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É muito comum em Iauaretê ouvir as pessoas se queixarem sobre a falta de 
peixe e sobre as mudanças observadas nos ciclos anuais de subida e descida 
das águas e da reprodução dos peixes. Muitos dizem que os períodos de 
seca e de cheia dos rios estão ficando cada vez mais imprevisíveis; que as 
piracemas já não ocorrem mais nas épocas certas; que os peixes estão su-
mindo dos rios grandes e até mesmo em igarapés mais afastados está difícil 
encontrá-los. 

Apesar de reconhecerem causas mais amplas relacionadas às mudanças climá-
ticas globais e outros fatores que serão aqui tratados, muitos dizem que parte 
deste quadro se deve à rápida concentração demográfica na sede do Distrito, 
que nas três últimas décadas quadruplicou em número de habitantes. 

De outro lado, acusam também o uso excessivo de malhadeiras e outras 
técnicas mais predatórias recentemente introduzidas, ou mesmo o uso inde-
vido de certas técnicas tradicionais que exigem um extremo cuidado, como 
a pesca com timbó, como outra das causas da diminuição de peixes. 

Relacionado a isso, alguns ressaltam ainda o atual desrespeito dos pescado-
res às regras tradicionais associadas à pesca e à certos lugares considerados 
sagrados e de fundamental importância para o manejo e equilíbrio da vida, 
tanto dos humanos, quanto dos peixes e outros animais que habitam os rios 
e florestas.

O fato é que a baixa oferta de peixes, ou o acesso limitado ao pescado para 
grande parte da população que migrou para Iauaretê nas últimas décadas, 
parece tornar muitas famílias mais dependentes de alimentos industrializa-
dos que chegam de fora e que são vendidos a altos preços no comércio local. 

Além da dependência crescente de dinheiro que isto gera, estas mudanças 
nos padrões alimentares e no próprio estilo de vida, parecem ser respon-
sáveis por uma série de problemas dos quais as pessoas hoje se queixam, 
problemas que envolvem a saúde e o bem-estar das famílias. 
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Preocupados com este estado de coisas, e sentindo a necessidade de com-
preender melhor a realidade atual do povoado para pensar soluções e alter-
nativas à estes problemas, entre os anos de 2009 e 2010 alguns professores 
e alunos da Escola São Miguel vinculados ao CEPI (Centro de Pesquisadores 
Indígenas de Iauaretê), juntamente com técnicos da Estação de Piscicultura, co-
nhecedores e benzedores ligados ao CERCI (Centro de Revitalização das Cul-
turas Indígenas de Iauaretê), mais algumas lideranças do povoado, resolveram 
iniciar um trabalho de pesquisa e conscientização sobre a situação da pesca na 
região, no intuito de chamar a atenção das pessoas para a questão.  

Antes de tudo era preciso entender a real dimensão do problema. Pois muito 
se fala sobre a escassez de peixe em Iauaretê, sobre o abandono crescente 
das técnicas tradicionais de pesca e o uso abusivo das malhadeiras, mas até 
então pouca informação concreta havia sobre o tema. Quem realmente pesca 
em Iauaretê? Com qual frequência? Quais as técnicas mais utilizadas pelos 
pescadores? Existe um comércio para os peixes capturados na própria região, 
ou a pesca em Iauaretê é mais para o consumo familiar? Quais os peixes mais 
consumidos? Com que frequência as famílias consomem peixe? Qual a média 
consumida? Os conhecimentos tradicionais relacionados à pesca são ainda 
valorizados pelos pescadores? Estes ainda respeitam as regras e restrições de 
comportamento que envolvem certos lugares e certas técnicas de pesca? E 
qual a percepção destes sobre o problema da diminuição de peixe nos rios? 

Investigar estas questões era, assim, o caminho para que se pudesse conhecer 
mais a fundo a realidade da pesca e da oferta de peixes em Iauaretê e, a partir 
daí, discutir e pensar coletivamente soluções para o problema.    

Foi por isso que no final de 2009, contando com o apoio e assessoria do ISA 
(Instituto Socioambiental) na montagem e manutenção de um centro de pesqui-
sas vinculado à Escola São Miguel, o CEPI – Centro de Pesquisadores Indígenas 
de Iauaretê1, certas lideranças, conhecedores, professores, alunos e técnicos 
da Estação de Piscicultura de Iauaretê decidiram empreender no povoado um 
grande censo de pesca que, além de ajudar a responder algumas das indagações 
acima apresentadas, contribuiu também para atualizar os dados sobre demogra-
fia, economia, escolaridade e outros fatores importantes para o entendimento 
da realidade local. 

1 O CEPI foi montado entre 2008 e 2009 e funcionou até a metade de 2011 numa sala exclusiva cedida pela 
COIDI em sua própria sede. A escola São Miguel também disponibilizava para os alunos do CEPI uma sala para 
a guarda de equipamentos e para as rotinas de trabalho dos pesquisadores. A equipe do CEPI era composta por 
cinco pesquisadores-bolsistas selecionados dentre os alunos do Ensino Médio da escola São Miguel e mais o co-
ordenador Geraldo Veloso Ferreira, atual gestor da escola. As bolsas eram pagas pelo ISA, através de um projeto 
que contava com apoio da Fundação Gordon and Betty Moore.
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São os resultados deste censo que agora vem ao conhecimento de todos atra-
vés desta publicação. É importante ressaltar que esta lacuna de seis anos entre 
a realização do censo e a publicação de seus resultados ocorreu devido a uma 
série de dificuldades e percalços que marcaram o período. O mais grave e tris-
te deles foi o falecimento abrupto e precoce do antropólogo André Martini, 
assessor do ISA para a região de Iauaretê de 2008 a 2011 (ano de sua morte), 
e que, ao lado do professor Geraldo Veloso, coordenava e animava a equipe de 
pesquisadores do CEPI, bem como as lideranças, conhecedores tradicionais e 
técnicos da Estação de Piscicultura para a realização destes trabalhos. Além de 
assessorar e acompanhar de perto outros projetos desenvolvidos pela Estação, 
pelo CERCI, pela COIDI (Coordenadoria das Organizações Indígenas do Dis-
trito de Iauaretê), dentre outras organizações indígenas de Iauaretê. 

Dentre estes trabalhos e pesquisas locais assessorados por André Martini, e 
que vinham sendo desenvolvidos de forma coordenada com o censo de pes-
ca e outros projetos que tinham por foco os peixes, a pesca e a valorização 
dos conhecimentos tradicionais, se destacava uma pesquisa colaborativa a res-
peito dos lugares sagrados (wametisé) e lugares importantes para a pesca no 
entorno de Iauaretê e entre os rios Papuri e Uaupés, um pouco abaixo e um 
pouco acima do povoado. O trabalho vinha sendo desenvolvido com interes-
se e empenho de todos e a intenção era realizar um extenso e aprofundado 
mapeamento destes locais, suas histórias e significados, as regras de compor-
tamento a eles associados, dentre outras informações que os pesquisadores e 
os velhos conhecedores julgavam importantes. Infelizmente este trabalho foi 
interrompido com o falecimento abrupto de André Martini e o que ficou foram 
apenas algumas investigações iniciais realizadas entre os anos de 2009 e 2011 
pelos alunos do CEPI, em conjunto com os técnicos da Estação de Piscicultura 
e conhecedores tradicionais ligados ao CERCI. 

Mas ainda que incompletas e cheias de lacunas a serem preenchidas, os pesqui-
sadores decidiram que se deveria aproveitar o espaço dessa publicação para 
trazê-las ao conhecimento dos moradores de Iauaretê e dos professores e 
alunos das escolas da região, na esperança de que possam suscitar novos inte-
resses, debates e focos para pesquisas futuras. Assim a parte III desta publica-
ção é justamente dedicada à apresentação dos resultados destas investigações 
iniciais realizadas pelos alunos do CEPI acerca dos wametisé e dos lugares im-
portantes para o manejo de peixes no entorno de Iauaretê. Espera-se que este 
conteúdo possa servir aos professores e alunos das escolas indígenas da região 
como uma inspiração para novas pesquisas colaborativas.
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O censo de pesca e a pesquisa 
sobre os lugares sagrados:

conhecer é o primeiro passo

Geraldo Veloso Ferreira 

educAdor e gestor dA escolA IndígenA são mIguel
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O censo socioeconômico e de pesca realizado pelo CEPI em 2009 se deu 
por meio de entrevistas domiciliares realizadas pelos pesquisadores em cada 
uma das dez vilas de Iauaretê. As entrevistas abarcaram quase todas as casas e 
foram guiadas por um questionário elaborado conjuntamente pelo ISA, alguns 
professores e gestora da Escola São Miguel, mais algumas lideranças da COIDI 
e técnicos da Estação de Piscicultura.

Os pesquisadores passaram por um período de treinamento e foram instruí-
dos a respeito dos procedimentos que envolvem a realização de um censo e de 
uma pesquisa de opinião, desde a coleta até a análise dos dados. 

Com a realização do censo, a equipe do CEPI e todas as outras instituições en-
volvidas esperavam conhecer um pouco melhor a realidade de nosso povoado, 
bem como o modo como a pesca é praticada hoje pelos moradores. O obje-
tivo principal era diagnosticar melhor o tão falado problema da escassez de 
peixes na “cidade do índio”. Também se esperava que, ao conhecer melhor os 
problemas e dilemas relacionados à pesca e à oferta de peixes em Iauaretê, os 
moradores pudessem pensar e discutir formas de amenizar ou mesmo superar 
as atuais dificuldades. 

Outro objetivo era também sensibilizar os parentes que vivem no povoado a 
respeito da pesca predatória e fazê-los refletir sobre as consequências futuras 
de suas práticas atuais. Pois a pergunta que até hoje fica é: o que estaremos 
deixando para nossos filhos e netos, para as gerações futuras de Iauaretê? 
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Da perspectiva dos moradores de Iauaretê

“Tudo mudou, não é mais como antigamente” 

“Estamos fazendo a mudança para outro tempo”

“O clima está muito diferente em comparação com o passado”

“Em vez de seca é cheia e em vez de cheia é seca” 

“Todas as épocas estão trocando de tempo” 

“Hoje tem muita ventania, trovejada e surgimento de novas doenças”

“Quando eu era criança tinha muito peixe e o rio não enchia como hoje.  
Agora a pesca está ficando difícil”

“Antigamente dava para pescar tranquilo,  
mas agora não dá por causa da chuva que vem quase todo dia” 

“Os peixes não acham mais o tempo certo para procriar”

“O ritual dos peixes está mudando de lugar”

“Acho que o chefe dos peixes está subindo para as cabeceiras dos rios por-
que nós não respeitamos suas moradas” 

“Estão destruindo as pedras sagradas”

“Tem fezes no rio, plástico, e assim vai poluindo e contaminando o rio”

“Antigamente a água do rio Uaupés era clara, mas agora está suja”

“São os brancos que fazem isso e nós que sofremos as consequências”

“É preciso benzer para que pare com isso” 

“Frases coletadas pelos pesquisadores do CEPI durante as entrevistadas realizadas com os moradores do povoado”
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Essa preocupação foi também o que inspirou a pesquisa sobre os lugares 
sagrados que realizamos entre os anos de 2009 e 2011. Com a utilização de 
ferramentas tais como fotografias, registro de GPS e registro escrito das his-
tórias sobre os lugares sagrados e lugares históricos de pescaria das pessoas 
que moram no centro de Iauaretê, nossa intenção foi colaborar com o conhe-
cimento desses lugares pelas novas gerações, chamando a atenção para a im-
portância que sempre tiveram para o nosso povo. Com isso, os jovens podem 
aprender a valorizar sua tradição e sua cultura para que respeitem e não des-
truam esses lugares especiais que tanto ofereciam peixes para a alimentação de 
seus pais e avós. Conservando e preservando esses lugares poderão evitar o 
desaparecimento total dos peixes, gênero tão importante na nossa alimentação 
e que não faltava na quinhapira de nossos antepassados. Hoje todos vêm se 
lamentando com o fato de sua crescente escassez.

Assim, pensamos que com os dados do censo de pesca e da pesquisa sobre 
os lugares sagrados finalmente publicados, poderemos colocar em debate os 
problemas que atualmente enfrentamos e refletir sobre o próprio futuro de 
nosso povoado. Também esperamos renovar a discussão sobre a importância 
de se valorizar os conhecimentos tradicionais, em especial aqueles relacio-
nados ao manejo do território e dos recursos. Pois segundo os mais velhos, 
manter uma relação de respeito com o que os brancos chamam de meio am-
biente – respeitando os lugares sagrados, as moradas dos peixes, seus perío-
dos de reprodução e etc – é uma das condições para que possamos manter a 
boa saúde e o bem-estar de todos em nosso povoado. É também um modo de 
valorizar nossa própria cultura e nossa própria história. 
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Antes de passarmos para a apresentação dos resultados do censo e das pes-
quisas realizadas pelo CEPI é importante lembrar rapidamente que o tema da 
pesca e dos peixes já vem há muito sendo foco de diversas ações e projetos em 
Iauaretê, mobilizando lideranças, associações, técnicos, pesquisadores, conhe-
cedores e assessores externos desde pelo menos o início da década de 1990.

Na verdade, a preocupação com a escassez de peixes, a segurança alimentar e 
geração de renda na região já vinha mobilizando os moradores e lideranças do 
povoado desde as décadas de 1970 e, sobretudo, na década de 1980 – época 
marcada pelas promessas desenvolvimentistas do Projeto Calha Norte, mas 
também pela criação da FOIRN (Federação das Organizações Indígenas do Rio 
Negro) e início das discussões e da luta pela demarcação das Terras Indígenas 
no Rio Negro. Foi nesse período, por exemplo, que se iniciaram as primeiras 
experiências familiares de criação de peixe em Iauaretê, a partir de alevinos de 
tilápia obtidos por professores do povoado com parentes colombianos. Mas 
eram experiências pontuais, protagonizadas pelos próprios moradores e sem 
qualquer apoio externo, seja técnico ou financeiro.
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A partir da década de 1990, com a consolidação da FOIRN e a demarcação das 
Terras Indígenas no Rio Negro, bem como a entrada de novos atores e parcei-
ros locais, a palavra-chave passou a ser o etnodesenvolvimento. A preocupação 
com projetos de geração de renda e segurança alimentar tornou-se ainda mais 
central, mas se procurou investir em iniciativas que não acarretassem grandes 
impactos ambientais e socioculturais e que pudessem fortalecer a autonomia 
dos povos indígenas. 

No que diz respeito ao problema dos peixes e da segurança alimentar em 
algumas regiões do Rio Negro, a alternativa imediata demandada pelas lide-
ranças foi a piscicultura. Assim, através da parceria entre a FOIRN e o ISA, 
em fins da década de 1990 foram realizados alguns estudos técnicos para a 
implementação de um grande projeto de piscicultura no Alto Rio Negro, abar-
cando regiões que estariam mais afetadas pela baixa oferta de peixes, como o 
Tiquié, o Içana e Iauaretê. O estudo visava apontar caminhos para uma pisci-
cultura sustentável e de baixo impacto no Rio Negro, baseada na criação de 
peixes nativos, ao contrário de experiências anteriores que haviam apostado 
na criação de peixes exógenos, como a tilápia e o tambaqui. Do mesmo modo, 
se deveria privilegiar a formação e transferência de tecnologia em piscicultura 
para os próprios técnicos indígenas, no sentido de promover a autonomia e a 
sustentabilidade da iniciativa. 

Foi nesse contexto que a Estação de Piscicultura de Iauaretê foi construída. 
Inaugurada em 2002, ela nasceu com a proposta de servir como um centro de 
assistência técnica e de apoio logístico às famílias do Distrito interessadas em 
construir viveiros e criar peixes. E como disse o finado antropólogo e assessor 
do ISA André Martini, que à época avaliava o andamento do projeto, “muitos 
moradores manifestaram interesse em participar desta iniciativa, mesmo co-
nhecendo os perigos envolvidos na relação com os wai mahsã (gente-peixe), o 
que na época não foi levado em conta pela equipe de técnicos que trabalha-
va na implementação do projeto e nem pelas lideranças envolvidas” (Martini, 
2008, p.23-24).

Mas apesar dos avanços e das possibilidades abertas pela Estação, ao longo 
dos primeiros seis ou sete anos de seu funcionamento muitos problemas e li-
mitações foram aparecendo. Primeiro as enormes dificuldades administrativas 
e de gestão, sobretudo relativas ao repasse de verbas para as despesas locais 
e aos conflitos internos entre lideranças e técnicos. Mas a própria rotina do 
laboratório também se mostrou mais complicada do que o previsto. A re-
produção de espécies endógenas em cativeiro exigiu um investimento muito 
maior em pesquisa, e resultados imediatos abaixo do esperado. Assim, como 
observou André Martini, “enquanto a população indígena do povoado espe-

iauaretê miolo final 18 ago 2017.indd   16 18/08/2017   17:52:08



16 17

rava que a oferta de peixes aumentasse drasticamente, os técnicos indígenas 
e não-indígenas lutavam, com dificuldade, para adaptar técnicas estranhas à 
realidade da região. Sua proposta inicial, que era a de fornecer alevinos para 
criação em viveiros particulares, parece não ter preenchido a expectativa mais 
geral dos habitantes do povoado, a de verem um aumento drástico de peixes 
para comercialização e consumo” (Martini, 2008, p.24-25). 

Além disso, problemas de outra ordem também começaram a ficar cada vez 
mais visíveis. A própria questão da escassez e suas causas, bem como as so-
luções pensadas para enfrentar o problema, começaram a se tornar foco de 
questionamentos e discussões entre conhecedores mais velhos. A relação atual 
das pessoas com os peixes e suas moradas; o desrespeito às regras de conduta 
e convivência que antes vigoravam; o uso sem controle de certas técnicas de 
pesca mais predatórias; o abandono de certas práticas rituais relacionadas à 
pesca e à relação com os peixes; os próprios riscos envolvidos nas técnicas de 
reprodução artificial e criação dos peixes em cativeiro, foram alguns dos ques-
tionamentos que começaram a aparecer no decorrer do projeto.

Tais problematizações chamaram a atenção para a necessidade de se repensar 
a orientação do projeto de modo a contemplar essas outras dimensões apon-
tadas pelos conhecedores. Dessa maneira, nos anos seguintes, a produção de 
peixes e o treinamento para atividades produtivas foi se tornando apenas um 
dos componentes dos projetos que visavam a melhoria das condições de vida 
dos moradores de Iauaretê. Enquanto que a pesquisa e ensino de conhecimen-
tos e técnicas tradicionais relacionados à pesca e manejo, na interface com 
escolas e conhecedores, passou a ser o foco das atividades. 

Nesse novo contexto parte dos esforços continuaram sendo investidos no 
trabalho dos técnicos da Estação de Piscicultura e na criação de peixes em ca-
tiveiro, visando oferecer alternativas mais imediatas ao problema da segurança 
alimentar no povoado. Para isso foram realizadas oficinas sobre reprodução 
artificial e criação de peixes com os alunos das escolas. E a Estação continuou 
com o papel formal de oferecer apoio técnico a comunidades e famílias inte-
ressadas em criar peixes e aves para consumo próprio e mesmo para a geração 
de renda.

De outro lado, foco central veio sendo dado ao problema da desvalorização e 
desrespeito aos conhecimentos e práticas tradicionais ligadas à pesca, procu-
rando chamar a atenção de jovens e adultos para a importância destes sabe-
res e para os perigos representados pelo uso excessivo de certas técnicas e 
equipamentos mais predatórios hoje amplamente difundidos por toda a região, 
como as malhadeiras. 
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Pois apesar de todos os dilemas que envolveram e ainda envolvem esses pro-
jetos, uma coisa é certa: a experiência de quase 10 anos com a Estação de Pis-
cicultura permitiu que se avaliasse que o problema da escassez de peixes e da 
oferta de alimentos no povoado não podem ser resolvidos apenas com ações 
emergenciais e alternativas que vem de fora. Pois essas, frequentemente, não 
levam em conta a realidade local, as formas de pensamento e o tipo de relação 
que as populações indígenas estabelecem com o meio ambiente e o seu ter-
ritório. Tal situação, em muitos casos, acabam gerando mais problemas do que 
soluções, problemas de outras ordens que os não-indígenas muitas vezes nem 
chegam a compreender.

Podemos dizer, assim, que a intenção dessa publicação é, por um lado, sociali-
zar com os moradores as informações relativas ao povoado que puderam ser 
reunidas com a realização do censo de pesca e das pesquisas iniciais dos alunos 
do CEPI sobre os lugares sagrados e importantes para o manejo de peixes. Por 
outro, esperamos também que as questões aqui levantadas possam suscitar 
novos debates e discussões, chamando a atenção para a importância desses 
temas no contexto atual. 

Algumas ponderações sobre os dados coletados

Ainda antes de iniciarmos a apresentação dos resultados do censo é importan-
te ponderar duas questões relacionadas aos dados coletados. 

Em primeiro lugar, é necessário considerar o intervalo de mais de seis anos 
entre a realização da pesquisa e a publicação de seus resultados, o que muito 
provavelmente representa mudanças importantes nas informações aqui apre-
sentadas. Por isso aproveitamos para incluir também dados de demografia de 
2015 levantados pelas lideranças dos bairros de Iauaretê. Conforme veremos, 
nesse intervalo de tempo o número de habitantes do povoado parece ter su-
bido um pouco. Mas com exceção do bairro Aparecida, os dados mostram um 
crescimento discreto.

Outro ponto a ser ressaltado é que no processo de realização da pesquisa 
houve muitas famílias que estavam ausentes de suas casas no momento da 
visita do pesquisador. Em algumas delas, localizadas em bairros mais próximos, 
os pesquisadores retornaram para aplicar o questionário, mas em outras ape-
nas registraram a ausência e consultaram os vizinhos para obter informações. 
Portanto, algumas famílias acabaram ficando de fora das entrevistas. Para ajudar 
no processo e organizar as visitas dos pesquisadores aos bairros e casas do 
povoado, também foi consultado o cadastro de famílias do DSEI Rio Negro 
(Distrito Sanitário Especial Indígena) do mesmo ano (2009). Mas havia uma 
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grande discrepância entre os dados do DSEI e o número de famílias que os 
pesquisadores do CEPI puderam registrar. Pelo que foi possível constatar, parte 
dessa discrepância era porque muitas famílias registradas no cadastro do DSEI 
naquele período haviam se mudado de Iauaretê, seja temporariamente ou de 
forma definitiva, ou não eram moradores fixos do povoado. Mas para outras 
famílias os pesquisadores não conseguiram informações, o que dificultou obter 
dados mais conclusivos sobre o número total de grupos domésticos vivendo 
em Iauaretê naquele ano.   

Voltaremos a isso na página 25, mas desde já vale ressaltar a limitação que 
esses censos e levantamentos vêm apresentando para captar as dinâmicas de 
movimentação atual das famílias, não só em Iauaretê mas em toda a região do 
Uaupés e Rio Negro. 

Em Iauaretê, por exemplo, muitas famílias, apesar de possuírem casas no 
povoado, alternam períodos no povoado com períodos na cidade e/ou em 
suas comunidades e sítios ao longo dos rios Uaupés e Papuri. Com isso, 
podem entrar ou não no cômputo da população do povoado conforme 
estejam presentes ou ausentes no momento do levantamento. 

Apesar dessas ponderações, o censo realizado pelo CEPI apresenta informa-
ções importantes sobre a situação socioeconômica e, em especial, sobre a 
problemática da pesca em Iauaretê e ajuda a compreender um pouco melhor 
a realidade do povoado hoje. 
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Iauaretê:  
perfil socioeconômico
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Missão salesiana, bairro do Cruzeiro, Iauaretê
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Demografia e composição étnica

Breve histórico 

O povoado de Iauaretê é o maior núcleo populacional da Terra Indígena Alto 
Rio Negro, a qual abrange uma área de cerca de 8 milhões de hectares e está 
localizada dentro dos limites do município de São Gabriel da Cachoeira/AM 
(ver o mapa “Localização do Povoado de Iauaretê na Bacia do Rio Negro” no ver-
so da capa). A Terra Indígena Alto Rio Negro foi demarcada na década de 90, 
depois de muita luta da população e do movimento indígena por seus direitos 
territoriais. Para mais informações conferir o livro “Povos Indígenas do Rio 
Negro: uma introdução à diversidade socioambiental do noroeste da Amazônia 
brasileira”, publicado pelo Instituto Socioambiental e pela FOIRN – Federação 
das Organizações Indígenas do Rio Negro (1998). Em Iauaretê este livro pode 
ser encontrado nas bibliotecas da escola São Miguel e também do CERCI.

Até a década de 1920, Iauaretê abrigava apenas algumas malocas tariano loca-
lizadas dos dois lados do rio Uaupés, onde hoje estão os bairros Santa Maria e 
São Pedro, na margem direita, e Dom Bosco, São Miguel e Domingos Sávio, na 
margem esquerda. Com a implantação da missão salesiana em 1930 e a aber-
tura do internato, Iauaretê começou a crescer e a ocupar uma posição cada 
vez mais central na geopolítica regional. De lá para cá muitas transformações 
ocorreram, alterando significativamente a paisagem local e o modo de vida 
das famílias. 

Podemos dizer que o marco desse crescimento foi a década de 80, período em 
que o internato salesiano foi desativado, dando lugar ao atual Colégio Estadual 
São Miguel. Com o intuito de manter os filhos na escola, e não podendo mais 
contar com a estrutura do internato, muitas famílias começaram a abandonar 
suas comunidades para viver em Iauaretê. Assim, o que era um sítio de ocu-
pação tradicional, com uma população relativamente pequena e pertencente à 
um único grupo étnico2, conforme os padrões regionais, se transformou num 
povoado populoso e multiétnico, e de feições cada vez mais urbanas. Com isso, 
Iauaretê foi se expandindo e dando lugar a novos bairros/comunidades, além 
daqueles que foram fundados no período da implantação da missão.

Para uma análise mais aprofundada da história de Iauaretê ver o livro “Cidade 
do Índio” (2005), do antropólogo Geraldo Andrello. Este também pode ser 
encontrado nas bibliotecas do CERCI e da escola São Miguel.

2 Com exceção das mulheres e outros parentes afins, é sempre bom lembrar.
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Grupos domésticos e moradores

Marco da fronteira Brasil-Colômbia, Iauaretê

A tabela 1 a seguir apresenta o número de moradores e de grupos domésticos 
registrados pela pesquisa em 2009 e distribuídos pelas dez comunidades/bair-
ros que formam atualmente o povoado. 

