852, Natural
History Museum, Alfred Russel Wallace Family Papers, WP1/3/25.
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Spruce estava se referindo ao tenente Jesuíno Cordeiro,
que, como observa Hemming, “fora enviado pelo novo
governo provincial em Manaus para ser diretor dos
índios do alto rio Negro” (Hemming, 2013: 194). Ele menciona ainda que um “presidente provincial posterior,
Albuquerque Lacerda, relatou que a região estava mais
abandonada do que nunca” (Hemming 2013: 194). Esse
estado de abandono e desmando, durante o qual os
índios ficavam à mercê dos comerciantes e diretores dos
índios, como bem caracteriza Wallace e Spruce, perdurou por várias décadas ainda, intensificando-se com o ciclo da borracha no começo do século XX, como relatam
Koch-Grünberg e Schmidt (ver Kraus, 2018). A chegada
e gradual instalação dos missionários salesianos, já na
década de 1920, gerou mudanças e um certo controle da
atuação dos comerciantes e patrões, mas trouxe outros
problemas e prejuízos para os povos indígenas, como
a catequização e a escolarização forçada em missões,
assunto de que não vamos tratar aqui.
O rio Uaupés
Como ponto de partida, é importante destacar que, antes da chegada dos naturalistas britânicos à Amazônia,
essa região havia passado por algumas transformações.
A capital da província do Amazonas havia sido transferida de Barcelos para Manaus, levando a um certo
esvaziamento e decadência econômica dessa região.
Para agravar, entre 1835 e 1840, houve um período de
intensos conflitos e revoltas, a Cabanagem. A repressão a esse movimento popular levou à dispersão ou
refúgio de sua população. Soma-se a isso as doenças

que assolavam o rio Negro, como a malária, que não só
vitimou Wallace, como levou seu irmão caçula a óbito. O
saldo desse histórico ainda se fazia sentir, como assinala
Spruce (2006): “esse rio Negro poderia chamar-se ‘rio
Morto’, pois nunca vi região tão erma! Em Santa Isabel
e Castanheiro, não havia vivalma quando ali cheguei,
e três cidades assinaladas nos modernos mapas que
trouxe comigo simplesmente desapareceram da face
da Terra!”
Wallace já começou a revelar sua acuidade e sensibilidade como naturalista e pesquisador na viagem à
Amazônia, a primeira delas. Suas contribuições vieram
a público pouco mais de um ano depois de seu retorno à
Inglaterra, em 1853, com a publicação de seu livro “Uma
narrativa das viagens ao Amazonas e rio Negro, com notas
sobre as tribos indígenas e observações sobre clima, geologia
e a história natural do vale do Amazonas”, título que revela
a abrangência de suas aspirações. Ele trouxe muitas
observações, análises e descrições relevantes para o
conhecimento dessa região. Aborda temas tão diversos
como a logística da produção e do comércio em um
tempo em que não existia motor de uso fluvial – os deslocamentos dependiam do remo e da vela; a distribuição dos piaçabais em apenas alguns poucos afluentes
do rio Negro; o número provável de espécies de peixes
que ocorrem na bacia desse rio (500 a 600, mesmo
número que se estimou recentemente – ver Goulding
1988); a caracterização sofisticada do clima na região, na
qual já identifica sua baixa sazonalidade e a complexidade de microclimas sub-regionais. Em relação a esse

último assunto, Wallace faz um relato sobre a friagem
que alcança o alto Amazonas e o rio Negro, embora não
tenha chegado a presenciá-la.
As descrições etnográficas de Wallace são importantes
para compreendermos a ocupação do rio Negro, e do
Uaupés em particular, naquele tempo - as malocas ali
existentes, suas práticas rituais e, em conjunto com a
carta de Spruce, a localização dos povos indígenas (ou
grupos de descendência). Embora o mapa de Wallace
seja mais completo e detalhado, a carta esquemática
de Spruce faz referência aos grupos de descendência
presentes na maioria deles.
Na primeira viagem de Wallace ao rio Uaupés, o primeiro local que ele descreve com mais detalhes é uma
maloca no paraná do Açaí. “Era a primeira que encontrávamos. Tratava-se de uma construção sólida e ampla, de
quase uma centena de pés de comprimento [aprox. 30
m], por cerca de 40 [cerca 12 m] de largura e 30 [cerca 9
m] de altura, bem reforçada, toda feita de troncos cilíndricos lisos e descascados, e coberta com as folhas em
leque da palmeira caraná” (Wallace, 1979: 176). Wallace
segue fazendo uma detalhada descrição da arquitetura
e da ocupação da maloca. “Entrei na habitação e tive a
grata satisfação de ver-me por fim diante dos verdadeiros habitantes da floresta” (idem: 177). Ele se surpreende
com a diferença entre os moradores “semicivilizados” do
rio Negro e aqueles do Uaupés: “a impressão que tive foi
de ter sido transportado para um outro canto do mundo.” Descreve o modo de se vestir, os adornos, os cabelos
compridos e amarrados dos homens, os artefatos de
uso na casa, destacando o colar de quartzo furado, que
o intriga.

Na página anterior Rio dos Uaupés, por A. R. Wallace.
Nas próximas páginas Rio Uaupés, por Richard Spruce. Maps R.
Spruce S. America (Amazon). Ver adiante à p. 145, “Mapeando o rio
Uaupés: a carta inédita de Spruce”.

Saindo de Açaí, ele alcançou outra povoação, também
em um igarapé que ele não cita o nome, composta por
duas malocas e uma casa, que se trata provavelmente de
Embaúba (grafado nas fontes antigas como Ambaúba
ou ainda Umbaúba, como no detalhe do mapa de
Wallace na página anterior, que também aparece no
mapa de Stradelli de 1890-91, e onde hoje está localizada a atual comunidade de Matapi ou Monte Alegre).
Em seguida eles chegam a Ananás-Rapecuna, que
“consistia de uma maloca rodeada de diversas casinhas,
pois muitos de seus moradores, ao regressarem das
viagens que haviam feito aos povoados do rio Negro
com os comerciantes, resolveram imitar o costume de
residir em habitações separadas” (ib.: 178). Wallace faz aí
uma rica e detalhada descrição de uma festa cerimonial
dos Tukano. Daí eles chegam ao Mandi-Paraná, “onde
também havia uma maloca” (ib.: 180) e, no outro dia, a
São Jerônimo, onde atualmente está a comunidade de
Ipanoré. “Esta aldeia não tem maloca, mas sim uma porção de casinhas. Foi fundada pelos portugueses alguns
anos antes da Independência” (ib.: 181). Atravessando
as fortes corredeiras e cachoeiras acima de Ipanoré,
chegam a uma maloca, que ele não nomeia, mas provavelmente trata-se de Urubuquara. Dois dias de viagem
a montante, alcançam Juqueí-Rapecuma (Ponta-de-Sal)
e, com mais um dia e meio, Iauaretê, onde permanecem
por uma semana. “Fomos fazer uma visita ao tuxaua
[Calisto] na maloca. Esta era, no gênero, uma importante edificação. Media 115 pés [35 m], 75 [23 m] de largura e
25 [7,6 m] de altura, tendo, como sempre, as tradicionais
vigas e folhas de palmeira negras como azeviche, devido
às fumaças de muitos anos. Ao lado da maloca, havia
cerca de uma dúzia de pequenas habitações privadas,
formando assim um pequeno povoado” (ib.: 182).
Wallace raramente refere-se ao nome dos povos
indígenas, mas em Iauaretê ele fala dos “uaupés”, sem
maiores explicações. Em seu mapa, no entanto, ele usa
esse termo genericamente, identificando o rio como
“Rio dos Uaupés”, mas também como “R. Uacaiari” –
Caiari é o nome mais antigo desse rio, hoje designado
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Nations
13 T” = Tucano
10 T = Tariana
5 D = Deçana
8 P = Pirá Tapuya
6 M = Macú
12 Ti = Tijúca
3 C = Cubéu
15 U = Uanáná
2 Car = Carapaná
11 Tat = Tatú
1x = Cauí-Dyará C-d
16y = Japuí-tapuya
7 Mu [com til] = Mypiti-tapuya
14 U = Ubinana
4 Cue = Cucana
9 Pu[com til] = Pucasú
0 B = Baúna
1.C-a = Caui-arí
Where 2 or more nations inhabit the same site, their names
are written in the order of their numbers

(1)Comº dos Uananas núma ilha
------------------- Tuchauas na beira esqª um pouco acima
(2)A åshort portage to R Paapurí
(3)Sources near Papunaná
Acima da boca do Kerarí a mãe do Rio e agua branca
e tem balsa pelas duas beiras em serrinhas
(4)A short portage to Paapurí
(5)Os Indios são vestidos até com colete – ponchos são freq.
ap= agua preta
ab= agua blanca
Na parte de baixo, à esquerda, Spruce lista os povos
indígenas:

Localidades10

Povos (Wallace) 11

Povos (Spruce)12 Observação atual13

Localidades10

Povos (Wallace) 11

Povos (Spruce)12 Observação atual13

São Joaquim

Queianás

Cueuana
PT
TD

Querari (Quiriri)

Ipecas (patos)

C

Ambaúba
Ananás
Tiquié (rio)
Ira
São
Jerônimo / Panuré
Urubuquara
Paraná Japú
Paraná Juqueira /
Juquira-rapecuna
Iauaretê abaixo

Macunás,
Taiaçus, Tijucos
Tarianas

Arapaçus
Uaracus
Mucuras
Ananases

Iauaretê

Pacu
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Tariana
TPD
TPD

TTPD

Papuri

Umari
Jaboti-rapecuna
Bacaba
Japú
Arara
Jaboti
Tatu
Caruru
Tucunaré
Matapi
Japurá-girao
Jacaré
Jutica
Assai-paraná

T, TD, D Tyuca
M
TDT

TPD14

São Joaquim é uma comunidade desabitada, mas seu casario
é mantido para a semana da festa do padroeiro, feita a cada
ano. Próximo, a montante no rio, está Monte Cristo ou Tapiraponta, habitada por Desana, Tukano, Yuhupda e Hupda
Próximo à atual Matapi ou Monte Alegre, de maioria tukano e desana
Tukano
Os grupos de descendência assinalados por Spruce continuam majoritários, junto com os Hupda e Yuhupda
Tariana. Nome atual é Ipanoré.

Desana, Hupda

Parece que a presença wanana registrada por Wallace era
passageira. O território de ocupação desse povo é acima de Arara.
Iauaretê é hoje uma cidade indígena (com cerca de 2500
pessoas), com presença dos diversos povos que habitam a
bacia do Uaupés. O predomínio segue sendo Tariana, com
forte presença tukano.
Rio que serve de fronteira entre Brasil e Colômbia, até Melo
Franco. Há maior presença tukano, pira-tapuya e desana,
além dos hupda – atualmente majoritários.

T
TD
Essa é uma região de predomínio dos Wanana (Ananás)
ou Kotiria, as principais comunidades são Caruru e Jutica.
Secundariamente, estão presentes os Desana, Tariana,
Tukano e Kubeo.
Cobéuas

Uanana
TTDC

Rio de ocupação kubeo.

Jis (machados)
Cauás
(marimbondos)
Macucu
Naná
Suasú
Tipiaca
Abiu-paraná
Tucunaré
Cucura-paraná
Taiaçu
Aracapuri
Tamanduá
Uacurauá
Tatu
Pycasu
Macaquinho
Mykura
Cuduiari (Cuquiari) Coró-corós

C

U
DD
U
C
U
U
C
C
C
C
C Baunás

Rio de ocupação kubeo.

Bauanas
Tatus
Cachoeira Jurupari Carapanãs

10 São incluídas aqui as localidades mencionadas por

dos Planos de Gestão Territorial e Ambiental das terras indígenas

Wallace e Spruce.

do médio e alto rio Negro.

11 Povos identificados por Wallace.

14 Segundo Spruce: “A poucas horas da foz do Paapuris, fica uma
maloca de índios piratapuias, e um pouco acima uma outra, só

12 Iniciais dos nomes dos povos indígenas, conforme

que de índios tucanos. Perto das cabeceiras (junto às quais se faz

identificados por Spruce no mapa.

uma baldeação, seguindo-se por terra, em curta extensão, até um
afluente do Japurá) fica a terra dos índios carapanãs” (2006: 232).

C
U

A partir dessa comunidade, o predomínio passa a ser kubeo,
com algumas áreas menores de domínio Wanana e desana.

13 Os dados relativos aos grupos étnicos / de descendência
predominantes foram atualizados no levantamento de dados
realizado por ISA e FOIRN no âmbito do processo de elaboração

141 aru

como Uaupés. Sabemos, através de etnografias recentes
(Andrello, 2012), que Calisto e a maioria dos moradores
de Iauaretê eram tariano – povo da família linguística
Aruak que migrou para o Uaupés e adotou paulatinamente a língua tukano, dominante nessa região, com a
sucessão de gerações.
Em seu regresso, Wallace para uma semana em JuqueíRapecuma, onde encontra “diversos índios da nação
cobéus, cujas tabas se localizam no alto curso do rio.
Pode-se distingui-los facilmente pelos enormes furos
que fazem nos lóbulos das orelhas, permitindo-lhes
neles enfiar um pedaço de madeira do tamanho de uma
rolha” (ib.: 190). Daí foram para Urubuquara, maloca
de Bernardo.
Em sua segunda viagem, embora combalido pela malária mal curada, Wallace vai mais longe no rio Uaupés.
Acima de Iauaretê, o rio corre num leito pedregoso,
com frequentes corredeiras e mesmo cachoeiras, várias
delas muito fortes, que dificultam e tornam a viagem
especialmente perigosa. A primeira maloca que ele registra é em Uacará (garça-branca), seguida por outra em
Japuma, onde pernoitaram. Passaram por Taiaçu (onde
hoje há uma comunidade tariana) e por Umari, “onde há
um sítio” (ib.: 215). Seguindo rio acima, o autor denomina várias corredeiras, mas até chegar a Caruru, centro
dos Uanana, não descreve quais delas eram habitadas.
Nesse local permaneceu cinco dias, já que precisavam
consertar a canoa, que fazia muita água. “A aldeia constava de uma grande maloca e um considerável número
de casas em volta dela. A frente da maloca era pintada
com muito bom gosto, toda com losangos e círculos
vermelhos, amarelos, brancos e pretos. (...) Os índios
eram da tribo dos ananases ou ‘abacaxis’” (ib.: 216). Foi
aí que ele foi introduzido aos instrumentos de jurupari.
“Desde o momento em que se escutam esses instrumentos pela primeira vez, desaparecem por completo
todas as mulheres, sejam novas ou velhas. Trata-se de
uma exótica superstição dos índios uaupés” (ib.: 217). A
maneira como ele usa aqui a designação uaupés sugere
que está se referindo ao conjunto dos povos Tukano –
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família linguística da qual os Uanana fazem parte – ou
dos povos que habitam no rio Uaupés, naquele tempo
mais conhecido como Caiary. Mais adiante em seu texto,
Wallace diz que os índios dali se assemelham aos do
curso inferior do rio: “os homens costumam perfurar o
lábio inferior, passando pelo orifício duas ou três fileiras
de pequeninas contas brancas. Pode ser, porém, que
esse costume tenha sido tirado dos índios tucanos, pois
as tribos daqui são muito misturadas entre si” (ib.: 218).
Aqui, provavelmente, ele se referia aos Tukano propriamente ditos, e não aos povos Tukano como família
linguística.
Wallace continua fornecendo a toponímia do rio
Caiary, detendo-se em Uaracapuri, “aldeia composta de
diversas malocas. A primeira que visitamos era habitada
por índios da nação cobéua” (ib.: 220). Ele segue mais
um trecho do rio, até finalmente chegar a Mucura, logo
abaixo da foz do rio Cuduari, seu ponto final, ainda
distante da cachoeira Yurupari, que ele desistira de
alcançar.
Ciente de que Wallace já havia percorrido o rio Uaupés
antes dele, estudando a geografia e a natureza da
região com afinco, e dada a riqueza da vegetação com
que se deparava, Spruce, por sua vez, passou a maior
parte do tempo na região dedicando-se às coleções
botânicas. Como ele apontou, dos 500 espécimes que
coletou na região, cerca de quatro quintos eram novos
para a ciência (Spruce 1853: 34). “O trabalho mecânico
de secar plantas é tão grande aqui,” explicou a William
Hooker, “que me restava muito pouco tempo para fazer
observações de ordem geográfica e outras mais” (Idem).
Spruce, porém, começara a coletar artefatos indígenas
do Uaupés antes mesmo de explorar a região. Como ele
explicou numa nota breve a William Hooker,

“Tive muita sorte em conseguir comprar uma coleção [de artefatos] de um comerciante que havia
subido uma boa distância ao longo do rio Uaupés;
esta incluía muitas coisas de grande raridade,
especialmente as pedras usadas pelos tuxauas ou

chefes, que conseguiria obter uma libra por peça
no Pará. Conheço pessoas que as procuraram por
anos, mas sem sucesso.

algo vegetal pertencendo a eles; e esta é a desculpa para introduzir no Museu penas, dentes de
macacos, etc...”

Há duplicatas de quase todas as peças, é que o
dono se recusou a vendê-las separadas, pois eu
provavelmente me contentaria com apenas uma
de cada. Talvez você queira ficar com a coleção
toda para o Museu, apesar de alguns objetos não
terem em si quase nada de vegetal [...].

O que este diálogo entre Spruce e Hooker deixa transparecer é que o interesse de Hooker nos artefatos indígenas relacionava-se estritamente ao que estes pudessem
demonstrar em termos de utilidade das plantas. O que
eles pudessem exemplificar em termos de cosmologia
indígena não era uma prioridade para ele (na verdade,
muitos dos objetos de caráter mais etnográfico coletados por Spruce foram doados mais tarde ao Museu
Britânico). Spruce, entretanto, estava genuinamente
interessado em entender como esses artefatos eram
utilizados, descrevendo-os detalhadamente em suas
cadernetas de campo. Assim, ao término de sua viagem
de sete meses no Uaupés, escreveu ele a Hooker (Spruce
1854: 33):

Um índio carpinteiro levou uma semana para
fazer a caixa em que lhe envio essas coisas, pois
ele teve de cortar duas árvores na floresta, de cada
qual fez um par de tábuas. A madeira é marupá,
que é muito utilizada no Amazonas e no rio Negro
para fazer arcas. Esta caixa vai lhe render vários
espécimes da madeira. Nunca vi esta espécie nem
em fruto, nem em flor. [...]
Fui obrigado a deixar fora o escudo e o banco por
falta de espaço – serão enviados na próxima vez.
Estou acabando de sair para o Uaupés com uma
tripulação de nove índios. Devo levar três ou
quatro dias para chegar à foz desse rio, apesar da
distância ser apenas umas dúzias de milhas; mas
toda a distância é ‘cachoeira’.”5
A cautela de Spruce em enviar toda a coleção para o
Museu de Botânica Econômica de Kew tinha fundamento, como confirma a resposta de William Hooker:

“Recebemos sua última remessa do Rio Negro
para o Museu, e paguei 20 libras por toda a coleção. Alguns dos artefatos não são realmente tão
botânicos como eu gostaria, mas a maioria tem

5 Carta de R. Spruce a Sir W. J. Hooker, 19 de agosto de 1852,
Royal Botanic Gardens, Kew (RBG Kew) Archives, Director’s
Correspondence 71/367.

“Como agora passei vários meses entre esses índios, vi todos esses artigos sendo usados, e tenho
duas correções a fazer na descrição inicial que
lhe enviei. O murucú ou lança, é realmente usado
em guerra; e a pedra branca é usada por todos
os homens, e não somente pelos chefes (como
havia sido informado erroneamente). Apenas
àqueles de descendência ‘real’ é permitido usar a
pedra perfurada longitudinalmente, ao invés de
transversalmente.”
O impulso colecionista de Spruce não era portanto
apenas cumulativo, pois ele se esforçava em qualificar os objetos que colecionava. Um bom exemplo
disso é o retrato delicado de Anássado, uma menina
tariana de seis anos, que se encontra hoje no acervo
da Royal Society em Londres. Cuidadoso em retificar
que “os olhos estão separados demais”, Spruce anota
o significado do seu nome, “Avó das Araras”, seus laços
de parentesco, “neta de Wiáca, sobrinha de Caali”, sua
localização, “Iauaretê -cachoeira, Rio Uaupés”, descrevendo seu corte de cabelo e assinalando o fato de que
“ela usa a pedra branca longitudinalmente, como todos
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Além de colecionar amostras de plantas e artefatos,
Spruce também compilou vocabulários de 21 línguas
indígenas, “na sua maioria usadas por tribos habitando além das fronteiras do Brasil”, como relatou numa
carta ao amigo e farmacêutico Daniel Hanbury6. Spruce
dedicou mais de um ano à compilação desses vocabulários. Ele pretendia enviá-los à Sociedade Antropológica,
juntamente com uma introdução sobre “as nações
indígenas, suas localizações, modos e costumes”7.
Infelizmente, por razões não muito claras, os vocabulários nunca foram publicados.
Um tema bastante discutido na etnografia regional é
a origem do nome Uaupés. Spruce traz uma possível
explicação em um de seus manuscritos: “Este pássaro
[Aüapé] é notável por sua testa brilhante; e dizem que o
nome Uaupés foi dado aos Índios de Cayari, do costume
que esses Índios têm de enxugar os rostos quando transpirando com uma certa folha que os tornam claros e
radiantes, o que sugere uma semelhança com o pássaro
Auapé ou Uaupé.”8
Como vemos, o interesse de Spruce pelos povos
indígenas da região, materializado em seu esforço em
descrever detalhadamente os indivíduos que encontrava e os modos de fazer e usar os artefatos que coletava,

6 Carta de R. Spruce a D. Hanbury, 21 de março de 1865, Royal
da realeza.” Como Spruce explicou na lista de objetos
que enviara a Hooker, o pedaço de pórfiro era perfurado
“por meio de tiras delgadas da casca da haste de uma espécie de Alpinia (chamada pacóva-sororóca), girando-as
rapidamente entre as palmas das mãos, com a adição
de um pouco de areia fina”, levando semanas para
perfurar cada um (Spruce 1855: 210). O trabalho intenso
talvez esclareça o nobre valor dado à pedra perfurada
longitudinalmente. Em 1960, um dos colares coletados
por Spruce foi doado, juntamente com muitos outros
artefatos, ao Museu Britânico.
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Pharmaceutical Society Archives, Richard Spruce papers, Box 14.

7 Carta de R. Spruce a D. Hanbury, 16 de setembro de 1866, Royal
Pharmaceutical Society Archives, Richard Spruce papers, Box 14.

8 Em inglês, no original: “This bird [Aüapé] is remarkable for its
shining forehead; and the name Uaupés is said to have been given

assim como na sua tentativa de mapeá-los em sua
carta esquemática, como veremos abaixo, é indicativo
de sua grande admiração por eles. Como ele observou
na iminência do início da subida do rio Cunucunuma
na Venezuela: “Este rio é uma espécie de Uaupés da
Venezuela; é povoado por índios amigáveis com os quais
há agora comércio considerável”9. Escrevendo para um
amigo em 1888, Spruce se referiu aos índios Uaupés
como “as pessoas de hábitos mais morais com quem
me deparei na América do Sul”10. E continuou: “São
claramente índios diligentes, agricultores, que povoam
as margens dos grandes rios, em que se banham noite
e dia, construindo para eles grandes moradias. Rum
e missionários são basicamente desconhecidos entre
eles.” De certo modo, Spruce estava premeditando o que
iria suceder na região.
É importante, portanto, mais uma vez, ressaltar as pressões e atrocidades às quais as comunidades indígenas
estavam sendo submetidas naquele tempo, já que
nos permite compreender melhor a localização desses
povos no território. Vejamos esse registro de Wallace,
falando de Caruru, local relativamente difícil de acessar,
com várias cachoeiras a serem transpostas para quem
vem do rio Negro: “No dia 4, à tarde, chegaram os Srs.
Jesuíno e Chagas com sua flotilha de canoas e para mais
de 20 prisioneiros. À exceção de um, todos os demais
eram mulheres e crianças. No ataque, sete homens e
uma mulher foram mortos. Os demais homens conseguiram escapar. Os atacantes tiveram apenas uma baixa
a lamentar. O único prisioneiro adulto vinha fortemente
amarrado, mas as mulheres e crianças eram apenas
vigiadas, se bem que severamente. Todas as tardes eram
levadas em grupo para o banho” (Wallace, 1979: 225).

to Indians of Cayari, from the custom these Indians have of wiping
their faces when perspiring with a certain leaf which renders them
clean and shining, and suggests a resemblance to the bird Auapé
or Uaupé”. Encontrado em Journals and uses of Amazon plants

9 Carta de R. Spruce a A. R. Wallace, 2 de julho de 1853, Natural
History Museum, Alfred Russel Wallace Family Papers, WP1/3/26.

(mss II): c. 1850s, [p. 23], Royal Botanic Gardens, Kew, Richard

10 Carta de R. Spruce a M. B Slater, 3 de março de 1888,

Spruce Papers, RSP/1/3.

Manchester Museum, Spruce Letters and Newspapers.

Esses abusos certamente levavam terror às comunidades, que se refugiavam em regiões de mais difícil acesso,
longe dos grandes rios por onde transitava essa gente
em busca de capturar os índios para o trabalho forçado.
Na parte final de seu livro, Wallace inclui alguns capítulos temáticos, um deles reúne dados mais sistemáticos
sobre diferentes povos, sobretudo do alto rio Negro e
Uaupés. Aí ele é mais explícito em relação ao uso do
termo “uaupés”: “Quase todas essas tribos possuem
características particulares, mormente no que tange à
língua e aos costumes, mas estão englobadas dentro
do nome geral de uaupés, que serve para distinguir
esses índios dos que vivem em outros rios” (ib.: 294).
Conforme detalhes no quadro das pp. 140-141.
Mapeando o rio Uaupés: a carta inédita de Spruce
As coleções de espécimes de herbário sul-americanos,
artefatos, diários manuscritos e correspondência de
Spruce hoje são conservadas principalmente no Jardim
Botânico Real de Kew, mas outras coleções significativas
estão no Museu de Manchester, na Biblioteca Central de
Manchester, na Sociedade Farmacêutica Real, no Museu
de História Natural e na Sociedade Geográfica Real,
em Londres.
Entre os 16.500 itens das coleções de Richard Spruce
no Museu de Manchester, que incluem uma coleção
significativa de espécimes de herbário (principalmente
musgos, hepáticas e líquens), cartas e artigos de jornais,
existem alguns mapas. Segundo Sean Edwards, guardião
de Botânica do Museu, os mapas são todos da região
amazônica, com 26 impressos e 11 desenhados a mão,
entre os quais há uma carta esquemática do rio Uaupés,
provavelmente destinada a ser um guia funcional, como
um moderno mapa do metrô de Londres (Edwards 1995:
2-3). Ausente de seu relato, mas muito interessante, é a
plotagem nessa carta diagramática de 18 povos indígenas
que habitavam as margens do rio. Datadas de 1853, as
anotações a lápis um tanto apagadas foram reforçadas
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a tinta nanquim pelo próprio Spruce, sendo um registro
detalhado raro e único da ocupação indígena desse rio
nesse período. Além de ser de interesse para os estudiosos de Spruce, a carta é hoje relevante para antropólogos,
arqueólogos, etnobotânicos, historiadores e, acima de
tudo, pesquisadores indígenas.

com a chegada dos salesianos e seus colégios internos;
a onda moralizante conduzida pelos mesmos missionários que levou à destruição das malocas e abandono de
muitas das práticas rituais; e uma maior integração ao
mercado e às sociedades nacionais, com maior mobilidade e monetarização das relações de troca.

O diagrama meio tosco, a lápis, do rio Uaupés mostra
nomes de lugares, corredeiras, a localização de afluentes de águas brancas e negras e os grupos indígenas.
No canto superior direito, além do título acima mencionado, “Rio Uaupés. Segundo Sres Chagas & Mello. 1853”,
lê-se “Cataratas indicadas por uma linha cruzada”, com os
pontos cardeais (com o leste no topo) abaixo dela. No
canto superior esquerdo, notas em inglês, português e
espanhol fornecem diversas informações topográficas e
etnográficas.

Dito isso, observa-se, tanto nos registros de Wallace
quanto de Spruce, uma variação na forma de se escrever
os topônimos (dos rios, localidades) e etnônimos, o que
pode ser atribuído ao fato de que essa nomenclatura não
estava consolidada naquele tempo. Não havia literatura
escrita sobre essa região e seus povos, contando-se apenas com relatos antigos de alguns missionários e agentes
coloniais portugueses – a maioria certamente desconhecidos pelos naturalistas britânicos. Um autor conhecido
por ambos é Humboldt, mas ele não chegou a viajar pelo
Uaupés, tendo permanecido em Cucuí, sem autorização
de entrar no Brasil. Além disso, trata-se de uma região
multilíngue, quando o nheengatú ainda era usado como
língua franca em toda a região, além das línguas indígenas – não ficando claro se a língua tukano já era empregada como língua de comunicação entre os diferentes povos
do rio Uaupés, e quais outras línguas eram faladas.

Como pudemos ver no quadro à pp. 140-141, os escritos
mais detalhados e sistemáticos de Wallace sobre suas
duas viagens ao rio Uaupés estão complementados
pelas informações sobre a localização dos grupos de
descendência / étnicos compiladas por Spruce. Esse conjunto documental é de relevância para o entendimento
da história e organização social dessa região.
Conclusão
A localização dos grupos de descendência / linguísticos
em meados do século XIX e hoje, quase 170 anos depois,
é consistente, em termos gerais. Constata-se assim a
resistência dessas comunidades e a solidez das redes de
relações de descendência e aliança entre esses povos,
formando territorialidades e sistemas socioespaciais bem
definidos. Está além dos objetivos desse texto adentrar
nas histórias e organização interna dos diversos contextos
encadeados ao longo do rio Uaupés, tarefa que tem sido
cumprida por diversos etnólogos. Esse fato é expressivo
devido a todas as pressões e mudanças a que essas populações foram expostas, desde os apresamentos forçados
relatados por Wallace e Spruce; movimentos messiânicos; um longo período de catequização e escolarização
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iniciativas aproximam a coleção koch-grünberg de pesquisadores do rio negro

A colaboração intercultural
e interdisciplinar entre pesquisadores

Aloisio Cabalzar
Andrea Scholz
□Theodor Koch-Grünberg foi um dos primeiros, e
certamente o mais destacado, etnólogo a viajar pelo rio
Negro, sobretudo seu alto curso e seus afluentes. Essa
viagem já faz mais de cem anos e nos deixou um legado
importante, constituído por seus escritos (livros, artigos,
diários não publicados), gravações e, muito significativa, uma coleção ampla de objetos encontrados por ele
naquele período. Esse material, embora sempre tenha
sido referência a quem se interessam por essa região e
seus povos, ainda pode contribuir para novas pesquisas,
sobretudo que envolvam os pesquisadores indígenas e
equipes interculturais e interdisciplinares.
Nesse rumo, está em fase inicial o desenvolvimento de
um programa de colaboração entre o Museu Etnológico
de Berlim e conhecedores e pesquisadores indígenas e
não indígenas do rio Negro, que tem um duplo objetivo:
por um lado, despertar o interesse das novas gerações
indígenas por essas coleções, fortalecendo os conhecimentos e práticas de manufatura e uso desses artefatos
e, ao mesmo tempo, aproximar os museus e seu público
dos povos que os produziram, permitindo entender os

objetos em seu contexto socio-político e histórico. Essa
iniciativa é inspirada na preocupação com o papel dessas coleções hoje, e como podem articular-se a projetos
relevantes para os povos indígenas.
No Museu Etnológico de Berlim existem várias coleções
de objetos da região do noroeste amazônico, destacando-se aquela composta por 1196 objetos, feita durante
a viagem de Theodor Koch-Grünberg nos primeiros
anos do século XX. Há outras coleções, mais antigas,
do século XIX, como a de Robert Schomburgk (1840)
e Casper (1848), e mais recentes, como a de Petersen
(coletada provavelmente nos anos 30), mas significativamente menores que a de Koch-Grünberg. Essa coleção
abrange todos os aspectos da vida dos povos indígenas,
desde instrumentos de pesca e da lida na agricultura,
até ornamentos plumários usados nas festas e rituais.
Alguns deles, como o escudo-trançado de uso ritual,
não são mais vistos na região. Outros, mesmo sendo
ainda confeccionados, mostram um refinamento pouco
comum nos dias de hoje.
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Acima Guilherme Tenório e Andrea Scholz observam banco
tukano da coleção do Museu Etnológico de Berlim.

Koch-Grünberg e a coleção em Berlim
“A cada momento chegava alguém com um desejo
distinto. Por aqui tinha que negociar duas grandes flautas
yapurutu, acolá, uma mulher apareceu com dois enormes
abacaxis e um beiju que troquei por quatro caixinhas de
fósforo; Mandú desejava munição para caça; meus remeiros queriam linha e agulha para remendar as calças que
haviam recebido como pagamento e agora queriam ajeitar para seus tamanhos respectivos”, escreveu Theodor
Koch-Grünberg há 115 anos. “Um me pedia tabaco, outro
remédio para o filho doente. Ocasionalmente tive que
desempenhar a função de médico, ao mesmo tempo em
que atendia a alguns índios que queriam ver meu livro
de ilustrações, explicar a forma de usar a espingarda e a
maneira de tocar o trompete; além disso, tinha que cozinhar, preparar o chá, registrar a temperatura ambiente e
fazer anotações linguísticas e de toda classe. Tinha que
escrever tudo rapidamente, já que as impressões nesse
lugar tão interessante se desvaneciam tão rápido quanto
chegavam. Tampouco à noite tinha oportunidade de
descansar. Quando os moradores já se encontravam no
mais profundo sono, dedicava-me a revelar as placas das
fotografias que havia tomado durante o dia e as lavava no
rio”, relata.
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Essas palavras foram escritas em 1903, em uma viagem
de Theodor pelo noroeste amazônico, quando estava
em Cururucuara, maloca no Rio Aiari, afluente do Içana,
próxima à atual comunidade Canadá. Viajante incansável e etnógrafo versátil, foi desenhista e fotógrafo,
descreveu e documentou em detalhes e com entusiasmo diferentes aspectos da vida dos povos indígenas
do alto rio Negro, mantendo atenção permanente à
sua cultura material. Produziu copiosamente, legando
além de suas publicações, que são referência constante
para os pesquisadores dessa região, diários manuscritos
(arquivados em Marburg) e a coleção de objetos (em
Berlim, Belém e, em menor número, em outras cidades
alemãs). Por sua formação e habilidades, ele pode ser
considerado um dos primeiros etnógrafos profissionais a viajar pela Amazônia – e dos mais importantes.
Foi capaz, ao mesmo tempo, de registros minuciosos
sobre artefatos e de generalizações sobre os povos, suas
culturas e línguas, inaugurando assim um século de
etnologia dessa região.
Em 1903, ele chegou ao Brasil por Belém, para conhecer
os povos indígenas do noroeste amazônico, uma viagem
prevista para um ano, mas que acabou se prolongando
por dois. Ele empreendeu essa viagem quando trabalhava no Museu Etnológico de Berlim, como assistente de
Karl von den Steinen, com quem já havia realizado uma
viagem ao Xingu. Inicialmente, a viagem dele tinha sido
prevista para o Putumayo, por orientação de von den
Steinen, mas, já no Brasil, Koch-Grünberg decidiu viajar
mesmo para o alto rio Negro. A mudança de planos foi
justificada pela situação política no Putumayo naquele
tempo. Depois, já ao longo da sua estadia, ele constatou
a boa qualidade dos objetos que coletava no rio Negro
para demostrar que essa mudança de destino teve seus
benefícios para o museu.

tempos turbulentos, com movimentos messiânicos e
abusos de comerciantes e patrões, ele encontrou muito
da vivacidade do cotidiano das comunidades indígenas, com suas rotinas de trabalho, festas, brincadeiras.
Apesar das dificuldades e imprevistos da viagem, KochGrünberg persiste em sua admiração e entusiasmo
pelos indígenas, sua engenhosidade e originalidade.
Pesquisar essa coleção hoje, com as informações sobre
a procedência dos objetos (ele mesmo trabalhou na
coleção depois de depositada no Museu) e o relato de
sua viagem, permitiu revisitar esse século de história de
transformações e resistência dos povos indígenas.
Equipe do rio Negro trabalha no Museu
Etnológico de Berlim
No Museu Etnológico de Berlim, em Dahlem Dorf, no
subúrbio da capital alemã, todos os objetos coletados
por Koch-Grünberg, com exceção de 57 peças, sobreviveram a duas grandes guerras que levaram a grande destruição das cidades alemãs, sendo por vezes guardados
em locais mais seguros, longe dos bombardeios, mas
menos preparados para tanto, o que exigia uma dose
adicional de veneno para sua conservação. Até hoje esses venenos geram preocupação para os conservadores,

e a manipulação dos artefatos precisa ser feita com uso
de luvas, jaleco e máscara, para evitar alergias e algum
tipo de intoxicação.
Entre 4 e 10 de outubro de 2018, uma equipe interinstitucional, proveniente do Brasil e da Colômbia, se juntou
à equipe do Museu e outros colaboradores para revisitar
a coleção de Koch-Grünberg, pesquisar e conversar
sobre esse legado dos povos indígenas do rio Negro.
Participaram dessa imersão sete conhecedores / pesquisadores indígenas, três do lado brasileiro e outros quatro do lado colombiano, além de dois antropólogos e a
equipe do Museu. Guilherme Tenório é bayá (mestre de
cerimônia e de cantos e danças) tuyuka, do alto Tiquié.
Damião Barbosa é Yebamasa (Makuna) do igarapé
Castanha, afluente do Tiquié, e Orlando Fontes é baniwa
de Ucuqui, no alto rio Aiary – ambos são agentes indígenas de manejo ambiental, pesquisadores indígenas que
buscam aprender com os mais velhos ao mesmo tempo
em que estão envolvidos com uma agenda de pesquisas
interculturais; Diana Guzmán, desana, é professora e
coordena o Museu Etnográfico Regional Indígena na
Escola Normal Superior Indígena María Reina de Mitú;
Maria Idaly Mejia e Orlando Villegas, ambos kotiria, são,

Abaixo Guilherme, com trajes de proteção é auxiliado por
Damião na montagem do adorno de cabeça usado nas danças.