Quando falamos em grupo doméstico estamos nos referindo a uma unida-
de familiar nuclear ou extensa coresidente, isto é, parentes que vivem juntos 
numa mesma moradia. Além do pai, da mãe e dos filhos, outros parentes 
como genros, noras, netos, avós, tios e primos podem ainda compor os grupos 
domésticos.

Tabela 1. Moradores e grupos domésticos por comunidade (pesquisa cepi 2009)

Comunidade Moradores % Grupos domésticos %
Aparecida 527 21,53 86 21,99

Cruzeiro 325 13,28 53 13,55

Dom Bosco 292 11,93 49 12,53

Sagrado Coração* 150 6,13 24 6,14

Domingos Sávio 151 6,17 27 6,91

Fátima 137 5,11 17 4,35

Santa Maria 214 8,74 33 8,44

São José 262 10,70 41 10,49

São Miguel 265 10,83 44 11,25

São Pedro 125 5,6 17 4,35

Total 2448 100% 391 100%

* Antigo bairro Dom Pedro Massa
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Gráfico 1. Distribuição da população por comunidade

Conforme já dissemos, esses dados de 2009 apresentam uma significativa dis-
crepância com os dados do DSEI do mesmo ano, como podemos observar nas 
duas primeiras colunas da tabela 2. Isso se justifica em parte pelas lacunas que 
marcaram a própria pesquisa do CEPI, que acabou não entrevistando diversas 
famílias que estavam ausentes no momento da visita do pesquisador. 

Por outro lado, conforme já ressaltamos nas páginas 18 e 19, pudemos notar 
que os dados do DSEI também apresentavam problemas, pois na investigação 
feita pelos pesquisadores do CEPI ficou constatado que uma porcentagem sig-
nificativa de famílias constantes no cadastro não era moradora fixa de Iauaretê 
ou já havia se mudado do povoado. 

Por isso acrescentamos na tabela abaixo mais quatro colunas indicando essas 
variáveis em relação às famílias constantes no cadastro do DSEI e não registra-
das pela pesquisa do CEPI: 

a) as que não foram entrevistadas pelos pesquisadores do CEPI por estarem 
ausentes de suas casas no momento da visita do pesquisador; 

b) as que não eram moradoras permanentes de Iauaretê; 

c) as que haviam se mudado do povoado; 

d) e as famílias para as quais não foi possível obter maiores informações. 
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Tabela 2. Comparação entre os dados do DSEI (2009) e da pesquisa do CEPI (2009)

Comunidade

DSEI (2009) pesquisa CEPI (2009)

grupos  
domésticos

grupos domésticos

registrados
ausentes  

e não  
entrevistados  

que haviam se 
mudado de 
Iauaretê*

que não eram 
moradores fixos 

do povoado*

para os quais não 
foram obtidas 
informações

Aparecida 104 86 5 5 3 5

Cruzeiro 67 53 4 4 3 3

Dom Bosco 60 49 5 4 1 1

Sagrado Coração 42 24 4 6 5 3

Domingos Sávio 50 27 4 7 5 7

Fátima 17 17 0 0 0 0

Santa Maria 50 33 3 6 5 3

São José 43 41 0 1 0 1

São Miguel 72 44 5 11 7 6

São Pedro 32 17 6 5 3 2

Total 537 391 36 49 32 31

* Essas informações foram coletadas junto a vizinhos, parentes e lideranças das comunidades/bairros

A diferença entre os dados da pesquisa do CEPI e do levantamento do DSEI 
é de 146 famílias/casas. Mas conforme foi verificado, 22% dessas famílias não 
eram na verdade, (ao menos no período da pesquisa do CEPI) moradoras fixas 
do povoado e outras 33% haviam se mudado de Iauaretê, a maioria para a ci-
dade, mas algumas também tinham voltado para suas comunidades – conforme 
as informações que os pesquisadores puderam obter. Podemos dizer então 
que a quantidade de famílias que ficaram de fora do censo do CEPI são as 36 
que não foram entrevistadas por estarem ausentes no momento da visita do 
pesquisador e, provavelmente, uma parcela das famílias para as quais não foram 
obtidas informações. Então, se considerarmos uma média geral de seis pessoas 
por família em Iauaretê, podemos estimar que a população total de Iauaretê em 
2009 apresentava uma variação em torno de 220 a 400 pessoas a mais do que 
as que foram contabilizadas pela pesquisa do CEPI.

A tabela 3, a seguir nos dá uma ideia da variação populacional de Iauaretê em 
cada bairro, desde fins da década de 70, passando por 2009 e chegando até 
2015. Para 2015 utilizamos o último levantamento feito pelas lideranças dos 
bairros do povoado. E para 2009 optamos por manter nessa tabela os dados 
tanto do cadastro do DSEI como do censo do CEPI da maneira como foram 
coletados. As seis últimas colunas estão em realce para destacar a variação 
ocorrida nos últimos 15 anos. Vemos que nesse período a população parece ter 
continuado a crescer, mas sem o aumento abrupto dos períodos anteriores.
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Tabela 3. Evolução da população de Iauaretê nas últimas quatro décadas 

Bairros 1977 1982 1988 1992 1997 2000a 2000b 2002 2009a 2009b 2015
Aparecida 0 0 129 120 355 371 435 482 603 527 750

Cruzeiro 0 0 135 174 280 323 308 377 392 325 325 

Dom Bosco 105 132 181 155 280 320 265 317 348 292 322

S. Coração 0 0 0 168 300 193 207 241 247 150 228

D. Sávio 44 51 73 59 174 190 223 234 295 151  235

Fátima 0 25 41 57 * 98 50 95 138 137  130 

Sta. Maria 241 210 196 188 251 227 255 280  293  214  295

São José 0 0 0 0 * * 170 190 168  249  262  240

São Miguel 87 124 188 146 235 330 243 345  417  265 353

São Pedro 0 0 68 80 * * * 102 98 107  182  125  150 

Total 477 542 1.011 1.147 1.875 2.324 2.274 2.659  3.164 2.448 3.028 

* Incluso em Santa Maria   * * Incluso em Sagrado Coração   * * * Sem informações

Fontes: 1977 FUNAI/PI Iauaretê; 1982 Levantamento Missão Salesiana; 1988 GTI/FUNAI (identificação); 1992 Censo 

FOIRN; 1997 Levantamento demarcação ISA/FOIRN; 2000a Saúde Sem Limites; 2000b Lideranças dos bairros de Iauaretê; 

2002 Levantamento ISA; 2009a Cadastro de Famílias DSEI; 2009b Censo CEPI/ISA; 2015 Lideranças dos bairros de Iauaretê.

Contudo, para podermos ter uma média de população mais confiável para o 
ano de 2009, com base nas ponderações levantadas na página 18, incluímos 
abaixo outra tabela com a variação aproximada entre os dados do CEPI e os 
dados do cadastro do DSEI. 

Tabela 4. Média demográfica de Iauaretê por bairro (2009): variação aproximada entre 

os dados do CEPI e do DSEI

Bairros médIA de populAção

Aparecida 555 a 580 

Cruzeiro 350 a 370 

Dom Bosco 320 a 330 

Sagrado Coração 175 a 190 

Domingos Sávio 170 a 210 

Fátima 140 

Santa Maria  230 a 260 

São José 260 a 270 

São Miguel  290 a 330 

São Pedro 160 a 170 

Total 2.650 a 2.850 

Pensamos que essa forma de apresentar os dados populacionais de Iauaretê 
para o ano de 2009 é uma maneira de dar conta das lacunas existentes nos 
dois levantamentos e das dificuldades inerentes a qualquer pesquisa demográ-
fica no Rio Negro, conforme já ressaltamos em outro momento.
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Etnias em Iauaretê

Grupo de bayaroa (dançarinos/cantores) do Cerci-Centro de Estudos e  

Revitalização das Culturas Indígenas de Iauaretê

A população de Iauaretê hoje é constituída por famílias pertencentes a diver-
sos grupos étnicos e oriundas de diversas partes da bacia do rio Uaupés e do 
rio Negro como um todo. Por isso se diz que este é um povoado multiétnico, 
apesar de, como já dissemos, Iauaretê ser tradicionalmente território de ocu-
pação tariano, em especial de alguns de seus clãs. 

Na tabela 5, a seguir, podemos visualizar o número de homens e mulheres, o nú-
mero de moradores e a quantidade de grupos domésticos pertencentes à cada 
uma das etnias presentes no povoado, de acordo com a pesquisa do CEPI. Infeliz-
mente no cadastro do DSEI de 2009 não havia informações claras a respeito da 
etnia dos grupos domésticos e dos moradores. Assim não foi possível incluir nes-
ses dados sobre etnia as variáveis que consideramos acima em relação à popula-
ção geral. Por isso ressaltamos que os dados que seguem não são exatos e devem 
ser ponderados de acordo com as variações populacionais acima apresentadas.
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Tabela 5. População masculina e feminina, número de grupos domésticos 

e moradores de Iauaretê por etnia (pesquisa CEPI 2009)

Etnias Homens Mulheres Total % Grupos domésticos %
Tariano 442 370 812 33,17 132 33,75

Tukano 305 285 590 24,10 104 26,59

Piratapuia 193 179 372 15,20 57 14,57

Desana 101 85 186 7,6 27 6,9

Wanano 60 57 117 4,78 19 4,85

Arapaso 41 37 78 3,19 16 4,09

Hupda 63 60 123 5,02 14 3,58

Baré 26 26 52 2,12 9 2,3

Tuyuka 15 21 36 1,47 4 1,02

Cubeo 5 10 15 0,61 1 0,25

Caboclo 16 16 32 1,31        3 0,76

Miriti-Tapuia 4 5      9    0,37          1    0,25

Carapanã 4 2 6 0,25 1 0,25

Curipaco 3 2 5 0,2 1 0,25

Baniwa 0 2 2 0,08 0 0,00

Siriana 0 2 2 0,08 0 0,00

Yanomami 1 1 2 0,08 1 0,25

Não-indígena 2 1 3 0,12 1 0,25

Não-declarado 2 4 5 0,2 0 0,00

Total 1.283 1.165 2.448 100% 391 100%

Como a etnia para toda a população indígena do rio Negro é dada por linha 
paterna, consideramos a etnia do grupo doméstico pela etnia do marido/pai, 
considerado o chefe da casa. As esposas, via de regra, pertencem a um grupo 
étnico diferente, de acordo com o padrão de casamento que vigora na região, 
o qual podemos chamar de interétnico.

Vemos também que em 2009, a proporção de homens e mulheres de cada gru-
po e a quantidade total de pessoas de cada sexo estava bastante equilibrada em 
Iauaretê, sendo 52,4% de homens e 47,6% de mulheres. 

Os gráficos a seguir apresentam a proporção da população e dos grupos do-
mésticos de Iauaretê por etnia. Para melhor visualização, os grupos étnicos 
representados no povoado por menos de 1% de moradores estão agrupados 
na parcela “outros”. Estes podem ser identificados na tabela anterior.
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Gráfico 2. População de Iauaretê por etnia (2009)

 

Gráfico 3. Grupos domésticos por etnia (2009)

Quando comparamos os dados de 2009 com os dados de 2002 (Levantamen-
to ISA), vemos que os Tariano continuam sendo o grupo mais numeroso em 
Iauaretê, seguido pelos Tukano e Pira-Tapuia, conforme podemos observar na 
tabela 6, a seguir. Há também uma quantidade significativa de famílias Desana, 
Wanano, Arapaso e Hupda, sendo que este último grupo forma uma comuni-
dade única e mais afastada do centro do povoado, chamada Vila Fátima. O res-
tante dos grupos se encontram espalhados pelas diversas comunidades/bairros 
de Iauaretê. 
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Tabela 6. Grupos domésticos por etnia: comparativo entre dados de 2002 e 2009  

Etnias 2002 % 2009 %
Tariano 152 37% 132 33,8%
Tukano 109 26,5% 104 26,6%
Piratapuia 59 14,4% 57 14,6%
Desana 25 6% 27 7%
Wanano 22     5,3%     19 4,8%
Arapaso 18 4,4% 16 4%
Hupda 14 3,4 14 3,6%
Baré 3 3 9 9
Tuyuka 1 1 4 4
Cubeo 2 2 1 1
Caboclo 1 1 3 3
Miriti-Tapuia 3 3 1    1    
Carapanã 1 1 1 1
Yanomami 0 0 1 1
Não-indígena 1 1 1 1
Total 411 100% 391 100%

Antiga maloca tariano em Iauaretê, construída pelos koiwathe do bairro Santa Maria
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Origem dos grupos domésticos 
Sabe-se que grande parte da população de Iauaretê não é nascida no povoa-
do. Tendo migrado para a sede do distrito no decorrer das três ou quatro 
últimas décadas em busca de educação escolar para os filhos, postos de 
trabalho, assistência médica, dentre outros motivos. A maioria das famílias 
hoje residentes são originárias de comunidades localizadas em outros tre-
chos do rio Uaupés, acima e abaixo de Iauaretê, e também no rio Papuri. Há 
ainda grupos domésticos provenientes de regiões mais afastadas, como rio 
Negro, rio Japurá, rio Tiquié, dentre outras, mas estes representam casos 
minoritários. A tabela abaixo oferece um panorama geral destas migrações, 
apresentando a origem dos grupos domésticos de Iauaretê por etnia.

É importante enfatizar que a região de origem dos grupos domésticos foi consi-
derada a partir do local de nascimento do chefe da casa e que esta não necessa-
riamente coincide com a região de origem da esposa. Isso se justifica pelo padrão 
de casamento que, via de regra, vigora na região de Iauaretê e no alto rio Negro 
como um todo, segundo o qual as mulheres, após o casamento, passam a viver na 
comunidade do marido – é o que os antropólogos chamam de patrilocalidade.

Tabela 7. Grupos domésticos por etnia e região de origem 

Origem do  
chefe da casa

Etnia do chefe da casa
TA TK PT DE AR WA HUP BA CAB Outros3 Total

Iauaretê centro 63 24 6 5 3 1 4 2 – 4 112
Uaupés-abaixo 20 23 26 8 11 1 6 – 1 – 96
Uaupés-acima 20 10 4 5 1 14 – – – – 54
Rio Papuri 18 39 16 8 1 2 3 – 1 3 91
Rio Negro – 1 4 – – 1 – 4 – 1 11
Rio Japurá 8 – – – – – 1 – – – 9
Rio Tiquié – 1 – 1 – – – 1 – – 3
Outros 3 6 1 – – – – 2 1 2 15
Total 132 104 57 27 16 19 14 9 3 10 391

 
Legenda: TA para Tariano; TK para Tukano; PT para Pira-Tapuia; DE para Desana; AR para Arapaso; WA para Wanano; 
HUP para Hupda; BA para Baré; CAB para Caboclo. 

Não temos dados referentes ao período (ano) em que essas famílias migraram 
para Iauaretê, o que constituiria uma informação importante para uma visualiza-
ção mais completa dos movimentos migratórios na região e para sabermos em 
que medida as famílias continuam ou não se deslocando de suas comunidades de 
origem para se fixarem no povoado. 

3 Na categoria “Outros” estão inclusos: 2 grupos domésticos Tuyuka, 1 Cubeo e 1 Miriti-Tapuia de Iauaretê-centro; 
1 Carapanã e 2 Tuyuca do rio Papuri; 1 Yanomami do rio Negro e 1 Coripaco e 1 não-indígena provenientes de 
outros lugares, não especificados.

iauaretê miolo final 18 ago 2017.indd   32 18/08/2017   17:52:14



32 33parte 1

Gráfico 4. Grupos domésticos de Iauaretê por região de origem

 

Mas vale ressaltar que os dados mostram que de 2002 (Levantamento ISA) 
para 2009 (Pesquisa CEPI) a porcentagem de famílias originárias de Iauaretê 
aumentou cerca de 8%, enquanto a porcentagem das famílias de fora caiu. No 
censo de 2002 somente 20% das famílias moradoras do povoado eram origi-
nárias de Iauaretê. Já em 2009 esse número subiu para 28%, o que indica uma 
significativa diminuição, ou quem sabe uma interrupção no ciclo de migrações 
que marcaram a década de 90, bem como a formação de novas famílias por 
jovens já nascidos no povoado.

Outro dado que seria importante para entendermos melhor as dinâmicas de 
deslocamento e de movimentação das famílias entre as várias localidades que 
formam as redes de sociabilidade locais, é a quantidade de famílias em Iauaretê 
que ainda mantêm relação com suas comunidades de origem (casas, roças), e 
também com a cidade de São Gabriel da Cachoeira, e qual a periodicidade de 
permanência em cada um desses lugares. Isto nos permitiria compreender me-
lhor a realidade atual e as tendências populacionais para o futuro do povoado. 

No levantamento de 2002 ainda podemos encontrar uma pista sobre isso. Na-
quela ocasião, 45% das famílias que haviam migrado para Iauaretê afirmaram 
manter roças em suas comunidades de origem, de dois a três roçados – o que 
indica a manutenção de algum tipo de vínculo (dados não publicados do Levan-
tamento ISA/2002).

Seria importante atualizar esses dados para verificar em que medida essa 
ligação com as comunidades de origem ainda ocorre ou tem se transformado 
ao longo do tempo. Temos a impressão de que este vínculo com as comuni-
dades veio diminuindo nos últimos anos, com as novas gerações já nascidas e 
casadas no povoado. Mas fica aqui uma dica para pesquisas futuras. 

iauaretê miolo final 18 ago 2017.indd   33 18/08/2017   17:52:15



34 35Povoado Indígena de Iauaretê | perfil socioeconômico e atividade pesqueira

pe
d

r
o

 m
A

rt
In

el
lI

, 2
00

2

Escola Indígena São Miguel, de Iauaretê
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Escolaridade e faixa etária

Os dados do censo sobre escolaridade e faixa etária mostram que Iauaretê tem 
uma população significativamente jovem e que quase a totalidade dos morado-
res possui algum grau de escolaridade. 

Tabela 8. Faixa etária da população de Iauaretê em 2009

Faixa etária Número de pessoas % população total população total

0 a 5 281 11,47
 ATÉ 18 anos

43%
Abaixo de 30 anos

62,6%

6 a 11 346 14,13

12 a 18 426 17,4

19 a 29 480 19,6

Acima de 18 anos 
57%

30 a 49 482 19,68

50 a 59 195 7,96 30 anos em diante
37,36%60 em diante 238 9,72

Total 2.448 100%

Gráfico 5. Faixa etária da população de Iauaretê em 20094

Levando em conta a faixa etária da população no período em que o censo 
foi realizado (2009), podemos observar que, excetuando as crianças e jovens 
abaixo dos 19 anos (cerca de 43% da população total, ver tabela 9, a seguir), 
dos jovens e adultos restantes, cerca 32% possuíam ensino médio completo ou 
estavam em sua série final. Havia ainda 206 pessoas cursando os primeiros anos 
do ensino médio, os quais, supomos, eram em sua maioria jovens entre 15 e 18 
anos. Considerando que todos estes alunos tenham terminado o segundo grau 
e que tenham permanecido no povoado, poderíamos fazer uma estimativa por 
alto de que hoje mais de um terço da população adulta de Iauaretê possuiria o 
ensino médio completo. 

4 Infelizmente houve algumas falhas na fase de sistematização dos dados da pesquisa e as informações sobre faixa 
etária acabaram não sendo cruzadas com os dados sobre gênero. Do mesmo modo, a divisão das faixas etárias 
não ficou muito adequada, dificultando a elaboração de uma pirâmide etária propriamente dita.
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É claro que essa média precisaria ser mais bem ponderada de acordo com as 
diversas faixas etárias, pois, provavelmente, se focássemos na população acima 
dos 40 ou 50 anos, por exemplo, a média seria bem menor, e apresentaria uma 
diminuição gradual conforme o avanço da faixa etária. Isso porque foi somente 
a partir do final da década de 1980 que Iauaretê passou a contar com o ensino 
médio, e a procura e a oferta dos estudos mais avançados foram se expandindo 
gradualmente ao longo das décadas de 1990 e 2000. Antes, todo jovem que qui-
sesse continuar os estudos além do Ensino Fundamental tinha que partir para 
as cidades da região, seja São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, 
Barcelos ou mesmo Manaus.

Ao analisar esses dados pensamos que seria muito interessante saber, depois 
de seis anos decorridos desde a realização do censo, qual o destino destes 
jovens que à época da pesquisa estavam terminando ou haviam recém-termi-
nado o ensino médio. Estarão eles cursando o ensino superior em São Gabriel 
da Cachoeira, em Manaus ou outras localidades pelo Brasil? Terão voltado 
para as suas comunidades de origem, trabalhando na pesca, na roça, sendo 
agentes de saúde ou professores das escolas indígenas do interior? Ou per-
maneceram em Iauaretê exercendo alguma outra atividade? 

Fazer um levantamento sobre os caminhos trilhados pelos jovens que se 
formam no ensino médio seria muito importante para compreendermos 
o papel da educação escolar nos dias de hoje, as perspectivas para o fu-
turo das novas gerações e até para repensarmos o modelo de educação 
atualmente em curso, não somente em Iauaretê mas em boa parte da 
região do Rio Negro. Fica aqui uma recomendação à professores e alu-
nos que estiverem interessados em realizar novas pesquisas que possam 
ajudar na compreensão da realidade atual de nossa região e na proposi-
ção de alternativas para o futuro. 

A tabela e gráfico a seguir apresentam os números a respeito da escolaridade 
da população de Iauaretê (por gênero) no ano em que o censo do CEPI foi 
realizado (2009). 
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Tabela 9. Grau de escolaridade da população de Iauaretê em 2009 / por gênero

Grau de escolaridade 
Número de 

homens
Número de 
mulheres

Número de 
pessoas

% em relação à popu-
lação total 

Não tem idade escolar 79 109 188 7,68

Pré-escola 87 85 172 7,03

sub total 166 194 360 14,71
Ensino Fundamental/1ºGrau 

1ª a 4ª série 325 345 670 27,37

5ª a 8ª série 348 337 685 27,79

sub total 673 682 1.355 55,16
Ensino Médio/2ºGrau 

1º ano 78 43 121 4,94

2º ano 54 31 85 3,47

3º ano 279 170 449 18,34

sub total 411 244 655 26,75
Ensino Superior

superior completo 15 6 21 0,85

superior incompleto 1 1 2 0,08

Pós-graduação 4 0 4 0,16

sub total 20 7 27 1,09

Nunca estudou 9 20 29 1,18

Não informado 4 18 22 0,89

sub total 13 38 51 2,07

Total 1.165 1.283 2.448 100%

   
Gráfico 6. Grau de escolaridade da população de Iauaretê em 2009 / por nível

Vemos que até o Ensino Fundamental o número de homens e mulheres era 
relativamente equilibrado. Já no Ensino Médio e Ensino Superior o número de 
homens era significativamente maior que o número de mulheres. Seria impor-
tante verificar quais os fatores que explicariam esta situação e se tal tendência 
ainda permanece hoje em dia. Em alguma medida, isto pode se dar porque as 
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mulheres nesta faixa etária já começam a assumir algumas responsabilidades 
da vida adulta, de forma mais marcada que os homens, como geração e edu-
cação dos filhos, o trabalho na roça, dentre outras. Mas outros fatores podem 
também explicar esta situação.  

Com os dados levantados pela pesquisa pudemos ver que todos os bairros de 
Iauaretê seguem mais ou menos essa média geral, com exceção de Vila Fátima.  
Neste bairro de população Hupdah o nível de escolaridade era bem mais baixo 
que nos demais, conforme podemos observar na tabela a seguir:

Tabela 10. Grau de escolaridade dos moradores de Vila Fátima em 2009

Grau de escolaridade número de pessoAs %

Não tem idade escolar 22 16,06

Pré-escola 10 7,30

Total 32 23,36

Ensino Fundamental/1ºGrau

1ª a 4 ª série 68 49,64

5 ª a 8 ª série 21 15,33

Total 89 64,97

Ensino Médio/2ºGrau

1º ano 2 1,46

2º ano 2 1,46

3º ano 0 0

Total 4 2,94

Nunca estudou 12 8,76

Total 137 100%

Vemos que em 2009 a maioria dos moradores de Vila Fátima havia cursado ou 
estava cursando o Ensino Fundamental (64,97%), e que destes muitos cursavam 
ou haviam cursado somente até a 4ª Série. Apenas 2,94% (4 pessoas) haviam 
cursado ou estavam cursando os primeiros anos do Ensino Médio, sendo que 
não havia nenhum morador com Ensino Médio completo, e nem com Ensino 
Superior.
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É claro que de 2009 para cá esse quadro pode ter se alterado. Mas é importante 
ressaltar que a média mais baixa no grau de escolaridade entre os Hupda de Vila 
Fátima pode ser explicado, em primeiro lugar, pelo fato da introdução da educa-
ção escolar entre esse povo ser bem mais recente do que entre os outros grupos 
de Iauaretê e região. Outro fator é que os Hupda não parecem se sentir muito a 
vontade em estudar nas escolas onde a maioria dos professores e alunos são de 
outras etnias. 

Os próprios Hupda de Iauretê reivindicam hoje uma escola diferenciada 
para eles, com professores hupda e uma pedagogia própria, onde possam fa-
lar sua própria língua e trabalhar seus próprios conhecimentos tradicionais. 

Comparando os dados de 2002 (Levantamento ISA) com os dados de 2009 ve-
mos claramente que o nível de escolaridade da população de Iauaretê cresceu 
consideravelmente no período de sete anos entre um censo e outro, conforme 
podemos observar na tabela a seguir. 

Tabela 11. Escolaridade em Iauaretê: comparativo entre dados de 2002 (censo ISA) 

e 2009 (pesquisa CEPI)

Nível de escolaridade
Número de 

pessoas 2002
%

Número de 
pessoas 2009

%

Infantil * * 360 14,71

Ensino Fundamental 1.544 58,06 1.355 55,16

Ensino Médio 385 14,47 655 26,75

Ensino Superior 9 0,33 27 1,09

Nuca estudou * * 29 1,18

Não informado * * 22 0,89

População total 2.659 100% 2.448 100%
   

*  Sem informações

Como podemos ver, a porcentagem de pessoas que cursaram ou estavam cur-
sando o Ensino Médio passou de 14,47% em 2002 para 26,75% em 2009. Do 
mesmo modo houve um aumento bastante significativo, de 300%, no número 
de pessoas com Ensino Superior em Iauaretê. Pensamos que esta média tende 
a aumentar com o tempo, com uma quantidade anual cada vez maior de alunos 
se formando no Ensino Médio e cursando o Ensino Superior. Provavelmente, se 
fizéssemos um novo censo hoje esses números já seriam bem maiores. 
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Escolas em Iauaretê 

Transporte escolar fluvial em 2002

Hoje no povoado de Iauaretê há sete escolas indígenas, cuja proposta é atre-
lar os conteúdos escolares convencionais à um currículo diferenciado. Mas as 
escolas encontram muita dificuldade de colocar suas propostas em prática, 
sobretudo devido à falta de incentivos e apoio técnico e financeiro do poder 
público estadual e municipal, que forçam as escolas a se enquadrarem nos mol-
des convencionais da educação escolar. 