Na viagem ao noroeste amazônico que redundou na
publicação do extenso livro “Dois Anos entre os Índios”,
ele viajou ao longo de vários rios que formam o Negro
– Içana, Uaupés, Querari, Cuduiari e Tiquié, varando por
terra ao Pirá-Paraná e Apapóris. Embora tenham sido
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respectivamente, assistente de pesquisa e pesquisador
docente no mesmo museu; e Lourdes Villegas é conhecedora e artesã Kotiria. Andrea Scholz, antropóloga e
coordenadora do projeto “Saberes Compartilhados”, e
Helene Tello, restauradora, são do Museu de Etnologia e
coordenaram os trabalhos em Berlim; juntamente com
Aloisio Cabalzar, coordenador-adjunto do Programa Rio
Negro do ISA, e Thiago Oliveira, pesquisador do Museu
Nacional e do Museu do Índio do Rio de Janeiro, também antropólogos. Três outros especialistas, Alexander
Brust (curador do departamento das Américas do
Museum der Kulturen de Basel, Suíça), Michael Kraus
(curador da coleção etnográfica da Universidade de
Göttingen e especialista em Koch-Grünberg) e Diana
Gabler (conservadora no Museu Americano de História
Natural de Nova York), também participaram parcialmente dos trabalhos nas coleções.
O trabalho na coleção visou aproximar os conhecedores
e pesquisadores indígenas dos artefatos, verificar o que
constitui essa coleção, como está conservada; entender
em que circunstâncias foram coletados e como chegaram até onde estão hoje. Mais do que isso, o trabalho
no Museu possibilitou conversar sobre os objetos, como
foram usados (e como seus similares são feitos e empregados hoje em dia), perguntar-se quem precisamente os
teria produzido, como deixaram seus donos, como foram
substituídos, e assim por diante. Os artefatos são muito
bons para pensar – sobre a história e sobre o que acontece
hoje. Há muitos objetos cerimoniais, como adornos de
dança e flautas sagradas, que portam a tradição de seus
donos, que foram e continuam sendo patrimônio de uma
descendência, de uma família própria, que os fabricou
como parte de si mesmos. Esses objetos são parte desse
corpo, como ossos e carne. Mesmo os objetos que não são
de uso ritual, também esses são a materialização de técnicas, habilidades, matérias-primas que foram cultivadas
e coletadas em tal ou tal lugar.
Apreender e discutir essa diversidade de assuntos e
temas que os artefatos ensejam exige esforço, tempo,
metodologias, conhecimentos específicos vários e que
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se completam. Nesse sentido, o trabalho em Berlim
foi organizado em sessões conjuntas, com todos, e em
três grupos. A equipe da Colômbia trabalhou a maior
parte do tempo alimentando uma plataforma digital,
multilíngue, criada para reunir informações passadas
e, sobretudo, atuais, sobre cada objeto. Os objetos do
referido museu de Mitú também estão sendo incluídos aí. As três pesquisadoras do Vaupés colombiano
apresentaram a perspectiva das mulheres, trazendo
as fibras vegetais (curauá e tucum) e corantes naturais
para a discussão do grupo sobre seu preparo e usos.
Mostraram os materiais que trouxeram, deram exemplos de objetos feitos a partir deles e, ao mesmo tempo,
relataram a história de suas respectivas origens míticas
e geográficas. Por um lado, essas narrativas estabelecem múltiplas conexões entre diferentes objetos que
são feitos dos mesmos materiais. Por outro, deixam
claro que cada objeto representa um território - ponto
que é sempre enfatizado por Diana Guzmán. A origem
do tucum, palmeira comum na região do alto rio Negro,
foi contada assim pelas mulheres:

“Según la tradicion Kotiria nos cuenta, un dia el Dios
Manari-komahki recien casado llevó a pasear a su esposa
por el monte, allí encontraron un árbol de pepas (ñimiki),
que en ese momento tenía muchas frutas para comer. Alli
se encontraban unos micos comiendo de estas frutas y de
las pepas que caían; ella probó una, le gustó mucho y ella
le pidió a su esposo que subiera al árbol para que le diera
más pepas. Él subió por una palma de wasai que se encontraba allí cerca y amarro la punta de la palma al árbol
para luego poderse bajar, entonces los micos se dieron
cuenta y fueron sin que él los viera, le soltaron el amarre
de la palma quedando así él atrapado en lo alto del árbol.
De esta manera el chulo aprovecho y se llevó a la mujer
de Manari-koãmahki. El llamo a su arrendajo que estaba
cerca y le pidió que fuera hasta la casa a buscar algo con
lo que el se pudiera bajar del árbol. El pájaro arrendajo
encontró una mata y trajo hojas de ella, con estas el Dios
Manari creo el guindo de cumare. Este es el origen de esta
fibra” (Diana Guzmán, María Idaly Mejía e Lourdes
Villegas, 2018).

Depois da oficina, as amostras de material foram inventariadas na coleção, e os relatos da origem e da distribuição foram inseridos na base de dados interna do Museu.
O acervo e a base de dados são para o Museu a “sala de
máquinas” da produção de conhecimento. Portanto, isso
representa um passo significativo na pluralização do
conhecimento, em uma instituição que se caracteriza
por uma certa inércia em termos de mudanças.
Muitos dos registros na base de dados precisam ser
reescritos também do ponto de vista da conservação,
devido ao conhecimento agora muito mais avançado
da materialidade dos objetos, que é um resultado não
só da apresentação das fibras, senão de todo o trabalho com a equipe intercultural durante os sete dias de
trabalho conjunto. Em muitos casos, as informações
sobre materialidade estavam imprecisas ou mesmo
incorretas, tucum ou curauá tinham sido classificados
como “fibra vegetal” ou “algodão”. Para restauradores,
o contato com pessoas que podem fornecer materiais
primários é inestimável em termos de futuras pesquisas
científicas e de conservação. O conhecimento indígena
contribui significativamente para a conectividade entre

Abaixo Par de ligas da coleção Koch-Grünberg (Tukano), No. V B
6096 a,b; Liga inacabada de curauá (feita por María Idaly Mejía).
No. V B 19967.

as ciências ocidentais. Somente quando os conhecedores indígenas confirmam de quais plantas são processadas as fibras, por exemplo, pode ser estabelecida uma
conexão com bancos de dados de coleções botânicas e
de outras ciências naturais.
Em termos práticos, o novo material de referência que
trouxeram as mulheres do Vaupés é muito útil para
determinar os processos de degradação no material
antigo. O material fresco também torna muito mais fácil
a reconstrução dos processos de fabricação. Maria Idaly
Mejía até trouxe uma liga de curauá, a partir da qual ela
explicou as técnicas de amarração utilizadas.
Outro tema da colaboração foi a grande coleção de
cerâmicas do alto rio Negro preservada pelo Museu. No
total, são cerca de 100 peças. Orlando (AIMA) e Thiago
Oliveira dedicaram-se à análise de algumas das peças
recolhidas por Koch-Grünberg em 1903 nos rios Içana
e Aiari, junto aos Baniwa. Havia peças de toda a área
baniwa na coleção, desde Tunuí, médio Içana, até o alto
Aiari. As peças se destacam por suas boas condições
de conservação, sendo uma amostra representativa da

qualidade da cerâmica aruak. O trabalho consistiu na
identificação dos tipos de potes presentes na coleção –
camutis, tigelas, pratos, panelas etc. –, na descrição das
funções em que eram empregados – se de uso cotidiano, cerimonial etc. –, na identificação dos grafismos
decorativos e na enumeração dos materiais e técnicas
utilizados na confecção dos potes. Todas as informações
levantadas também foram inseridas na base de dados
on line, em português e em baniwa.
Guilherme, Damião e Aloisio dedicaram-se, com apoio
de Andrea e Helene, a conhecer diferentes aspectos
da coleção, concentrando-se sobretudo em alguns
instrumentos e adornos rituais, como o pote de caapi,
o escudo trançado, a lança-chocalho, o porta-cigarros
e os adornos usados nos dias de dança cerimonial.
Guilherme nomeou matérias-primas empregadas,
explicou técnicas de confecção, origens e como são
usados pelos especialistas rituais. Ele distinguiu os
instrumentos da gente do aparecimento (Umuko-masa
ou Bahuari-masa), que são o banco tukano, o suporte de
cuia, as cuias, o porta-cigarros; daqueles que surgiram
na viagem de transformação da humanidade, que são
os adornos de dança e os instrumentos jurupari da
gente de transformação (Pamuri-masa).
Abaixo Orlando Fontes e Thiago Oliveira trabalham na descrição
das cerâmicas dos rios Içana e Aiary.

Artefatos, diários, registros, mapas: revitalizando os
objetos no Museu
No Museu Etnológico de Berlim, com apoio dos registros
de entrada dos objetos no Museu feitos pelo próprio
Theodor, seus diários e cadernos de anotações usados
ao longo da viagem, é possível rastrear a procedência de
alguns artefatos, chegando até seu dono. É o caso de um
dos potes de caapi (kapitu, em tukano), comprado durante sua viagem ao longo do rio Tiquié entre fevereiro e
junho de 1904. Combinando os arquivos do Museu com
as informações do relato da viagem, consegue-se uma
indicação exata do local onde o artefato foi comprado
e até mesmo do vendedor: o chefe tukano Maximiano
do Conory-Igarapé (Igarapé Cunuri), chamado também
Makú-Igarapé. Esse senhor é provavelmente ascendente dos Tukano Hausirõ-põra que atualmente vivem em
São José, próximo ao local chamado Morro de Urucum
(Musãbua) (ver Ñahuri & Kumarõ, 2003).
Guilherme explicou como o pote apresenta a cabeça de
uma cobra, com a boca e as duas alças como orelhas. O
consumo do caapi é o mesmo que engolir a cobra, e quando o consumidor vomita, ele se livra da cobra novamente.
Comparando a foto do objeto no estado atual com o cartão de registro, observa-se que a cor amarela na superfície
esmaeceu consideravelmente. O cartão de índice mostra
claramente o desenho do banco tukano no meio do pote,
para o qual Guilherme também apontou, hoje não mais
tão claramente reconhecível no objeto. Segundo ele, os
padrões nos bancos vêm da miração do caapi. A argila
amarela (ewu) usada para pintar as ligas (p.ex. V B 6096
na página anterior) é a mesma aplicada aqui, mas apenas
quando o pote está para ser utilizado nas cerimônias.
Esta informação, por sua vez, enriquece o conhecimento
de restauradores treinados no sistema ocidental para
preservar objetos. O fato de que uma cor seja aplicada
repetidamente, sempre que necessário, renovando a vivacidade do objeto, revela uma estratégia de conservação diferente. Nesse caso, não se trata mais de preservar
a cor, mas de reaplicá-la em certas ocasiões.
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Acima Mapa dos arquivos do Museu, que fornece informações
sobre os itinerários de Koch-Grünberg. Akte EM I B 44/2125/05.

Já o escudo-trançado (wahpero em tukano e tuyuka) foi
comprado poucos dias antes do pote caapi na mesma
viagem, de um grupo de Wirá-poná (Desana), acima de
Tukano-Cachoeira.
O relatório de Koch-Grünberg contém poucas informações sobre este objeto. Como acontece com muitos
outros objetos da coleção, isso se deve ao fato de que
o viajante os comprou, por assim dizer, “à medida que
passava” e teve que confiar em informações de segunda

mão. Ele realmente viu em uso apenas uma parte dos
objetos. Sobre o escudo, explica que é um acessório de
dança, usado em festivais maiores, no antebraço. Os
Wirá-poná (Desana) fabricavam-no. Através das redes
de troca, os escudos chegaram aos outros povos.
As explicações de Guilherme são diferentes e mais ricas
em conteúdo. Segundo ele, é um escudo de proteção
para a maloca, cada chefe tinha um antes. O escudo
representa o cosmos com os quatro pontos cardeais
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Acima Lista escrita por Koch-Grünberg nas actas do
Museu, com a indicação do vendedor, Akte EM I B
44/2125/05; Lista escrita por Koch-Grünberg onde
aparecem os quatro escudos. Akte EM I B 44/2125/05.
Ao lado Pote de caapi, No. V B 5828; Cartão de registro
do objeto V B 5828.
Na outra página A caixa de adornos reordenada; Enxó
de dança (Tariana), V B 5445 (Koch-Grünberg recolheu
este objeto dos Tariana e não o associou ao escudo);
Escudo de proteção Wirá-poná (Desana). V B 6380.

pintados com carayurú, com penas de japu presas a eles
por meio de fios de tucum ou curauá besuntados com
sikãta e enrolados com pelos tenros de certos animais
(espécies de pequenos macacos e tamanduá-mirim). O
meio representa o umbigo do mundo.
Do ponto de vista da conservação, o escudo, que segundo Guilherme é feito com duas espécies de cipó (pohada
e wabeda, em tukano), é um objeto muito complexo.
Devido ao tecido denso, é difícil de limpar e proteger contra as pragas. Para o Museu, seria interessante aprender
mais sobre a tecnologia de fabricação aqui também. Está
sendo planejada uma oficina experimental no rio Tiquié
com pessoas que ainda dominam as técnicas empregadas
em sua confecção.
O objeto complementar ao escudo é, segundo ele, o enxó
de dança, um pedaço de madeira em forma de gancho,
com pontos de penugens coladas com resina vegetal
sikãta, simbolizando as estrelas que compõem a constelação de mesmo nome (sioyapu em tukano). A lâmina do
objeto na foto da próxima página é feita de madeira de
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paxiúba, mas de acordo com Koch-Grünberg, costumava ser de pedra. Essa enxó é também uma ferramenta
usada no trabalho agrícola e para esculpir madeira. Hoje
os artesãos tukano empregam-na com uma lâmina de
aço temperado para fabricar seus bancos, artefato que
também compõe a rede de especialidades artesanais do
noroeste amazônico.
O caso do escudo-trançado reitera a importância da colaboração. A informação de que esse não é “qualquer objeto”, mas um escudo protetor da maloca e da comunidade
que aí habita, já é suficiente para que ele seja tratado com
mais respeito no Museu.
Essa aproximação permite muitos novos acessos aos
objetos; assim, em uma das sessões conjuntas, Guilherme
montou uma caixa de adornos pequena. Mostrou o que é
colocado primeiro, no fundo, e sucessivamente; como devem ser acondicionados e guardados em camadas cada
parte do adorno plumário e outros assessórios de dança,
numa ordem determinada. Foi possível compor a caixa
a partir das peças que estavam nos armários do

Museu, nem todas juntas até então. Ele ensinou o que
deve estar na caixa de penas (mapoa ahkaro, em tukano),
e o que deve ser colocado em outros recipientes e cestos.
A caixa de penas de arara (em sua tradução literal) é como
o coração da maloca, é o principal patrimônio de um grupo de descendência, o que dá sentido a suas cerimônias.
Futuramente, no Museu, os objetos da Caixa de Adornos
serão armazenados de acordo com as recomendações
de Guilherme.
Trajando um avental que lhe protegia dos venenos aplicados nos adornos para resistirem aos tempos de guerra,
Guilherme se vestiu, da cabeça aos pés, com os adornos
usados nos dias de dança, como um baya.

a Amazônia. Haverá espaço também para exibições temporárias e para pesquisas. Alguns temas desenvolvidos
por pesquisadores indígenas atualmente no rio Negro
poderão ser foco de futuros trabalhos conjuntos, como
a pesquisa sobre os ciclos anuais, o calendário ecológico-econômico e ritual, que integra materialidade à visão
cosmológica desses povos. Embora as equipes do Brasil e
Colômbia que estiveram em Berlim tenham perspectivas
e prioridades próprias, é relevante também estreitar as
relações em torno dessas coleções■
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Próximos passos – o passado no presente
A visita e o trabalho conjunto em Berlim foram o início
de uma colaboração e de planos para o futuro. Está sendo
construído em Berlim o Humboldt Forum, um museu que
ocupará o palácio dos imperadores prussianos, que está
sendo reconstruído no centro da cidade e será constituído
por exposições das diversas regiões do mundo, inclusive

Dahsea Hausirõ porã ukũshe wiophesase mera bueri turi - Mitologia
Sagrada dos Tukano Hausirõ Pora. São Gabriel da Cachoeira:
UNIRT/FOIRN.
Ramos, José et all. (2012). Utapinopona k˜uye poseminia niromakaraye. Pássaros-adornos dos Filhos da Cobra de Pedra. São
Paulo / São Gabriel da Cachoeira: Associação Escola Indígena
Utapinopona Tuyuka / ISA.
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especial da terra do meio

beiradeiros da terra do meio
Pesquisas colaborativas realizadas por ribeirinhos
da Terra do Meio, no estado do Pará
Roberto Rezende
□Os beiradeiros da Terra do Meio são ribeirinhos que vivem no territó-

rio entre os rios Xingu e Iriri, no município de Altamira, estado do Pará.
São conhecidos como beiradeiros porque boa parte deles habita as beiras
de rios e igarapés. Atualmente os territórios beiradeiros estão protegidos
por cinco unidades de conservação: as Reservas Extrativistas Rio Xingu,
Rio Iriri e Riozinho do Anfrísio, a Estação Ecológica da Terra do Meio e o
Parque Nacional da Serra do Pardo. Essas áreas são vizinhas das Terras
Indígenas Arara, Cachoeira Seca (do povo Arara), Xipaya, Kuruáya, Kararaô
(Mebêngôkre Kayapó), Araweté/Igarapé Ipixuna e Apyterewa (Parakanã). O
acesso aos territórios beiradeiros é feito principalmente com barcos, em viagens que levam dois dias a partir da sede do município de Altamira. Durante
o verão o nível do rio baixa e, para chegar nas localidades mais distantes, às
vezes é preciso quatro ou cinco dias de viagem.
Os primeiros beiradeiros a chegar na região vieram da região nordeste do
Brasil no final do século XIX, para trabalhar produzindo borracha para os
patrões seringalistas. Nos anos seguintes eles desenvolveram um modo de
vida próprio, baseado em diversas atividades (borracha, castanha, agricultura, caça, pesca, dentre outras) e na vida em pequenas localidades distribuídas pela floresta, chamadas colocações. Nesse período desenvolveram
conhecimentos sobre as matas, os rios, as plantas e os animais. Aprenderam
e trocaram informações com povos indígenas, com alguns dos quais também
mantiveram relações conflituosas pela ocupação do território.
Já no final do século XX, os patrões dos seringais perderam força e começaram a chegar empresas interessadas na exploração de minérios, extração de
madeira, e nas próprias terras dos beiradeiros. No Riozinho do Anfrísio e no
Ao lado Comunidade na Terra do Meio. O extrativismo surge como uma forma eficiente e sofisticada
para que a floresta sobreviva à pressão de madeireiros e da pecuária ilegal. Os produtos da Terra do
Meio são extraídos de regiões isoladas. Cerca de 300 famílias que vivem como esta comunidade na foto,
chamada Morro do Anfrísio, estão espalhadas em três Reservas Extrativistas (Resex), com 1,5 milhões de
hectares de floresta protegidos no Pará, distantes até 400 km por rio, do centro urbano de Altamira.
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rio Xingu houve resistência de lideranças locais contra os invasores. Essas
lideranças sofreram ameaças de morte mas não desistiram da defesa de seus
territórios. A luta dos beiradeiros contou com apoio de instituições parceiras
e do governo e levou à criação das unidades de conservação em meados dos
anos 2000. A Reserva Extrativista Riozinho do Anfrísio foi criada em 2004, a
rio Iriri em 2006, e a Rio Xingu em 2008. Nesse tempo, a pressão dos grileiros e madeireiros foi muito grande, e o governo chegou a instalar bases do
exército e a enviar soldados para proteger as lideranças ameaçadas.
Desde a criação das unidades de conservação, as famílias beiradeiras têm
se organizado para melhorar suas condições de vida. O primeiro passo foi a
criação de associações de moradores para cada uma das Reservas Extrativistas.
Organizadas em associações, as famílias batalharam pela criação de escolas e
postos de saúde. Para se ter uma ideia dos avanços dos últimos anos, no início
dos anos 2000 não havia escolas nas localidades beiradeiras, 80% das pessoas
da região não sabia ler e nem tinha documento. Hoje há mais de 20 escolas
para beiradeiros na Terra do Meio e três postos de saúde. Praticamente todas
as pessoas têm documentos e boa parte das famílias acessam programas de
governo, como o Bolsa Família ou o seguro defeso. Embora ainda haja muita
coisa a ser melhorada no acesso a direitos, as mudanças dos últimos anos já
representam grandes vitórias da organização beiradeira.
Outra conquista importante tem sido o estabelecimento de parcerias comerciais para melhorar a renda das famílias. As associações de moradores
da Terra do Meio têm contratos comerciais com empresas que compram
borracha, castanha, copaíba e farinha do mesocarpo do coco babaçu. Todos
os anos, em maio, representantes das empresas interessadas em comercializar com os beiradeiros participam de uma reunião chamada Semana
do Extrativismo, realizada nas áreas protegidas e com participação direta
dos produtores na negociação. As associações beiradeiras também vendem
produtos para a merenda escolar, hospitais e quartéis da região. Os contratos
com empresas e instituições de governo são firmados com preços justos para
as famílias, que entregam sua produção em cantinas comunitárias. As cantinas são espaços de comercialização e planejamento das comunidades, que
decidem em reuniões de cantina como gerenciar os recursos para compra de
mercadorias e os adiantamentos aos produtores. Ao todo, existem 13 cantinas
nas unidades de conservação. Além de vender produtos extraídos diretamente da floresta, as comunidades beiradeiras da Terra do Meio processam produtos em pequenas fábricas. Hoje existem quatro miniusinas nas Reservas
Extrativistas, equipadas com maquinário para extrair óleos, torrar, moer,
defumar e embalar. Nas miniusinas são produzidos a castanha desidratada,
o óleo de castanha, o óleo de babaçu, a farinha do mesocarpo do coco baba160 aru

çu, e a base para uma mistura de bolo que leva farinha de babaçu e cacau.
Nos últimos anos alguns povos indígenas também aderiram à organização
produtiva, criando suas próprias cantinas e vendendo seus produtos nas
mesmas parcerias comerciais iniciadas pelos beiradeiros. Hoje, os Xipaya, os
Kuruáya, os Arara e os Xikrin têm cantinas em suas localidades e participam
da organização da Rede de Cantinas e Miniusinas da Terra do Meio.

Acima
1. Corte de seringa na RESEX
Rio Xingu, Terra do Meio.
2. Aspecto da localidade Morro
Verde vista a partir do Riozinho
do Anfrísio, em época de cheia
do rio Xingu, evidenciando
campo de futebol alagado
(Altamira).

Os beiradeiros e indígenas da Terra do Meio também vivenciam alguns problemas comuns. Dois deles são a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte
e o roubo de madeiras em suas áreas. A construção de Belo Monte barrou o rio
Xingu e alagou áreas no entorno da cidade de Altamira, onde muitos beiradeiros e indígenas tinham casas que utilizavam quando vinham resolver assuntos
na cidade. Alguns que antes tinham casas na beira do rio agora se hospedam
em bairros distantes, onde não conhecem todos os vizinhos. Isso dificulta o
transporte de mercadorias e produções entre o comércio e as embarcações,
e até mesmo os cuidados e vigilância com os barcos. Durante a construção
da barragem também vieram vários trabalhadores de outras cidades para
Altamira. Isso impactou o preço das mercadorias e dos aluguéis na cidade, que
ficaram muito mais caros, e prejudicou os beiradeiros. Além disso, a demanda
por peixe aumentou muito e a pressão sobre a pesca fez com que ficasse mais
difícil para as famílias conseguirem alimentação. Já o roubo de madeira tem
crescido novamente nos últimos anos, principalmente na Reserva Extrativista
Riozinho do Anfrísio e na Terra Indígena Cachoeira Seca, o que coloca em risco
tanto as florestas como os povos que nelas vivem.
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A pesquisa colaborativa
De 2011 a 2016, um grupo de beiradeiros participou de uma iniciativa de formação chamada Curso de Gestão Territorial da Terra do Meio, organizado com apoio
do Instituto Socioambiental (ISA), da Universidade Federal do Pará (UFPA) e da
Fundação Viver, Produzir e Preservar (FVPP). O curso tratava de vários temas,
como matemática, português, legislações sobre povos tradicionais e unidades
de conservação, história, organização comunitária e cadeias produtivas. As
aulas aconteciam em módulos semestrais. Ao todo, foram 10 módulos, ao longo
dos quais muitos beiradeiros foram introduzidos desde à leitura e escrita até
princípios de gerenciamento territorial e de cadeias produtivas. Também foram
tratadas questões de identidade e valorização da própria cultura beiradeira.
No último módulo do Curso de Gestão Territorial os alunos debateram a necessidade de registrar na forma de pesquisas e de publicações os valores da cultura
beiradeira, para que todas as pessoas que não conhecem a região pudessem
saber como é a vida e o valor do modo de vida beiradeiro, como eles usam e
ajudam a conservar a floresta. Também queriam entender como a vida dos
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beiradeiros está mudando frente a tantas transformações ocorridas nos últimos
anos. Os alunos do curso escolheram onze temas para pesquisar: agrobiodiversidade/segredos da roça, mapeamento de áreas de uso, conhecimento e manejo
do castanhal, cotidiano, mudanças ambientais, gestão das cantinas, mudança
nos hábitos alimentares, produção e importância da copaíba, valores dos povos
da floresta, desenvolvimento de tecnologias de produção, e regatões. A partir
desses temas foram elaborados pequenos projetos de pesquisa, com cerca de
três páginas e estruturados com objetivos, justificativa, metodologia e cronograma. Assim, deu-se início ao projeto Formação em Pesquisa Colaborativa da Terra
do Meio, com participação de 27 pesquisadores beiradeiros, que passaram um
ano e meio fazendo suas pesquisas: entrevistaram pessoas, coletaram dados
sobre suas atividades cotidianas e o uso do território, leram textos sobre outras
regiões, participaram de seminários de pesquisa, e escreveram seus relatórios.
Nessa seção da Aru estão três textos selecionados da Formação em Pesquisa
Colaborativa da Terra do Meio. O primeiro deles é o de Erivan Santana de
Sousa, morador da Reserva Extrativista Rio Xingu, que entrevistou vários
beiradeiros sobre a importância de viver na floresta. Outro artigo é o das irmãs
Maria Aparecida da Silva e Patrícia da Silva, da Reserva Extrativista Rio Iriri,
que apresentam sua pesquisa sobre a alimentação de uma família beiradeira.
Por fim está o texto de Denilson da Silva Machado e Romário Soares, da Reserva
Extrativista Riozinho do Anfrísio, que fazem uma análise detalhada da atividade de exploração de copaíba.
Esperamos que esse seja o primeiro de muitos momentos facilitadores de
diálogo entre os pesquisadores do Xingu e os pesquisadores do rio Negro■

Para saber mais
ESEC Terra do Meio

ISA – Instituto Socioambiental (2017). Xingu: histórias dos produtos da floresta. São Paulo.
ISA – Instituto Socioambiental (2017). Terra do Meio/Xingu: os saberes e práticas dos beiradeiros do Rio
Iriri e Riozinho do Anfrísio. São Paulo. Disponível em: https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/
blog-do-xingu/livro-registra-saberes-e-praticas-dos-beiradeiros-da-terra-do-meio (checado
em 02/2019).
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os valores dos povos da floresta
A importância da floresta em pé
para os ribeirinhos do rio Xingu
Erivan Santana de Sousa
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□A minha pesquisa começou quando participei do último módulo do curso de gestão territorial no rio Iriri, no
mês de maio do ano de 2016. Os professores findaram
o curso e deram continuidade à formação em pesquisa.
O objetivo dessa pesquisa é mostrar para as pessoas de
fora a importância da floresta em pé para os ribeirinhos
que moram na floresta e quais os nossos interesses em
manter a floresta viva. Queremos que as pessoas reconheçam que aqui está o nosso conhecimento e a nossa
tradição. O método que eu usei para fazer a pesquisa foi
entrevistar alguns moradores da região, perguntando
sobre seus contatos e modo de vida com a floresta. As
principais perguntas foram: Qual a importância da
floresta em pé para os moradores e seus filhos? Qual o
lucro que eles têm dos produtos extraídos da floresta?
Qual o valor da floresta para eles? A vida na floresta é
melhor que a vida na cidade? Por que? Qual o valor das
pessoas do beiradão?
Desenvolvimento da pesquisa
As pessoas entrevistadas foram escolhidas porque são
as mais velhas da nossa região que moram no rio Xingu
há muitos anos. Outras nasceram, se criaram e moram
na região há mais de 60 anos, nunca se mudaram de
seu local e têm bastante conhecimento sobre a floresta.
Essas pessoas lutaram muito para que ela ainda esteja
de pé, e ainda continuam lutando para que não seja
destruída, porque a floresta é o futuro de seus filhos. Os
entrevistados são: o sr. Herculano Costa Silva, 50 anos,
morador da comunidade Volta da Pedra; o sr. Francisco
Aldenor Guedes Caitano, morador da comunidade do
Monte Alegre, 62 anos; o sr. Edmílson Maranhão Viana,

de 80 anos, morador da comunidade do Bela Vista; o
sr. Raimundo Curuaia, de 56 anos, morador da comunidade do Morro Grande; e o Artêmiro, de 37 anos de
idade, morador da comunidade do Bela Vista. Confesso
que tive bastante dificuldade para fazer as entrevistas, porque os moradores moram muito distante um
do outro, e tive que usar uma embarcação pequena
com um motor a gasolina. Eu andava de casa em casa
conversando com os moradores sobre a pesquisa e
alguns não aceitavam fazer a entrevista porque diziam
que não ia servir para nada e que não daria lucro algum,
mas graças a Deus eu consegui fazer as entrevistas. Uns
diziam que não ia dar certo, outros nem queriam ser
entrevistados. Perguntavam se eu iria ganhar algo em
troca e eu respondia que ganharia conhecimento, e que
essa era uma boa oportunidade para mim, para que eu
virasse um pesquisador da nossa região. Porque quando
vier alguma pesquisa para essa região não vai precisar
vir pesquisador de fora, eu mesmo faço a pesquisa.
Na entrevista eu perguntei para os entrevistados se
eles acham melhor a vida na floresta que na cidade.
Eles disseram que a vida na floresta é cem por cento
melhor que na cidade porque na floresta tudo é mais
fácil, começando pela segurança, porque todos dormem
com as portas das casas abertas, sem se preocupar com
a violência, roubo, assalto. Eles contam que na cidade
está muito violento, as pessoas não podem mais nem
ficar com celular em frente de suas casas por causa dos
ladrões, e falaram também da violência que aumentou
muito por causa da construção da Barragem de Belo
Monte. Eles disseram que nem podem andar mais à
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noite na cidade por causa de assalto ou até mesmo
agressão dos bandidos. E eles comentaram sobre os
acidentes que também aumentaram 100%, e dizem que
aumentou o número de carros.
Na floresta também falaram que é melhor o clima.
Eles dizem que na cidade o clima é mais quente e o ar
é mais poluído. Os entrevistados disseram que para
dormir lá precisa usar ventilador porque faz muito calor
e não conseguem dormir direito, às vezes eles tomam
banho três vezes na noite por causa do clima, que é
muito quente.

“Aqui dobra o nosso clima, é muito melhor. Na
cidade é ventilador a noite todinha e você ainda
sua. E aqui não. De duas horas em diante tem
lugar que você nem dorme direito com frio. Aquilo
ali é um oxigênio puro que nós recebemos. Armar
a rede embaixo daquelas árvores, e aquele vento.
E nós recebemos um oxigênio puro. Então aquilo
para nós é saúde” (seu Edmílson, 19/09/2017).
Eles comentaram também sobre os custos na cidade.
Disseram que os preços dos alimentos e dos aluguéis
aumentaram muito. Eles falam que é por causa da
barragem, que trouxe muita gente de outros lugares
para trabalhar e aumentou mais de 50% a população de
Altamira, e que ficou difícil até para conseguir emprego
porque a construtora de Belo Monte trouxe os trabalhadores de fora e pegou poucas pessoas da cidade. O
sr. Raimundo conta que, quando ele morava na cidade
e trabalhava com compra de peixe, ele fazia o almoço e
convidava alguns vizinhos para comer com ele e alguns
falavam que ele era besta que dava comida para todo
mundo. Agora ele passa na frente da casa dos vizinhos e
eles não oferecem nem a água para ele tomar.

“Na cidade a gente gasta mais do que aqui, porque
aqui é o seguinte, tu tem a mandioca e o sal tá o
suficiente, e lá na rua tu tem que ter o sal, o óleo,
e principalmente o dinheiro, se tu não tiver, a
despesa vai sair o dobro da daqui. E aqui tem o
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babaçu, tem a castanha, que já evita de tu comprar
o óleo, já é uma diferença” (Artêmiro, 15/5/2017).
“Na cidade se tu trabalha para ganhar um salário,
quando cai o mês que tu vai pagar o supermercado, tá devendo mais do que um salário, porque um
mês tu todo tempo comendo, comprando fiado, só
tu que trabalha, aí tu pega a requisição do cara do
teu patrão, às vezes a tua mulher não arrumou um
emprego, os teus filhos às vezes não arrumaram
emprego, aí quando chegar o final do mês que tu
recebe aquele salário, não dá nem para pagar o
supermercado. E aqui não, aqui tu pega mil reais,
tu tem teu transporte, tu desce para Altamira, tu
compra mil reais de rancho, aí vem pra cá, aí tu
vai só produzir” (Herculano, 22/9/2017).
“Aqui a gente gasta menos. Eu compro anual, eu
vou para a rua com o meu barquinho, compro a
mercadoria para comer um ano para mim e meus
filhos e ajudo muitas pessoas. As pessoas vêm na
minha casa e dizem: ‘seu Edmílson, eu queria que
o senhor me vendesse dois quilos de açúcar’, ‘porque você não leva logo um fardo, eu lhe empresto
sem prazo’” (Edmílson, 19/9 /2017).
Sobre a vida na floresta eles dizem que é um paraíso e
que eles moram no céu, que é muito diferente da cidade,
o clima é frio, o vento é saudável, não tem bandidagem,
roubo, assalto, acidente nem violência. Aqui as pessoas
andam despreocupadas, sem medo de nada. Dormem
com as portas abertas, atam as redes debaixo das árvores e dormem tranquilamente.

“Para a cidade você não tem emprego e aqui não.
Aqui tanto faz você ter emprego como não, e serviço como não, você come do mesmo jeito e tem as
coisas. Porque graças a Deus para mim viver aqui
é tranquilo. Você compra uma coisa dum, uma
coisa de outro, e vai sobrevivendo. Na cidade, se
não tiver dinheiro e nem emprego, você não vive”
(Herculano, 22/9/2017).

“A vida aqui é boa demais. O clima da gente, às
vezes... eu vivo doente, eu sou doente. Às vezes
eu vou em Altamira porque eu sou operado, e
não me dou em Altamira. Quando eu chego em
Altamira, eu fico doido para vim embora e venho
mesmo. Quando eu chego aqui parece que eu
estou em outro lugar, a vida aqui é mais tranquila”
(Raimundo, 22/9/2016).
“O filho sai de noite aí o cara não está que nem
em Altamira: ‘será que o meu filho volta hoje? Ô
meu Deus do céu, que preocupação’. E não dorme.
Aqui não, o filho sai de noite aí diz: ‘pai eu vou
para ali’. Aí pega o motor, vai embora. Aí dorme
aí tranquilo. Se ele alaga a canoa no meio do rio,
ele bate água, pega uma mata. Se tiver na mata,
ele dorme lá. Sabe que o bandido não vai matar
ele. Se o bicho vier matar ele, ele mata. E lá em
Altamira, ave maria, quando eu estou em Altamira
o sossego é péssimo. E aqui não, o meu menino
saiu ontem de casa até hoje ainda não chegou,
e eu nem eu sei que ele está na casa dos pessoal
dele. E aqui é assim. Dias a dias é o costume”
(Raimundo, 29/9/2016).
Sobre o alimento, os entrevistados dizem que não têm
gastos de quase nada. Tudo o que eles plantam, eles
colhem. Plantam arroz, feijão, mandioca, fazem farinha,
plantam milho, criam galinha, pato. Vão no mato, quebram coco para tirar óleo, para temperar comida, tiram
o leite da castanha, vão no rio pegar o peixe para comer,
vão no mato atrás de alimentos e trazem algo para
comer. Eles trazem frutas da mata e caçam animais que
servem de alimento, tiram madeira para a construção
da casa, usam o cipó e a palha do coco para cobrir suas
casas, andam a qualquer hora do dia ou da noite sem se
preocupar com nada e não gastam quase nada. Comem
a hora que querem e dormem a hora que querem, e não
lhes falta nada. Além disso, vendem alguns produtos
como a castanha, o peixe, o mesocarpo, que é feito da
massa do coco babaçu, e alguns outros produtos extraídos da floresta.

Floresta em pé
Os entrevistados contam que o valor da floresta em pé
para eles é muito grande, não tem preço, porque é a
vida deles. Eles contam que lutaram muito para manter
a floresta viva. Alguns foram até ameaçados de morte,
outros foram humilhados, mas não desistiram de lutar,
porque o que estava em jogo era o futuro de seus próprios filhos. Nessa época dos grileiros, o sonho de todos
era voltar o que era antes, paz e tranquilidade de poder
trabalhar com segurança.

“De primeiro quando eu vim para cá, que tinha
muito grileiro dentro do Rio Pardo, viemos só
eu e o piloto e ficamos na casa de baixo. E eles
passavam aí no porto mangando de mim, e veio
tirando gracinha comigo, e eu calado. ‘Deixa estar
que vem chumbo grosso aí pra vocês’. E eu calado
com a cabeça baixa e com medo deles. Começava
aqui da boca do Pardo e eles diziam: ‘Ei velho, o
que é que tu tá fazendo aí?’. E eu: ‘Tá bom meu
amigo’. Até que vieram, tiraram todo mundo. Hoje
nós vivemos tranquilos, despreocupados de tudo.
Então eu estando com saúde, num lugar desse,
com meus filhos, minha esposa, para mim tá bom
demais” (Edmílson, 19/9/2017).
O senhor Edmílson do Bela Vista conta que desde os
10 anos ele mora nesse local e hoje ele está com 80
anos de idade. E conta que não deseja sair de seu lugar
porque ele criou seus filhos e hoje já tem até bisneto.
Cortou seringa muitos anos e tem orgulho de dizer que
é seringueiro.

“A importância da floresta aqui para mim é muito
bom, é por isso que eu lutei desde 2001. Na época
ninguém queria lutar. E aí nós entramos em seis
pessoas para defender a floresta, desses seis ficou,
em 2003, quando eu olhei para trás, só estava eu
só para defender. Por que tu já pensou essa mata
sendo toda derrubada, para onde era que nós ia?”
(Herculano, 22/9/2017).
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O senhor Herculano conta que já ofereceram uma casa
em Brasília e ele não quis, porque não tinha costume
com aquele local e que iria passar até fome. Ele conta
também que quando ele broca uma roça ele fica com
pena de derrubar as árvores da roça. Ele disse que fica
perguntando o que que essas árvores fizeram para ele
derrubar elas, mas que é o jeito derrubar para queimar a roça.
Perguntei sobre os vizinhos e eles falaram que os
vizinhos são excelentes. São todos conhecidos e ajudam
uns aos outros. Quando um vizinho mata uma caça,
divide com os outros. Se um precisar de alguma coisa,
ele vai na casa do vizinho e pega emprestado, mesmo se
o vizinho tiver só aquele objeto, divide ao meio e um fica
com uma parte e o outro fica com a outra.
Perguntei para eles: se eles morassem todos juntos
como se fosse uma vila, se seria melhor. Eles disseram
que não, porque todos criam animais, galinha, cachorro,
porco, pato e às vezes o animal do vizinho pode mexer
na casa de outro vizinho ou até na roça, e gera uma
confusão. Às vezes o cachorro do vizinho mexe nos ovos
da galinha do vizinho e ele não vai gostar. Aí começa o
problema, um vai na casa do outro reclamar, vai dizer
que vai matar o cachorro e gera uma confusão. Hoje em
dia, as pessoas moram da seguinte maneira no Xingu:
alguns moram perto do outro, tem casa que moram três
famílias numa casa só, e tem morador que mora muito
distante um do outro, à distância de uma hora de barco.