As sete escolas de Iauaretê são: 

• Escola Indígena Cachoeira da Onça – Municipal/Educação Infantil

• Escola Indígena Enêmini – Municipal/Educação Infantil

• Escola Indígena Santa Maria – Municipal/Ensino Fundamental 

• Escola Indígena En1 Tariano – Municipal/Ensino Fundamental

• Escola Indígena Dom Bosco – Municipal/Ensino Fundamental

• Escola Indígena São Miguel – Estadual/Ensino Fundamental e EJA

• Escola Indígena Pam1ri Mahsã Wii – Estadual/Ensino Médio e EJA

pe
d

r
o

 m
A

rt
In

el
lI

, 2
00

2

iauaretê miolo final 18 ago 2017.indd   40 18/08/2017   17:52:20



40 41parte 1

Esta última foi inaugurada em 2014 e começou a funcionar em 2015. Agora 
é a única a oferecer o Ensino Médio em Iauaretê, já que a partir do ano 
letivo de 2015 a escola São Miguel passou a oferecer apenas o Ensino Fun-
damental (o Ensino Médio é oferecido apenas na modalidade EJA-Educação 
de Jovens e Adultos). 

A proposta do Estado do Amazonas é que a Escola Pamuri Mahsã Wii passe a 
oferecer também, nos próximos anos, o ensino técnico em enfermagem.

Apesar desses dados é importante considerar que os índices quantita-
tivos de escolaridade não dizem muita coisa se não avaliamos também 
outros fatores que dizem respeito à qualidade da educação escolar, a 
partir de padrões adequados à realidade de Iauaretê e da população in-
dígena do rio Negro como um todo. Porque, afinal, qual é a qualidade e 
a natureza da educação que estes jovens vêm recebendo? Ou o que ver-
dadeiramente se espera com a educação escolar? Porque ela se tornou 
tão importante na vida da população de Iauaretê e do rio Negro como 
um todo? O que os jovens, suas famílias, as lideranças e a população em 
geral esperam da escola? Será que estas expectativas poderão ser alcan-
çadas através da educação escolar? Será que esse modelo escolar está 
condizente com a realidade e com as visões de mundo da população de 
Iauaretê, ou mesmo do rio Negro como um todo? 

Pensamos que essas questões mereceriam uma investigação à parte, com 
pesquisas de opinião entre professores, pais, alunos, lideranças e pesquisas 
empíricas sobre o destino dos jovens formados e suas perspectivas de futuro. 
Fica aqui mais uma dica para novas pesquisas em Iauaretê. 
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Economia e renda

Um dos campos que chamou bastante atenção na comparação dos dados da 
pesquisa do CEPI/2009 com os dados do último censo realizado em 2002 (Le-
vantamento ISA) no povoado, foi a questão da renda e do fluxo monetário em 
Iauaretê. Primeiro que o fluxo de dinheiro mais que dobrou no período de sete 
anos entre um censo e outro. Conforme podemos observar nas tabelas 12 e 13, 
a seguir, o fluxo total de dinheiro que entra em Iauaretê mensalmente passou de 
R$115.647,05 em 2002 para R$298.864,00 em 2009. Do mesmo modo, a quanti-
dade de famílias com renda aumentou consideravelmente, passando dos 60% em 
2002 para 87% em 2009, conforme representado no Gráfico 7 a seguir. 

Tabela 12. Renda mensal por bairro (2002)

Bairros Famílias Pessoas
Pessoas assala-
riadas (incluindo 

aposentados)

Famílias  
com renda

Famílias  
sem renda Renda/Mensal

Aparecida 74 482 87 47 27 R$ 24.079,00

Cruzeiro 59 377 51 37 22 R$ 15.252,00

D. Bosco 45 317 37 27 18     R$ 9.960,00

S. Miguel 55 345 64 39 16   R$ 20.171,37

S. José 32 168 17 15 17     R$ 7.160,00

S. Maria 40 280 41 25 15   R$ 10.176,56

D. Sávio 39 247 36 25 14    R$ 12.329,45

S. coração 36 241 29 20 16 R$ 12.505,67

Fátima 15 95 2 2 13 R$ 480,00

S. Pedro 16 107 13 10 6 R$ 3.533,00

Total 411 2.659 377 247 164 R$ 115.647,05

Tabela 13. Renda mensal por bairro (2009)

Bairros Famílias Pessoas
Pessoas assala-
riadas (incluindo 

aposentados)

Famílias 
com renda

Famílias 
sem renda Renda/Mensal

Aparecida 86 527 52 58 28 R$51.383,00

Cruzeiro 53 225 48 49 4 R$43.438,00

D. Bosco 44 265 41 46 3 R$32.022,00

S. Miguel 49 292 52 43 1 R$49.100,00

S. José 33 214 42 36 5 R$29.534,00

S. Maria 24 150 43 29 4 R$33.854,00

D. Sávio 27 151 27 26 1 R$24.924,00

S.Coração 41 262 26 23 1 R$20.277,00

Fátima 17 125 2 16 1 R$2.627,00

S. Pedro 17 137 15 14 3 R$11.705,00

Total 391 2.448 355 341 50 R$298.864.00

*No cômputo dos assalariados estão incluídos os aposentados mas não os beneficiários do Bolsa Família. Estes 
últimos entram apenas no cálculo das famílias com renda.
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Gráfico 7. Porcentagem de famílias que possuem e que não possuem renda: 
comparativo entre dados de 2002 (Levantamento ISA) e 2009 (pesquisa CEPI)

Apesar do aumento significativo no número de famílias com renda, o número 
de assalariados (incluindo aqui os aposentados) permaneceu relativamente es-
tável no período compreendido entre um censo e outro, tendo mesmo sofrido 
uma leve queda. Em 2002 havia no povoado 377 assalariados, sendo que destes 
175 eram aposentados. Em 2009 o número de assalariados foi para 355 pessoas, 
sendo que 105 dos salários eram provenientes das aposentadorias rurais. Essa 
diminuição no número de assalariados pode estar relacionada com uma possível 
queda no número de aposentados vivendo em Iauaretê, já que a tabela 14 mostra 
que os postos de trabalho tiveram um leve crescimento. Mas essa é apenas uma 
suposição, já que não temos esses dados.

Na verdade, o que pudemos verificar a partir dos dados levantados é que o cres-
cimento do número de famílias com renda foi um resultado direto do aumento no 
recebimento de benefícios federais, fundamentalmente o Bolsa Família, este último 
um programa implementado em 2003, ou seja, um ano depois do censo de 2002.

Mas o aumento de cerca de 160% no montante total de recurso que circula em 
Iauaretê mensalmente deve-se em grande medida ao aumento no valor das apo-
sentadorias e salários das principais instituições pagadoras, e não propriamen-
te do Bolsa Família, cujo valor das bolsas raramente ultrapassa os 150 ou 200 
reais por família. Em 2002 o valor da aposentadoria rural (salário mínimo) era de 
R$200,00; já em 2009 era de R$465,00. Assim, apesar do censo apresentar uma 
diminuição no número de aposentados, o valor total recebido aumentou mais de 
100%, conforme podemos ver na tabela 14. Situação similar parece ter se dado 
com o salário dos professores, enfermeiros e soldados. 

Passados seis anos da realização do censo de 2009, o montante de recur-
so provavelmente é ainda maior. Só para se ter uma ideia, o salário mínimo 
em 2015 passou para 788 reais, o que significa um aumento de mais de 
30% só nas aposentadorias. 

A tabela a seguir apresenta um comparativo entre os dados de 2002 e 2009 
referentes às instituições de onde provêm os salários e a renda das famílias em 
Iauaretê. Podemos ver que no período houve mais postos de trabalhos criados 
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do que postos abolidos. Este é também um fator que colaborou com o aumento 
da renda e do recurso que circula mensalmente em Iauaretê. 

Tabela 14. Renda monetária mensal por Instituição pagadora: comparativo entre 

dados de 2002 (Levantamento ISA) e 2009 (pesquisa Cepi)

Instituição
Número de  

pessoas 2002
$

Número de  
pessoas 2009

$

Benefícios
Aposentadoria 175 R$ 31.751,00 105 R$ 66.192,00
Bolsa Família – – 187 R$ 22.135,00
Outros – – 8 R$ 6.094,00

Salários
Pelotão do Exército 45 R$ 30.074,00 30 R$ 33.197,00
Hospital São Miguel 32 R$ 10.431,00 v –
Hospital Estadual – – 45 R$ 35.430,00
Escola São Miguel 46 R$ 16.554,00 29 R$ 25.873,00
Escola Santa Maria 9 R$ 1.753,00 11 R$ 9.775,00
Comércio Local 1 R$ 180,00 18 R$ 33.800,00
Infraero 3 R$ 3.057,00 2 R$ 3.100,00
Prefeitura 2 R$ 430,00 3 R$ 3.160,00
CEAM 5 R$ 1.978,00 3 R$ 2.550,00
Missão Salesiana 13 R$ 2.695,00 14 R$ 4.608,00
Funai 3 R$ 3.040,00 1 R$ 400,00
Foirn 5 R$ 2.620,00 1 R$ 500,00
Correio 2 R$ 880,00 1 R$ 300,00
Saúde sem limites 9 R$ 2.211,00 – –
Semec 10 R$ 2.113,00 – –
Metereologia 2 R$ 1.700,00 – –
SEMSA 2 R$ 1.200,00 – –
Embratel 1 R$ 220,00 – –
Escola Enêmine 7 R$ 2.158,00 – –
Comara – – 17 R$ 10.205,00
Escola Tariana – – 12 R$ 7.943,00
Escola Dom Bosco – – 7 R$ 5.030,00
Escola de Ed.Infantil – – 6 R$ 2.930,00
Escola Uirapixuna – – 1 R$ 1.200,00
Escola Marabitana – – 1 R$ 1.000,00
Escola rouxinol – – 1 R$ 600,00
Escola Japu – – 1 R$ 800,00
Escola Ilha. S. João – – 1 R$ 690,00
Escola Santa Rosa – – 1 R$ 300,00
Pólo Base (dsei) – – 12 R$ 6.840,00
Estação Piscicultura – – 4 R$ 2.100,00
Funasa – – 3 R$ 1.150,00
Coidi – – 2 R$ 1.010,00
Afeam – – 1 R$ 1.000,00
Atidi – – 1 R$ 600,00
Telemar – – 1 R$ 600,00
Cepi – – 2 R$ 1.200,00
particular/autônomo 5 R$ 230,00 3 R$ 3.430,00

Total 377 R$115.647,05 355 R$ 298.864.00

* Outros benefícios: Auxílio maternidade; Auxílio alimentação; PETI; Bolsa escola 
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Analisando a tabela fica claro que o aumento no número de famílias com renda em 
Iauaretê deve-se sobretudo ao Programa Bolsa Família, já que das 391 famílias entrevis-
tadas em 2009, 187 recebiam o benefício, ou seja, 47,8% do total de famílias. Somando 
também as aposentadorias e os outros benefícios recebidos, como auxílio maternidade, 
auxílio alimentação, Peti e bolsa escola, vemos que 64,7% das famílias de Iauaretê tinham 
sua renda vinculada aos benefícios federais, conforme podemos visualizar no gráfico 8, 
a seguir.  Vale ressaltar que há famílias que recebem mais de um desses benefícios e que 
estas foram computadas apenas uma vez para efeito deste percentual. 

Conforme já ressaltamos, atualmente esses números devem ser ainda 
maiores e mereceriam ser objetos de uma nova pesquisa.

Gráfico 8. Famílias que recebem e que não recebem benefícios federais (2009)

Em relação à renda e ao recebimento de benefícios federais, a maioria dos 
bairros de Iauaretê apresentou mais ou menos a mesma média geral. Apenas 
Aparecida destoava um pouco por apresentar uma porcentagem consideravel-
mente maior de famílias sem renda e de famílias que não recebiam benefícios 
do governo. Também Vila Fátima se destacava por praticamente 100% das fa-
mílias terem sua renda vinculada ao recebimento de benefícios (sobretudo o 
bolsa família), enquanto que nenhum de seus moradores ocupava postos de 
trabalho assalariado – havia apenas duas pessoas que recebiam aposentadoria 
rural. Esta média por bairro pode ser visualizada nos gráficos 9 e 10.

Gráfico 9. Famílias que possuem e que não possuem renda por bairro (2009)
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Gráfico 10. Recebimento de benefícios federais por bairro (2009)

O que pudemos ver é que apesar da maior parte das famílias (64,7%) receber be-
nefícios federais, sobretudo o Bolsa Família e as aposentadorias rurais, o recurso 
proveniente destes auxílios do governo representava apenas 32,55% do montante 
total que circulava em Iauaretê mensalmente. Isto pode ser detalhadamente ob-
servado na tabela 14 e de maneira mais direta nos gráficos 11 e 12, a seguir.

Gráfico 11. Benefícios Federais (incluindo aposentadoria): porcentagem de recurso no 

montante que circula em Iauaretê (2009)

Gráfico 12. Montante de recurso que ingressa mensalmente em Iauaretê: 

porcentagem por instituição pagadora (2009)
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Se considerado isoladamente, vemos que o maior montante de recurso provém das 
aposentadorias rurais e que o recurso do Bolsa Família, apesar do grande número de 
famílias que recebem o auxílio, representava apenas 7,4% do total. Mas somado o res-
tante do recurso, vemos que o grosso do dinheiro provém das instituições e órgãos 
públicos presentes em Iauaretê, como o hospital, o pelotão do exército e as escolas. 
A exceção é o setor do comércio, que movimenta um recurso relativamente alto, 
mas que na verdade está vinculado aos outros, já que é com os salários e benefícios 
recebidos que as famílias do povoado fazem suas compras no comércio local.

Comércio Local

Iauaretê possui um comércio bastante aquecido. Quem visita pela primeira vez o po-
voado fica até impressionado com a quantidade de lojinhas, pontos de venda e com 
a movimentação frequente na rua onde se concentram os principais comércios. Essa 
movimentação aumenta sobretudo nos períodos de pagamento dos salários, aposen-
tadorias e bolsa família.

No período do censo em 2009 havia no povoado 18 famílias que possuíam lojas e ti-
nham sua renda vinculada à venda de mercadorias. Isto representava cerca de 5% dos 
grupos domésticos do povoado. Com algumas poucas exceções, quase todos os pon-
tos de venda funcionavam na própria residência das famílias, como ocorre ainda hoje. 

A maioria dos comércios se localiza no bairro Cruzeiro, centro comercial do povoa-
do. Mas há também um ou outro comércio nos bairros São Miguel, Domingos Sávio, 
Sagrado Coração e Dom Bosco. 

Comparando com os dados de 2002 (Levantamento ISA), chama a atenção uma sig-
nificativa diminuição nos postos de venda no povoado, já que neste período havia em 
Iauaretê 28 famílias que possuíam comércio. Não sabemos o que levou a essa diminui-
ção e nem o destino das famílias que eram donas destes comércios. 

Mas em Iauaretê, além do comércio formal, especializado na venda de mercado-
rias que vem de fora, há também um comércio mais informal de produtos locais 
provenientes da roça, da pesca, da caça e da coleta. 

Na pesquisa de 2009, um terço das famílias disse comercializar esses produtos com 
alguma frequência, conforme podemos ver no gráfico 13, a seguir.  

Gráfico 13. Grupos domésticos que comercializam produtos da roça, pesca ou caça (2009)
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Muitas famílias que não possuem renda ou que recebem apenas uma quantia mínima 
proveniente de benefícios governamentais conseguem algum dinheiro e incrementam 
sua renda através da comercialização destes produtos. Vendem farinha, banana, aba-
caxi, açaí, beiju, peixe fresco e moqueado, dentre outros produtos. Assim conseguem 
algum recurso para obter aquilo de que necessitam no comércio local, como sabão, 
roupas, ferramentas, gasolina, alimentos industrializados, dentre outras mercadorias. 
Vale notar que no levantamento de 2002 o número de famílias que afirmaram comer-
cializar produtos locais era um pouco maior do que em 2009: 40,38% do total de famí-
lias moradoras de Iauaretê naquele período. Seria interessante saber se essa diminuição 
pode estar de algum modo relacionada com a ampliação dos benefícios sociais na última 
década. Mas para isso seria preciso realizar uma outra pesquisa, mais aprofundada. 

Problemas atuais

A respeito da relação da população de Iauaretê com dinheiro e com as transações 
econômicas, vale notar ainda que 50% das famílias do povoado disseram possuir 
contas abertas no comércio e “comprar fiado”. E na época do censo 35% tinham 
feito algum tipo de empréstimo bancário. 

A prática do empréstimo é algo sensível na região e muitas vezes gera com-
plicações para as famílias que assumem a dívida com o banco sem muita cla-
reza das condições impostas, taxas de juros, etc. Com isso chegam a passar 
meses ou anos com altas parcelas sendo descontadas de seus salários ou 
aposentadorias sem que saibam ao certo o porquê. E a política do banco de 
vender a todo custo também não leva em conta o contexto específico de 
um povoado como Iauaretê, que exigiria uma atuação diferenciada da ins-
tituição e seus funcionários. Pois na região, como em grande parte do Alto 
Rio Negro, a entrada mais massiva de dinheiro no cotidiano das famílias é 
um fenômeno relativamente recente, que se intensificou sobretudo entre as 
décadas de 1990 e 2000, com a expansão dos benefícios sociais. 

Outra prática corrente hoje em dia entre os que recebem o bolsa família é deixar 
o cartão de saque do benefício com determinados comerciantes locais. Estes ficam 
responsáveis pelo saque do dinheiro na agência da Caixa Econômica Federal ou na 
Lotérica da cidade de São Gabriel da Cachoeira, já que em Iauaretê não tem agência. 
Em troca as famílias retiram mercadorias no seu comércio. Apesar de muitos conside-
rarem uma forma de ajuda oferecida pelos comerciantes, tal prática tem gerado mui-
tas queixas e problemas para algumas famílias que dizem muitas vezes não receber o 
valor total do benefício,  seja em dinheiro ou em mercadoria. Esse é um problema que 
merece ser discutido de forma mais ampla pela população de Iauaretê e órgãos pú-
blicos fiscalizadores e para o qual é preciso pensar estratégias e soluções mais justas. 
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a pesca em Iauaretê  
práticas, técnicas, conhecimentos e dilemas atuais

50 Povoado Indígena de Iauaretê | perfil socioeconômico, atividade pesqueira e dilemas atuais
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Armadilha de pesca (cacuri) instalada nas pedras da cachoeira da Onça
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Instalando cacuri nas pedras da cachoeira da Onça
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Dados gerais sobre a prática 
da pesca e outras questões

Dos 391 grupos domésticos que responderam o questionário aplicado pelos 
pesquisadores do CEPI, 208 (53,2%) afirmaram praticar alguma atividade de 
pesca, enquanto 183 (46,8%) afirmaram não praticar. 

Considerando que tradicionalmente o pescado é, ao lado da mandioca, o prin-
cipal alimento dos povos indígenas da região e que a prática da pesca é uma das 
principais marcas da cultura indígena local, o número alto de famílias que não 
pescam em Iauaretê chama a atenção. Isso representa quase 50% do povoado, o 
que nos faz supor que quase metade das famílias não tem um acesso constante 
ao pescado, a não ser que o obtenham por meio do comércio. 

Gráfico 14. Famílias praticantes e não-praticantes da pesca em Iauaretê (2009)

Vale notar que em 2002, quando foi realizado o último levantamento mais 
completo em Iauaretê, a situação encontrada não foi diferente disso5. Pelos 
dados coletados na ocasião, das 411 famílias que viviam no povoado, apenas 
46% afirmaram praticar a pesca, número menor que o de 2009. E das famílias 
que pescavam, 58% disseram pescar apenas em suas comunidades de origem, 
incluindo aí as famílias que eram originárias do próprio povoado. Esse dado é 
interessante para pensar a relação entre pesca e território de ocupação tradicional 
discutida mais abaixo na página 62. 

O levantamento de 2002 traz também informações sobre a prática 
da caça em Iauaretê. Naquele período 32,76% dos entrevistados afir-
maram caçar, mas a maioria destes, 83,7%, disse caçar apenas em suas 
comunidades de origem. 

Em relação à frequência com que a pesca é praticada, mais da metade dos 
entrevistados disse pescar no máximo uma vez por semana, sendo que desses 
muitos afirmaram pescar somente de vez em quando. Os que pescam com 
maior frequência, mais de três vezes por semana, representam menos de 13% 
dos grupos domésticos praticantes da pesca em Iauaretê.

5 Dados não publicados do Levantamento ISA/2002. 
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Tabela 15. Frequência da pesca (2009)

Frequência Nº de grupos domésticos (praticantes da pesca) %

Mais de três vezes por semana 25 12,75%

Duas ou três vezes por semana 56 28,57%

Uma vez por semana ou menos 84 42,85%

Só de vez em quando 31 15,81%

Total* 96 100%  

* 12 dos entrevistados não responderam a pergunta

Tanto em 2002 quanto no censo de 2009, no questionário respondido pelas 
famílias não havia uma pergunta sobre os motivos pelos quais a pesca não 
era praticada, o que seria importante para qualificar melhor o problema. 
Mas pelos dados coletados é possível perceber que essa situação pode ser, 
em grande medida, um reflexo das transformações decorrentes dos proces-
sos de migrações, concentração demográfica e urbanização pelo qual vêm 
passando Iauaretê, que cria inúmeras dificuldades para a prática da pesca, 
sobretudo para as famílias que chegam de fora. Do mesmo modo, começa a 
vigorar também um outro ritmo de vida orientado por novas ocupações e 
profissões assalariadas. Com isso, muitas famílias, por opção ou por necessi-
dade devido à indisponibilidade de tempo e ou de espaço para se dedicar às 
atividades na roça ou na pesca, passam a depender cada vez mais das merca-
dorias que vem de fora para se alimentar. 

Um dos problemas é que pelas dificuldades de transporte, os preços desses pro-
dutos no comércio local são extremamente altos e absolutamente incompatíveis 
com o nível de renda da população, gerando sérias dificuldades para as famílias. 

Além disso, a mudança nos padrões alimentares acarreta diversos problemas 
de saúde na população e ainda problemas para o meio-ambiente, já que aumen-
ta a produção de resíduos e lixo. E estes até agora não tem tido um destino 
correto em Iauaretê, indo parar muitas vezes nos rios ou em aterros domésti-
cos, contaminando o solo e as águas. 

Voltando à pesca, dos bairros de Iauaretê, São José, Cruzeiro e Domingos Sávio 
são os que apresentaram as menores porcentagens de famílias praticantes da 
pesca: 12% para São José, 21% para o Cruzeiro e 33% para Domingos Sávio. 
Para o restante dos bairros o número de famílias que praticam a pesca é maior 
do que o número das que não praticam. Dom Bosco, Santa Maria, São Pedro e 
Aparecida apresentaram um número significativamente maior de famílias que 
afirmaram praticar a pesca com mais frequência. 
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Os três primeiros são bairros tradicionais de ocupação tariano e cujos morado-
res detêm certas prerrogativas sobre os locais de pesca em Iauaretê.  Já Aparecida 
é um bairro mais novo, que se formou e cresceu sobretudo a partir dos anos de 
1990, e cujos moradores são em sua maioria de fora, oriundos de comunidades 
do Uaupés e Papuri. Por isso mesmo, conforme veremos, este é o bairro onde os 
pescadores afirmaram pescar com maior frequência fora dos limites de Iauaretê.

Tabela 16. Número de famílias que praticam a pesca por bairro (2009)

Bairros
No total de famílias 

entrevistadas
No de famílias que 
praticam a pesca

%

Aparecida 86 55 63,95%

Cruzeiro 53 11 20,75%

Dom Bosco 44 39 88,63%

São Miguel 49 25 51,02%

São José 33 5 15,15%

Santa Maria 24 20 83,33%

Domingos Sávio 27 9 33,33%

Sagrado Coração 41 20 48,78%

Fátima 17 11 64,7%

São Pedro 17 13 76,47%

Total 391 208 53,2%

Apesar de passados mais de 10 anos da coleta dessas informações, 
pensamos que vale destacar aqui brevemente dados do censo de 2002 
que não chegaram a ser publicados mas que ilustram um pouco esse 
problema do destino do lixo aqui levantado. Quando perguntados so-
bre o destino dos resíduos domésticos, como latas, embalagens de 
plástico, papel, vidro e até mesmo pilhas, quase metade das famílias 
(48%) disse jogar o lixo no rio, no barranco ou no mato, a céu aberto. 
Outros 38% dos entrevistados afirmaram realizar a queima do lixo, 8% 
disseram enterrar e 5,5% não responderam a pergunta. 

Seria importante verificar se essa situação ainda se verifica hoje, pois 
esse é um dado bastante alarmante e que mereceria uma atenção e um 
trabalho conjunto de conscientização e atuação envolvendo as escolas, 
prefeitura, Funai, associações e outras instituições de Iauaretê. Aliás, 
a entrada cada vez maior de recursos em Iauaretê nos últimos anos 
e, consequentemente, um suposto aumento no consumo de produtos 
industrializados deixa a questão ainda mais problemática e urgente. 
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Contudo, apesar do número significativo de famílias que disse não praticar a 
pesca, e da frequência da pesca ser relativamente baixa entre os grupos que a 
praticam, se pensarmos que até fins da década de 70 havia no povoado menos 
de 500 moradores, o que devia representar uma média de 60 a 70 famílias, e 
supondo que neste período a pesca era provavelmente praticada por todos os 
grupos domésticos, o número atual de 208 famílias praticantes da pesca em 
Iauaretê representa um aumento bastante considerável. Isto significa, para fazer 
uma estimativa, que em 30 anos o número de pescadores praticamente quadru-
plicou, assim como a pressão nos rios e igarapés do entorno do povoado. 