“Todo mundo, o pessoal é honesto, é humilde uns
com os outros. Se um não tem uma coisa vai na
casa do outro, o outro tem. Se não tem, indica na
casa do outro, tem. Aí vai, a gente arranja. Aí é
assim” (Edmílson, 19/9/2017).
Se eles morassem em vilas, eles disseram que seria mais
difícil sobre o alimento porque teriam mais dificuldade, porque teriam que ir mais longe para conseguir
alimentos, porque os peixes e os animais estariam mais
escassos e gastariam mais tempo e mais combustível
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para se deslocar de suas casas para caçar ou pescar. Mas
como nós moramos longe uns dos outros é mais fácil
procurar alimentos. Chegamos mais cedo e gastamos
menos combustível.
Os entrevistados falaram sobre o futuro de seus filhos.
Eles disseram que queriam que seus filhos estudassem
para que não ficassem como os pais deles, sem saber
nem assinar o nome, e para que as pessoas não enrolassem eles.
Perguntei para os entrevistados sobre a saúde e eles disseram que melhorou muito de certo tempo para cá, mas
que ainda falta melhorar mais, porque tem um posto
de saúde na comunidade do Gabiroto e tem a voadeira
da saúde, mas falta combustível. “Se tiver alguma

pessoa com problema sério e se for preciso levar
para a cidade, com urgência, como faremos com a
voadeira sem combustível?”.
“Tem duas filhas minhas enterradas daqui para
Altamira. Adoecia de malária, ‘cadê passagem,
cadê a comunicação?’ Aí uma com sete anos,
no dia que ela desceu daqui que chegou na casa
do seu Aldenor, só deu tempo de tirar do barco.
Faleceu e foi enterrada lá. Com dois anos adoeceu
outra, de quatro anos. Aí cadê transporte, cadê
comunicação para a gente se comunicar para
trazer transporte, uma avoadeira?” (Edmílson,
19/9/2017).
“A saúde melhorou muito, porque aqui para nós,
não querendo desfazer, porque está certo o postinho no Gabiroto, mas aqui para nós fica muito
distante. Mas tem as aldeias que ficam mais perto
e atendem a gente. E de noite e de dia tem remédio para nós” (Sr. Aldenor, 21/9/2017).
“Quando tem uma pessoa doente é preciso correr
para a aldeia dos índios. A benção de nós é que
eles nos socorrem” (Artêmiro, 15/5/2017)

“Sobre a questão da saúde, está mais ou menos.
Não está cem por cento, porque falta muita coisa.
Falta o prefeito ajeitar uma remoção, porque tem
uma voadeira mas não tem piloto. Porque o cara
não vai de graça, eu ia porque eu amo, o meu prazer é fazer favor para todo mundo. Só que chega
ao ponto que não dá também para o cara fazer
porque às vezes a gente se complica. Mas se o
prefeito desse o petróleo, pagasse piloto, ampliasse o postinho, botasse cama para o cara tomar
um soro, botasse na sala do dentista os aparelhos
tudinho, para quando o dentista viesse arrancava
tudo no jeito, aí era outra coisa. Mas está bom,
sobre a saúde é isso. Se tiver uma melhoria de
qualidade fica melhor da pessoa ir para a cidade. E
não tem transporte, o litro da gasolina está quatro
reais e oitenta e sete centavos. Então ele fica
pensando, às vezes ele só tem o dinheiro daquela
gasolina, aí vai para Altamira e aqui é mais fácil.
Se tem a gasolina na casa, vem no postinho” (Sr.
Herculano, 22/9/2017).

Minha opinião
Eu acho que essas pessoas são guerreiras, pois batalharam e sofreram bastante para conseguir seu lar:
algumas foram ameaçadas, outras expulsas de suas
casas por grileiros (fazendeiros), outras tiveram suas casas queimadas e hoje estão tranquilas em seus lugares:
para mim foi uma honra fazer essa pesquisa, para que
eu possa conhecer realmente o valor que a floresta tem
para as pessoas, e o que elas acham do beiradão.

Perguntei para os entrevistados sobre a Educação; e
eles disseram que falta melhorar, porque quando o
professor vem dar aula já passou dois meses, e os alunos
só estudam dois meses. Às vezes quando um professor
está dando aula, tem um curso para ele fazer na cidade,
e passa mais de vinte dias. Aí atrapalha no desenvolvimento dos alunos. Então tem que melhorar nessa parte.
E às vezes os alunos passam de série sem saber nem
assinar o próprio nome. Aluno que está na sexta série e
não sabe nem ler e nem escrever direito.

Sobre a alimentação: eu acho que nós, ribeirinhos,
temos uma alimentação de qualidade, porque nós nos
alimentamos do que plantamos. Temos bastante fartura, castanha, seringa, coco. Alguns plantam mandioca
para fazer farinha para comer e vender, plantam milho,
macaxeira, batata, cará, abóbora, melancia e muitas
outras coisas para se alimentar. Alimentam-se da caça
e também utilizam o peixe para se alimentar e para
comercializar.

“Educação tem, mas está pouco. Falta melhorar professor do primeiro ano, do segundo, do
terceiro, quarto, quinto. É só na primeira direto,
igual macha de carro. Aí eu não estudo e nem
entendo de estudo, mas eu acho que falta isso
ainda, professor. Meus filhos estão com três anos
que estudam e nem saem da primeira” (Artêmiro,
15/5/2017).

Sobre a saúde, eu acho que os entrevistados estão
certos, porque quando a enfermeira entra de férias deveria entrar outra substituindo, e isso não acontece, às
vezes passa três meses sem enfermeira, quando adoece
alguém ou vai para a aldeia ou para a cidade.
Sobre a educação, os professores chegam dois meses
atrasados e os alunos passam de série sem saber ler e
nem escrever, alguns estão na sexta série e não sabem
ler e nem assinar seu próprio nome. Por tudo isso eu
acho que tem que melhorar na parte da educação.

Sobre a segurança no beiradão, é mais seguro, a gente
anda despreocupado, não tem violência, roubo, assalto
e nem acidente que tem na cidade: a gente liga a TV e só
vê desgraça, violência, roubo e acidente na cidade. Aqui
no beiradão a gente ouve o canto dos pássaros, os gritos
das araras. Nós acordamos com o canto dos mutuns e o
canto dos grilos. Temos uma paisagem linda, apreciamos o nascer e o pôr-do-sol, isso é que é notícia. Se isso
for ser ribeirinho, eu sou ribeirinho até morrer■
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a alimentação dos ribeirinhos da comunidade
são francisco, rio iriri, altamira, pará
A origem dos alimentos e as mudanças
alimentares no beiradão são o foco
dessa pesquisa realizada por duas
irmãs, entrevistando moradores de sua
comunidade e monitorando a alimentação
de sua própria família durante um ano
Maria Aparecida da Silva
Patrícia da Silva
Introdução
□Esse trabalho trata de uma pesquisa que fizemos
sobre a alimentação da nossa família. Nós moramos
na comunidade São Francisco, na Reserva Extrativista
(Resex) rio Iriri, no município de Altamira, Pará. Nossa
casa fica distante da sede do município de Altamira,
um dia de viagem se for de voadeira ou pela estrada no
verão, ou três dias de viagem se for de barco. Na época
da pesquisa moravam 8 pessoas na nossa casa: Jair e
Laura, nossos pais; Benilton, Denílson, Bia e Jailson,
nossos irmãos, e nós duas, Cida e Patrícia. Nós vivemos
da caça, da pesca, da roça e do extrativismo. A região
onde moramos também é conhecida como “beiradão”,
por causa dos “beiradeiros”, que são os ribeirinhos que
moram nas beiras dos rios, como nós.
A proposta desta pesquisa surgiu durante o Curso de
Gestão Territorial1. A iniciativa partiu dos alunos, ribeirinhos e professores do ISA (Instituto Socioambiental)
e a ideia era formar pesquisadores das próprias Resex,
ao invés de virem pesquisadores da cidade para falar da

1 Essa pesquisa contou com o acompanhamento e orientação de
Maria Augusta Torres (ISA) e Roberto Rezende (UFSCar/ISA).

vida dos moradores. Assim, os moradores se sentiriam
confiantes na hora de serem entrevistados, e nós entenderíamos melhor as pesquisas feitas por nós próprios
pesquisadores e até as pesquisas feitas pelos pesquisadores que vêm de fora. No final do ano de 2016 começou
o processo de formação em pesquisa.
Um dos assuntos de pesquisa propostos durante o Curso
de Gestão Territorial foi a alimentação e as mudanças
nos hábitos alimentares. A importância de pesquisar
os hábitos alimentares dos ribeirinhos é saber a origem
dos nossos alimentos e se a alimentação está mudando
ao longo dos anos.
Os métodos utilizados nessa pesquisa foram entrevistas
gravadas em áudio, preenchimentos de tabelas com
anotações diárias durante um ano, e anotações em diário de pesquisa. As anotações nas tabelas começaram
em 14/08/2016 e terminaram em 14/08/2017. Durante o
ano todo foi escrito tudo o que a família comia na casa
das pesquisadoras. A tabela era preenchida por refeição,
todos os dias, calculando o consumo da família toda (8
pessoas) e dos visitantes da casa. Foi registrado o que
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se comia no café, na merenda, no almoço, e no jantar. E
também anotado quando não tinha uma refeição, quando não se comia nada em horário de refeição. Também
era importante anotar quantas pessoas comiam em
cada refeição, o que permitiria avaliar o consumo médio
por pessoa. Nessa tabela, eram anotados todos os ingredientes usados na alimentação, desde os temperos até a
mistura, registrando a quantidade e sua origem: se veio
da cidade, da mata, do terreiro, da roça, do canteiro, do
vizinho ou do rio. Isso permitiria fazer um cálculo sobre
a origem dos alimentos das famílias e a quantidade de
cada item consumido. As quantidades eram anotadas

usando peso, colheres ou unidades. Na maioria das vezes o peso foi determinado pela experiência, e algumas
poucas vezes o alimento foi pesado utilizando balança.
No caso das medidas como “colher” ou “copo”, utilizados
para medir sal, óleo, açúcar, dentre outros, no final da
pesquisa foram contadas quantas colheres ou copos
cabiam em um pacote de cada alimento. Por exemplo,
abrimos um pacote de 1kg de sal e contamos quantas
colheres davam. Depois dividimos 1000g pelo número
total de colheres e chegamos ao peso de sal de uma
colher, que foi de 20g.

Exemplo de anotação nas tabelas:
data

refeição alimento

tipo de
alimento

quantidade

2

01/09/16

almoço

peixe

mistura

01/09/16

almoço

farinha

01/09/16

almoço

01/09/16

unidade

origem

quantas
pessoas
da casa
comeram

quantas
pessoas de
fora comeram

kg

rio

8

2

acompanhamento 500

g

roça

8

2

sal

tempero

1

colher

cidade

8

2

almoço

óleo

tempero

6

colher

cidade

8

2

01/09/16

almoço

colorau

tempero

0,5

colher

cidade

8

2

01/09/16

almoço

limão

tempero

2

unidade

terreiro

8

2
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Um outro método utilizado foram as entrevistas com
moradores da própria comunidade, para saber se a
alimentação deles tinha mudado ao longo dos anos.
Foram feitas cinco entrevistas com homens, mulheres,
jovens e adultos. As principais perguntas tratavam das
mudanças nos hábitos alimentares das pessoas do
beiradão. Se elas deixaram de comer algum alimento
que comiam antes, o que costumavam comer durante o dia, o que comem fora de casa, o que comem da
mata e que nem sempre é trazido para dentro de casa
como alimento.
Consumo da família em um ano
Depois de anotar durante um ano a quantidade de
todos os alimentos consumidos, passamos as informações para o computador e somamos as quantidades. Os
alimentos mais consumidos em termos de peso foram:
alimento

peso total

1

peixe

550,55

2

farinha

298,06

3

arroz

182,20

4

açúcar

97,67

5

carne de porcão

69,00

6

carne de veado

48,50

7

galinha

46,20

8

tapioca

43,60

9

carne de gado

41,50

10

carne de anta

40,05

11

bolacha

37,31

12

leite

37,06

13

feijão

33,20

14

trigo

33,65

15

carne de mutum

30,60

16

carne de tracajá

29,33

17

cuscuz

20,45

18

sal

17,66

19

abóbora

16,00

20

frango

14,00

Essa tabela detalha o que já achávamos na observação
do nosso dia a dia, que o peixe e a farinha são os alimentos mais consumidos na nossa região, sendo a base da
dieta. Não está nessa tabela outro alimento importante,
mas que medimos em litros, o óleo de cozinha. Em
um ano, consumimos 62 litros de óleo. Outro alimento
importante contado em litro é o açaí, que deu 23 litros.
Mas no ano que fizemos a pesquisa deu pouco açaí e a
gente costuma tomar bem mais açaí em um ano que dá
bastante. O mesmo aconteceu com o leite de castanha.
Consumimos apenas 0,5 litro porque foi um ano que
praticamente não deu castanha nos castanhais. Outro
alimento importante de nossa dieta, que está todo dia
na nossa mesa, mas que não está aparecendo na tabela,
é o café. Nós consumimos 13kg de café em um ano.
Foram anotados 124 alimentos diferentes durante o ano:
abacate, abóbora, abobrinha, açaí, achocolatado em pó,
açúcar, alface, alho, ameixas em calda, arara, arroz, arroz
doce, bacaba, bacon, banana, batata doce, batatinha,
bolacha, bolo, cacau, café, calabresa, carne de anta, carne de caça (não-especificada na tabela), carne de catitu,
carne de gado, carne de mutum, carne de paca, carne de
porcão, carne de tracajá, carne de veado, casca de jatobá,
casca de preciosa, castanha de caju (nesse ano não deu
castanha-do-pará), cebola, cebolinha, chá de casca de
jatobá, chá de folha de laranja, charque, cheiro verde,
chicória, coco, coco babaçu, coco ralado, colorau, cominho, conserva, cravinho, creme de leite, cupuaçu, cuscuz,
doce de goiaba, ervilha e milho (conserva), espiga de
milho, extrato de tomate, farinha de mandioca, farinha
de tapioca, farofa, feijão, fermento, flocão, folha de laranja, frango, fubá, galinha, gelatina sem sabor, goiaba,
golosa, granola, graviola, jabuti, laranja, leite, leite condensado, leite de castanha, leite de coco, leite de gado,
lima, limão, linguiça, macarrão, macaxeira, mamão,
manga, manteiga, maracujá, massa, maxixe, melancia,
milho de pipoca, mingau, mingau de milho, mortadela, óleo de soja, ovo de galinha, ovo de nambu, ovo de
tracajá, pão, pão caseiro, pato brabo, peixe, pimenta do
reino, pimenta doce, pimentão, pepino, puba, quiabo,
recheado, refrigerante, risoto, rosquinha de trigo, sal, sal
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arisco, salsicha, sardinha, sazon, sopão, sopinha, suco,
tapioca, tomate, torrada, trigo e uxi.
Outra conta que fizemos foi para saber a origem da mistura. “Mistura” é como chamamos as carnes e os peixes
que acompanham a farinha ou o arroz nas refeições de
almoço e jantar.
origem

mistura

peso (kg)

mata

porcão

69,0

veado

49,5

Essa tabela mostra a origem das misturas, se vieram
da mata, do terreiro, do rio ou da cidade. A tabela não
diferencia se o alimento foi trazido por uma pessoa de
fora que visitou a casa ou se foi obtido por um morador de nossa casa. Por exemplo, as galinhas contadas
podem ter vindo do nosso terreiro ou do terreiro do
vizinho. A importância dessa tabela era para saber o
quanto de misturas de fora da região estamos comendo.
Pelos números dessa tabela, fizemos a porcentagem de
origem das misturas.

preço/kg

total

origem

peso

%

porcão

69,0

gado

15

R$1.035,00

cidade

618,9

33,4

veado

49,5

gado

15

R$742,50

rio

579,9

31,3

anta

40,1

gado

15

R$600,75

roça

354,8

19,2

mutum

30,6

gado

15

R$459,00

mata

224,8

12,1

paca

12,1

porco

10

R$121,00

terreiro

39,6

2,1

catitu

11,5

porco

10

R$115,00

criação

29,7

1,6

caça (não
especificado)

7,5

gado

15

R$112,50

roça

2,7

0,1

jabuti

3,0

porco

10

R$30,00

total

1850,3

100

pato brabo

1,0

porco

10

R$10,00

arara

1,0

porco

10

R$10,00

anta

40,1

mutum

30,6

rio

579,9

62,4

galinha

46,2

frango

6

R$277,20

paca

12,1

mata

225,3

24,2

peixe

550,6

peixe

16

R$8.808,80

catitu

11,5

cidade

77,9

8,4

tracajá

29,3

peixe

16

R$468,80

caça (não
especificado)

7,5

terreiro

46,2

5,0

jabuti

3,0

total

929,2

100

pato brabo

1,0

arara

1,0

total

225,3

terreiro

galinha

46,2

rio

peixe

550,6

tracajá

29,3

total

579,9

gado

41,5

frango

14,0

mortadela

11,6

charque

4,0

calabresa

3,3

bacon

1,5

conserva

0,8

sardinha

0,5

linguiça

0,5

salsicha

0,3

total

77,9
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% do total

peso (kg) base comparativa

origem

cidade

kg

mistura

Pela porcentagem da origem das misturas dá para notar
a importância do rio para a dieta dos ribeirinhos. É do
rio que vem mais de 60% das misturas que comemos.
Nós também anotamos quantas pessoas comeram
durante cada refeição. Foram anotadas 714 refeições de
almoço e jantar (ao longo do ano, não houve almoço ou
jantar em 18 oportunidades porque não estávamos em
casa), com uma média de 8,7 pessoas comendo em cada
uma dessas refeições. Se dividirmos o número total de
mistura consumida (929,2kg) pelo número de refeições,
teremos que em cada refeição foi consumido, em média,
1,3kg de mistura. Dividindo esse número pela média
de pessoas (8,7), temos um consumo médio de 150g de
mistura por pessoa em cada refeição.
Nós também comparamos quanto custaria comprar
toda a mistura que vem do rio, da mata e do terreiro se
nós morássemos na cidade. Comparamos algumas carnes de caça com o preço da carne de gado, outras com o
preço da carne de porco, frango ou do peixe, de acordo
com os preços que custam em Altamira.

total

R$12.790,55

A mistura que tiramos das matas, dos rios e do terreiro,
equivaleria a um valor de R$12.790,55 se fossemos comprar carne de gado, porco e frango em Altamira. Isso daria
R$1.065,88 por mês só em mistura que nossa família precisaria comprar se morássemos lá. Isso sem falar que nós
preferimos a maioria das carnes de caça do que as carnes
da cidade. E o peixe é mais fresco. E a galinha caipira bem
temperada é melhor que o frango congelado.
Falando de todos os alimentos consumidos, se contarmos o peso de todos eles, os alimentos vindos da cidade
representam 33,4% do total pesado ao longo do ano.
Os principais alimentos vindos da cidade foram o arroz
(182kg), o açúcar (98kg), a carne de gado (41,5kg), a bolacha (37kg), o leite em pó (37kg), o feijão (35kg), o trigo
(33,6kg), o cuscuz (23kg), o sal (17,6kg) e o frango (14kg).
Ainda assim, 66,6% dos alimentos consumidos vieram da
nossa região, das matas, dos rios, roçados e dos terreiros e hortas. Isso sem falar que tem alimentos que não
entraram nessa conta, como os que foram anotados nas
tabelas usando como medida litros, palmos ou unidades,
como açaí, óleo de cozinha, casca de árvores, ovos, bacaba, uxi, quiabo, banana, pimentas, dentre outros.
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Mudanças nos hábitos alimentares
Para saber se a alimentação estava mudando ao longo
dos anos, também fizemos entrevistas com diferentes
pessoas. As pessoas foram escolhidas entre adultos e
jovens de 16 a 50 anos. Foram feitas três entrevistas com
adultos e duas com jovens, todos ribeirinhos moradores
da comunidade São Francisco. Foram entrevistados:
Lucineia Carvalho de Souza, de 35 anos de idade, moradora da Comunidade São Francisco, a entrevista ocorreu
no dia 13 de novembro de 2016;

■

Maria do Socorro Marques Duarte, de 47 anos de idade,
moradora da Comunidade São Francisco, a entrevista
ocorreu no dia 21 de dezembro de 2016;
■

Josiel Silva de Oliveira, de 19 anos de idade, morador da
Comunidade São Francisco, a entrevista ocorreu no dia
19 de janeiro de 2017;
■

Maria Laura Mendes da Silva, de 50 anos de idade,
moradora da Comunidade São Francisco, a entrevista
ocorreu no dia 16 de janeiro de 2017;
■

Jassi Silva de Oliveira, de 19 anos de idade, moradora
da Comunidade São Francisco (Novo Paraíso), a entrevista ocorreu no dia 10 de abril de 2017.
■

Lucineia Carvalho de Souza, de 35 anos, disse que houve
uma mudança nos alimentos que comiam antigamente,
pois agora comem mais alimentos da cidade, que são
o trigo, bolacha, açúcar e o leite em pó, além do peixe e
da caça que são de sua região. Falou que costuma comer
hoje em dia farinha de mandioca, arroz, feijão, peixe,
café com tapioca, leite, pão, graviola e a puba, que é uma
massa da mandioca, a partir da qual ela faz o grolado.
Antigamente os alimentos que ela mais comia eram tapioca, massa de puba, peixe, vinho da golosa, castanha-do-pará, caça do mato, suco de sarão, coco babaçu, leite
em pó, leite de coco da praia, tracajá e jabuti.
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Maria do Socorro Marques Duarte, de 47 anos, falou que
antigamente as pessoas embarcavam numa canoa, saíam
para pescar e de repente chegavam com peixe. Agora o
peixe está mais difícil e a caça também. Ela explica que
antes era mais difícil comprar as coisas da cidade, como
bolacha, leite etc. Disse que agora está mais fácil para as
pessoas se alimentarem melhor, porque já conseguem
ter essas coisas diretamente em suas casas, como o leite,
bolacha, nescau, arroz, feijão, e o próprio pão que conseguem trazer da cidade até sua residência. Falou que ficou
melhor porque antes não havia esses tipos de alimentos.
Josiel Silva de Oliveira, de 19 anos, contou que antigamente todas as pessoas tinham uma alimentação muito
fácil, porque só era ir ao rio e já pegavam um peixe. Era
bem rápido. O tempo que se passava no rio pescando era
de 1 hora a 2 horas, e já se chegava com alimentação para
almoçar e jantar. E hoje, pelo que ele vê, no seu ponto
de vista, é que o peixe está diminuindo bastante, ele sai
para pescar de manhã e chega entre o meio-dia e uma
hora e pega alimentação mal para o almoço, quando
pega. Porque está muito difícil e ficando cada vez mais
escasso (nos últimos anos o rio ficou muito seco por falta
de chuvas e teve muito pescador de fora pescando na
região, então o peixe diminuiu muito). Ele falou também
que tem várias alimentações que eles comiam antes e
que hoje as pessoas da Resex comem menos, porque de
primeiro elas se empenhavam em ir numa restinga matar
um tatu e pegar jabuti para comer. E agora, ele explicou
que essas pessoas se envolvem mais com a pesca e roça,
que às vezes matam um veado, uma paca, catitu, ou até
mesmo um porco. Então ele disse que aquela tradição
na qual as pessoas tinham de comer tatu, agora não tem
mais. Para ele, essa tradição está extinta porque já há
muitos anos que ele não come mais tatu. Alguns anos
atrás, durante o dia, sua família comia o que tinha em
casa, que às vezes era uma bolacha ou tapioca com a qual
sua mãe fazia grolado para eles comerem. Quando eles
estavam acampados numa praia pescando peixes para
comercialização, o que comiam de merenda era um peixe
frito, merendavam duas vezes ao dia, antes do almoço e
depois do almoço. Então ele falou que a merenda deles

era isso. E hoje mudou muito porque quando se está em
casa já tem uma pessoa que faz um bolo, quando não, o
vizinho manda para eles, quando não é bolo, é pão. Josiel
mencionou novamente que a merenda mudou muito,
porque agora na merenda já tem uma milharina, bolacha
com leite e nescau. Ele sente que sua alimentação mudou
porque antigamente, no tempo das atividades de cortar
seringa, não existia essa alimentação, essa merenda que
hoje tem para eles. Porque hoje em dia as pessoas podem
até escolher o que elas vão merendar em casa. Fala que
hoje elas têm vários tipos de merenda, e que podem dizer,
por exemplo: “eu não vou merendar isso, eu vou merendar aquilo, eu não quero comer isso, quero comer aquilo”.
Então ele esclarece que hoje há várias opções que antes
não tinham.
Maria Laura Mendes da Silva, de 50 anos, falou que
houve uma mudança em sua alimentação porque as
pessoas esperam mais alimentação da cidade. Segundo
dona Laura, muita coisa não sai mais de sua cultura e
nem de sua roça.

“Eu vejo que o pessoal não planta mais nem roça
para tirar milho. Eu vejo mais é o pessoal na bolacha, compra mais é bolacha, é uma daqui outra
dacolá, faz tudo diferente. Antes havia bastante
peixe no rio, agora a gente passa o dia no rio para
pegar três ou cinco peixes para a alimentação.
Eu nunca deixei de comer as minhas comidas,
porque é pouca comida, a gente come variado.
Porque a gente não vai ficar só na puba, no bolo de
macaxeira, na macaxeira, na tapioca e ali às vezes
a gente compra a milharina, o trigo, a bolacha,
também para merendar. Eu nunca esqueci o que a
gente comia” (Maria Laura, de 50 anos).
Jassi Silva de Oliveira, de 19 anos, explicou que

“As comidas de hoje a maioria das pessoas de
antigamente não tinham antes, que nem muita
gente não tinha condições de comprar. E hoje não,
já tem o arroz. Antes só era a farinha e o peixe. E

hoje já tem uma galinha, uma carne, que o pessoal
vende. Antigamente não tinha nada disso” (Jassi
Silva, de 19 anos).
O que ela comia antes, alguns anos atrás, era só peixe
com farinha e hoje não, ela falou que as coisas melhoraram mais. A entrevistada já morou na cidade de
Altamira e falou que nesse tempo sua alimentação era
muito diferente das coisas que come hoje. Falou que os
alimentos daqui são mais saudáveis e diferentes dos
que ela comia na cidade. “Então, eu deixei de comer

vários tipos de alimentos, de comidas que eu comia lá em Altamira, que era carne e o que eu mais
comia era galinha, feijão e arroz. E agora não, eu
como às vezes sim e às vezes não” (Jassi Silva, de
19 anos).
Frutas da floresta
Outro assunto que foi perguntado para os entrevistados
foi sobre as frutas comidas na floresta. Conforme cada
entrevistado, todos eles comem fruta da mata. Saber
quais são as frutas comidas na mata é importante para
entender a alimentação dos ribeirinhos, porque nem
sempre as frutas da mata vão para as casas e não aparecem nas anotações das planilhas de alimentação.
Lucineia Carvalho de Souza, de 35 anos, falou que quando ela está na mata costuma comer castanha-do-pará,
coco babaçu, cajá, uxi, caroço de açaí e de bacaba.
Maria do Socorro Marques Duarte, de 47 anos, disse que
quando está na mata costuma comer as frutas da floresta
e que há muitos tipos de frutas que as pessoas costumam comer: ingá, cajá, golosa, cutiti, castanha, cajuí,
cupuzinho e bacupari. “A única fruta que eu ainda

não consegui comer foi o pariri, mas a maioria
das pessoas comem” (Maria do Socorro Marques
Duarte, de 47 anos).
Josiel Silva de Oliveira, de 19 anos, pelo fato de ser
homem, explica bastante sobre as frutas encontradas na
floresta e já comeu dois tipos de frutas que não gostou,
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como o patauá e a outra foi uma bem branquinha chamada de abiu. Ele explica que tem várias frutas no mato que
não chegam a trazer para casa. Mas quando vão para o
castanhal ou para uma caçada, encontram aquelas frutas
no mato, como o cutiti e às vezes, quando estão com
fome, eles começam a pegar um monte e começam a
comer. Depois de comer o cutiti dá sede, por isso tomam
água. Então ele fala que os cutitis são uma alimentação
do mato que as pessoas não chegam a trazer para casa,
para a família. Ele diz que tem várias alimentações da
mata, que as pessoas comem e alguns acham que não são
alimento. Mas, para ele, a castanha-do-pará, por exemplo,
é uma alimentação. Porque às vezes, quando as pessoas
vão para o castanhal, chegam no barraco para o almoço
e já é 4 a 5 horas da tarde, ou seja, vão só jantar porque
as frutas da mata já serviram de almoço para elas. Falou
que, quando está na mata, costuma comer cacau do
mato, castanha-do-pará, uxi e cutiti, e a preciosa da mata,
que as pessoas usam para fazer o chá, serve como o café
da manhã, e é uma tradição que as pessoas trazem para
elas próprias e para os filhos.
Maria Laura Mendes da Silva, 50 anos, falou que, quando
está na mata, come várias frutas: “castanha, o coco, o
uxi, o cajuí, a cajá, a bacaba e o açaí. Quando a gente vai
tirando vai botando na boca e vai amolecendo, e vai comendo. Quando não, a gente vê se vai custar, a gente leva
um peixe frito para comer ou uma merenda, água para
beber”. Falou também: “para mim nenhum tipo de fruta
é estranho porque a gente já tem costume de comer elas.
Mas a gente adoece da barriga porque não lava elas. Ali já
tem passado insetos e por causa disso passamos mal, por
causa dos micróbios que tem nos frutos”.
Jassi Silva, falou que, quando está na mata, costuma
comer uma castanha ou qualquer outra fruta que encontrar, como ingá e maracujá do mato. Essas coisas que
têm na mata e que todo ribeirinho comeria.
Todos os entrevistados também responderam que
quando estão na mata tomam água de raízes de pau
e das grotas que encontram. Josiel disse que a árvore
que tem água em suas raízes é o embaubão. As pessoas
também tomam água das grotas quando estão cheias.

Considerações finais
Depois de termos realizado algumas entrevistas com os
moradores da comunidade São Francisco e o preenchimento diário das planilhas durante um ano, percebemos que a alimentação das famílias beiradeiras mudou.
Que antigamente não se consumia tantas coisas da
cidade como hoje. As entrevistas mostraram que as
famílias também consumiam coisas da cidade antigamente, mas era pouco. Porque só compravam alguns
produtos dos regatões quando estavam realmente necessitando, e eles demoravam muito para vir da cidade
com mercadorias até as localidades. E agora não, tanto
tem regatões circulando na comunidade como também
as pessoas compram produtos diretamente na cidade
e trazem até suas residências. Isso porque hoje em dia
todo mundo tem seu motor e muitas pessoas têm barco
próprio para ir até a cidade. Existem também cantinas
comunitárias que compram a produção extrativista e
vendem mercadorias, favorecendo as pessoas ribeirinhas que vivem às margens do rio Iriri.
Em nosso ponto de vista os moradores da comunidade São Francisco mudaram um pouco sua dieta. Pelas
entrevistas é possível concluir que está crescendo o
consumo de alimentos da cidade, dentre eles estão
alimentos processados e industrializados, que se sabe
que não fazem tão bem para a saúde. Mas as pessoas
entrevistadas também veem um lado positivo na chegada de alimentos da cidade, que é poder escolher entre
diferentes alimentos. Elas não deixaram de consumir
os alimentos que consumiam antes por terem acesso a
produtos vindos diretamente da cidade.
Uma pesquisa de alimentação, como a que fizemos,
também é importante para monitorar se ao longo dos

próximos anos as pessoas vão continuar comendo os
alimentos locais, ou se a mudança de alimentação vai
continuar, aumentando assim o consumo de alimentos
processados e industrializados da cidade.
A nossa pesquisa também mostrou que, embora os alimentos da cidade estejam crescendo em importância,
a base da dieta na comunidade São Francisco ainda é o
peixe e a farinha. Também mostrou que, do peso total
dos alimentos, mais de 66% vieram da mata, do rio, dos
roçados e dos terreiros e hortas.
Se analisarmos as misturas, as principais fontes de
proteínas, e contarmos o total de alimentos processados
e industrializados, eles representaram apenas 3,9% dos
929,2kg de mistura consumidos (consideramos como
alimentos processados frango congelado, charque, calabresa, mortadela, salsicha, sardinha enlatada, linguiça,
conserva e bacon).
Já se analisarmos as fontes de calorias, os produtos da
cidade tiveram importância muito grande. O consumo da tradicional farinha de mandioca foi de 298kg
(consumo médio de 34kg por pessoa ao longo do ano),
já de arroz vindo da cidade foi de 182kg (21kg por pessoa
no ano), de farinha de trigo foi de 32kg (3,7kg por pessoa
no ano), de bolacha de trigo foi de 37kg (4,25kg por
pessoa no ano) e de açúcar foi 98kg (11,2kg por pessoa
no ano). Antigamente as pessoas comiam mais farinha
de mandioca e tapioca porque não tinha tanto arroz e
nem bolachas. Parece que as principais mudanças na
alimentação das famílias do Iriri estão acontecendo com
as fontes de calorias■
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a produção de copaíba na reserva extrativista
riozinho do anfrísio, terra do meio, pará
Os detalhes da atividade de extração de
copaíba e as mudanças recentes na região
Romário Souza Soares
Denilson da Silva Machado
□Foi durante o curso de Gestão Territorial, promovido
pelo Instituto Socioambiental, que começamos a falar
que seria muito bom pesquisar as áreas de uso das comunidades da Reserva Extrativista (Resex). Uma dessas
áreas de uso são de copaibais. Os autores desta pesquisa
são dois ribeirinhos da Resex Riozinho do Anfrísio. O
trabalho teve duração de um ano. Os pesquisadores da
Resex foram auxiliados por professores e mediadores do
Curso de Gestão1.
O objetivo dessa pesquisa é entender os detalhes da
atividade de extração de copaíba e as mudanças recentes na região, já que muitos moradores estão indo cada
vez mais longe para coletar o produto e não coletam a
mesma quantidade de 15 anos atrás. Também objetiva
descrever as principais características da atividade,
quem são as pessoas que estão envolvidas na atividade,
por qual motivo a praticam.
Como a pesquisa foi feita
A primeira parte da pesquisa foi um levantamento de
quanto óleo de copaíba foi vendido por cada pessoa na
cantina do Paulo Afonso nos anos de 2013, 2014 e 2015.

1 Essa pesquisa contou com acompanhamento e orientação
de Edione Goveia (ISA) e Roberto Rezende (UFSCar/ISA). Uma
explicação sobre o Curso de Gestão e as cantinas comunitárias
está no texto introdutório dessa seção de artigos dos
pesquisadores da Terra do Meio.

A partir dos dados de entrega de copaíba nas cantinas,
foram feitas entrevistas com as pessoas que tiraram
copaíba para saber onde a coletaram em cada ano,
qual foi a produtividade de cada vez e que uso fizeram
do dinheiro que conseguiram. Esse levantamento foi
feito por meio de um questionário e permitiu estimar a
produtividade da média de acordo com o tempo gasto
na mata. A segunda parte da entrevista foi perguntar
para o entrevistado como é organizada a ida à mata
para extração da copaíba. E também como é a técnica
utilizada para furar a copaíba. Além disso, os entrevistados contaram histórias de todas as etapas da atividade.
O terceiro passo foi fazer uma etnografia de duas expedições que nós fizemos no ano de 2017, no alto Riozinho
do Anfrísio. Junto à etnografia fizemos um breve
trabalho de mapeamento das copaibeiras que encontramos durante esses percursos (expedições). Durante
o mapeamento fizemos uma tabela com os seguintes
dados: ponto de GPS, tamanho da copa de cada árvore
(G: grande, GG: muito grande, M: média e P: pequena),
a hora que foi mapeada cada uma, se a copaibeira era
furada ou não, se não era furada nós furávamos e anotávamos também quem furou, quantos furos dava, se deu
óleo ou não, e quanto óleo deu.
Atividades realizadas
Foram entrevistados seis produtores de copaíba da
Resex Riozinho do Anfrísio entre o meses de janeiro e
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fevereiro de 2017: Preto (comunidade Paulo Afonso),
Tachinha (comunidade Boa Saúde), Mauro (comunidade São José), Eliomar (comunidade Branca de
Neve), Galo (comunidade Morro Verde) e Raimundinho
Belmiro (comunidade Novo Paraíso). As principais perguntas feitas nessas entrevistas foram: a idade do entrevistado, quantas vezes foi furar copaíba nos anos de
2013, 2014 e 2015, quantas pessoas iam em cada expedição, quem eram as pessoas (parentes, vizinhos), qual
era a produção de cada expedição, como era dividida a
copaíba, o que fez com o dinheiro, qual o lugar (igarapé
e tempo de viagem) de cada expedição, quantos dias
a pessoa gastou na mata em cada expedição, a técnica
que a pessoa usava para furar e tapar o buraco, e por que
a pessoa praticava aquela atividade.

ano de dias no kg
coleta mato

kg/dia diária
renda geral
por pessoa

2013

23

44

1,9

R$51,65

R$1.188,00

2013

22

32,5 1,5

R$39,98

R$877,50

2013

19

130

6,8

R$184,74

R$3.510,00

2013

17

44

2,6

R$69,88

R$1.188,00

2013

15

52

3.5

R$93,60

R$1.404,00

2013

13

53

4,1

R$110,08

R$1.431,00

2013

11

48

4,4

R$117,82

R$1.296,00

2014

25

23

0,9

R$28,52

R$713,00

2014

23

26,5 1,2

R$35,72

R$821,50

Regiões exploradas entre 2013 e 2015
14
12
10
Ida a mata

8
6
4
2
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Com relação ao destino da renda conseguida com a
venda da copaíba, as respostas foram basicamente
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Durante os três anos analisados na pesquisa, a produção
dos seis extrativistas chegou num total de 1.145 quilos
(uma média de produção de 63kg por ano por pessoa).
Em cada um desses anos o preço pago pela copaíba foi
diferente, aumentando com o passar do tempo. Nós
temos um contrato com a empresa Firmenich. Em 2013,
ela pagou R$ 27,00 pelo quilo da copaíba. Em 2014, ela
pagou R$ 31,00. E, em 2015, ela pagou R$ 35,00. Entre
2013 e 2015 a atividade de copaíba gerou uma diária
média de R$ 86,27 para os seis entrevistados e uma
renda geral de R$ 35.089,00 (uma renda média de R$
1.949,39 pelos 34 dias médios trabalhados por ano em
duas expedições).
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0
o

Em média os extrativistas fazem duas expedições por
ano e ficam 17 dias na mata a procura do óleo em cada
uma delas. Também foi relatado que os lugares mais
explorados durante os anos de 2013 e 2015 concentraram-se principalmente no igarapé do Largo Redondo,
com doze idas dos extrativistas. Uma das justificativas
de maior exploração nessa região dá-se pelo fato de
que há uma relativa concentração de copaibeiras, o que
aumenta as chances de coleta.

compra de rancho para as famílias e pagamento de dívidas. Quando perguntados o porquê de furar copaíba,
as respostas dos entrevistados se dividiam entre ir por
diversão e/ou por necessidade.
O gráfico acima mostra os igarapés afluentes do
Riozinho do Anfrísio que foram mais explorados entre
os anos de 2013 e 2015. O igarapé mais explorado foi o
Lago Redondo, com 12 expedições de copaibeiros.