Outra problemática que vem se somar a essa é a mudança nas técnicas de 
pesca com a utilização crescente de certos métodos mais predatórios, como 
as malhadeiras e mesmo os arrastões. Pois, se por um lado, essas novas 
técnicas aumentam a produtividade da pesca, quando utilizadas em excesso 
acabam provocando um desequilíbrio na vida dos rios e, no limite, um esgo-
tamento na capacidade de renovação do estoque pesqueiro.
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Instrumentos e métodos de pesca

Caiá em pedral na cachoeira da onça, Iauaretê

Quando analisamos os dados coletados na pesquisa sobre os equipamen-
tos de pesca mais utilizados pelos pescadores de Iauaretê, vemos que o 
uso da malhadeira é realmente bastante generalizado na região. A maioria 
das famílias citou-a como um dos principais métodos utilizados na pescaria 
cotidiana, ao lado da dupla caniço e anzol ou linha de mão e anzol. Enquan-
to que zagaia, arco e flecha, puça e as armadilhas de pesca – cacuri, matapi 
e caiá – foram citados por poucos dos grupos domésticos entrevistados, 
conforme podemos observar na tabela 17, a seguir. 
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Tabela 17. Instrumentos e métodos de pesca* 

Instrumentos e métodos de pesca
número de 

vezes em que 
foram citados

Anzóis

Caniço (vara) 105

Linha de mão 74

Carretel 41

Espinhal 20
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Pescador mostrando seu matapi
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Instrumentos e métodos de pesca
número de 

vezes em que 
foram citados

Instrumentos de arremesso

Zagaia 28

Arco e flecha 11

Redes

Malhadeira 174

Tarrafa 9

Puça 1
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Instrumentos e métodos de pesca
número de 

vezes em que 
foram citados

Armadilhas

Cacuri 35

Matapi 28

Caiá 6

Balaio de Cipó 1

Venenos

Timbó 107

Outros

Puçanga 1

 

*Conforme classificação proposta por Cabalzar (2005)
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Esses dados ajudam a compreender melhor e vem mesmo confirmar aquilo que 
se ouve hoje em Iauaretê a respeito do abandono crescente das práticas tradi-
cionais de pesca em prol dos novos métodos introduzidos nas últimas décadas.

Dos 208 grupos domésticos que praticam a pesca, 174 ou 83,65% citaram a 
malhadeira como um dos principais métodos atualmente utilizados na captura 
de peixes, e apenas 46 ou 22,5% afirmaram se valer ainda das armadilhas tradi-
cionais de pesca, sobretudo o cacuri e o matapi. O bairro Dom Bosco foi o que 
apresentou o maior número de afirmações positivas em relação à utilização 
das armadilhas, 17 dos 39 questionários respondidos, seguido do bairro São 
Miguel, 10 de 25, Aparecida, 6 de 55 e Santa Maria, 4 de 20. No restante dos 
bairros houve apenas uma ou duas respostas positivas. 

Vale notar, contudo, que em Vila Fátima, bairro de população Hupda, apesar 
de apenas duas famílias terem afirmado fazer uso das armadilhas, a utilização 
de outros métodos tradicionais e ou bem menos predatórios, como arco e 
flecha e zagaia, se mostrou bastante significativa. Além de o uso da malhadeira 
não se apresentar como uma prática tão generalizada quanto no restante do 
povoado – talvez por falta de acesso a recursos que possibilitam adquirir este 
apetrecho, vendido a altos preços no comércio local.

Apesar de não ter sido citada pelos entrevistados, achamos importan-
te lembrar que uma outra técnica que vem sendo muito praticada em 
todo o Uaupés, sobretudo pelos jovens, é aquela chamada de “careta”. 
Com o auxílio de uma máscara de mergulho, uma lanterna e uma zagaia 
na mão, o pescador mergulha em águas mais profundas e em pontos 
conhecidos por serem moradas de determinadas espécies, capturando 
assim os peixes em sua própria casa. Geralmente a pesca com careta 
é praticada durante a noite.  Alguns dizem que atualmente essa é a 
técnica mais eficaz pois como os peixes já reconhecem as malhadeiras 
eles já não sobem mais para a superfície. Com a “careta” o pescador 
consegue buscar o peixe lá no fundo do rio. Mas é também uma técni-
ca polêmica pois muitos conhecedores dizem que a prática é perigosa 
pois afeta diretamente as moradas dos peixes, prejudicando as relações 
de equilíbrio e respeito que é preciso manter com esses lugares e co-
locando em risco a saúde das pessoas 
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Pesca e território tradicional 

Cacuri instalado nas pedras da cachoeira da onça, Iauaretê

Na verdade, o que pudemos notar é que as questões que envolvem a utilização 
das armadilhas de pesca, e mesmo a prática da pesca em geral, são bem mais 
complexas do que parecem numa primeira análise. 

Em primeiro lugar, não basta que os pescadores saibam confeccionar as ar-
madilhas e valorizem a prática: é preciso também, e fundamentalmente, que 
se tenha acesso aos lugares adequados e saberes especializados para a sua 
utilização e instalação.

Os mais velhos dizem que antigamente, antes da implantação das missões e, em especial, 
antes da onda migratória que marcou as três últimas décadas, o território onde hoje 
se localiza o Distrito de Iauaretê era um espaço mais bem ordenado e delimitado pela 
ocupação dos diversos grupos étnicos e seus clãs. Vivendo e manejando o seu territó-
rio, cada grupo contava com seus próprios lugares de pesca, tendo o conhecimento e 
controle sobre as cachoeiras e corredeiras onde eram instaladas as armadilhas. Com o 
abandono de seu território e a migração para Iauaretê, vemos que muitos grupos dei-
xaram de utilizar as armadilhas de pesca, justamente por não terem a prerrogativa ou 
mesmo o conhecimento necessário para a utilização dos lugares próximos ao povoado 
onde estas podem ser instaladas, como a Cachoeira da Onça, por exemplo. Em Iauaretê, 
pelas regras tradicionais, estes lugares seriam de direito de alguns grupos que tradicio-
nalmente ocupam este território, sobretudo certos clãs tariano. 
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Cachoeira da Onça

A partir disso podemos compreender porque entre os grupos étnicos que hoje 
vivem em Iauaretê os Tariano são os que mais fazem uso das armadilhas tradi-
cionais em suas pescarias, as quais são instaladas em certos locais específicos 
entre as pedras da Cachoeira da Onça. Na tabela 18, a seguir, podemos visuali-
zar estes dados sobre o uso das armadilhas pelos grupos étnicos. 

Tabela 18. Uso de armadilhas de pesca por etnia

etnIAs * FAmílIAs que pescAm uso de ArmAdIlhAs trAdIcIonAIs %
Tariano 77 27 35,06%

Tukano 56 9 16,07%

Wanano 14 4 28,57%

Pira-Tapuia 26 3 11,53%

Hupda 10 2 20%

Baré 2 1 50%

Total 185 46 –

* Aqui estão representadas só as etnias dos entrevistados que disseram fazer uso de armadilhas

Essa relação tradicional dos grupos com o território pode, em alguma medida, 
nos ajudar a compreender também porque muitos dos pescadores de outros 
grupos étnicos afirmaram realizar temporadas de pesca fora de Iauaretê e, signi-
ficativamente, nos rios onde se localizam suas comunidades de origem. Além da 
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afirmação de que aí contam com uma maior abundância de peixe, já que a pressão 
no rio é menor do que no entorno do povoado, parece que em seu território de 
origem muitos pescadores se sentem mais a vontade e mais seguros para prati-
car a pesca. Isso porque para pescar é preciso também conhecer o território e a 
dinâmica específica dos peixes e dos lugares de pesca em cada região.

Caiá instalado nas pedras da cachoeira da onça

O que pudemos também observar a partir desses dados é que dentre os grupos 
étnicos que atualmente compartilham a vida no povoado, os Tariano são os que 
mais pescam dentro dos limites de Iauaretê, sendo a Cachoeira da Onça e os 
portos das comunidades São Pedro, Santa Maria, Dom Bosco e Sagrado Coração 
os lugares mais citados como pontos de pesca pelos pescadores deste grupo. 
A ocupação tradicional do território e a relação com a pesca também ajuda a 
explicar a quantidade grande de grupos domésticos que afirmaram fazer uso das 
armadilhas de pesca no bairro Dom Bosco (conforme já mencionado acima), o qual 
além de ser de ocupação tradicional tariano, se localiza bem em frente às principais 
corredeiras da Cachoeira da Onça, local próprio para a instalação das armadilhas.

Na mesma lógica, muitas famílias que vieram de outras localidades e que pertencem 
a outros grupos étnicos como os Tukano, Pira-tapuia e Wanano, afirmaram pescar 
com mais frequência fora dos limites de Iauaretê: 66,28% entre os grupos domésticos 
tukano, 84,61% entre os pira-tapuia e 71,42% entre os wanano. Os locais mais citados 
por estas famílias geralmente coincidem com as proximidades de suas comunidades 
de origem ou ao menos com os rios ou trechos de rios onde estas se localizam, 
sendo estes sobretudo o Papuri e os trechos do Uaupés acima e abaixo de Iauaretê.
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Lembramos que estes dados já chamavam a atenção no levantamento feito em 
2002 (ISA). Conforme já ressaltamos, na ocasião 58% das famílias que pratica-
vam a pesca afirmaram pescar apenas em suas comunidades de origem, incluin-
do os próprios moradores do povoado. Ou seja, mais da metade dos grupos 
domésticos praticantes da pesca só o fazia em seus próprios territórios.

Crianças acompanhando o pai na pescaria com caniço, comunidade Dom Bosco, Iauaretê

Vale notar rapidamente que problema parecido pode ser observado 
também na questão dos roçados. Nem todas as famílias que chegam 
em Iauaretê oriundas das comunidades do interior do distrito conse-
guem terreno no povoado para abrir suas roças. E quando conseguem, 
geralmente estes ficam em locais distantes, sendo às vezes necessário 
um dia de caminhada para chegar à roça. Ainda para as famílias cujas 
comunidades de origem localizam-se em trechos de rio mais próximos 
da sede do distrito, há a possibilidade de manter seus roçados ali, ape-
sar das dificuldades, indo de quando em quando fazer a limpeza, plantar 
e colher maniva, torrar farinha, retornando depois para Iauaretê mais 
abastecidas. Mas para as famílias que, devido à distância ou mesmo de 
conflitos com parentes, não possuem mais vínculos permanentes com 
suas comunidades de origem, a situação se torna mais problemática. 
Estas muitas vezes passam a depender da ajuda de parentes que vivem 
a mais tempo em Iauaretê para que lhes cedam um terreno ou mesmo 
uma parte de seus próprios roçados para que possam então plantar. 
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Pescador verificando sua malhadeira nas imediações de Iauaretê
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O timbó e as malhadeiras

Voltando ao problema da pesca, outro dado que chamou a atenção dos pesquisadores 
foi a grande quantidade de pescadores que afirmou fazer uso do veneno timbó6 em 
suas pescarias. Apesar de ser uma técnica tradicional, o uso do timbó, talvez mais 
do que qualquer outra técnica utilizada pelos antigos, está envolto por uma série de 
regras e cuidados que é preciso observar, caso se queira manter uma relação equili-
brada com os peixes e, assim, a boa saúde das pessoas. 

Os velhos conhecedores dizem que é preciso respeitar os modos de utilização, 
os benzimentos e normas de conduta relacionados à pesca com timbó e respeitar 
também as épocas e lugares em que, pelas regras tradicionais, não se deve tingue-
jar. Se não há este respeito, corre-se o risco de provocar doenças e perturbações 
de toda ordem. Conforme podemos notar na Tabela 17, apresentada anterior-
mente, dos 208 grupos domésticos que praticam a pesca em Iauaretê, 107 deles 
ou 51,44% afirmaram fazer uso do timbó. 

A maioria dos pescadores (72,89%) disse tinguejar sobretudo na época da seca/
verão e uma parte afirmou fazer uso da prática também na época da vazante, 
conforme podemos observar na Tabela 19, a seguir. Apenas 1 afirmou tinguejar na 
época da piracema, esta última sendo a mais perigosa e delicada para se fazer o uso 
do timbó, já que o veneno pode trazer consequências graves para a reprodução 
dos peixes, colocando em risco o estoque pesqueiro e a própria saúde das pessoas. 

Um dado importante que infelizmente não contabilizamos é saber os locais onde os 
pescadores costumam tinguejar, pois há uma grande diferença de impacto conforme 
a prática seja feita em rio grande, igarapé grande, igarapé pequeno ou lago. 

Já para a pesca com malhadeira por época do ano os dados coletados mostram que 
a maioria dos grupos domésticos utiliza a malhadeira praticamente o ano todo, com 
uma pequena diminuição na época da piracema, como podemos ver na Tabela 20. 

Tabela 19. Uso de timbó por época do ano

Época Uso de timbó %

Seca/Verão 78 72,89%

Cheia/Inverno 5 4,67%

Vazante 23 21,49%

Piracema 1 0,93%

6 Nome em nhengatu para a seiva tóxica extraída de certas plantas da família das leguminosas e sapindáceas. 
Quando jogada em um trecho de rio ou igarapé a substância asfixia temporariamente os peixes que passam por 
ali, facilitando a captura.
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Tabela 20. Uso de malhadeira por época do ano

Época Uso de malhadeira %

Seca/Verão 154 74,03%

Cheia/Inverno 142 68,26%

Vazante 136 65,38%

Piracema 92 44,23%

Quanto às malhadeiras, alguns dos entrevistados reclamaram que o problema 
não é apenas o seu uso excessivo, mas também o seu mau uso. Segundo disse-
ram estes entrevistados, certos moradores, sobretudo aqueles que não depen-
dem cotidianamente da pesca para se alimentar, colocam as malhadeiras e as 
esquecem por dias armadas nos rios. Com isso mais e mais peixes se prendem 
nas redes e acabam apodrecendo ali. 

Além do problema óbvio do desperdício que isto gera, uma atitude como 
esta representa, segundo os mais velhos, um desrespeito para com os pei-
xes e seus “donos”, os quais podem assim querer se vingar dos humanos, 
lançando doenças e outros tipos de ataques.

Bahsesé, wametisé, a pesca e os peixes

A situação parece um pouco delicada também quando observamos os dados 
sobre o uso de benzimentos (bahsesé) nas pescarias, em especial na pescaria 
com timbó, que requer maiores cuidados. Apenas 21 dos 208 grupos domésti-
cos que praticam a pesca afirmaram realizar os benzimentos necessários antes 
das pescarias, o que representa 10% do total de grupos que praticam a pesca. 

Tabela 21. Benzimentos nas pescarias

Realizam os benzimentos 
necessários

Nº Grupos domésticos  
(praticantes da pesca)

%

Sim 21 10,09%

Não 187 89,9%

Total 208 100%

O que os pesquisadores puderam observar em suas pesquisas sobre a pesca 
e nas conversas e entrevistas com os velhos conhecedores, é que tanto o uso 
abusivo das novas técnicas recém introduzidas, quanto o uso descuidado das 
técnicas tradicionais, e mesmo o mal uso dos benzimentos, podem provocar 
perturbações na vida dos rios e doenças que ameaçam a vida das pessoas, na 
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medida em que se quebra a relação de equilíbrio e respeito que é preciso man-
ter com os peixes e com os lugares onde eles se reproduzem. 

As práticas tradicionais de pesca envolvem uma série de regras e restrições de 
comportamento que visam a manutenção desse equilíbrio, evitando assim a 
captura excessiva de peixes e respeitando lugares e determinadas épocas do 
ano relacionadas aos seus ciclos de vida e reprodução. 

Wametisé ou lugares sagrados

Pedra Abacate, porto do bairro São Miguel, Iauaretê

Há no entorno de Iauaretê diversos destes locais que, de acordo com os co-
nhecimentos e práticas tradicionais, envolvem algum tipo de restrição. Estas 
vão desde uma proibição total de se pescar ou mesmo de se olhar para deter-
minado lugar, até certas regras mais ou menos rígidas de comportamento que 
seria preciso seguir quando se vai fazer pescarias nestes locais. Além disso, há 
também benzimentos apropriados que devem ser realizados antes destas pes-
carias. Pois os wametisé, “locais sagrados” são fontes de poderes que precisam 
ser apaziguados para que não provoquem doenças e perturbações que podem 
afetar a saúde das pessoas. 
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Petrólifo na Cachoeira da onça, Iauaretê

Sobre os wametisé, dos 208 grupos domésticos que praticam a pesca, 35 
(16,83%) disseram ter consciência de que pescam em certos destes lugares 
considerados perigosos e/ou proibidos. Destes, 21 disseram realizar os pro-
cedimentos e proteções necessárias, enquanto 14 não tomam qualquer pro-
vidência, apesar de saberem dos perigos. Mas com os dados levantados não 
foi possível saber se o restante dos entrevistados que responderam negativa-
mente a pergunta sobre a pesca em locais considerados perigosos o fizeram 
porque tem consciência do perigo e, portanto, não pescam, ou se nem tem 
conhecimento sobre estes locais. Essa seria uma informação importante para 
podermos qualificar melhor o problema. 

Mas tanto os entrevistados que responderam afirmativamente à questão sobre 
a pesca em locais considerados perigosos, quanto os que responderam nega-
tivamente, citaram alguns lugares no entorno de Iauaretê que, segundo seus 
conhecimentos, possuem restrições para a prática da pesca. Estes são consi-
derados wametisé, lugares que possuem nome, história, significado e poderes 
capazes de afetar a vida das pessoas, para o bem ou para o mal, dependendo 
de como são manejados. 
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Aâ wi’i (Casa de Gavião) 

I’â Ku’sa (Estirão Piolho) 

B1kô Yaa (Igarapé Tamanduá) 

Wamû Yaa (Igarapé Umarí) 

Wí Masã poã (sem tradução) 

A`aduku (sem tradução) 

Ãruró N1k1ro (Araçari Ilha) 

Diâyo’o Nukû Poaro (Praia Lontra) 

Diâyo’o Yõa (Ponta Lontra) 

Diporá (sem tradução) 

Wa’î Tuu (Jacitara) 

Nunun1 penó (sem tradução) 

Ehû Yaa (Timbó Igarapé) 

Wekû Yaa (Anta Igarapé) 

Dipâr5 (Arari Pirá) 

B1’û Yaa (Piranha Igarapé) 

Mu1 Moã Yãã (sem tradução) 

Pu`hú Diawi`í (sem tradução) 

Y1arí Ku’sa (Estirão Salgado) 

Ãyâ Yaa (Igarapé Arraia) 

Boraró Yaa (Igarapé Curupira) 

Oá poewa (Cachoeira de Mucura) 

Di’i Peéri (Buraco Tabatinga) 

Ãhû Turi (Monte de Beijú) 

Weko Nukur5 (Ilha do Papagaio) 

Kaipó (sem tradução) 

Ne’ê (Mirití) 

Musiró (Gafanhoto Preto)  

Uhû Gaa (Pedra Abacate) 

Pinó baa`ka (sem tradução) 

Posawi`î (sem tradução) 

Taâ Puti Yaa (Capim Igarapé) 

Wamû yaa pi’to (Foz do Igarapé Umari) 

Wa’î Sera Yaa (Igarapé Cuiú-Cuiú) 

Wa’i Sera Gaa (Pedra Cuiú-Cuiú) 

Wa’û masã wi’i (Casa de zogue zogue) 

Wi’so yaá (Igarapé Tiririca) 

Yaî wehesõ (sem tradução) 

Ya’kâ sa’ro (Espora de Bodó) 

Yuû Yaâ (sem tradução) 

W5hô Pee (Buraco de Paricá)  

Lugares citados como perigosos e/ou com restrições para a pesca*

(*) Alguns destes locais, foram foco da pesquisa do CEPI sobre os lugares sagra-
dos, apresentada na parte III desse livro. 
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Outra questão importante a ser observada é que além do problema da não 
observância das regras e restrições relacionadas aos lugares sagrados, muita 
gente afirma que há também, em muitos casos, pessoas que fazem um mau uso 
dos benzimentos associados à pesca e aos peixes. Apaziguam e amansam tanto 
os lugares para que não tragam riscos para os que pescam ou mesmo os que 
passam ou vivem aí. E sem desfazer estes benzimentos depois, acabam afugen-
tando os “donos” ou “mães” dos peixes. Como estes “donos” são responsáveis 
pela fertilidade e reprodução dos peixes, isso leva a uma diminuição drástica 
do estoque pesqueiro. Do mesmo modo, as pessoas afirmam que o mau uso 
dos benzimentos pode também desencadear doenças e perturbações diversas. 
Como costumam dizer os velhos conhecedores, o benzedor deve saber bem 
como benzer os lugares sagrados, senão pode “estragar” ainda mais. 

Ou seja, sem benzer corre-se inúmeros riscos, mas o benzimento mal feito ou 
o apaziguamento descuidado das casas dos “donos” dos peixes também 
pode acarretar problemas graves e o desaparecimento dos peixes nos rios. Ge-
ralmente, são os moradores tradicionais do local que possuem os conhecimen-
tos necessários para realizar os benzimentos apropriados e o correto manejo 
dos lugares sagrados relacionados aos peixes, o que inclui os locais onde se 
instalam as armadilhas de pesca. 

Transmissão de conhecimentos entre as gerações

Isso traz para Iauaretê e seu entorno uma preocupação com a questão da trans-
missão dos conhecimentos tradicionais entre as gerações e com o modo como 
esses saberes vêm sendo pouco a pouco deixados de lado pelas novas gerações. 
Essa é uma reclamação constante dos conhecedores mais velhos, que dizem 
que as gerações de seus filhos e netos têm se interessado cada vez menos pela 
própria cultura e se voltado cada vez mais para os conhecimentos, tecnologias 
e costumes dos não-indígenas. E isso afeta também os saberes e práticas tradi-
cionais de manejo. 

Nas últimas décadas, no contato com setores da sociedade não-indígena e no 
processo de educação escolar centrado sobretudo nos conhecimentos de fora, 
muitas regras e conhecimentos associados à pesca e outras práticas de manejo 
foram deixando de ser valorizadas, transmitidas e seguidas em alguns contextos. 
De acordo com os mais velhos, isso tem acarretado um aumento de doenças, 
mudanças no tempo, deterioração da qualidade de vida das pessoas e afastamento 
dos animais das zonas mais povoadas, em especial dos peixes. Este último proble-
ma é o que vem sendo interpretado como “escassez” de peixe, mas também de 
caça na região. Em vista disso, segundo alguns dos conhecedores ouvidos durante 
a pesquisa, é muito difícil resolver ou ao menos amenizar o problema da falta de 
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peixes no Uaupés se não houver também um esforço para fortalecer os conhe-
cimentos tradicionais e sua transmissão através das gerações, bem como voltar a 
respeitar certas regras relacionadas à pesca e aos peixes. 

Aproveitando o assunto sobre benzimentos e conhecimentos tradi-
cionais, vale aqui resgatar rapidamente alguns dados coletados no Le-
vantamento de 2002 (ISA) e que também não chegaram a ser publica-
dos. Em primeiro lugar a quantidade significativa de grupos domésticos 
(64,96%) que afirmou buscar em primeiro lugar os benzedores (ku-
mua ou pajés) ou remédios do mato em caso de doenças na famí-
lia, sendo a medicina ocidental (médicos, hospital, remédios) apresen-
tada como segunda opção por essas famílias.

Outro dado interessante é sobre a presença de benzedores na família. 
Dos 411 grupos domésticos entrevistados, 185 ou 45% afirmaram ter 
alguém na família que sabe benzer, mas destes apenas 53 (12,9% do 
total) disseram se tratar de kumu reconhecido, e somente 6 afirmaram 
se tratar de pajé. Quanto aos wame bahsesé (nomes de benzimento), 
75,18% dos entrevistados disseram que os membros da família pos-
suíam nomes e que os recém-nascidos continuavam recebendo nomes 
por meio do benzimento do coração. O mesmo para o benzimento de 
parto: 74,2% ou 305 afirmaram realizar os benzimentos necessários 
no parto, sendo que destes 124 apontaram o pai como o benzedor, 60 
apontaram o avô, 51 o sogro, 65 disseram benzer com outros kumua e 
5 afirmaram benzer com mais de um benzedor. 

Passados quase 15 anos desse levantamento, seria interessante atualizar 
esses dados sobre benzimentos para verificar em que medida essa rea-
lidade se mantém ou tem se transformado ao longo dos últimos anos. 

No último capítulo veremos como os moradores de Iauaretê estão percebendo 
e encarando essa problemática da “escassez”, e também das mudanças no tem-
po e regimes dos rios. Veremos também quais as soluções que apontam para o 
problema e como tudo isso se relaciona de algum modo com a questão acima 
levantada a respeito da transmissão dos conhecimentos entre as gerações. 

Mas antes de passarmos para essa discussão é importante olharmos para al-
guns dados sobre consumo e comércio de peixes no povoado que podem nos 
ajudar a compreender melhor o problema alegado por muitos sobre a falta de 
peixe em Iauaretê.
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Pescaria com caniço em Iauaretê
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Disponibilidade de peixes, 
consumo, partilha e  
comercialização 

Os dados sobre consumo, oferecimento, partilha e comercialização de peixes 
em Iauaretê nos ajudam a compreender um pouco melhor as mudanças que 
vêm ocorrendo nos padrões de vida e alimentação da população, bem como a 
situação atual da disponibilidade de peixes no povoado. Também chama a aten-
ção para uma tendência de monetarização das relações de troca e consumo na 
“cidade do índio”.

Consumo médio de peixe

Sobre o consumo de peixes no povoado, duas perguntas foram feitas para as 
famílias entrevistadas. Primeiro qual a quantidade média de peixe que a família 
consome por semana, sem considerar as épocas do ano. E depois qual o con-
sumo médio semanal em cada uma das épocas – vazante, seca\verão, cheia\
inverno e piracema. 

A primeira pergunta foi respondida por todos os entrevistados e os dados 
podem ser visualizados de forma detalhada na tabela 22, a seguir. Já em relação 
ao consumo por época do ano, quase metade dos entrevistados não responde-
ram a questão. Desse modo a média de consumo em cada época foi calculada 
somente com base no número de famílias que deram essa informação, o que 
afeta um pouco os valores, mas não a percepção geral sobre as diferenças de 
consumo em cada época. 

Por fim vale lembrar que todos esses valores foram informados pelos próprios 
entrevistados e que alguns podem não ter uma noção muito exata dessas uni-
dades de medida (quilo, grama, etc). Para que tivéssemos dados quantitativos 
mais confiáveis seria preciso uma outra metodologia de pesquisa, com verifi-
cações empíricas, medições, pesagens e etc, o que estava fora de propósito no 
período em que o censo foi realizado. Ainda assim, pensamos que esses dados 
sistematizados a partir das entrevistas têm uma grande validade para que pos-
samos qualificar melhor o problema alegado por muitos sobre a falta de peixe 
em Iauaretê.
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Tabela 22. Consumo semanal de peixe informado pelas famílias de Iauaretê (2009)

Consumo semanal/Kg
Nº de grupos 
domésticos

%
Quantidade total 
consumida (Kg)

Média de consumo
Kg/Semana 

Menos de 3 Kg 154 39,4% 249 1,5

De 3 a 5 Kg 122 31,2% 494 4

Entre 6 e 9 Kg 33 8,43% 222 6,5

De 10 a 15 Kg 49 12,53% 550 11

De 16 a 20 Kg 18 4,6% 354 19,5

Mais de 20 Kg 15 3,83% 483 32

Total 391 100% 2.352Kg 6Kg (Média geral)

Gráfico 15. Quantidade de peixe consumida semanalmente pelas famílias 

de Iauaretê, de acordo com informações dos próprios entrevistados (2009)

Vemos que 70,5% das famílias de Iauaretê afirmaram consumir não mais de 5 
Kg de peixe por semana. Uma parcela bem menor, 21%, disse consumir entre 6 
e 15Kg. E apenas 8,5% afirmaram consumir mais de 15Kg de peixe por semana. 

Quando consideramos a quantidade de peixe consumido, conforme informado 
pelas famílias entrevistadas, vemos que a média das 15 famílias que mais con-
somem peixe no povoado, que representa menos de 4% da população, fica em 
torno de 32Kg/semana. Enquanto a média das 154 famílias que menos conso-
mem, quase 40% do povoado, fica em torno de 1,5Kg/semana. Uma diferença 
que chamou bastante a nossa atenção.

As diferenças entre essas médias de consumo são bem grandes e parecem 
indicar uma significativa discrepância no acesso ao pescado no povoado. Seria 
interessante comparar com dados de consumo das comunidades do entorno 
pra verificar até que ponto essa é uma especificidade de Iauaretê, resultado 
da concentração demográfica e das muitas mudanças no modo de vida no po-
voado nas últimas décadas. Mas infelizmente não contamos com dados mais 
detalhados para essa comparação. Do mesmo modo, para uma análise mais 
qualificada desse problema seria preciso dados mais aprofundados sobre o 
perfil dessas famílias inseridas nesses diferentes grupos de consumo: se mora-
dores tradicionais do povoado ou recém-chegados, professores, assalariados, 
pescadores e etc.
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Apesar de passados mais de 10 anos da coleta dessas informações, pensa-
mos que é oportuno destacar aqui alguns dados do Levantamento de 2002 
(ISA) que não chegaram a ser publicados, mas que ilustram um pouco esse 
problema do baixo consumo de peixe por grande parte da população do 
povoado e das profundas mudanças no padrão de alimentação ocorridas ao 
longo das últimas décadas. Quando perguntados sobre qual o tipo de carne 
que haviam comido no dia anterior à pesquisa, 50% das famílias disseram ter 
comido frango congelado, carne de boi, charque ou enlatado, produtos que 
chegam de fora e são comprados a altos preços no mercado local. Enquanto 
32,36% tinham se alimentado sobretudo de peixe, mas também carne de 
caça e galinha caipira. O restante das famílias, 17,51%, disse não ter comido 
nenhum tipo de carne na véspera da pesquisa. Na tabela 23, a seguir, é pos-
sível visualizar esses dados de forma mais detalhada.  

Tabela 23. Tipo de carne consumida pelas famílias de Iauaretê (levantamento de 2002-ISA)

         Tipo de carne nº de famílias %

Grupo 1 – industrializados

frango congelado 116 28,22%

carne de boi 18 4,37%

carne em conserva 29 7,05%

sardinha enlatada 29 7,05%

charque 14 3,4%

Sub Total de famílias 206 50,12%

Grupo 2 – produtos locais

peixe fresco 78 18,97%

peixe moqueado 33 8,02%

carne de caça 13 3,16%

galinha caipira 9 2,18%

Sub Total 133 32,36%

Sub Total não comem carne 72 17,51%

Total de famílias do Grupo 1 e 2 411 100%

Assim, os dados de consumo levantados pelo censo de 2009 chamam a aten-
ção para a necessidade de ponderar a média geral de consumo de peixe no 
povoado, que fica em torno de 6 Kg por semana/por grupo doméstico quando 
consideramos o volume total (cf. Tabela 22). Pois conforme vimos, para 40% das 
famílias a média é de apenas 1,5Kg por semana e para outros 56% a média 
fica entre 2 e 4 Kg. É a média alta dos grupos de famílias que mais consomem 
peixe que eleva a média geral do povoado para 6 Kg/semana. 
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Peixes traíra pescados no entorno de Iauaretê

Além disso, quando consideramos também as épocas do ano, vemos que 5 a 
6 Kg de peixe é mais ou menos a quantidade média consumida nos melhores 
períodos para a pesca, a época da seca\verão e vazante. Nas outras duas épo-
cas consideradas na entrevista, cheia\inverno e piracema, a média de consumo 
sofre uma diminuição, conforme podemos observar na tabela 24, a seguir7.

Tabela 24. Média de consumo semanal de peixe pelas famílias de Iauaretê

Época do ano Média de consumo semanal/Kg
Seca (verão) 5,2 Kg

Vazante 5 Kg

Cheia (inverno) 4,3 Kg

Piracema 3 Kg

De todo modo, resguardadas todas essas ponderações, para efeito de compa-
ração tomaremos por base a média geral de consumo de peixe de 6 Kg por se-
mana/por grupo doméstico. Assim, se considerarmos que a média aproximada 
em Iauaretê é de mais ou menos 6 pessoas por família, temos que o consumo 
médio de peixe per capta semanal, isto é, a quantidade média de peixe consu-
mida semanalmente por pessoa é de cerca de 1 Kg. O que representa aproxi-
madamente 52 Kg de peixe por ano/per capta. 

7 Importante ressaltar que apenas 207 dos 391 entrevistados responderam essa pergunta sobre consumo nas 
diferentes épocas do ano. O restante ou pulou a questão ou disse não saber. Como as médias de consumo in-
formadas pelas famílias variam muito, conforme vimos, o fato de muitas não terem respondido a questão afeta 
em alguma medida os valores dessas médias. Por isso até mesmo a média da época de maior consumo ficou um 
pouco abaixo da média geral de 6 Kg/semana. 
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Quando comparamos com as médias mundial e brasileira, a média de Iauaretê 
parece alta. Mas quando consideramos dados gerais para a Amazônia, vemos 
que o consumo de peixe no povoado fica bem abaixo da média. Pois nessa 
comparação é importante levar em conta que o pescado é a principal fonte 
de proteína na alimentação de grande parte da população da Amazônia, tanto 
indígena quanto não indígena; enquanto para a maioria dos brasileiros, e para 
boa parte da população do mundo, a carne principal é a de boi ou frango. 

Tabela 25. Comparativo: médias de consumo de peixe no mundo, no Brasil, na 

Amazônia e em Iauaretê

Média de consumo de peixe por ano/per capta
Mundial (2013) 18 Kg

Brasil (2013) 9 Kg

Amazônia (2009) 135 Kg

Iauaretê (2009) 52 Kg

Fontes: FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e a Agricultura) e GEEA\INPA (Grupo de Estudos 
Estratégicos Amazônicos)8

É preciso considerar que essa média para a Amazônia é em grande parte baseada 
em pesquisas realizadas na bacia do Solimões, que apresenta naturalmente 
uma piscosidade (disponibilidade de peixes) muito maior do que a bacia do 
Rio Negro. 

Assim, para termos uma medida de comparação mais adequada podemos olhar, 
por exemplo, para os dados de consumo coletados em comunidades do rio 
Içana por alunos da Escola Pamáali, baseados em pesquisas realizadas na comu-
nidade Juivitera, médio Içana (cf. “O que a gente precisa para viver e estar bem 
no mundo”, p. 26, 2011). Nessa comunidade, a média de consumo semanal de 
peixe por família é de aproximadamente 17,5 Kg. Considerando que o tamanho 
das famílias seja mais ou menos igual nas duas localidades, isso representaria 
um consumo quase 300% maior do que em Iauaretê. Uma diferença bastante 
significativa, ainda mais se levarmos em conta que a maior parte das famílias de 
Iauaretê disse consumir na verdade bem menos de 6 Kg de peixe por semana, 
conforme podemos verificar na Tabela 22. 

Evidente que para qualificar melhor esses dados seria importante termos mais 
informações e dados de consumo de peixes dentro da própria bacia do rio 
Negro, em especial no alto Rio Negro e bacia do rio Uaupés. 

8 Média mundial e brasileira: FAO-Organização das Nações Unidas para Alimentação e a Agricultura, 2013; Média 
amazônica: GEEA\INPA-Grupo de Estudos Estratégicos Amazônicos/Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 
(Ferreira, Efrem. 2009). 
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Comércio de peixes 

Compra 

Em primeiro lugar chama a atenção que praticamente 95% das famílias afir-
maram comprar peixe no povoado, conforme se pode observar na tabela 26, 
a seguir.

Tabela 26. Compra de peixes em Iauaretê (2009)

Compram peixes Nº de grupos domésticos %
Sim 371 94,88%

Não 20 5,12%

Total 391 100%

Ou seja, mesmo os grupos domésticos que pescam afirmaram comprar peixe 
de vez em quando pra complementar a alimentação da família.

Já em relação à frequência e ao volume de peixe comprado, 73% das famí-
lias disseram comprar peixe no máximo três vezes por mês e mais de 60% 
afirmaram comprar no máximo 5 Kg de peixe nesse mesmo período de 
um mês. Esses dados podem ser visualizados de forma mais detalhada nas 
tabelas 27 e 28, a seguir. 

Tabela 27. Frequência mensal da compra de peixe pelas famílias de Iauaretê (2009)

Qtd de vezes/mês Nº de grupos domésticos % %
1 58 15,63%

73,04%2 133 35,85%

3 80 21,56%

4 46 12,40

26,96%5 21 5,66%

Mais de 5 33 8,9%

Total 371 100% 100%

Tabela 28. Volume mensal de peixe comprado pelas famílias de Iauaretê (2009)

Kg/mês Nº de grupos domésticos % %
Menos de 3 Kg 101 27,24%

61,19%
De 3 a 5 Kg 126 33,96%

De 6 a 9 Kg 61 16,45%

38,81%
De 10 a 19 Kg 47 12,66%

De 20 a 30 Kg 27 7,27%

Mais de 30 Kg 9 2,43%

Total 371 100% 100%
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Portanto, apesar da quase totalidade dos moradores entrevistados afirmarem 
comprar peixe, com esses dados sobre o volume e frequência das compras 
podemos notar que a prática é um tanto esporádica para a grande maioria dos 
grupos domésticos de Iauaretê. 

Conforme vimos, a média de consumo de peixe no povoado é de cerca de 52 
Kg/ano por pessoa. Já a média de compra, a partir de cálculo feito com base no 
volume informado pelos entrevistados, fica em torno de 8,5Kg/ano por pessoa. 

O que significa, numa conta aproximada, que apenas cerca de 16% de todo 
o peixe consumido no povoado é proveniente do comércio. A maior parte do 
peixe consumido, aproximadamente 84%, provém da pesca para o próprio 
consumo familiar. 

Venda

Já em relação à venda de peixes, apenas 20% dos grupos domésticos afirmaram 
comercializar o pescado. Desses, aproximadamente 90% são pescadores que 
vendem os produtos de suas próprias pescarias e 10% são comerciantes e in-
termediários. 

Tabela 29. Venda de peixes em Iauaretê (2009)

Vendem peixes Nº de grupos domésticos %
Sim 77 19,69%

Não 314 80,31%

Total 391 100% 

Ou seja, não são tantos os que pescam pra vender em Iauaretê, e mesmo 
os que vendem parte do produto de suas pescarias, não o fazem com muita 
frequência. Na verdade, supomos que em termos de volume e frequência das 
vendas, boa parte do peixe comercializado no povoado é de pescado que chega 
de fora, trazido pelos comerciantes indígenas. Esse pescado é comprado muitas 
vezes na cidade de São Gabriel, Santa Isabel ou mesmo em Barcelos, e chega 
em Iauaretê a altos preços, em média 20 reais/Kg. Mas precisaríamos de mais 
dados para afirmar isso com maior clareza. 

Há também alguns pescadores das comunidades do entorno que às vezes le-
vam peixe para vender em Iauaretê. Mas o preço do peixe comprado direto do 
pescador também costuma ser alto. 

O aracu (bo’teâ) é o campeão de vendas, em todas as épocas do ano, seguido 
do traíra (doê), mandi (b1sa), tucunaré (bu’û), jandiá (pawá), dentre outros me-
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nos citados. Conforme veremos no próximo capítulo, o aracu também aparece 
entre as espécies mais capturadas pelos pescadores em Iauaretê e, ao mesmo 
tempo, dentre as mais difíceis de capturar, o que parece indicar uma preferên-
cia geral por esse peixe.

Quanto ao volume das vendas por época do ano, é interessante notar que o 
período da cheia/inverno é quando mais se vende peixe no povoado, ao con-
trário da média de consumo que é maior na época da seca/verão.

Tabela 30. Venda de peixe em Iauaretê por época do ano

Épocas Volume de venda/mês
Seca/Verão 1.213 Kg

Cheia/Inverno 2.539 Kg

Isso talvez se dê ao fato de que as épocas de cheia são ruins para a pesca, 
aumentando assim a necessidade das famílias de comprar o pescado. E pro-
vavelmente o peixe que se vende no período da cheia/inverno é sobretudo 
o pescado trazido de fora pelos comerciantes locais ou pescadores que vão 
pescar em outras áreas. 

Ponderando as médias das duas épocas temos que a média geral de venda de peixe 
no povoado é de 1.876 Kg/mês, valor muito próximo ao informado pelos entrevis-
tados que compram peixe, cujo volume total é de 1.760 Kg/mês. O que demonstra 
que apesar de serem baseados apenas nas afirmações dos próprios entrevistados, 
esses dados apresentam um bom grau de confiabilidade.

A troca e a reciprocidade

Outro dado interessante do censo é sobre as relações de troca e ofereci-
mento. É comum ouvir em Iauaretê pessoas dizendo que a vida hoje é muito 
diferente de antigamente porque agora o modelo da sociedade dos brancos já 
chegou no povoado, levando a um modo de vida mais individualista e à mone-
tarização das relações de troca. Dizem que hoje poucos são os que oferecem 
alimentos e outros bens aos parentes, que poucos ainda partilham as refeições 
e que agora tudo se vende e se compra.

Foram essas opiniões correntes dos moradores de Iauaretê que levaram o 
grupo do CEPI a incluir no questionário do censo perguntas relativas ao ofere-
cimento de peixes e compartilhamento de refeições no povoado. 

Em relação ao oferecimento de peixes, os dados mostram que 50% dos entre-
vistados praticantes da pesca afirmaram oferecer com alguma frequência parte 
dos peixes que pescam à parentes. O que é um número relativamente alto.
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Dentre os entrevistados que afirmaram oferecer parte do produto de suas 
pescarias à parentes, os graus de parentesco mais citados foram: o irmão maior 
(ma´mí), o irmão menor (aka bihí), o cunhado (pioyagi) e o pai (paku). 

Quanto ao recebimento de peixes de parentes, 25% dos entrevistados afir-
maram que costumam receber um pouco de peixe quando algum parente faz 
uma boa pescaria. 

Em relação à troca de peixe por outros produtos, 33,65% dos grupos do-
mésticos que praticam a pesca disseram realizar trocas diretas, seja com outras 
famílias (peixe por produtos da roça) ou com os comerciantes locais (peixe 
por mercadorias).  

Já no que diz respeito ao compartilhamento de refeições, apenas 5% dos 
entrevistados afirmaram partilhar com alguma frequência suas refeições com 
outras famílias da comunidade/bairro, sendo São Miguel e Dom Bosco os bair-
ros com maior número de respostas positivas.

Se comparamos com a vida nas comunidades menores, vemos que nessas a 
prática de partilhar refeições é bem mais recorrente: pelo menos uma ou duas 
vezes na semana todas as famílias levam para o centro comunitário seu mingau, 
beiju, quinhapira, mujeca e todos partilham da refeição coletiva. Hoje em Iaua-
retê isso é bem menos frequente, e quando há refeições coletivas nos centros 
comunitários, geralmente é por alguma data ou ocasião especial. E mesmo 
nesses contextos é difícil ver quinhapira, beiju e peixe; o mais comum é servir 
arroz, feijão, macarrão e frango, que segundo uma brincadeira dos próprios 
moradores, “já virou a comida típica” do povoado. 

Brincadeiras como essa, ou outras que se ouve pelas ruas do povoado como 
“em Iauaretê já estamos virando capitalistas”, ou “aqui ninguém mais dá ou 
oferece nada de graça, agora tudo se compra”9, trazem a reflexão que os 
próprios moradores fazem a respeito das transformações que vêm marcan-
do a dinâmica de vida em Iauaretê nas últimas décadas. E juntamente com as 
reflexões sobre as transformações sociais, há também as percepções sobre 
as mudanças ambientais que vêm afetando a vida no povoado, conforme ve-
remos em seguida.

9 Frases registradas pelos pesquisadores do CEPI em seus cadernos de campo.
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Pesca e mudanças ambientais:  
percepção dos moradores 

A tabela 31 apresenta a opinião geral dos grupos domésticos entrevistados 
acerca dos resultados das pescarias no período em que o censo foi realizado. 

Tabela 31. Opinião dos moradores de Iauaretê sobre os resultados das pescarias (2009)

Resultados da pesca Nº de entrevistados % 
Muito bom 1 0,46%

Bom 82 37,79%

Regular 121 55,76%

Ruim 13 5,99%

Total 217* 100%

* Incluindo 9 famílias que não pescam mas quiseram responder a pergunta

Esses dados demonstram claramente que os pescadores não estão completa-
mente satisfeitos com os resultados das pescarias, mas também apontam que 
a insatisfação parece um pouco menor do que o que frequentemente se ouve 
nas conversas em Iauaretê. Mas é claro que temos que levar em conta que 
esses dados também incluem a opinião dos pescadores que não se limitam a 
pescar no entorno do povoado, realizando pescarias em áreas mais afastadas 
e com menor pressão. E isso deve ser considerado para todas as informações 
aqui apresentadas. 

Quanto às espécies de peixes mais capturadas, os entrevistados cita-
ram sobretudo o peixe mandi (22%) e o aracu (19%). As outras espécies 
mais citadas foram o pacu, jandiá, traíra, pescada, peixe-espada, acarás e 
tucunaré, conforme tabela 32, a seguir. É bom destacar que cada entre-
vistado citou mais de uma espécie e que além destas acima listadas, mais 
de 15 outras espécies foram também citadas. Contudo, como cada uma 
delas foi citada por menos de 3% dos entrevistados, incluímos todas na 
categoria “outras” da tabela 32. 

A lista de espécies citadas como as mais capturadas varia muito pouco 
quando consideramos também a época do ano. Apenas durante a pira-
cema chama atenção as muitas menções ao aracu como o peixe mais 
capturado. 
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Tabela 32. Espécies de peixes mais capturadas 

Espécies Nº de entrevistados %
Mandi (busa) 100 22%

Aracu (bo’teâ) 87 19%

Pacu (uhû) 26 5,7%

Jandiá (pawá) 25 5,5%

Traíra (doê) 25 5,5%

Pescada (utá boho wa’i) 23 5%

Peixe-espada (só’ô) 22 4,8%

Acarás (wãriá) 18 4%

Tucunaré (bu’û) 16 3,5%

Outras 104 35%

Já em relação às espécies mais difíceis de capturar, é curioso que os entre-
vistados citaram em primeiro lugar o aracu (20,7%), que aparece também entre 
os mais capturados. Depois vem o pacu (18%), a piraíba (13,16%), o surubim 
(11,3%) e uma série de outras espécies menos citadas. Isso talvez se dê pelo 
fato do aracu ser uma das espécies mais apreciadas pela população não só de 
Iauaretê mas das comunidades do Uaupés como um todo e, por isso, uma das 
mais visadas pelos pescadores. 

Espécies de peixes citadas: diversidade de Iauaretê

acarás (wãriá)  acará pintado (nimatu)  acará riscado (maâ wãri)  acará 

bauari (dupurit9ro)  acará trovão (bupo wãri)  anujá (amá)  aracus (bo’teâ) 

 aracu dumé (wamu bo’tea)  aracu branco (bo’tea nitî ma’aritigu)  aracu 

pintado (kasêro wa’i  bo’tea)  aracu rabo vermelho (bo’tea wa’su soã)  aracu 

de pau (yuku bo’tea)  araripira (dipâr5)  bodó (ya’kâ)  cuiú-cuiú (wa’i siru) 

 daguiru (akirõ)  ituim (bukâsero)  jacundá (muha)  jandiá (pawá)  mandí 

(busa)  mandubé (wa’i siporo)  mantrinxã (miõ wa’i)  piraíba (moó)  pacus 

(uhû)  pacu riscado (nitî ta’tâti)  pacu branco (uhû butigú)  pacu da cachoei-

ra (mako9)  pacu de pinta vermelha (uhû mosâ toberitigu)  peixe-cachorro 

(ñosowi niti petigu)  peixe-espada (só’ô)  pescada (utá boho wa’i)  piabas 

(s9’â)  piaba rabo vermelho (kuiseré)  piaba sardinha (s9’a pakarã)  piraíba 

(moó)  pirandira (yehôw3)  piranha (bu’u)  pirarara (mahâ wi)  sarapó (diké) 

 surubim (oreró)  traíra (doê)  trairão (a poaro)  tucunaré (bu’û)  tucunaré 

paca (semê bu’u)  tucunaré tawa (bu’u kamiró)  yoiarana (kiwi – peixe maniva)
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Sobre as percepções dos moradores de Iauaretê a respeito da situa-
ção da pesca e das mudanças ambientais, oito perguntas orientaram os 
comentários e opiniões dos entrevistados, as quais podem ser visualizadas no 
quadro a seguir. As respostas das famílias a cada uma das perguntas foram siste-
matizadas nos painéis que apresentamos a seguir. Incluímos também para 
cada questão algumas frases e comentários emblemáticos reproduzidos das 
próprias entrevistas, as quais aparecem entre aspas nos painéis.  

Quais as causas das 
pescarias ruins? 

Como o problema poderia ser amenizado ou 
solucionado? 

Nos últimos anos 
foram sentidas mu-
danças no tempo e 
nas águas? 

Quais principais mudanças no tempo e nas 
águas foram sentidas? 

Quais as causas dessas mudanças no tempo e 
nas águas? 

Nos últimos anos 
houve mudanças na 
piracema? 

Quais tipos de mudanças foram sentidas em 
relação à piracema? 

Quais as causas dessas mudanças na piracema? 
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war5 (acará)

bo’tea (aracú)

ya’kâ (bodó)
b1sa (mandi)
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Causas das pescarias ruins

As famílias entrevistadas relacionaram o problema da baixa produtividade das 
pescarias com múltiplos fatores, mas o uso excessivo de malhadeira, a 
concentração demográfica em Iauaretê e as mudanças no tempo e 
nas águas foram as principais causas apontadas, conforme podemos observar 
no painel 1, a seguir. 

Painel 1. Causas das pescarias ruins

Causas Respostas (%)

1. Uso excessivo de malhadeira 30,95%

 “Porque hoje só se pesca com malhadeira”.  “Porque pega com a malhadeira e deixa o peixe apodrecer”.  
“Porque usam muita malhadeira e assim os peixes ficam com medo”.

2. Concentração demográfica e excesso de pescadores 20,47%

 “Porque aumentou muito a população”. “Tem muitos pescadores”.  “Todos nós pescamos nos mesmos lugares”

3. Mudanças no tempo e diminuição dos peixes 15,23%

“Os peixes estão acabando”. “Está cada vez mais difícil pescar”.  
“Está muito diferente em relação à antigamente”.  “É muita chuva”.  

“A cheia está muito grande, atrapalha as pescarias”.  “Tudo mudou, estamos em outros tempos”.

4. Peixes já reconhecem materiais de pesca 7,14%

“Os peixes já conhecem o anzol e malhadeira que utilizamos”.  
“Os peixes estão espertos, não comem mais as iscas, não é como antigamente”

5. Trânsito e barulho de rabetas e motores de popa 6,19%

“O problema é o barulho dos motores, os peixes sentem medo e nadam para a profundeza do rio”.  
“As rabetas perturbam muito os peixes”.

6. Uso do timbó 5,23%

 “Tem muitas pessoas tinguejando”.  “Porque no verão as pessoas tinguijam muito e assim vai acabando os peixes”.

7. Falta de controle e de acordos entre os pescadores 5,23%

“Falta organização entre os pescadores”.  “Pescadores invadem locais de pesca dos outros sem a permissão”. 
 “Pescam além do necessário”.

8. Desrespeito aos lugares e épocas de reprodução dos peixes 3,33%

“Por falta de reprodução dos peixes, já não há mais lugares apropriados pra isso”.  
“Os pescadores não respeitam mais a época de reprodução dos peixes”. 

9. Poluição do rio 2,38%

“Por causa da poluição do rio”.  “Por causa do lixo que jogamos no rio”.

10. Sopro e benzimento ruim 2,38%

“Por causa dos benzimentos ruins que as pessoas fazem”.  “Por causa do sopro mau”.

11. Características ecológicas e geográficas da região 1,42%

“A cachoeira que impede a passagem do peixe pra subir”.  
“Porque aqui não tem igapó”.
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Soluções para o problema da baixa produtividade da pesca

Como era de se esperar, a maioria dos entrevistados apontou a proibição ou 
controle no uso de malhadeiras como a principal medida para melhorar a 
pesca na região, seguido por medidas de controle e ordenamento da ati-
vidade, restrição do timbó e criação de peixes, conforme podemos ver 
no painel 2, a seguir. Importante ressaltar que muitos entrevistados apontaram 
mais de uma solução e quase todas as soluções apontadas tem a ver com or-
denamento da pesca e manejo pesqueiro, apesar dessas duas medidas terem 
sido apresentadas em tópicos separados para facilitar a visualização dos dados 
e manter o próprio tom das respostas dos entrevistados. 