Expedições de copaíba
Durante o processo de pesquisa, os pesquisadores e copaibeiros Denilson e Romário fizeram duas expedições
aos copaibais do alto Riozinho, e colheram e fizeram
anotações diárias durante ambas.
A primeira expedição começou no dia 03/01/2017, com
o pesquisador Denilson subindo o rio, pois ele mora
longe do local onde são encontradas copaibeiras com
frequência. Essa expedição foi até o dia 30/01/2017. Os
copaibeiros costumam contar o tempo da expedição
desde o dia que saem de suas residências até o dia que
voltam e chegam à mesma.
Quando um copaibeiro sai do médio Riozinho para o
alto, ele dorme em residências de amigos e vizinhos que
moram ao longo do rio. Ao subirem o rio, às vezes os
copaibeiros também acabam dando carona para alguns
moradores que estejam querendo voltar para suas
residências. Para um copaibeiro subir o rio, ele usa uma
canoa com um motor rabeta. Quando o grupo de copaibeiros é grande, eles costumam ir em várias canoas, pois
essas embarcações têm que ser pequenas para conseguir navegar com facilidade nos igarapés. Às vezes os
motores apresentam problemas. Em uma das viagens, o
motor do pesquisador Romário deu problemas e fomos
obrigados a voltar e subir em uma só embarcação. Nessa
viagem foram oito pessoas. Dessas, seis eram pessoas
que iam furar copaíba.
Para um copaibeiro chegar até o local desejado, ele leva
entre 4 a 5 dias, dependendo de como as coisas acontecem no decorrer da viagem. Na maioria das vezes os
lugares explorados são os igarapés onde não têm moradores, e os copaibeiros têm que subir cortando, ou seja,
subir o igarapé limpando o caminho, pois não é limpo
e há muita caída (árvores que caem no meio do igarapé
frequentemente), dificultando o acesso aos copaibais.
O pesquisador Denilson demorou dois dias para chegar
de sua casa ao local da cantina, que é onde os copaibeiros fazem as compras dos alimentos e apetrechos

que utilizam. Ao chegarem na cantina, os produtores
costumam fazer as compras e subir o rio para dormir
em uma comunidade próxima. Isso acontece quando
o copaibeiro chega à cantina pela manhã, porque se
ele chegar pela parte da tarde só dá tempo de fazer
as compras e aí o mesmo dorme, no local da cantina,
ou melhor, na comunidade Paulo Afonso que é onde
a cantina está localizada, pois não dá tempo de subir
e chegar até a próxima comunidade. Os copaibeiros
compram na cantina só o rancho e alguns apetrechos
que são utilizados durante o trabalho e, no decorrer da
viagem, eles têm que procurar alimentos como peixe
e caça para se alimentar. O rancho para a expedição é
sal, açúcar, café etc. E também compram combustível
e munição. Quando a pessoa vai pela primeira vez, tem
que comprar o trado. O trado é um instrumento de ferro
semelhante a um parafuso, é pontiagudo e é usado para
perfurar a copaibeira. Na expedição feita por Denilson e
Romário eles levaram um trado que já tinham, mas tiveram que pegar uns recipientes (carotes) na cantina para
armazenar o óleo da copaíba. Quando os copaibeiros
saem da cantina eles não levam nada de mistura (carne
ou peixe) para se alimentar, e acabam pescando ou caçando durante a viagem! Após pescarem ou caçarem, os
produtores param em um determinado lugar para fazer
o almoço. Essa parada leva em torno de uma hora.
Nos últimos três anos, tem sido frequente os copaibeiros encontrarem durante suas viagens estradas feitas
ilegalmente por madeireiros para retirada de madeira. Essas estradas atravessam rios, em algumas são
construídas pontes, em outras são feitas buchas que, às
vezes, chegam a impedir que a água corra normalmente, impedindo até mesmo o tráfego dos copaibeiros.
Na expedição feita por Romário e Denilson, eles e os
demais copaibeiros acamparam próximo a uma estrada
madeireira que a cada dia está adentrando mais a
Reserva Extrativista Riozinho do Anfrisio. Os copaibeiros
muitas vezes acabam usando essas estradas para irem
mais longe em busca de uma quantidade maior de óleo
de copaíba.
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A prática da coleta do óleo de copaíba ocorre no período
do inverno. Os copaibeiros, quando vão furar copaíba,
acabam dormindo no caminho e às vezes não dá tempo
de fazer um barraco (cobertura de plástico). Quando chega a noite, geralmente chove e acaba molhando as coisas
dos produtores. Quando chega ao local onde se procurará
pelas copaibeiras, cada pessoa faz seu barraco, ou então
fazem um barraco só, que tenha capacidade para acomodar todos. Na expedição feita por Romário e Denilson,
eles fizeram um barraco durante o caminho, mas não foi
suficiente para acomodar todos que foram com eles e,
quando foi à noite, choveu e tiveram que desatar suas redes e esperar a chuva passar. Mas quando chegaram onde
iriam ficar para passar uma semana, fizeram um barraco
maior para que todos coubessem. Quando subiram ainda
mais atrás de copaibeiras, combinaram que cada um faria
seu próprio barraco. Um copaibeiro sai do seu barraco às 7
da manhã e chega às 6 da tarde. Em alguns dias chuvosos
eles são obrigados a voltar mais cedo, ou esperar a chuva
passar, pois não dá para furar copaíba com chuva. Em
alguns casos, a pessoa fica no barraco no dia de domingo,
e há também dias que só vai olhar uma determinada
área, indo atrás de alimentos (caça). À noite, às vezes tem
um dominó que serve como diversão para os produtores!
Durante a expedição registrada na pesquisa, o rancho foi
acabando ao longo dos dias e os copaibeiros passaram
uma semana comendo farofa de óleo com farinha, pois
não conseguiam encontrar nenhuma espécie de caça e
nem peixe porque estavam a 4 horas do leito do rio. Após
uma semana difícil começou a aparecer caça, mas já estavam acabando outras coisas, como o café. No último dia
dessa expedição, os produtores comeram até sem farinha.
Ao longo das expedições um grupo de copaibeiros
costuma dividir as tarefas, isto é, quando chegam a
um local onde acampam, um vai fazer uma atividade e
outro vai fazer outra. Por exemplo: na expedição feita
pelos pesquisadores, a cada dia uma pessoa fazia o café
e cozinhava. Ao irem para o mato, os copaibeiros vão em
uma mesma direção, quando chegam a um determinado local eles se dividem em duplas e um sai cortando e
outro vai atrás prestando atenção para ir encontrando
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as árvores. As duplas vão entrando no mato de acordo
com a floresta, ou seja, eles entram em uma área onde a
mata é alta e limpa pois é onde encontram-se copaibeiras com frequência. Se entrar em mato baixo e que tem
muito cipó é muito raro encontrar, e quando encontra
ela nem sempre dá óleo.
Quando um copaibeiro encontra uma copaibeira, o primeiro passo é limpar o pé dela, depois escolhe-se o lado
para furar. Para furar é utilizado o trado. Para fazer com
que o óleo desça do furo e chegue até o carote, usamos
uma bica que é um apetrecho feito de materiais, como
frande. A bica é produzida pelos próprios copaibeiros.
Ela é meio curva que é para o óleo não derramar. Depois
da bica colocamos também uma folha de babaçu que
esteja nova, ou folha de sororoca, uma espécie de mato
que existe na floresta. Ao terminarmos de furar uma copaibeira, fazemos um torno para tampar o buraco, mas
só fazemos isso quando a copaibeira tem e/ou deu óleo.
Quando ela é seca nós deixamos o furo aberto. Tapamos
quando dá óleo porque, se deixarmos destapado, o óleo
derrama todo, a árvore seca, e muitas vezes até morre.
Isso porque após ela secar entram inúmeros fungos que
acabam tirando a vida da árvore. Vale ressaltar que a
madeira usada para tapar o furo não pode ser qualquer
uma, pois algumas estragam rápido. As melhores são:
louro, larga galho, canela de velho.

Nesse percurso andamos entre 2 e 3 horas de viagem
até chegar onde deixaremos nossos carotes guardados
até que a gente volte para nossa residência. Se tiver
muita coisa, as pessoas dividem para que todos possam
carregar o mesmo peso.
Durante a pesquisa, Denilson e Romário usaram o aparelho GPS para gravar e marcar o trajeto que percorriam
em busca das copaibeiras. Eles registraram percursos
que variavam entre 2 a 9 quilômetros por dia, e furavam
entre 5 e 15 copaibeiras. Mas nem todas eram virgens.
Geralmente as virgens produzem mais que as furadas,
isso porque furadas já tiveram o óleo retirado uma ou
mais vezes (isso chamamos de despesca). Já as copaibeiras virgens produzem mais porque é a primeira vez

que estão sendo exploradas. Hoje, para encontrarmos
bastante copaibeiras virgens, é preciso ir muito mais
longe que antes, ou seja, tem que subir cada vez mais
para o alto Riozinho ou para grotas e igarapés que estejam no centro da mata. A variação na produção ocorre
de acordo com a área explorada, pois há lugares onde
podem ser encontradas muitas copaibeiras, e áreas
onde tem menos. Quando a pessoa vai para uma área
que tem menos copaibeiras, ela anda mais.
É comum que uma pessoa faça mais de uma expedição
de copaíba durante o inverno. Após essa expedição, por
exemplo, Denilson voltou a sua casa no dia 30/01/2017
e voltou novamente para o alto Riozinho furar copaíba,
dessa vez com outras pessoas.

Ao irmos para uma expedição como essa, a gente não
fica furando copaíba em um só lugar. Passamos em
torno de uma semana em cada local. A maioria das
vezes temos que fazer algumas trilhas de 2 a 3 horas
de viagem em busca de grota (pequeno igarapé que
encontramos no meio da floresta e que é afluente dos
igarapés maiores) para acamparmos e furarmos copaíba. Para levarmos nossas coisas quando fazemos esses
trajetos, usamos um apetrecho chamado jamanxim,
que é um cesto artesanal fabricado muitas vezes pelos
próprios copaibeiros para carregarmos nossas coisas
em nossas costas! Quando estamos longe do leito do rio
e nossos recipientes (carotes) estão enchendo de óleo,
nós tiramos um dia todo para carregar até a beira do rio.
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Análise das copaibeiras
Nos dias passados na mata durante a primeira expedição, entre 03 e 30 de janeiro, registramos diversas informações sobre a atividade de copaíba, utilizando tabelas
e GPS. A seguir estão alguns dados dessa expedição.

Presença de óleo nas copaíbeiras
Estimativa do tamanho da copa
70%
60%
50%

Das 70 copaibeiras mapeadas, pudemos perceber que
boa parte tem porte pequeno, representando 65% das
copaibeiras. Além disso, percebeu-se que há um número
bastante elevado de árvores secas (sem óleo), assim
como de copaibeiras que já tinham sido exploradas em
outro momento.

A identificação de áreas com ocorrência de copaibeiras
não furadas é importante para planejar a exploração
futura, uma vez que as copaibeiras furadas demoram a
produzir a mesma quantidade inicial. Considerando o
histórico de produção da RESEX, para pensar em contratos futuros, torna-se necessário que tenha um mínimo
de copaibeiras não furadas para planejar um ciclo de
descanso de no mínimo três anos.
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Exemplo de registro das copaibeiras – 16 de janeiro de 2017
Ponto GPS

Copa

1707

era furada ou não

Deu óleo ou não Hora

barraco

Quem furou

Deu quantos furos

8:27

1708

gg

virgem

Não

9:04

Denilson e Romário

1 furo

1709

p

virgem

Deu

9:47

Denilson

1

1710

p

virgem

Não

10:15

Denilson

1

1711

p

virgem

Deu

10:27

Denilson

1

1712

p

virgem

Deu

10:41

Romário

1

1713

p

virgem

Deu

11:02

Denilson

1

1714

p

virgem

Não

11:29

Denilson

1

1715

p

virgem

Não

12:02

Denilson

1

1716

m

furada

Não

12:30

Romário

1

1717

g

furada

Deu

12:38

Denilson

2

1718

p

furada

Deu

13:01

Denilson

1

1719

p

furada

Não

13:25

Romário

1

1720

m

virgem

Deu

14:48

Denilson

1

1721

p

virgem

Não

15:07

Denilson

1

1722

m

virgem

Não

15:41

Denilson

1
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Acima Mapa de ocorrência de copaíbeiras exploradas
durante a expedição feita pelos pesquisadores
(Denilson e Romário).

Considerações finais
Na década de 1990, a copaíba foi uma fonte de renda
para as famílias do Riozinho do Anfrísio e do Iriri, sendo
comercializada com regatões (Ruiz & Bobot, 2008).
No auge da produção do óleo de copaíba, em 1999,
chegou-se a produzir mais de quatro toneladas. Com
nossa pesquisa consegue-se perceber que antes se tirava
mais copaíba que hoje e que os copaibeiros estão indo
cada vez mais longe em busca de áreas não exploradas.
Isso porque essas explorações são feitas de maneiras
sustentáveis por moradores, evitando a exploração de
uma área que ainda se recupera.

Através dessa pesquisa também pode-se perceber que
muita gente vai para o mato tirar copaíba por necessidade, mas existem outros que vão por diversão, pela
convivência com os parceiros de expedição. Além disso,
percebe-se qual passo a passo da atividade de copaíba, quais as dificuldades e facilidades enfrentadas
pelos produtores ribeirinhos na coleta da produção, ou
seja, que se gasta vários dias até chegar ao local a ser
explorado, anda-se dias e não conseguem tirar óleo,
muitas vezes chegam até a passar fome. Através dessa
pesquisa podemos observar que tem lugares que são
mais frequentados por conta da grande presença de
copaíba nesse local. Podemos observar também qual
o valor mínimo que um extrativista ganha por dia, e
isso pode variar de acordo com cada ida à mata, porque
não se sabe se será encontrado copaíba ou não. Antes
dessa pesquisa nós não entendíamos muito bem sobre
qual trabalho estava envolvido dentro da atividade de
copaíba, então aprendemos muito■

Referências
Ruiz, R. C. & Bobot, T. (2008). Apoio ao Desenvolvimento da
Comercialização de Produtos Florestais Não Madeireiros (PFNM) na
RESEX Riozinho do Anfrísio, Altamira, Pará.
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informes
1. Representantes dos AIMAs participam de
Congresso Internacional de Etnobiologia
Pesquisadores tukano, baniwa, desana e pira-tapuya participaram do ISE Belém +30, mostrando
a importância dos conhecimentos indígenas e das
pesquisas colaborativas interculturais.
Entre 7 e 10 de agosto aconteceu em Belém o
XVI Congresso da Sociedade Internacional de
Etnobiologia, que contou com a participação de duas
mil pessoas de 40 países. O destaque do congresso
foi a forte presença de centenas de representantes de
povos indígenas e comunidades tradicionais, além de
pesquisadores brasileiros e estrangeiros, representantes
da sociedade civil organizada e agências de governos
de diversas partes do mundo. Esse congresso aconteceu
30 anos depois do primeiro Congresso Internacional de
Etnobiologia, realizado em 1988, que foi marcante por
ter estabelecido a Declaração de Belém, documento
pioneiro que afirmou a inextrincável relação entre diversidade cultural e biológica, clamando que os indígenas
fossem reconhecidos como especialistas e autoridades
nos conhecimentos de biodiversidade.
Participaram do evento AIMAs de todas as cinco regiões
onde os pesquisadores indígenas atuam: Carlos Neri
(Pira-Tapuya do médio rio Negro), Everaldo Garcia
(Tukano do entorno de São Gabriel da Cachoeira),
Larissa Duarte (Tukano do baixo rio Uaupés), Ronaldo
Apolinário (Baniwa do rio Içana) e Oscarina Caldas
Azevedo (Desana do rio Tiquié), além de Aloisio
Cabalzar, Juliana Lins, Natalia Pimenta e Renata Alves
do Programa Rio Negro do ISA.
As várias atividades do Congresso incluíam palestras,
sessões acadêmicas, oficinas, mesas de trabalho, sessão
de pôsteres, minicursos e uma extensa programação
artístico-cultural. A primeira participação dos AIMAs no
congresso já aconteceu no mesmo dia da chegada, na

Acima Comitiva rionegrina com liderança Kayapó e cacique Raoni
no Congresso Internacional de Etnobiologia Belém + 30

oficina “Ferramentas Jurídicas e Tecnológicas para a Gestão
Territorial na Amazônia”, que funcionou como um fórum
de denúncia da situação política desfavorável e das
ameaças iminentes aos direitos indígenas, sobretudo
em relação a grandes obras que, se implementadas,
vão impactar diretamente os territórios indígenas. No
segundo dia as AIMAs Oscarina e Larissa apresentaram seus trabalhos de pesquisa intercultural na seção
de Etnobotânica Participativa, em que falaram da alta
agrobiodiversidade das roças rionegrinas, e das plantas
usadas no processo de fabricação das cerâmicas da
região. Dona Oscarina mostrou também os resultados dos levantamentos das dezenas de variedades de
maniva presentes em suas roças, realizados em parceria
com outros AIMAs e apresentados também na 2ª edição
da revista Aru. Larissa apresentou os resultados da
sua pesquisa sobre a origem e usos da cuia, que estão
na 1ª edição da Aru. Em outra sessão, cujo tema era
Agriculturas Tradicionais, Agrobiodiversidade, Transição
Ambiental e Patrimônios, Carlos Neri falou sobre “As
várias faces de uma patrimonialização: o caso do sistema
agrícola tradicional do Rio Negro”. Na manhã do mesmo
dia, os AIMAs Ronaldo Apolinário e Everaldo Garcia, em
nome do grupo de AIMAs do Rio Negro, apresentaram
o painel sobre “Pesquisa Intercultural: Relato de experiência
da rede de agentes indígenas de pesquisa e monitoramento
ambiental e climático da Bacia do Rio Negro, Amazônia”. No
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último dia do congresso, na sessão Troca de Experiências
e Metodologias de Pesquisa Intercultural Indígena na
Amazônia, houve uma rica conversa entre os Agentes
Indígenas de Manejo Ambiental (AIMAs) do rio Negro,
os Agentes Agroflorestais Indígenas (AAFIs) do Acre e os
Agentes Socioambientais Wajãpi do Amapá (ASA). Cada
região falou da sua realidade local, e como são feitos os
trabalhos de manejo e pesquisa nas respectivas Terras
Indígenas em que vivem.

E dado

Durante a estadia em Belém, os pesquisadores indígenas rionegrinos aproveitaram para visitar a Coleção
Etnográfica do Museu Paraense Emilio Goeldi. A ênfase
da visita foi ver as cerâmicas e objetos de arte plumária
coletados no alto rio Negro por Theodor Koch-Grünberg
no início do século XX.