Painel 2. Medidas para melhoria da pesca

Soluções Respostas (%)

1. Proibir ou controlar o uso de malhadeiras 35,02%

 “Não usar mais malhadeira de pequenos dedos”.  “Proibir o uso de malhadeiras durante a seca, isso faz os peixes sumirem”. 
“Parar de pescar com malhadeira durante a piracema”.  “Não usar mais malhadeira, somente anzóis”  

“Deixar de comercializar a malhadeira”.

2. Ordenar e controlar a atividade pesqueira 15,2%

“Controlar a pesca e fazer criação” . “Tem que controlar o exagero na pesca” . “Proibir a pesca na piracema e o uso do timbó”. 
“Deveria ter apoio aos pescadores de como pescar no tempo certo”

3. Parar de tinguejar ou restringir a prática 13,36%

“Tem que parar de usar timbó no tempo de seca”.  “É preciso benzer e não jogar tanto timbó na época da seca”.  
“Não usar mais timbó e não destruir as moradas dos peixes”.

4. Fazer criação de peixes 13,36%

“Conservar os peixes nos igapós e fazer criação”.  “Fazer uma barragem pra criação de peixes”.  
“Fazer criação de peixes e retirar todas as malhadeiras em uso”.

5. Parar de pescar em épocas e lugares de reprodução 8,75%

“Não pescar durante a piracema que é a época de reprodução dos peixes”. 
“Não usar mais timbó e não destruir as moradas dos peixes”. 

“Respeitar a época de reprodução dos peixes sem pegar os peixes pequenos só os grandes”.

6. Benzer bem e parar de soprar 7,83%

“Benzer o rio para que os peixes voltem”.  “Benzer bem pois tem pescadores que usam assopro”.  
“Tem que benzer com coisas boas”.  “Tem que benzer e não usar malhadeira”.  “Tirar as coisas más, como o sopro”.

7. Parar de jogar lixo no rio 3,68%

“Não jogar mais lixo no rio, estamos abusando muito da natureza”.  
“Não jogar lixo no rio pois os peixes comem isso e morrem”. 

8. Criar lagos e fazer manejo 1,84%

“Respeitar a época de reprodução dos peixes e pegar apenas os peixes grandes deixando os pequenos de volta nos rios” 
“Fazer criação de peixes no lago, esperar crescer e depois jogar no rio”

9. Retomar o uso das armadilhas de pesca 0,92%

“Tem que voltar com as armadilhas tradicionais e acabar com a malhadeira”
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Percepções sobre mudanças no tempo e nas águas

Quando perguntados sobre as mudanças no tempo e nas águas, mais da metade 
dos entrevistados respondeu que tem percebido mudanças, conforme podemos 
ver na tabela 33, a seguir.

Tabela 33. Percepção sobre mudanças no tempo e nas águas

Perceberam mudanças Nº de entrevistados %
Sim 224 57,29%

Não 167 42,71%

Total 391 100%

Tipos de mudanças percebidas

Quando perguntados sobre os tipos de mudanças percebidas no tempo e nas 
águas, grande parte dos entrevistados se queixou a respeito das mudanças no 
período das estações e da imprevisibilidade do verão e inverno, seca e 
cheia. Somada a essa, outra queixa recorrente foi o excesso de chuvas e de 
cheias, que dizem estar muito intensas e repentinas. Muitos entrevistados tam-
bém disseram que os dias parecem estar mais quentes do que antigamente 
e que os períodos de seca estão cada vez mais curtos e imprevisíveis. E 
alguns apontaram ainda o problema da poluição do rio e acúmulo de lixo. As 
outras mudanças apontadas – época de frutificação, piracema, doenças – parecem 
ser consequências dessas transformações mais gerais do tempo e das estações. 

Painel 3. Mudanças no tempo e nas águas

Tipos de mudanças Respostas (%)
1. Verão e inverno, seca e cheia não chegam mais no tempo certo, estão imprevisíveis 35,05%

 “O verão e o inverno não acontecem mais como antigamente”.  “Todas as épocas estão trocando de tempo”  
“Quando é pra chover faz calor, e quando é pra fazer calor começa a chover”.  

“A enchente e a seca estão variando muito, não dá pra prever mais nada, o tempo mudou muito”. 

2. Está chovendo mais que o normal e cheias muito intensas e repentinas 26,93%

“Antigamente dava pra pescar tranquilo, mas agora não dá por causa da chuva que vem quase todo dia”.  
“Muita trovoada e chuva intensa, comparando com o passado é uma tristeza para nós”.  

“O rio fica cheio de repente e fora do tempo certo”. “Antes no tempo da cheia o rio aumentava normal mas agora  
passa dos limites”.  “A chuva está mais forte e está fazendo calor demais”. 

3. Os dias estão mais quentes 14,39%

“Está fazendo muito calor e o nível do rio está variando muito”.   
“As épocas estão todas erradas e o sol está cada vez mais forte”.   

“Os dias estão mais quentes e a chuva chega a qualquer momento”.  “Tá tendo muitos relâmpagos e sol muito forte”. 

4. Os verões estão mais curtos e seca quase não acontece 12,17%

“Em vez de acontecer verão, vem o inverno”. “A época da cheia acontece mais cedo e a seca às vezes não acontece” .  
“O rio não fica muito seco pois a natureza está protegendo os peixes”.   

“Antes janeiro e fevereiro era tempo de seca, agora sempre chega atrasado e às vezes nem chega”. 

5. Muito lixo e sujeira no rio 4,05%

“Durante a seca o rio é cheio de lixo”.  “Durante a seca não tem mais peixe como antigamente e não dá pra tomar 
banho pois a água fica suja e parada”.  “Fezes no rio, plástico, e assim vai poluindo e contaminando o rio”.
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(cont.) Tipos de mudanças Respostas (%)
6. Falta de peixe 2,58%

“Durante a seca costumava ter mais peixes, agora não”. “Quando eu era criança tinha muito peixe e o rio não enchia 
como atualmente”.  “Diminuiu muito a quantidade de peixe”. 

7. Novas doenças e pragas nas roças 2,58%

“Surgimento de novas doenças, inversão das estações, o sol está cada vez mais forte, e estão surgindo insetos e pragas da roça”. 
“Períodos de chuva longa na seca, muita ventania e trovejada e surgimento de novas doenças”. 

8. Épocas de piracema estão erradas, imprevisíveis 0,73%

“O verão chega tarde, o calor aumenta e a piracema chega fora do tempo certo”  
“A água do rio mudou muito, as piabas passam do tempo”.

9. Épocas de frutas estão erradas, imprevisíveis 0,73%

“A época de fruta chega no tempo errado”.  
“O verão atrasa e está chovendo muito, as frutas estão amadurecendo fora do tempo certo”. 

10. Pedras do rio mudaram de lugar 0,73%

 “As pedras mudaram de lugar e as ilhas foram levadas pela correnteza”. 

Explicações para as mudanças no tempo e nas águas

As explicações dadas pelos entrevistados para as mudanças percebidas no 
tempo e nas águas foram difíceis de sistematizar. Primeiro porque muitas pa-
reciam estar dizendo coisas muito parecidas, por meio de discursos diferentes. 
E também pelo fato de quase todas as explicações estarem bastante relacio-
nadas umas com as outras, inclusive numa ligação causal, como por exemplo 
“poluição das grandes cidades” e “aquecimento global”. Mas como as 
respostas enfatizam mais um ou outro aspecto do mesmo problema, a opção 
foi criar categorias mais próximas ao discurso dos próprios entrevistados.  Por 
exemplo, há respostas que apontam a poluição das grandes cidades como a 
maior causa das mudanças no tempo, e outras que dizem quase a mesma coisa 
mas enfatizam a responsabilidade da sociedade dos brancos. Nesse caso, 
optamos por colocar as duas respostas em categorias diferentes para preser-
var o destaque dado pelo entrevistado. De outro lado, há os que se utilizam de 
um discurso mais “científico” para explicar o problema, falando em efeito es-
tufa, aquecimento global e etc. Também optamos por criar uma outra categoria 
para esse tipo de resposta. 

Outra dificuldade foi com as respostas incluídas na categoria “outros tempos”, 
que representam grande parte das explicações. A maioria das respostas foram 
curtas, sem maiores aprofundamentos. O que percebemos, conversando com co-
nhecedores mais velhos, é que muitas dessas respostas parecem carregar signi-
ficados mais profundos, que remetem às transformações históricas, culturais e 
ambientais que vêm afetando a vida dos povos indígenas desde a chegada dos 
colonizadores. 
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Painel 4. Causas das mudanças no tempo e nas águas

Causas das mudanças Respostas (%)
1. Outros tempos 32,44%

 “O tempo está mudando como os antigos previam”.  
“Estamos em um novo tempo e todas as coisas mudaram”.  

“Entramos no mundo tecnológico”. “Estamos entrando num outro tempo, é preciso benzer pra que pare com isso”.

2. Fábricas e poluição que vem das grandes cidades 20,44%

“Por causa da poluição das fábricas das grandes cidades”.  
“Por causa das grandes fábricas poluidoras, e a gente sofre as consequências”. 

 “Com o aumento de fábricas poluidoras que aumentam a temperatura do sol que pode provocar doenças”.

3. Efeito estufa, aquecimento global, mudanças climáticas 20%

“Por causa da destruição da camada de ozônio” . “Por causa das mudanças climáticas e do avanço da tecnologia”. 
“Por causa do efeito estufa”.  “Por causa do aquecimento global e poluição das fábricas”.

4. Ação humana: poluição e degradação da natureza 16,44%

“Por causa das pessoas que jogam lixo no nosso rio e não pensam nas consequências”.   
“Por causa do homem que constrói coisas que faz com que nosso planeta sofra”.  

“Nós estamos transformando muito a natureza, usando o que a natureza oferece de modo errado”.   
“Por causa da poluição que começa no sul e chega até nós”.  “Por que não sabemos respeitar”.

5. Responsabilidade dos brancos 4,88%

“Por causa dos brancos e nós sofremos as consequências”.  “Por causa da poluição das grandes fábricas dos brancos”. 
“Por causa da destruição que a Comara faz com o uso de máquinas pesadas”. 

6. Desrespeito aos lugares sagrados 2,22%

“Por causa da destruição das pedras sagradas”.  “Porque destruímos casas de wai mahsã e eles mudaram pra outros 
lugares” . “O chefe dos peixes está subindo pras cabeceiras dos rios porque nós não respeitamos suas moradas”.

7. Sopro e benzimentos ruins 1,77%

“São os assopros que os pajés fazem com o nome do Trovão”.   
“Por causa do benzimento dos velhos quando vão pescar em lugares perigosos”.

8. Enfraquecimento cultural 1,77%

“Por causa da perda da cultura sagrada que aos poucos está sumindo”.   
“Porque não seguimos mais as tradições”.

Mudanças na piracema

Já quando perguntados sobre as mudanças na piracema, menos de um terço 
dos entrevistados respondeu que sim, que tem percebido mudanças. A maio-
ria disse não ter observado mudanças significativas, conforme podemos ver na 
tabela 34.

Tabela 34. Percepção sobre mudanças na piracema

Perceberam mudanças Nº de entrevistados %
Sim 106 27,11%

Não 285 72,89%

Total 391 100%
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Ficamos surpresos com esse resultado. Pois se levarmos em conta o que se 
ouve nas conversas corriqueiras em Iauaretê, a questão das mudanças na pi-
racema parece uma opinião bastante generalizada entre os moradores, sobre-
tudo entre os que pescam. Para qualificar melhor este dado seria importante 
saber o percentual de respostas positivas e negativas em relação aos grupos 
que praticam ou não a pesca. Entendemos que os pescadores estão mais 
atentos aos ciclos dos peixes e períodos de piracema, sendo eles os melhores 
informantes para esse tipo de percepção. Ainda assim, quase 30% dos entre-
vistados apontou mudanças na piracema. 

Tipos de mudanças na piracema

A principal queixa apontada pelos que perceberam mudanças na piracema foi 
que ela está acontecendo fora do tempo que costumava acontecer, entre 
os meses de março e abril, no fim do verão, quando o rio estava começando a 
encher. Dizem que agora ela está imprevisível e tem anos em que nem mesmo 
chega a ocorrer.  Outras queixas mais recorrentes foram também em relação à 
mudança nos locais de piracema, à passagem do fenômeno da super-
fície para o fundo o rio e à diminuição na quantidade de peixes durante 
a piracema, conforme podemos ver no painel 5, a seguir. 

Painel 5. Mudanças percebidas na piracema

Tipos de mudanças Respostas (%)

1. Acontece fora do tempo certo, está imprevisível 61,32%

“Acontece fora do tempo certo” . “A piracema acontece em qualquer momento quando o rio está enchendo” . “Antes 
sabíamos quando ia acontecer, agora está difícil prever” . “Acontece sem presságio” . “Antigamente a piracema acontecia 

quando o verão entrosava com o inverno” 

2. Não acontece mais nos mesmos lugares 16,03%

“O ritual dos peixes que começava em Arari Pirá mudou” . “Antigamente acontecia perto do porto principal, mas hoje 
não acontece mais assim” . “Acontece em qualquer lugar do rio”. “Acontece em locais desapropriados, não onde aconte-

cia antigamente” . “Às vezes nem acontece a piracema e outras vezes acontece em outro lugar” 

4. Diminuiu a quantidade de peixes 9,43%

“Tem pouco peixe na piracema em comparação com antigamente” . “Os peixes estão desaparecendo pouco a pouco” 

3. Está acontecendo no fundo do rio 9,49%

“Antigamente a piracema acontecia na superfície da água, agora não” . “Antes a piracema ocorria na superfície da água, 
agora por causa das malhadeiras está ocorrendo no fundo da água”

5. Técnicas de pesca mudaram 3,71%

“Muito uso de malhadeira, não se usa mais puçá como antigamente” . “Agora só se usa malhadeira”
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Explicações para as mudanças na piracema

Sobre as causas para as mudanças na piracema uma boa parte dos entrevis-
tados apontou o problema das mudanças no tempo e nas águas e a im-
previsibilidade das épocas, o que tem confundido os peixes. Outra parte 
ressaltou o problema do uso excessivo da malhadeira. Outros voltaram a 
afirmar que estamos em “outros tempos”. Essas e outras explicações dadas 
podem ser visualizadas no painel 6, a seguir.

Painel 6. Causas das mudanças na piracema

Causas das mudanças Respostas (%)
1. Mudança no tempo e nas águas 24,34%

“A seca e cheia não acontece como antes e isso prejudica a piracema”.  
“Por causa da mudança do clima e assim os peixes não acham o tempo certo para procriar”.  

“Por causa da chuva que chove a qualquer momento e faz os peixes se confundirem”.

2. Muita malhadeira 20,86%

“Por causa do uso de muitas malhadeiras”.  
“Os pescadores usam malhadeiras muito longas e isso faz com que os peixes dispersem”. 

3. Outros tempos 13,91%

“Estamos em outros tempos”.  
“São outros tempos que os antigos previam”.  

4. Aumento da população, muitos pescadores 11,3%

“Por causa do aumento da população e uso de motores rabeta”.  
“Por causa do aumento de pescadores e muita malhadeira”.

5. Barulho de rabeta e motor de popa 9,56%

 “Por causa dos motores rabetas que fazem os peixes sentirem medo, o mundo está mudando cada vez mais”. 

6. Pesca em excesso durante a piracema 6,95%

“Por causa da grande captura de peixe durante a piracema”.  
 “Por causa do aumento de pessoas pescando e usando muita malhadeira durante a piracema”.   

“Estamos estragando o rio de tanto pescar mais que o normal”. 

7. Desrespeito aos locais de piracema 6,08%

“Porque os lugares onde acontecem as piracemas agora são lugares sujos por causa da poluição”.   
“Não respeitam os lugares de piracema”. 

8. Sopro, benzimento ruim ou falta de benzimento apropriado 6,08%

“Por causa dos estragos dos pajés” .  
“Por causa dos assopros que o pessoal faz”.  

“Por causa dos velhos que não participam da piracema [benzendo]”.  
“Por causa do uso da malhadeira e do sopro nos lugares onde acontece a piracema”. 

9. Timbó 0,86%

“O homem pesca exageradamente e usa veneno timbó”.
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Mudanças ambientais e o problema da escassez na 
percepção dos conhecedores 

Cachoeira da Onça em frente ao povoado e missão em Iauaretê

De acordo com as percepções dos moradores de Iauaretê sobre as mudanças 
no tempo e nas águas, podemos dizer que aquilo que os não-indígenas vêm cha-
mando de “mudanças climáticas” já estão se fazendo sentir no Uaupés. O mais 
perceptível, de acordo com os moradores, é a atual confusão e imprevisibilidade 
das estações (seca e cheia, verão e inverno), as quais antigamente eram bem 
marcadas, e uma maior intensidade de chuvas/tempestades, o que, consequente-
mente, tem provocado cheias mais intensas dos rios. Outra mudança apontada 
por muitos é o aumento na temperatura, com os dias ficando cada vez mais 
quentes. Segundo dizem, isso tudo tem prejudicado os ciclos de vida dos peixes 
e outros animais e também os ciclos das plantas e das frutas. Do mesmo modo, 
tem prejudicado a prática da pesca e mesmo o trabalho na roça.

Essas percepções vêm de algum modo confirmar aquilo que alguns cientistas 
não-indígenas estão dizendo em relação às “mudanças climáticas” e sobre os 
perigos que isso pode representar para toda a vida do planeta terra. De acor-
do com algumas pesquisas recentes, se continuarmos até o final desse século 
(no ano 2100) com o mesmo modelo de produção e consumo que alimenta 
a economia capitalista-industrial e seu sistema predatório de exploração dos 
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recursos naturais, a temperatura de todo o planeta poderá subir entre 5 e 6 
graus centígrados. Isso poderá provocar a elevação do nível dos oceanos e uma 
mudança muito grande no regime de chuvas, com o consequente desapareci-
mento de muitas espécies de árvores e animais na Amazônia e em outros bio-
mas do mundo. Esse é o modo como os cientistas brancos vêm interpretando 
o problema

Para os conhecedores de Iauaretê consultados no decorrer das pesquisas do 
CEPI, o termo mudanças climáticas pode ser traduzido por su’riári ki’ma, o que 
significa, literalmente, “verão confuso, enrolado”. Su’riári ki’ma é visto como um 
tipo de doença generalizada, causada pelo mal comportamento das pessoas. 
Os comportamentos inadequados das pessoas afetam a vida de outras gentes, 
como animais, plantas e espíritos. Com isso estes seres desaparecem das re-
giões onde muitas pessoas vivem, causando escassez de alimentos, por exem-
plo. Ou então respondem às agressões que os humanos fazem com ataques 
que provocam doenças e mortes entre a população indígena.

Assim, na visão dos conhecedores de Iauaretê, su’riári ki’ma é causada por 
um conjunto muito amplo de fatores negativos relacionados ao mal com-
portamento das pessoas. Pescar em lugares impróprios; abrir roças de ma-
neira errada e sem benzimentos; usar motores e instrumentos de pesca dos 
brancos; desentendimentos entre velhos e jovens, pais e filhos; concentração 
populacional; abandono das cerimônias e curações que facilitavam a passagem 
das constelações e a reprodução dos animais; dentre outros. Tudo isso tem 
impacto nas transformações do tempo, e implica numa mudança generalizada 
de comportamento. 

Ao que parece, é isso o que alguns velhos querem dizer quando afirmam sim-
plesmente que “estamos entrando em outros tempos”, numa referência tanto 
às transformações ambientais/ecológicas, quanto sociais/culturais dos últimos 
séculos, marcadamente, depois da chegada dos brancos. Na verdade, na visão 
dos conhecedores estas não são dimensões separadas da vida, todas estão co-
nectadas numa cadeia de ações e reações. 

Assim, na visão de muitos conhecedores, enfrentar os problemas ocasionados 
pelas mudanças do tempo implica em repensar o comportamento atual das 
pessoas, voltando a considerar certas regras que foram deixadas pelos primei-
ros demiurgos e ancestrais dos povos do Rio Negro. Do mesmo modo, implica 
também em reestabelecer certas práticas de manejo do mundo (técnicas de 
pesca, de caça, de roça, cerimônias, benzimentos) responsáveis pela alternância 
do tempo e das estações e pelas relações de equilíbrio entre os seres humanos 
e outras gentes que povoam o mundo.
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Petróglifos nas pedras da cachoeira da Onça

iauaretê miolo final 18 ago 2017.indd   96 18/08/2017   17:52:51



96 97parte III 97parte 1II

WametIsé (lugares sagrados)  
e locais importantes de pescaria 

na área de Iauaretê:  
histórias de origem e regras de manejo 
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Contexto da pesquisa

O material apresentado a seguir é o resultado das investigações iniciais que os 
pesquisadores do CEPI, com apoio do antropólogo e assessor André Martini 
(† 2011), realizaram entre os anos 2009 e 2010 acerca dos lugares sagrados 
e outros pontos importantes de pescaria na área de Iauaretê e seu entorno. 
Foram ao todo três viagens de investigação para registro dos lugares sagrados: 
uma ao redor de Iauaretê e Uaupés abaixo, até o sítio Campo Alto (Mapas 2 
e 3); outra entrando pelo rio Papuri, até a cachoeira de Aracapá (Mapa 4); e a 
terceira subindo o rio Uaupés, a partir de Iauaretê, até a comunidade Umari 
(Mapa 5). Para cada trecho contaram com a orientação de um conhecedor 
local, que narrou as histórias, significados e regras de conduta relacionadas aos 
lugares visitados. Todas as viagens foram filmadas e os lugares fotografados e 
registrados com aparelhos de GPS. 

A intenção era aprofundar mais essa investigação, conversando com outros co-
nhecedores e coletando diferentes versões sobre as histórias dos lugares. Mas 
como não foi possível dar continuidade a esse trabalho, devido aos problemas 
já apontados na apresentação do livro, decidimos aproveitar o espaço dessa 
publicação para divulgar os resultados iniciais da pesquisa, na esperança de que 
possam despertar o interesse e suscitar novos trabalhos de investigação por 
parte de alunos, professores e outros interessados. 

Também é importante lembrar que os lugares e narrativas que serão aqui 
apresentados foram pesquisados junto a conhecedores dos grupos Tariano e 
Tukano. Cada um desses grupos possui a sua própria história de origem e sua 
versão sobre os acontecimentos que dão significado a esses lugares. Assim, 
alguns locais, especialmente os que se localizam nas imediações de Iauaretê, 
podem apresentar significados e histórias diferentes conforme sejam narradas 
por conhecedores tariano ou tukano. Isso porque esse trecho do rio Uaupés 
é muito importante para ambos os grupos, assim como para os Desano, Pira-
-Tapuia, Wanano, Tuyuka e outros povos que vivem na região de Iauaretê, que 
também possuem suas próprias versões dessas narrativas. Por isso a importân-
cia de aprofundar e estender essas pesquisas.
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Palavra da equipe do CEPI

Quando em Iauaretê não havia muita gente como hoje, muitos dos lugares por 
nós pesquisados eram considerados sagrados, de respeito e perigosos. E quem 
fosse frequentar esses ambientes tinha que ter muito cuidado, evitava fazer 
muito barulho, preparava fogo com muito cuidado, cozinhava evitando o esca-
pamento de espuma da panela, não jogava os resíduos de comida em qualquer 
lugar, protegia a mulher gestante ou menstruada com seus benzimentos. Se o 
homem fosse marido da mulher gestante, também protegia para frequentar 
esses lugares. Segundo a tradição de nossos antepassados, esses lugares não 
eram usados de qualquer maneira e de qualquer jeito. Tudo tinha sua regra, seu 
controle e sua forma ideal de uso. 

Só que com o passar do tempo e com o crescimento populacional do povoa-
do, os wametisé (lugares sagrados) foram deixando de ser respeitados e vêm 
pouco a pouco se tornando como lugares quaisquer. Do mesmo modo, com 
a influência dos produtos, materiais e modos de viver dos não-indígenas, uma 
série de mudanças vêm afetando a vida dos povos indígenas. Começamos a 
usar dessas influências sem controle, provocando pouco a pouco o desapare-
cimento dos peixes e prejudicando nossa própria vida.  

Por isso iniciamos essa pesquisa, para mostrar aos moradores de Iauaretê, so-
bretudo às novas gerações, que existem diversos lugares em nossa região que 
devem ser respeitados e manejados com cuidado. Esses lugares guardam muita 
história e a memória dos tempos antigos, dos primeiros seres que passaram e 
viveram nestas terras, bem como do tempo dos primeiros ancestrais dos po-
vos indígenas dos rios Uaupés e Papuri. Os povos indígenas dessa região vivem 
aí há muitos séculos e talvez milênios. Sempre consideraram essas terras como 
suas casas, casas de origens, casas de suas vidas, casas sagradas. Por isso somos 
nós, povos indígenas dessa terra, que devemos conservar, preservar, proteger e 
dar segurança a esses lugares. 
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Nas imediações do povoado de 
Iauaretê 

Equipe do CEPI fazendo registro de lugar sagrado nas imediações de Iauaretê

O povoado de Iauaretê se localiza em um trecho do rio Uaupés muito impor-
tante em histórias e significados. Há muitos wametisé, lugares sagrados, onde 
a pequena cidade do índio foi se constituindo. Estes apresentam aspectos e 
pontos famosos na ótica dos indígenas de cada grupo étnico que vive na região, 
e cada qual possui a sua versão da história desses lugares, relacionada com a 
própria história de origem do grupo. Mas como tradicionais ocupantes da área, 
os Tariano (Bupô diiro masa) possuem uma relação muito especial com esses 
lugares e contam em detalhe eventos aí ocorridos nos tempos em que seus 
primeiros ancestrais chegaram nessas terras. Por isso a pesquisa sobre esse 
trecho se baseou sobretudo nos conhecimentos e narrativas dos Tariano do 
clã Koiwathe de Iauaretê.

A história de origem dos Tariano (Bupô diiro masa) e a chegada de seus pri-
meiros ancestrais à região da Cachoeira da Onça faz referência ao tempo dos 
homens-pedras. Naquela época qualquer pedra se apresentava como material 
fácil de ser mexido, manuseado, inscrito, removido. Hoje, todas elas são total-
mente duras, de difícil uso e quase impossível de serem manuseadas. Mas é por 
essa qualidade anterior que muitas pedras hoje têm desenhos, marcas, símbo-
los e registros feitos nos tempos dos homens-pedras, um patrimônio cultural 
e arqueológico de nosso povo. Estes sinais guardam as memórias e as histórias 
dos eventos ocorridos nestes tempos antigos. 
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☼ YÂÍ POEWA (A Cachoeira da Onça)

Segundo o conto do Sr. Bruno, da etnia Tariano, a origem da Cachoeira da Onça 
remonta a uma história muito antiga e muito longa, com acontecimentos que 
marcam cada pedra, cada praia, cada laje da cachoeira.  A versão dos  Tariano 
sobre esse lugar relaciona-se com a história de origem desse povo, já que são os 
tradicionais ocupantes da área onde hoje está localizado o povoado de Iauaretê. 

O lugar se relaciona com a História de Okômi e dos Filhos de Dentes de 
Onça (Yaí Piri Põ’ra). Okômi é o nome de um ancestral dos Tariano, um ser 
que veio do céu por meio do Bupô (trovão). Vivia nesse mundo com o grupo 
de Wirâ ou Um3khori Masã (“gente do tempo”, os Desano). Eles tinham uma 
relação de parentesco muito íntima com o Okômi1. Por isso, se a regra de ca-
samento fosse prevalecer como deveria, os Tariano não poderiam se casar com 
os Desano, porque eles são seus irmãos próximos. 

1  Okômi, ancestral dos Tariano. É um pássaro grande chamado de maçarico, que em  tukano se chama de wi-
wîru. Também era Yaí (pajé-onça) que tinha poder para fazer o bem ou mal e se transformava em qualquer coisa. 
Com o passar do tempo começou a comer pessoas de tanto se acostumar a comer carne crua que sobrava dos 
gente-onça.
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Cachoeira da Onça

Na Cachoeira da Onça viviam os Yaî Piri Põ’ra (Filhos de Dentes de Onça), 
por isso a cachoeira recebeu esse nome. Foram os primeiros habitantes na-
quele tempo. Só que eram gente-peixe (wa’i-masa). Era um grupo que crescia 
e aumentava o número de famílias e pessoas com o passar do tempo. Aí viviam 
tranquilos. No entanto, alguém os perturbava. Era Okômi, que vivia comendo os 
restos de comidas cruas que os Yaî Piri Põ’ra deixavam. Com o passar do tempo, 
o velho se acostumou a comer a carne crua e começou a comer os filhos dos 
Yaî Piri Põ’ra. Um dia os pais perceberam que alguns dos filhos não retornaram 
para casa e já suspeitaram do velho. Okômi por sua vez, percebendo que os Yaî 
Piri Põ’ra tinham se dado conta de seus atos, ficou com medo e não saiu mais de 
casa. De vez em quando, ficava apenas na porta cantando igual um pássaro cha-
mado de wiwîru (maçarico) e voltava para dentro. Às vezes, virava esse pássaro 
ao anoitecer. Assim conseguiu se esconder dos Yaî Piri Põ’ra por algum tempo. 
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1. Casa do Okômi  
(Morro do Cruzeiro) 

Morro do Cruzeiro, 2009

O Okômi morava no morro do Cruzeiro, 

ou seja, naquela época, esse lugar também 

era uma casa grande para os wa’î masa (gen-

te-peixe) e nessa casa vivia o velho Okômi. 

Esse homem era como um Deus, se trans-

formava em qualquer coisa, objeto e até ani-

mal, e a qualquer momento. Com ele que 

se originaram vários lugares mitológicos de 

pedras que se encontram na Yaî Poewa (Ca-

choeira da Onça). 

Hoje vive muita gente no morro do Cruzei-

ro. É um dos principais bairros de Iauaretê, 

onde se localiza o centro comercial e uma 

grande quantidade de casas. Porém naquela 

época era casa de wa’î massa, era um lugar 

perigoso. 
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2. Lago de Okômi  
(Porto do Cruzeiro) 

Porto do Cruzeiro, 2009

Os gente-onça não desistiram de pegar 

Okômi e fazer alguma coisa pela segurança 

de seus filhos que estavam sendo devorados. 

Eles se tornaram inimigos mortais do velho 

e começaram a persegui-lo sem cessar até 

que um dia conseguiram pegá-lo próximo a 

sua casa. O levaram para o porto e o colo-

caram no meio de duas pedras para despe-

daçá-lo. Mas como ele era Yaî (onça) con-

seguiu escapar e afundou na água. Por isso 

esse lugar se tornou fundo. Hoje esse lugar 

é o porto principal do bairro Cruzeiro, local 

onde atraca os barcos de grande porte. É 

também um local de acesso a pescaria. 

Aí se pega geralmente busa (mandi), utaboho 

wa’i (pescada), bukasero (ituim), oreró (suru-

bim) e até moó (piraíba). Mas hoje em dia 

só se pega em pequena quantidade por ser 

o lugar onde circula muitas rabetas diaria-

mente, o que ajuda a espantar os peixes. 

Pelas regras tradicionais mulheres grávidas 

e menstruadas e também pessoas em res-

guardo nem deveriam passar por aí. E os ve-

lhos dizem que não se deve comer os peixes 

pegos nesse lugar sem antes fazer os benzi-

mentos apropriados. 
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3. Wa’î Sera Gaa  
(Pedra Cuiú-Cuiú)

 Wa’î Sera Gaa

Depois de escapar do porto do Cruzeiro 

Okômi ficou um bom tempo escondido den-

tro da água. E um dia emergiu de mansinho e 

ficou encostado numa praia pequena que fica 

bem na boca do igarapé Wa’î Sera (Cuiú-Cuiú), 

onde ficou para respirar (surgimento do iga-

rapé Cuiú-Cuiú). Os inimigos que sempre es-

tavam a sua procura, reconheceram que era 

Okômi e foram pegá-lo. Mas o velho já estava 

atento e mais uma vez conseguiu escapar, se 

transformando em pedra e dando origem à 

wa’î sera gaa (pedra cuiú-cuiú). Aí começaram 

as Transformações do Okômi que livra-

ram o velho da morte por um bom tempo 

e deixaram uma série de lugares importantes 

no entorno da Cachoeira da Onça. Essa pedra 

fica no porto principal de Iauaretê. Ela é conhe-

cida por toda a população do distrito. Segun-

do contam os velhos, esse lugar era perigoso 

antigamente, não podia tomar banho por mui-

to tempo, nem brincar e gritar, nem mulheres 

menstruadas, gestantes e outros podiam pas-

sar por aí. Hoje já é diferente, muitos atracam 

rabetas, tomam banham e não observam mais 

essa regra. Com o crescimento do povoado 

ficou difícil controlar, por isso dizem que foi 

preciso benzer para amansar o lugar. O benzi-

mento para amansar um lugar perigoso ajuda a 

proteger as pessoas, mas, por outro lado, acaba 

também afugentando os peixes. 

4. U’uyũgaa  
(Pedra Abacate)

U’uyũgaa

Os Filhos de Dentes de Onça se sentiram 

fracassados diante de Okômi por não con-

seguirem pegá-lo. Resolveram, então, dar 

um tempo para que o velho esquecesse e 

se descuidasse. Passado algum tempo, a per-

seguição voltou. Conseguiram pegar o ve-

lho novamente, e mais uma vez ele escapou. 

Transformou-se em uma pedra chamada de 

pedra abacate. 

Fica no porto principal do bairro São Miguel, 

onde os alunos dos tempos de internato 

tomavam banho. Mas dizem que antigamen-

te, antes da chegada dos padres, mulheres 

menstruadas e pessoas em resguardo não 

podiam nem passar aí. É uma pedra enorme 

em formato cilíndrico. Ao lado dela tem ou-

tra com o mesmo nome, e no meio das duas 

tem espaço de pescaria. Qualquer pessoa 

tem acesso a esse lugar. Geralmente pegam 

bo’teâ (aracú), busa (mandi), bukâsero (ituim) 

e uhû (pacu). Os velhos dizem que é preciso 

benzer antes de comer os peixes capturados 

nesse local.
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5. Aâ Wi’i  
(Casa de Gavião)

Aâ Wi’i

Ainda fugindo dos filhos da gente-onça, nes-

se local, o velho Okômi se transformou em 

gavião. Os velhos dizem que não é bom co-

mer peixe desse local pois a pessoa pode 

sofrer de fome futuramente. A regra é mais 

rígida para mulheres menstruadas.

6. Ya’kâ Wa’iro  
(Cacuri do bodó) 

(sem foto disponível)

Nesse local se deu a transformação de Okô-

mi no peixe bodó, como um modo de disfar-

çar o reconhecimento de seus inimigos. Pois 

os mesmos continuaram o perseguindo até 

acabar com ele. Assim surgiu o ponto da ar-

madilha de pesca conhecida como cacuri de 

bodó. Não se deve quebrar as pedras desse 

local, caso contrário pode ocorrer o apare-

cimento de doenças que podem fazer muito 

mal às pessoas.   

Pedras sagradas da cachoeira da Onça, imediações do bairro Dom Bosco, Iauaretê
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7. Õsó D1poa  
(Cabeça do Jacaré) 

Õsó D1poa

Nesse local Okômi se transformou em jacaré. 

Esse é um ponto onde os Tariano costumam 

instalar a armadilha caia. Pegam principal-

mente s ’â (piramiri) e busa (mandi). 

8. Ãp1 Gaa  
(Pedra carangueijo)

Ãpu Gaa

Nesse local, ainda fugindo de seus inimigos, 

Okômi se transformou em carangueijo. Os 

Tariano instalam cacuri nesse ponto e pegam 

principalmente bo’teâ (aracú), busa (mandi), 

wa’i siru (cuiú-cuiú). Os conhecedores dizem 

que não se deve comer os primeiros peixes 

que entrarem na armadilha, estes devem ser 

jogados de volta no rio. E mulheres grávidas 

ou menstruadas não devem comer os peixes 

pegos nesse local. Nesse local há desenhos nas 

pedras (petróglifos) feitos pelos ancestrais.

Assim, o Okômi foi fazendo sua história, 

deixando vários nomes em pedras, em dife-

rentes lugares que hoje estão localizadas em 

toda Cachoeira da Onça.  Até o dia em que 

foi morto pelos filhos da gente-onça. Contu-

do, essa história é muito longa. Para registrar 

tudo, seria preciso um livro só para ela. Aqui 

apontamos alguns lugares importantes que 

fazem parte das transformações de Okômi e 

da história dos Tariano, e que formam hoje a 

Cachoeira da Onça.
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Descendo o médio rio Uaupés, 
até o sítio Campo Alto 

Afastando-se um pouco do povoado de Iauaretê, descendo o rio Uaupés, en-
contramos mais lugares importantes que se relacionam com as histórias con-
tadas pelos Tariano, mas também com outras histórias contadas por outros 
grupos que aí vivem. Há lugares sagrados ancestrais e lugares sagrados dos 
peixes. Vejamos o que pudemos registrar a respeito de alguns destes lugares.
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1. Di’i Gaá  
(Pedra Tuyuka) 

Di’i Gaá

Fica perto do sítio Dipâria Poewa (Cachoei-

ra de Arari-Pirá). É um lugar muito frequen-

tado na época da piracema, uma vez que 

perto dessa pedra existe lugar apropriado 

para essa festa dos peixes. 

Segundo a história dos Tariano, essa pedra 

se originou quando os Diroá (ancestrais dos 

Tariano) estavam procurando esse material 

(tuyuka) para confeccionar uma panela de 

barro e com ela preparar o veneno curare 

e suas armas para liquidar os Yaî Piri Põ’ra 

(Filhos de Dentes de Onça). Uma forma de 

vingança pela morte do Okômi. 

Nesse local dá para pegar alguns peixes como 

bo’teâ (aracu), uhû (pacu), bukâsero (ituim), 

busa (mandi), bu’û (tucunaré) e outros.
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2. Wĩhó Paa  
(Laje de Pedra Paricá) 

W5hó Paa

Também se localiza na Dipâria Poewa (Ca-

choeira de Arari-Pirá). Nesse lugar acontece 

a piracema de dipâria (arari-pira), peixe de 

escama grossa e pintada. Geralmente, acon-

tece antes da piracema de bo’teâ (aracú). 

Conforme a história dos Tariano, os Diroá 

juntaram-se nesse lugar para preparar to-

dos os tipos de venenos e armas que pu-

dessem usar para acabar com os Yaî Piri 

Põ’ra. Os besû (armas) eram: buêkat‡he 

(arco) e buekuhú (flecha), bupuwú (zaraba-

tana) e outros. 

Embora o nome do lugar seja wĩhô (paricá), 

não era especificamente o wĩhô que eles es-

tavam usando nesse lugar, na verdade era o 

veneno que estavam preparando. Por isso, 

não seria wĩhôpaa, mas sim nimâpaa. Esses 

venenos (curare) eram colocados na ponta 

das flechas e nas setas usadas com a zaraba-

tana, que serviam como munição. 
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3. Wĩhô  Pee  
(Buraco de Paricá) 

W5hó Pee

Depois de estar com todo material reunido 

para preparar bom veneno, os Diroá deram iní-

cio ao ritual para o processamento. Por isso, no 

meio dessa pedra tem um buraco que é a pa-

nela onde eles prepararam o veneno. Contam 

que eles também usaram o paricá para estarem 

bem concentrados durante o processamento. 

Os velhos dizem que antigamente não era 

permitido a circulação de pessoas nesse lu-

gar, era proibido chegar perto e muito menos 

ver o buraco. Uma vez, um senhor de nome 

Bibiano da Silva, que era morador do sítio de 

Arari-Pirá teimou dizendo que aquela pedra 

não fazia nada e foi lá para vê-la de perto. 

Logo que retornou para casa começou a sen-

tir calafrio e febre forte que quase o matou. 

Só assim começou a respeitar e informar aos 

outros como o lugar era perigoso.  

Mas hoje já é um pouco diferente, qualquer 

um pode ver, até os pesquisadores puderam 

chegar perto. Muitos pescadores têm acesso 

a esse lugar e por perto pegam peixes como 

bo’teâ (aracu), dipâr5 (arari-pirá), bu’û (tucuna-

ré) e até makoé (pacu). O lugar foi benzido, 

amansado. Por isso dizem que antes havia mui-

to mais peixe do que tem hoje. Mas alguns que 

conhecem ainda insistem que o local pode se 

mostrar bravo, exigindo cuidados. 

4. Ãhû Turi  
(Praia Pilhas de Beijú) 

Ãhû Turi

É uma praia solta que fica bem no meio do 

rio, mas aparece somente na época de es-

tiagem. Fica bem no início do estirão onde 

o peixe aracú (bo’teâ) faz festa de piracema. 

Quando chega véspera de enchente ela co-

meça a desmoronar até acabar. Indica o iní-

cio da época de cheia e é o sinal de que vai 

dar boa piracema. 

Sabe-se que logo abaixo dessa praia tem um 

igarapé no lado direito e outro do lado es-

querdo, na mesma direção. Indica que é uma 

das paredes da casa onde os peixes aracus 

fazem sua festa. A outra parede encontra-se 

nas pedras que ficam na direção do sítio do 

Sr. Armando de Lima. E o estirão que fica 

bem em frente ao sítio Cangatara (Wa’îtu 

Ditara) é o espaço reservado para as danças 

dos peixes aracús. Nessa casa que a pirace-

ma acontece, ou seja, é casa dos wa’î masa 

(gente-peixe).
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5.  Wa’î Pee  
(Buraco de Peixe)

Wa’î Pee

Fica quase na direção onde estão as pedras 

que marcam o limite da casa onde os peixes 

aracús fazem a festa. Está bem exposta e é 

de fácil acesso quando o rio está seco. Os 

peixes aracús que vem de outras partes dos 

rios e da terra, saem nesse buraco para par-

ticiparem da festa de piracema (desova). Os 

peixes aracús vem descendo e outros sobem 

para chegar até esse lugar. Por isso o esti-

rão de Cangatara (Wa’îtu Ditara) é o lugar 

de concentração antes da piracema deles. 

Depois eles retornam para seus lugares de 

origem. Essa também é uma casa sagrada dos 

peixes, que exige cuidado e respeito. 

6. Ilha Wãsiasá  

Ilha Wãsiasá

É nas redondezas dessa ilha que a maio-

ria dos moradores do centro de Iauare-

tê faz sua pescaria, sendo um lugar muito 

frequentado. Muitos dos pescadores fazem 

suas barracas e passam alguns dias pescando 

bukâsero (ituim), bo’teâ (aracú), nimatu (acará 

pintado), dipârĩ (arari-pirá), oreró (surubim) 

e até moó (piraíba). 
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7. Piitirí N1k1ro  
(Ilha de Bem-te-vi) 

Pesquisadores do CEPI fazendo registros 
em Piitirí N1k1ro

Essa ilha é totalmente formada de blocos 

de pedra. Quando é época seca aparece 

um buraco enorme aonde, segundo os co-

nhecedores, a cobra grande de nome Piitirí 

P5ro (cobra bem-te-vi) saía para dar sinal 

que estava chegando o inverno. Ela estica-

va sua cabeça e ficava cantando igual um 

bem-te-vi, o passarinho. Por isso os antigos 

deram esse nome. 

Era lugar muito perigoso, ponto sagrado dos 

peixes. Não podia passar por perto, senão 

se era puxado por essa enorme cobra. Mas 

dizem que agora o lugar já está amansa-

do pelo excesso de benzimento e muitos 

pescam por aí. Nessa área é comum pe-

gar bo’teâ (aracú), uhû (pacu), busa (mandi), 

bukâsero (ituim), bu’u (piranha), oreró (suru-

bim) e moó (piraíba). 

Por outro lado, dizem também que hoje há 

muito menos peixe nessa área do que havia 

algumas décadas atrás. Os velhos dizem que 

isso é fruto do excesso de benzimento para 

amansar, que afugenta os peixes. 
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Entrando pelo rio Papuri,  
até a cachoeira de Aracapá
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Imagem do satélite Landsat (2015).O Ahko Y5saha (rio Papurí), assim como o Diâ Posa (rio Uaupés), possui uma 
grande diversidade de lugares sagrados e mitológicos relacionados às histórias 
de origem dos povos Tukano e Tariano. Para os nossos avôs, a maioria dos pon-
tos de pesca surgiu porque os nossos ancestrais não queriam que passássemos 
por necessidades. Cada lugar mítico tem sua marca, seu sinal, através do qual 
nossos avôs se guiavam para preparar as armadilhas de pesca. E assim ao longo 
dos tempos foram ensinando aos seus descendentes as formas de sobreviver 
por meio da pesca. Com isso, surgiram também as normas e regras relacio-
nadas à pesca e a prática de be’tisehé (abstinência). Tudo isso surgiu para que 
pudéssemos viver em harmonia com a natureza.

;
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1. Osô´Gaa  
(Pedra do Morcego)  

Osô Gaa

É um dos pontos de pesca noturno. O pe-

trecho utilizado é a tarrafa. Antigamente se 

usava bukâwu (matapi). Como o lugar fica 

numa via com muito movimento de rabetas 

e voadeiras, a instalação de armadilhas como 

o wa’îro (cacuri) e outras fica prejudicada. 

Neste lugar são capturados os peixes busa 

(mandi), utâbohowa’i (pescada), s9’â (sardi-

nha), bu’û (tucunaré), bo’teâ (aracu) e wa’î 

yu’tu (peixe flamengo).

Como outros lugares do rio Papuri, esse lo-

cal está relacionado a tempos muito antigos, 

quando as primeiras mulheres conseguiram 

se apossar das flautas sagradas e fugiram em 

direção ao Papuri, chegando até a Cachoei-

ra de Aracapá. Segundo conta sr. Joaquim de 

Aracapá, elas eram filhas de Wãrâri, um de-

miurgo. Wãrâri tinha três filhas mulheres e 

um homem. Eles viviam num lugar chamado 

Niimâ Maa, no alto Uaupés. Um dia Wãrâri 

preparou as flautas sagradas e as escondeu 

no porto. 

Depois chamou seu único filho homem e 

lhe ordenou que despertasse às duas horas 

da madrugada para tomar banho e experi-

mentar os instrumentos sem que as irmãs 

vissem. As meninas escutaram a conversa. 

Às duas da manhã o pai tentou acordar o 

filho, mas não teve sucesso pois o menino 

dormia um sono profundo. Apenas as meni-

nas acordaram e avisaram o pai que estavam 

indo banhar. Demoraram um tempo, mas 

finalmente encontraram as flautas. Resolve-

ram fugir para que o pai não lhes tomasse os 

instrumentos. Na fuga, chegaram no Papuri. 

Nesse trecho do caminho ficaram cansadas 

e pararam. Aí prepararam uma espécie de 

kasâwa (girau) para colocar os instrumen-

tos e então descansar para seguir viagem. 

Elas queriam esconder esses instrumentos a 

qualquer custo para que os homens nunca 

mais pudessem se apoderar deles. 
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2. Ehû D1kari Wa’iro 
(Cacuri de pedaço de Timbó)  

Ehû D1kari Wa’iro

Local específico para armar cacuri na épo-

ca das cheias. Essa armadilha captura qua-

se todas as espécies de peixes que passam 

pelo rio Papuri. As espécies mais encontra-

das são: sĩ’â (sardinha), busa (mandi), utaboho 

wa’i (pescada), pawá (jandiá), doê (traíra), so’ô 

(peixe-espada), yõsô wa’i (peixe cachorro), 

wa’î yu’tu (peixe flamengo), bo’teâ (aracu) e 

makoé (pacu da cachoeira). 

Depois de capturado pelos gente-onça, Okô-

mi (ancestral dos Tariano) foi jogado neste 

lugar e arrastado entre as duas pedras que 

aí se encontram. A cabeça dele ficou presa 

entre as pedras e foi arrancada do corpo. 

Até hoje a cabeça dele se encontra neste 

local onde é instalada essa armadilha. 

3. Ehû d1kari  
(Pedaços de Timbó)

(sem foto disponível)

A origem e o nome desse lugar possuem 

algumas controvérsias conforme as 

narrações tariano ou tukano. Os primeiros 

dizem que foi o local onde o Okômi se 

transformou em pedaços de timbó para 

despistar os gente-onça. Os segundos 

contam que o nome do local foi um modo 

de enganar as mulheres de que aquilo se 

tratava de pedaços de timbó, já que na 

realidade eram miriá (flautas sagradas) que 

os homens tinham escondido das mulheres. 

Durante a cheia são feitas armações para 

bukâwu (matapi) no local. Mas também é um 

lugar onde se pesca com whêriwãso (caniço) 

e whêridaa (carretel). 
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4. Wa’û Poewa 
(Cachoeira do macaco 
zog-zog) 

Wa’û Poewa

Conhecido como Wa’û Poewa é um lugar de 

pesca frequentado no po’êku (época das che-

ias). Neste lugar se arma o caiá e cacuri. As 

espécies de peixes mais capturadas são: busa 

(mandí), s9’â (piramiri), só’ô (peixe espada), 

pawá (pacú) e yakâ (bodó). 

Proximo há um outro local conhecido como 

Diî maa, onde os gente-onça socaram o cor-

po do Okômi e depois começaram a comer 

sua carne para que ele desaparecesse de vez 

deste mundo. Mas graças ao ye’toawu, que 

nesse momento jogou de propósito um pe-

daço do dedo para longe fingindo espantar 

uma mutuca, Okômi pôde se salvar.  
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☼ TÕKAPÁ POEWA (Cachoeira de Aracapá) 

Cachoeira de Aracapá, Ohô Maa

A Cachoeira de Aracapá é um sítio sagrado muito importante para todos os 
povos que vivem na região do Papuri e Iauaretê. É formada por uma série de 
corredeiras, pedras, paranás e praias, cada qual com sua história e significado. 
Há também os petróglifos, desenhos nas pedras feitos pelos demiurgos e an-
cestrais. É considerada uma casa de flautas sagradas, onde os homens conse-
guiram finalmente tomar de volta as flautas sagradas que haviam sido roubadas 
pelas primeiras mulheres. 
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5. Yamâ Poewa 
(Cachoeira do Veado) 

Yamâ Poewa

É a primeira corredeira que compreende a Ca-

choeira de Aracapá. Aí são instaladas armações 

para matapi. A espécie de peixe mais capturada 

é o s’â (piramiri). Mas também pesca-se o bu’û 

(tucunaré), o makoé (pacu da cachoeira) e o ka-

samá (pacu preto). 

6. Ohô Maa  
(Paraná de Banana)

Petróglifo em pedra de Ohô Maa

O paraná tem esse nome devido a uma pe-

dra que aí se encontra chamada Ohôgaa, a 

pedra banana. Dizem que foi um local onde 

as mulheres esconderam as flautas sagradas 

para que os homens não pudessem encon-

tra-las. Outros dizem também que aqui o 

deus Ba´asebo, dono dos alimentos, ensinou 

às primeiras mulheres tudo sobre cultivo e 

preparação dos alimentos. Aí há desenhos nas 

pedras deixados por Ba´asebo. São também de-

senhos das mirações das flautas sagradas. É um 

lugar muito importante para todos os povos da 

região de Iauaretê. 

Durante a cheia, os pescadores armam o 

caiá, cacuri e matapi nesse lugar. Mas os ve-

lhos dizem que é preciso benzer para poder fa-

zer as pescarias. 

iauaretê miolo final 18 ago 2017.indd   118 18/08/2017   17:53:11



118 119parte III

Jo
ã

o
 A

r
Im

A
r
, 2

01
0

7. Sãrâ Maa  
(Igarapé Martim Pescador)

Sãrâ Maa

Outro lugar relacionado com a história do 

roubo das flautas sagradas pelas primeiras 

mulheres. Nesse local, Wãrâri, o pai das mu-

lheres, que estava a persegui-las desde que 

fugiram de Niimâ Maa com as flautas, se 

transformou em sãrâ (martim pescador) e 

ficou pousado espiando as filhas. Por isso o 

local é conhecido como Sãrâ maa.

Aí é possível pegar utaboho wa’i (pescada) e 

s9’â (piramiri). Os pescadores utilizam as ar-

madilhas caiá, cacuri e matapi, mas também 

pescam com malhadeira e caniço. 

8. Ewû Paa  
(Laje de Tabatinga)

(sem foto disponível)

É um local de pesca utilizado durante to-

das as épocas. Aí se instalada o matapi e se 

utilizado também o espinhel. Os conhece-

dores dizem que o lugar está ligado à histó-

ria da cobra-pirarucu. Depois que a cobra 

comeu o menino, ela veio para o rio Papuri 

para se esconder. Vendo isso o pai da crian-

ça se dirigiu para esta região e pernoitou 

neste local para tentar matar a cobra. O 

nome Ewû Paa surgiu pois o homem estava 

preparando matapi para capturar a cobra 

com ewû (tabatinga). 