Nós veementemente conclamamos às ações que seguem:

■ Que 95% dos recursos genéticos mundiais são manejados
por povos nativos;
■ Que existe uma ligação inextrincável entre a diversidade
cultural e biológica;
■ Que as condições de saúde, agrícolas e econômicas das pessoas em todo o mundo são parcial ou totalmente dependentes
desses recursos;

Também aconteceu no Congresso o lançamento nacional da segunda edição da revista Aru.
Veja a Declaração Belém +30, documento discutido ao
longo dos quatro dias do evento em encontros que avaliaram conquistas e desafios da Carta de Belém de 1988,
a partir das perspectivas dos diferentes grupos sociais e
étnicos participantes no Congresso.
Trinta anos após o I Congresso Internacional de Etnobiologia,
em 1988, membros de numerosos povos indígenas, populações
tradicionais e comunidades locais, cientistas e estudantes,
etnobiólogos em especial, reuniram-se no XVI Congresso
Internacional de Etnobiologia, XII Simpósio Brasileiro de
Etnobiologia e Etnoecologia e Fórum Indígena 2018 para
discutir preocupações comuns. Está hoje estabelecido que os
povos indígenas e as comunidades locais conhecem, utilizam e
gerenciam seus recursos naturais com tecnologias próprias.
Esses conhecimentos, práticas e inovações são reconhecidos
desde 1992 pela Convenção sobre Diversidade Biológica
(CDB), Protocolo de Nagoya, a Convenção 169 da Organização
Internacional de Trabalho, e outros acordos internacionais
como sendo importantes, tanto por direito próprio quanto pelo
que podem contribuir para a conservação e uso sustentável da

biodiversidade global. Há alguns programas internacionais e
nacionais destinados a incentivar a conservação da diversidade biológica e cultural. Como os avanços desde a Declaração
original de Belém ficaram aquém do necessário como no
presente existem tendências que prejudicam esses avanços e
buscam bloquear outros, aqui declaramos que nós continuamos alarmados com o fato de que:
■ Os povos indígenas, populações tradicionais e comunidades locais em todo o mundo continuam sofrendo genocídio,
etnocídio e constante expropriação de seus territórios e conhecimentos. Suas línguas estão desaparecendo e seus direitos
continuam a ser violados, embora a maioria dos países seja
agora signatária dos tratados acima citados que reconhecem
os seus direitos;
■ As florestas tropicais e outros ecossistemas frágeis estão
desaparecendo, embora a maioria dos países seja agora signatária dos tratados acima citados;
■ Muitas espécies, tanto plantas quanto animais, estão ameaçadas de extinção, embora a maioria dos países seja agora
signatária dos tratados acima citados;

1) A implementação de medidas que garantam aos povos
indígenas, populações tradicionais e comunidades locais o
direito a seus territórios, a sua gestão, e a autodeterminação
dos modos de vida;
2) O reconhecimento e a implementação de todos os demais
direitos humanos tangíveis e intangíveis, incluindo a identidade cultural e linguística;
3) Assegurar o respeito ao direito de consulta prévia, livre e
informada, incluindo o direito a dizer não, aos povos indígenas, populações tradicionais e comunidades locais, em
relação a projetos públicos e privados, que possam afetar seus
territórios, locais sagrados e modos de vida, respeitando os
seus protocolos ou modos tradicionais de consulta. Deve-se
assegurar que os processos de consulta sejam levados a efeito e
custeados pelos Estados nacionais;
4) Que os Estados nacionais fomentem os processos de ratificação e implementação da Convenção 169 da OIT para garantir o direito de consulta prévia livre e informada dos povos
indígenas, populações tradicionais e comunidades locais;
5) O direcionamento de uma proporção substancial dos
recursos de ciência, tecnologia e inovação para implementar
inventários, conservação e manejo de recursos locais para
iniciativas de povos indígenas e populações tradicionais e
comunidades locais de forma autônoma ou com a participação
de acadêmicos;

6) Os Estados devem assegurar a proteção e valorização da
cultura e dos conhecimentos tradicionais, provendo suporte
para o uso e desenvolvimento autônomo que os tomem por
base. Caso o acesso e uso destes conhecimentos, incluindo
recursos genéticos, seja realizado por terceiros, devem ser
assegurados o consentimento prévio, livre e informado e um
adequado sistema de repartição de benefícios, devendo ser
coibido qualquer acesso e uso inadequado;
7) Implementar programas educacionais diferenciados e
adaptados às condições locais em todos os níveis para conscientizar a comunidade global sobre o valor do conhecimento
etnobiológico para o bem-viver humano e ambiental;
8) Promover e institucionalizar a filosofia do bem viver relacionada com as práticas de cura ancestrais e tradicionais por
meio da oralidade e de suas diversas manifestações, a serem
preservadas, protegidas, implementadas e socializadas;
9) Pesquisadores e instituições devem garantir aos povos indígenas, comunidades tradicionais e comunidades locais, a disponibilidade e o acesso irrestrito aos dados brutos, documentação (vídeos, imagens, áudios) e informações de pesquisas
realizadas em seus territórios e locais sagrados, incluindo o
direito de repatriação de objetos e artefatos;
10) Os Estados devem acabar com a criminalização das
práticas tradicionais, incluindo a revisão de leis e políticas
ambientais contrárias a estas práticas;
11) Os Estados devem garantir a efetiva punição para os crimes ambientais e violações de direitos humanos estabelecidos
nos tratados internacionais e legislação de cada país, especialmente em casos envolvendo grandes empreendimentos;
12) Os Estados nacionais devem criar políticas de apoio à
produção, crédito e comercialização dos produtos da sociobiodiversidade, incluindo acesso à capacitação e tecnologias
apropriadas.
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2. I Encontro Geral dos Agentes Indígenas de
Manejo Ambiental

(2009) e Patrimônio Imaterial da Humanidade pela
Unesco (2010).

roças, identificação das estações e em muitos outros
aspectos do calendário ecológico-econômico.

Aloisio Cabalzar e Danilo Parra

Marivelton Barroso (presidente da FOIRN) apresentou o
processo de elaboração dos Planos de Gestão Territorial
e Ambiental (PGTA) das sete terras indígenas do alto e
médio rio Negro, que tem relação estreita com o trabalho dos AIMAs e para o qual vários deles têm aportado,
tanto na fase de levantamento de dados nas comunidades, quanto participando em oficinas do PGTA ao longo
dos últimos dois anos.

Durante o Encontro foi lançado regionalmente o segundo volume da revista Aru. Editada a partir do trabalho
dos pesquisadores indígenas e colaboradores, a Aru vem
cumprindo o papel de divulgar as pesquisas realizadas
pelos AIMAs, além de repassar informações e discutir
boas práticas de manejo e sustentabilidade dos recursos
nas escolas comunitárias. Na ocasião, vários AIMAs
que colaboraram para esse número falaram sobre suas
pesquisas e a importância dessa divulgação.

De 11 a 15 de setembro de 2018 aconteceu o I Encontro
Geral dos Agentes Indígenas de Manejo Ambiental
(AIMAs) na comunidade de Duraka, município de São
Gabriel Cachoeira – AM. Mais de 50 pesquisadores indígenas, de 14 etnias diferentes, do Brasil e da Colômbia, participaram do evento que contou ainda com apresentação
do presidente da FOIRN, Marivelton Barroso, da equipe do
ISA, de representantes da Wildlife Conservation Society
(WCS) e do setor de hidrologia do Serviço Geológico do
Brasil (CPRM). Foi a primeira vez que todos os pesquisadores das cinco regiões em que o projeto acontece (médio
rio Negro, entorno de São Gabriel da Cachoeira, baixo
Uaupés, Içana e Tiquié) se encontraram.
O objetivo do Encontro foi promover a troca de experiências, conhecimentos e modos de se fazer o manejo
ambiental, principalmente no contexto das regiões no
noroeste amazônico, já manejadas há muitas gerações
por povos indígenas das famílias linguísticas Tukano
Oriental e Aruak.
AIMAs de todas as regiões apresentaram seus calendários
anuais reunindo aspectos ecológicos, socioeconômicos,
rituais, bem como as constelações astronômicas que
servem de referência aos calendários. Também apresentaram as pesquisas que desenvolvem individualmente.
Essas iniciativas buscam fortalecer os conhecimentos
locais, ao mesmo tempo em que contribuem para a governança ambiental e territorial. Nesse sentido, contribuições valiosas foram dadas pelos colombianos ao apresentarem as conquistas alcançadas através de suas pesquisas
em parceria das Associações de Autoridades Tradicionais
Indígenas (AATIs) com a Fundação Gaia Amazonas (FGA).
Exemplo disso foi o reconhecimento do “Hee Yaia Keti Oka,
o conhecimento tradicional dos Jaguares de Yurupari
para o manejo do mundo” como Patrimônio Imaterial
e Cultural pelo Ministério da Cultura da Colômbia
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Novas tecnologias estão sendo incorporadas na pesquisa
dos AIMAs e foram destaque nos primeiros dias do evento.
As informações, que antes eram escritas apenas em
diários, o que demandava muito tempo para a separação e
tabulação dos dados, atualmente também são registradas
em formulários eletrônicos na plataforma ODK, elaborados a partir do conhecimento indígena sobre o calendário anual. Os diários importam como um documento e
memória para as futuras gerações, trazendo o contexto e o
cotidiano do manejo e da vivência nas comunidades.

3. Intercâmbio aruak Brasil-Peru na bacia
do rio Içana
Natalia Pimenta

Guillermo Estupinan (Wildlife Conservation Society
- WCS) apresentou o piloto de um projeto de ciência cidadã, que utiliza um aplicativo de celular para registrar
observações sobre pesca e, assim, monitorar a migração
de peixes importantes para a bacia amazônica. O aplicativo, desenvolvido pelo projeto de Ciência Cidadã para
a Amazônia, se chama Ictio e atualmente está sendo
utilizado em 14 regiões de cinco países amazônicos.

No mês de agosto de 2018, as comunidades e lideranças
baniwa de São Gabriel da Cachoeira receberam a visita
de duas lideranças aruak do Peru, por intermédio do
pesquisador Glenn Shepard (Museu Goeldi), que possui
vasta experiência com comunidades indígenas aruak no
Brasil e no Peru. Oswaldo Tunki (da etnia matsigenka)
é vereador da nova província indígena de Megantoni
e Alex Caleb (etnia yine) é antropólogo formado pela
Unila (Universidade da América Latina - Brasil) e
compõe a equipe de assessores indígenas desta nova
província.

Guilherme Costa, do Serviço Geológico do Brasil,
explicou como são feitas as coletas de dados dos níveis
fluviais, vazões, chuvas, climatologia, qualidade da água
e sedimentos no Sistema de Informações Hidrológicas
da Agência Nacional das Águas (ANA). Esses dados são
coletados em estações meteorológicas presentes em
vários dos rios em que há trabalho dos AIMAs. Os dados
são públicos e já vêm sendo utilizados pelos AIMAs, pois
o regime de chuvas e os pulsos de cheia e vazante dos
rios têm grande importância no manejo da pesca, das

A província de Megantoni está localizada no baixo rio
Urubamba, onde há cerca de 25 comunidades afetadas
pela extração de gás. Em 2016, grupos indígenas locais
se uniram para a criação de uma nova municipalidade,
administrada pelos próprios indígenas, visando a autogestão dos recursos da compensação em decorrência da
instalação do gasoduto. Agora, as autoridades locais e
equipe de assessores buscam conhecer as experiências
das organizações indígenas dos países vizinhos para
construir o novo modelo de gestão da municipalidade.
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As atividades realizadas pelo grupo incluíram uma visita
à FOIRN, acompanhada pelo diretor da coordenadoria
Nadzoeri, Isaias Fontes, seguida por uma breve viagem
pelas comunidades do rio Içana e Ayari, guiada pelo
coordenador da Nadzoeri, Juvêncio Cardoso. Durante
a viagem os visitantes puderam conhecer iniciativas de
geração de renda nas comunidades baniwa ao visitarem a
Casa de Pimenta Takairo (Canadá do Ayari), o paiol de beneficiamento da castanha de uará (Santa Isabel do Ayari)
e a casa de produção de mel de abelhas nativas Maapa
Dapana (Tunuí Cachoeira). Trocaram experiência sobre os
modelos de saúde indígena e educação escolar indígena
nos diferentes países, e também sobre tecnologias de
saneamento básico adaptadas às realidades das comunidades matsigenka no Peru e baniwa na bacia do Içana.
Antes de retornarem a São Gabriel, o grupo participou
do encontro de pesquisadores indígenas, que ocorria na
comunidade Urumutum Lago, no rio Ayari. Durante o
encontro, pesquisadores baniwa, lideranças e visitantes
puderam discutir os caminhos para formalizar o ensino
intercultural nas comunidades indígenas, e ressaltaram
a importância da construção de conhecimento realizada
nas próprias comunidades. Deste encontro fica o fortalecimento dos laços entre parentes distantes, mas com
o objetivo comum de buscar soluções para o desenvolvimento sustentável de suas comunidades.
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4. II Encontro de ceramistas do rio Ayari
Natalia Pimenta
De 05 a 11 de novembro, a comunidade São Joaquim do
rio Ayari, localizada na Terra Indígena alto rio Negro, município de São Gabriel da Cachoeira (Amazonas), sediou o
II encontro de ceramistas da UMIRA (União das Mulheres
Indígenas do Rio Ayari). Seu objetivo foi compartilhar
o conhecimento da produção da cerâmica branca feita
pelas mulheres baniwa do alto rio Negro entre mestres
ceramistas e jovens aprendizes, valorizando os grafismos
baniwa empregados nos artefatos cerâmicos.
A cerâmica branca produzida pelas mulheres baniwa
possui acabamento vitrificado produzido por meio
do uso de resinas vegetais. Esta resina funciona como
verniz, protegendo a peça como um todo do desgaste
provocado pelo uso. A pintura é feita antes da queima,
quando a peça ainda possui um aspecto cinza. A decoração é feita com um pigmento resultado da mistura
de uma argila amarela chamada eewa, em baniwa, com
um líquido ácido, que pode provir do caldo de mandioca
amarga (manicoera), do suco de limão ou do suco do
cubiú, o que resulta na transformação da sua cor inicialmente amarela em uma tonalidade vermelha-alaranjada, durante o processo da queima das peças.

cidas mestres ceramistas da região e jovens aprendizes
interessadas em conhecer as técnicas de produção das
peças de cerâmica branca. No próximo encontro, o grupo
pretende discutir diretrizes para a precificação e os procedimentos adequados para o transporte dos produtos. Um
novo desafio para o fortalecimento desse produto repleto
de histórias e saberes dos Baniwa.
Saiba mais sobre o encontro em: https://isa.to/2PJLd0.

Abaixo Nazária Fontes, presidente da Umira, apresenta peças
produzidas durante o encontro e a ceramista Maria de Lima
trabalhando.

Livros
A Persistência do Aviamento: colonialismo e história
indígena no Noroeste Amazônico
Meira, Marcio. (2019). A Persistência do Aviamento: colonialismo e história indígena no Noroeste Amazônico. São Carlos
/ Belém / São Paulo: Editora da Universidade Federal
de São Carlos, Museu Paraense Emilio Goeldi, Instituto
Socioambiental.
Este livro segue a trilha dos estudos de história indígena
no Noroeste Amazônico, e está centrado no tema da
constituição e permanência do sistema de aviamento. O
aviamento é um modelo socioeconômico que implica a
formação de uma cadeia de escambo a crédito entre, de
um lado, comerciantes/patrões e, de outro, produtores/
fregueses, ambos situados – como elos de uma corrente –
entre dois polos sociopolíticos hierárquicos, marcados por
relações assimétricas de dominação e dependência em
função de uma dívida estabelecida, e nunca paga, entre o
freguês e o patrão.

Este tipo de cerâmica, rica em ornamentação gráfica, é
reservada para uso cerimonial, sobretudo em rituais como
o dabucuri (poodali) e o ritual de iniciação (kowaipan),
e são marca indentitária da cerâmica produzida pelas
mulheres baniwa do alto rio Negro. Entretanto, muitas
das jovens baniwa relatam que não conhecem as pinturas
tradicionais, e muitas sequer dominam as etapas do longo
processo de obtenção de materiais e confecção das peças.

Tal sistema estabeleceu-se historicamente, e de forma ampla, na Amazônia como um todo. No caso do
Noroeste Amazônico, ele se fundou principalmente nas
relações entre patrões brancos e fregueses indígenas. O
livro levanta a questão de que nessa região, esse tipo de
economia baseada na dívida, cujo ápice se deu durante
o chamado ciclo da borracha, entre 1850 e 1920, estruturou-se ao longo dos séculos XVII e XVIII, consolidou-se no
século XIX, e continuou depois da crise gomífera. Trata,
portanto, da tenacidade histórica do aviamento, cuja
análise o autor conduziu numa perspectiva de longa duração, abordando os últimos quatro séculos do processo
colonial nesse território tradicionalmente indígena.

O encontro contou com a presença de doze pesquisadores
indígenas e 26 ceramistas de dez comunidades localizadas no rio Ayari e seus afluentes, dentre elas, reconhe-

Com esse ponto de vista, o livro procura demonstrar
como o sistema de aviamento, inclusive com suas faces de
violência e terror, se constitui em um dos fatores estrutu-
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rantes da complexa equação que elucida o sistema social
indígena do Noroeste Amazônico. Tal análise conduz necessariamente a uma abordagem metodológica interdisciplinar do processo colonial, estabelecendo, entre outras
coisas, um diálogo entre história e memória.

contribuíram para esse volume■

Aloisio Cabalzar é antropólogo e coordenador-adjunto do

Fernando Luiz Tavares Marques é arquiteto, pesquisador

Programa Rio Negro do ISA.

em Arqueologia no Museu Paraense Emílio Goeldi, doutor em

Anderson Tomas Ferreira é professor indígena werekena,
atualmente trabalha na Escola Estadual Nossa Senhora de

Piraiba. Ecología ilustrada del gran bagre
del Amazonas
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referência para aqueles que se interessam por pesquisas
colaborativas interculturais relacionadas ao meio ambiente e seu manejo. Resulta de vinte anos de pesquisa sobre a
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um melhor conhecimento do ciclo de vida e ecologia de
nossa gigantesca diversidade íctica da Amazônia” (p. 27).
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situações, de dia e à noite, assim como mapas e formas de
pescá-las■
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experiência na área de Botânica, com ênfase em Etnobotanica.

res que ajudou a escrever o livro “Terra do Meio/Xingu: os
saberes e as práticas dos beiradeiros do Rio Iriri e Riozinho
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A Federação das Organizações Indígenas do Rio
Negro – FOIRN é uma associação civil, sem fins
lucrativos, sem vinculações partidárias ou religiosas,
fundada em 1987 para defender os direitos dos povos
indígenas que habitam a região do rio Negro, no
Estado do Amazonas – Brasil. Compõe-se de 93 organizações de
base, que representam as comunidades indígenas distribuídas ao
longo dos principais rios formadores da bacia do rio Negro. São
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Diretoria executiva da FOIRN, 2017 a 2020

200 aru

tel/fax: (92) 3631-1244/3633-5502

tel/fax: (97) 3471-1156

Presidente Marivelton Rodrigues Barroso (Baré)
Vice-Presidente Nildo José Miguel Fontes (Tukano)
Isaias Pereira Fontes (Baniwa) Almerinda Ramos de
Lima (Tariana) Adão Francisco (Baré)
FOIRN
Av. Álvaro Maia, 79, 69750-000
São Gabriel da Cachoeira - AM - Brasil
tel/fax: (92) 3471-1632 / 3471-1254
foirn@foirn.org.br

apoio

ISSN 1983-8298

9

772594

484016