9. Ewû Yaa  
(Igarapé Tabatinga)

(sem foto disponível)

É desse igarapé que o pai do menino retirou 

o ewû para preparar o matapi. Sua água é 

escura assim como a do Papuri. O local é 

frequentado para a pe-sca de doê (traíra) e 

os petrechos utilizados são a malhadeira, o 

caniço, po’o sehé (amarradores) e ni’kosehé 

(foguetinhos).
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Subindo o rio Uaupés,  
até a comunidade Umari 
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Imagem do satélite Landsat (2015).
As histórias registradas nesse trecho do rio Uaupés foram narradas por co-
nhecedores do grupo Tukano. Uma dessas histórias é a da cobra-traíra, que dá 
significado para muitos wametisé ao longo de todo o rio. Mas mesmo nas nar-
rativas dos conhecedores tukano há também alguns lugares que se referem à 
história de Okômi e dos Diroá, ancestrais dos Tariano. E existem ainda aqueles 
que são lugares sagrados dos peixes e outros animais, locais que possuem suas 
regras de manejo e que devem ser respeitados pelos pescadores. 
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1. Bati Yõa  
(Ponta do Balaio)

Bati Yõa

Ponta do Balaio é um lugar sagrado, conhe-

cido assim porque antigamente as mulheres 

que saíram da “canoa de transformação” 

ficaram tecendo balaio pensando nas coi-

sas ruins que tinham acontecido com elas, 

estavam muito tristes. Esse lugar é onde os 

grupos tariano de Iauaretê, principalmente a 

família tariana da comunidade Dom Bosco 

coloca cacuri. Antigamente os avôs desses 

tariano colocavam o cacuri mais acima do 

local onde as mulheres ficaram sentadas para 

tecer balaio, mas não pegavam muitos peixes. 

Agora, os descendentes deles colocam bem 

no local onde elas sentaram.  Aí se pega mais 

peixes como: bo’teâ (aracu), kasêrowa’i bo’tea 

(aracu pintado), makoé (pacu da cachoeira), 

busa (mandi), dentre outros.  A pesca nesse 

local só ocorre na época da cheia.

Os antigos quando pegavam peixes desse 

local faziam benzimento antes de comer, 

porque os velhos contam que as mulheres 

que comessem peixe desse local podiam ter 

filhos com cabeças grandes e achatadas. 
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2. Diâyo’o Yõa  
(Pedra Ariranha)

Diâyo’o Yõa

A pedra ariranha foi colocada nesse local 

pelo deus Õ’âkhu como uma espécie de vi-

gia, com o objetivo de pegar a cobra-traí-

ra que ele vinha perseguindo desde o local 

onde hoje está a comunidade Jutica. Mas a 

cobra conseguiu fugir dando um sopro de 

sono como tinha feito com vários outros 

animais que Õ’âkhu tinha deixado ao longo 

do rio durante a perseguição da cobra. 

Antigamente era proibido olhar para essa 

pedra, principalmente as mulheres jovens 

porque podiam ter filhos que choram mui-

to querendo comer. Não há armadilha tra-

dicional para pegar peixe nesse lugar, alguns 

chegam a pescar com linhas de pesca. Pegam 

mais busa (mandi) e só’ô (peixe espada).
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3. Akarã Gaa  
(Pedra Cancã) 

Akarã Gaa

Essa pedra era na verdade uma ave, akarãnu 

na língua tukano. Esse animal foi deixado por 

Õ’âkhu para avisar que a cobra-traíra esta-

va perto. Mas no dia em que a cobra estava 

vindo a ave ficou gritando e fazendo escân-

dalo. Assim a cobra percebeu e conseguiu 

fugir por outro caminho. Por isso, essa pe-

dra não pode ser vista principalmente pelas 

mulheres grávidas, porque podem ter filhos 

chorões, escandalosos e fofoqueiros. Não há 

armadilha de pesca nesse lugar porque a pe-

dra fica bem no meio do rio.

4. Õsô D1póa  
(Pedra Cabeça de Jacaré)

Õsô D1póa

É conhecida por esse nome porque foi tam-

bém um dos animais deixados por Õ’âkhu 

para ajudar a pegar a cobra-traíra. Mas a 

cobra fez o mesmo com ele. Com seu so-

pro o fez cair no sono profundo e depois 

passou sem ser percebida. Quando Õ’âkhu 

veio ver se a cobra tinha chegado, o jacaré 

estava dormindo. Com raiva, Õ’âkhu cortou 

a cabeça dele. 

Esse lugar não é muito frequentado pelos 

pescadores por ser um local de muita cor-

renteza na cheia, e na seca fica para fora da 

água. Além disso, ninguém pode olhar para 

essa pedra porque a pessoa pode ficar sono-

lenta e preguiçosa.
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5. Wetá  
(Pedra Goma)  

Wetá

Pedra que o Deus da comida Ba’asebo dei-

xou para nós, seus filhos. Os mais velhos ti-

nham muito respeito por ela. Pegavam uma 

outra pedrinha e raspavam na pedra Wetá 

até escorrer um líquido parecido com goma. 

Daí pediam à pedra que não faltasse goma na 

casa deles. Depois deixavam a pedrinha em-

baixo da bacia onde se espremia manicuera 

(yõkâ) e mesmo que a massa fosse pouca 

dava grande quantidade de goma. Também a 

pedra pode representar dois aspectos dife-

rentes em cada época. Às vezes a pedra indi-

ca que naquele ano não vai haver muita co-

mida; outras vezes indica que vai ter fartura. 

6. Aâ D1poa  
(Pedra Cabeça de Gavião)

Aã D1póa

Surgiu quando Õ’âkhu deixou o gavião para 

que ele pegasse a cobra-trairá (Doê p5ro), 

mas a cobra sempre se transformava em algo 

diferente e escapava. É o local onde a maio-

ria das pessoas de Iauaretê frequentam nas 

pescarias com o timbó, no meio de peque-

nas correntezas que formam quando o rio 

está seco. Antigamente era proibido tinguijar 

(puâ) nessas correntezas porque é o lugar 

onde o gavião está repousando. As pessoas 

que comem peixes desse lugar podem ter 

filhos sujos, chorões e que querem comer 

todo tempo. Mas mesmo assim, hoje em dia 

muitos tinguijam nesse local, pegando prin-

cipalmente os peixes ya’kâ (bodó), bukâsero 

(intuim), yukurupî (mandi negro) e outros pe-

quenos peixinhos. 
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7. Wasô Doka  
(Ponta Esperma)

Wasô Doka

É também conhecido como ponta seringa, 

porque o nome verdadeiro parecia inade-

quado para ser dito abertamente. Os antigos 

velhos não queriam falar sobre isso. Nesse 

lugar a mulher deixou escorrer o esperma. 

Na época da cheia o pessoal de Itaiaçu, do 

grupo Tariano, costumava colocar armadilha 

nesse lugar para pegar peixinhos, principal-

mente os piramiri (piabas). Mas dizem que 

atualmente ninguém mais coloca armadilhas 

aí, porque comer os peixes desse lugar es-

tava provocando uma doença que se instala 

no rosto da pessoa, principalmente no nariz, 

com aparecimento de bolhas purulentas. Os 

antigos já diziam que nesse lugar ninguém 

podia ver e comer os peixes pegos pois dava 

estrago.

8. W1há Wi’i  
(Casa do Sono) 

W1há Wi’i

Localizada perto da Cachoeira Mucura. Os 

pescadores que costumam colocar a arma-

dilha de pesca nesse lugar, como o cacuri, 

são do grupo Tariano. É onde Õ’âkhu dormiu 

após a longa viagem de descida do Uaupés 

perseguindo a cobra-traíra (Doê p5ro).

Antigamente os velhos mandavam não olhar 

para esse lugar. Até os animais paravam nes-

se lugar se fosse de tarde, porque só de 

olhar dava cansaço e sono. Hoje dizem que 

se comer os peixes pegos aí pode ter filhos 

sonolentos e preguiçosos. Mas mesmo assim 

alguns colocam cacuri. Os peixes que mais 

se pega são o wamu bo’tea (aracu dúme), di-

pârĩu (arari-pira), yehôwĩu (pirandira), bu’û 

(tucunaré). 
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9. Oá  
(Pedra Mucura) 

Oá

É um local sagrado onde está a mucura fê-

mea com seu pequeno filhote. As mulheres 

jovens, que se olharem ou tocarem nessa pe-

dra podem ter filhos grandes futuramente e 

podem com isso sofrer para dar à luz. Esse 

era o lugar onde os antigos habitantes da 

comunidade de Itaiaçu moravam. A pesca 

nessa cachoeira é praticada de forma bas-

tante intensa pelos moradores de Itaiaçu. 

Aí colocam armadilhas de pesca como ca-

curi e matapi. Os peixes mais pegos por 

essa armadilha são o dipârĩu (arari-pira), 

bo’teâ (aracu), wamu bo’tea (aracu dume), 

uhû (pacus).

10. Wéhk1á (Pedra Anta) 

(sem foto disponível)

É um dos lugares por onde a anta passou en-

quanto perseguia o animal cutivaia, quem lhe 

havia roubado a fruta Umari. A anta desceu o 

rio Uaupés atrás dele para tentar recuperar 

a fruta, mas não conseguiu. Por isso existem 

vários lugares com o nome da anta ao longo 

do rio. 

11. Yeseá Wi’i  
(Casa dos Porcos) 

Yeseá Wi’i

Esse lugar era a casa dos porcos onde os 

Diroá deixaram cair trovão testando a força 

da arma que roubaram na casa do velho Tro-

vão. Os Diroá são os ancestrais dos Tariano 

que mataram a gente-onça na Cachoeira da 

Onça. É onde a maioria dos moradores da 

comunidade local faz as pescas diárias. Co-

nhecido também como casa dos peixes é 

onde eles tinguijam na época da seca e co-

locam cacuri de bodó (yakâ wa’iro) no local 

onde há cachoeira. Antigamente era proibi-

do comer peixes desse lugar, porque podia 

pegar doenças quando caísse trovão. Parece 

que hoje poucos respeitam essa regra. Os 

peixes mais pegos no local são: ya’kâ (bodó), 

bukâsero (ituim), busa (mandi).
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12. Piitirí  
(Pedra Bem-te-vi) 

Piitirí

Carrega o nome da ave katîri em tukano. 

Essa pequena ave foi outro dos animais dei-

xados pelo Õ’âkhu para que avisasse quando 

a cobra-trairá (Doê p5ro) estivesse se apro-

ximando. Mas a ave, com muito medo, come-

çou a gritar antes da hora. A cobra percebeu 

e desviou por outro caminho. Antigamente 

os velhos não deixavam os jovens olharem 

para essa pedra porque os seus filhos pode-

riam nascer muito chorões.

13. Pĩno Diepeókaha 
(Pedra Ovo da Cobra) 

P5no Diepeókaha

Local onde está o ovo da cobra, bem na bei-

ra do rio. Antigamente, a cobra grande, “pai 

dos peixes”, ficava ao redor dessa pedra e 

dava um sinal de que a cheia seria grande e 

teria boas piracemas. Era um local perigoso, 

que exigia respeito e cuidado. Os moradores 

da comunidade Miriti colocam bem ao lado 

deste local o cacuri para pegar peixes como: 

makoé (pacu), wamu bo’tea (aracú dúme) e 

outros peixes bons.
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14. Wasôa Yõa  
(Seringa Ponta)

Wasôa Yõa

Também conhecido como ponta doce. Onde 

os benzedores benzem dando vida ao cora-

ção dos recém-nascidos antes de darem o 

primeiro banho na criança. Antes havia uma 

pequena comunidade no local, onde morava 

a família Alcântara. Mas hoje em dia é um sí-

tio sem moradores fixos, às vezes as famílias 

vão para lá para seus trabalhos e pescarias.

15. Nê’e Yãa  
(Igarapé Miriti)

Nê’e Yãa 

Igarapé muito frequentado por pescadores 

de Miriti, Itaiaçu e Iauaretê. As suas margens 

são repletas de buriti, por isso o nome do 

igarapé buriti (miriti). Durante a piracema 

dos kasêrowa’i bo’tea (aracu pintado) é nesse 

igarapé que os técnicos da piscicultura reti-

ravam os óvulos dos peixes bo’teâ (aracus) 

para depois procriarem as larvas nas incuba-

doras da estação de piscicultura de Iauaretê. 

A pesca nesse igarapé é durante o ano intei-

ro e há várias armadilhas de pesca que são 

colocadas pelos Tariano de Miriti. Utiliza-se 

o cacuri, o matapi e também as malhadeiras 

e linha de pesca. Lugar principal onde ocor-

re piracema na época da cheia, casa de festa 

dos peixes.
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16. Wãtî Sope Wi’i (Casa da 
Porta do Diabo da Rede)

(sem foto disponível)

Local onde os diabos da rede voltam para 

o descanso. Eles têm duas cabeças e pare-

cem estar sempre carregando redes. Nesse 

lugar, ao longo do estirão é que a maioria dos 

pescadores chegam para fazer a sua pescaria, 

seja na seca ou na cheia. Usam malhadeiras, 

anzóis, linha de pesca e outros apetrechos 

dos brancos. Pegam variedades de peixes, 

principalmente busa (mandi), utâbohowa’i 

(pescada), amá (anujá) e outros.

17. Ehû Yaa  
(Igarapé Timbó) 

Ehû Yaa

É um local muito frequentado por pesca-

dores de Umari, Itaiaçu, Miriti e Iauaretê. O 

igarapé leva esse nome por causa da grande 

praia que no verão aparece em sua foz. Nes-

sa praia existem insetos que vivem dentro 

da areia, chamados de yúkiis na língua tuka-

no. Na época da cheia ocorre a piracema dos 

kasêrowa’i bo’tea (aracu pintado). Os mora-

dores de Umari e Itaiaçu costumam colo-

car as armadilhas matapi e cacuri durante 

a piracema. Durante a cheia, os peixes mais 

pegos são o amá (anujá), busa (mandi), pawá 

(jandiá) e doê (traíra). Já na seca se pega mais 

doê (traíra), muha (jacundá), bo’teâ (aracú), 

bu’û (tucunaré) e outros. 

Por ser antiga localidade onde os mais ve-

lhos costumavam pescar não oferece ne-

nhum perigo de doenças ou estragos. Signi-

fica que foi bem protegido contra quaisquer 

males.
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19. Kahpi Duri  
(Monte de Kahpi) 

(sem foto disponível)

Local sagrado dos peixes, no meio do estirão 

da Ilha Cabeça do Papagaio, onde se encon-

tra o pote de kahpi dos peixes. Por isso se 

chama Kahpi duri. Como é a casa dos peixes 

(wa’i masã wi’i) existem vários tipos de car-

dumes nesse ponto. É um lugar que era pou-

co frequentado pelos antigos porque se con-

sumissem os peixes daí os filhos poderiam 

crescer muito faladeiros e fofoqueiros. Mas 

atualmente é um dos lugares mais frequen-

tados por muitos pescadores porque nessa 

localidade é possível pegar com maior facili-

dade, principalmente, bu’û (tucunarés), bo’teâ 

(aracus), bu’u (piranhas) e oreró (surubim). 

Mas os que são conhecedores advertem que 

esse é um local que devia ser mais respeita-

do, pois é casa sagrada dos peixes.

18. Muhî yaa  
(Igarapé Caranã)

Muhî Yaa

Frequentado mais pelos pescadores da co-

munidade local, Umari-cachoeira. Leva esse 

nome porque dentro do igarapé tem mui-

to caranã. Os pescadores colocam armadi-

lhas de pesca como o cacuri e matapi, além 

de usarem os aparelhos dos brancos como 

malhadeiras, anzóis, zagaia e outros. Pegam 

vários peixes nesse igarapé como: bo’teâ 

(aracú), muha (jacundá), amá (anujá), bu’û (tu-

cunaré), pawá (jandiá) e outros.
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21. Wéko Nukûparo 
(Praia de Cabeça do 
Papagaio)

(sem foto disponível)

Essa praia é um ponto de pesca bastante 

frequentado pelos moradores da comuni-

dade de Umari-Cachoeira e também pelos 

pescadores de Iataiaçu e Iauaretê. É possível 

pescar somente na época da seca, porque na 

cheia a praia fica coberta pela água. Nesse 

local se pega mais os peixes wa’isiru (cuiu-

-cuiu), busa (mandi) e outros.

20. Weko Nukúro Ku’sa 
(Estirão da Ilha de Papagaio)

Weko Nukúro Ku’sa

Bastante utilizado pelos pescadores de 

Umari em suas pescarias diárias com anzóis, 

malhadeiras e outros. O estirão começa na 

praia de papagaio e se estende até o igarapé 

Yu’u yaá. No verão e na cheia os pescadores 

fazem as suas pescas diárias, pegando prin-

cipalmente bu’û (tucunaré), muha (jacundá), 

wãriá (acará), bo’teâ (aracú), uhû (pacu) na 

seca e busa (mandi), bukâsero (ituim), amá 

(anujá) e pawá (jandiá) no período de cheia.
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22. Boôga Yõa  
(Ponta da Experiência) 

Boôga Yôa

Local frequentado pelos moradores da co-

munidade durante a seca e cheia. Aí colocam 

cacuri. Dizem que no meio do rio existe uma 

pedra grande com o nome de Boôga. Para 

os antigos essa pedra sustenta o matapi dos 

peixes (wa’î to’atu). Na verdade, os velhos di-

zem que essa pedra é uma cobra, que é o 

“pai dos peixes”. Por isso é um lugar sagrado 

dos peixes, que deve ser respeitado. 

23. Diî Paa  
(Laje de Sangue) 

Diî Paa

Fica no porto da comunidade Umari-

-Cachoeira, no tempo dos ancestrais 

(da gente-pedra) deu uma grande tro-

voada matando muita gente em Diî Paa.  

Nessa época, aquela gente foi morta e a 

pedreira toda ficou coberta de sangue. Por 

isso, na época da cheia os piramiris (piabas) 

passam nessa localidade sem cessar, lamben-

do o sangue que escorre nessa pedra. Anti-

gamente era proibido o consumo dos peixi-

nhos desse local, porque quem consumisse 

seria visto com mal olhado e seria julgado 

por aquilo que não fez; em outras palavras, 

seria azarento na sociedade.
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24. Hohôritikaha  
(Pedra Desenho)                   

Hohôritikaha                           

É uma pedra que possui marcas antigas, fei-

tas pelas antigas mulheres que estavam tris-

tes por algo de ruim que havia acontecido 

com seus companheiros. Sem saber o que 

fazer com tanta tristeza ficaram desenhando 

nessa pedra, melancólicas. Na cheia os mo-

radores de Umari fazem armadilha para pe-

gar peixes nesse lugar, especialmente o caia.
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25. Wamû Yaa  
(Igarapé Umari)

Wamû Yaa

É um dos lugares mais frequentados pelos 

pescadores da comunidade local e até o 

pessoal de Iauaretê vai pescar aí. Há tam-

bém muitos lugares sagrados nesse igarapé 

onde não se deve pescar. Se os peixes cap-

turados nesses lugares forem consumidos, 

podem provocar doenças e estragos. A mu-

lher deve tomar muito cuidado, porque se 

comer esses peixes os filhos podem nascer 

deficientes. 

É nesse igarapé que a cobra-trairá entrou 

para tentar fugir da perseguição do Õ’âkhu 

deixando vários lugares de pesca e pontos 

míticos. Há uma variedade de peixes que os 

pescadores pegam no igarapé. Os principais 

são o bo’teâ (aracú), bu’û (tucunaré), uhû 

(pacu), amá (anujá), pawá (jandiá), bukâsero 

(ituim), doê (traíra) e outros.
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26. Sibîa  
(Hemorróida)

Sibîa

É conhecido mais como “casa de transfor-

mação”, Pa’mûri Wi’i. Onde entrou os avós 

dos Tukano conhecidos como Bu’û, que vi-

vem hoje na comunidade Umari. A pedra 

tem o formato do corpo de uma mulher. Na 

época da subida dos piramiri (piabas) eles 

encostam nesse local porque estão chegan-

do perto do corpo da mulher. Na brecha 

que se encontra bem ao lado fica um ca-

curi que os moradores de Umari colocam. 

Pegam sobretudo uhû (pacu), bo’teâ (aracú), 

só’ô (poraquê ou peixe-espada) e ãyâ (ar-

raia). Mas os velhos dizem que se a pessoa 

comer muito os peixes desse local pode ter so-

mente filhas mulheres.
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27. Pĩrô Dokewã’ka 
(Cobra Pedra Batida)

 P5rô Dokewã’ka

Onde a “canoa da transformação” bateu 

contra essa pedra p5rô dokewã’ka, ela marca 

por onde a canoa de transformação passou. 
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considerações finais 

Esperamos que essa publicação possa ajudar os moradores de Iauaretê a en-
tender melhor a realidade do povoado e a encontrar caminhos sustentáveis 
para a superação de alguns dilemas e dificuldades aqui apontados. Além dos 
dados sobre demografia, economia, escolaridade, pesca, consumo de peixes, 
percepções dos moradores sobre mudanças no tempo e outras informações 
relevantes que a publicação traz, ao longo do livro apontamos também diver-
sos temas importantes para pesquisas futuras. O objetivo é inspirar professo-
res, alunos e outros interessados a realizarem novas investigações que possam 
contribuir com a compreensão da realidade atual, não só de Iauaretê, mas da 
região do Rio Negro como um todo. Pois conhecer é o primeiro passo para 
que se possa enfrentar os problemas que têm afetado a vida das comunidades. 

Também esperamos renovar a discussão sobre a importância de se valorizar 
os conhecimentos tradicionais, em especial aqueles relacionados ao manejo do 
território e dos recursos. Pois foi com base nesses saberes que os antepas-
sados puderam conservar e preservar a natureza e as áreas de pescarias de 
forma sustentável, mantendo-as para as futuras gerações. Portanto, é responsa-
bilidade das gerações atuais cuidar dessa herança e fazer como eles, deixando 
um território saudável para os filhos e netos.
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Foi com essa preocupação que os pesquisadores do CEPI, de modo coordena-
do com o censo de pesca, iniciaram as pesquisas sobre os lugares sagrados 
e lugares importantes de pescaria na região de Iauaretê. O trabalho é uma 
amostra da riqueza de lugares e histórias que a região guarda. Sabe-se que há 
ainda muita coisa a ser investigada, documentada, revista e divulgada pela e para 
as novas gerações. O que apresentamos aqui é somente um primeiro esforço 
que pode ajudar e incentivar os jovens a se interessarem pelo assunto e tam-
bém incentivar os velhos conhecedores a dialogarem e transmitirem os seus 
conhecimentos para seus filhos, netos e outros interessados. 

Gostaríamos de lembrar, por fim, que a necessidade de empreender novas 
pesquisas sobre os wametisé (lugares sagrados) no entorno de Iauaretê, mas 
também em outras regiões do Rio Negro, já vem sendo discutida desde 2006, 
quando a Cachoeira da Onça foi reconhecida pelo Estado brasileiro, por meio 
do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) como Pa-
trimônio Cultural do Brasil e Lugar Sagrado dos Povos dos Rios Uaupés e Pa-
puri. Com as oficinas de mapeamento e outras ações empreendidas no decor-
rer do processo de reconhecimento, ficou claro que além da Cachoeira havia 
muitos outros lugares importantes na região de Iauaretê, ao longo dos rios 
Uaupés e Papuri. Do mesmo modo, povos e comunidades de outras regiões do 
Alto Rio Negro também começaram a reivindicar ações para a valorização dos 
lugares sagrados de seus territórios tradicionais.
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Foi a partir disso que uma iniciativa maior de documentação de lugares sagra-
dos começou a ser pensada dando origem ao projeto Mapeo. O objetivo é con-
tribuir para a valorização de lugares sagrados e dos conhecimentos sobre as 
paisagens dos povos indígenas que vivem nos territórios de fronteira entre o 
Brasil e a Colômbia, em especial no Rio Negro. Desde 2010, quando começou 
a ser construído, o projeto vem recebendo apoio de instituições e associações 
indígenas no Brasil e na Colômbia. No Brasil os parceiros são a FOIRN e al-
gumas de suas associações de base, o ISA, o IPHAN e, recentemente, a FUNAI 
através da CRRN (Coordenação Regional Rio Negro). 

Quando o CEPI resolveu iniciar a pesquisa sobre os lugares sagrados no en-
torno de Iauaretê, vinculada à problemática da pesca e do manejo de peixes 
na região, esse projeto estava começando a ser discutido. Hoje um dos pon-
tos centrais das inciativas desenvolvidas na região é justamente o incentivo 
e apoio às discussões comunitárias sobre as regras de conduta e manejo que 
devem guiar o uso dos territórios, dos locais de pesca e o cuidado com esses 
lugares especiais10.

10  Quem quiser saber mais sobre o projeto pode consultar o livro “Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial 
do Noroeste Amazônico: Cartografia dos Sítios Sagrados: iniciativa binacional Brasil-Colômbia”, publicado em 2014. 
Em Iauaretê é possível encontrá-lo na bilbioteca da Escola São Miguel, do CERCI e também na sede da COIDI. 
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No atual contexto, em que se discute a elaboração e implementação de um 
Plano de Gestão Territorial e Ambiental para os territórios indígenas do Rio 
Negro, construído de modo participativo e com envolvimento de todas as 
comunidades, essas questões relacionadas aos lugares sagrados e às regras e 
acordos de manejo ganham uma importância especial. Respeitar esses lugares 
e fazer o manejo adequado dos locais utilizados para a pesca e outras ativi-
dades é um modo de contribuir para a proteção do território e da própria 
vida de todos os moradores de Iauaretê e região. É também um modo de 
contribuir com a manutenção de um mundo mais equilibrado e saudável para 
as novas gerações.  
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glossário de siglas

CEPI Centro de Pesquisadores Indígenas de Iauaretê

CERCI Centro de Revitalização das Culturas Indígenas de Iauaretê

COIDI Coordenadoria das Organizações Indígenas do Distrito de Iauaretê

CRRN Coordenação Regional Rio Negro / FUNAI

DSEI Distrito Sanitário Especial Indígena

FAO Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura

FOIRN Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro

FUNAI Fundação Nacional do Índio

INPA Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

IPHAN Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

ISA Instituto Socioambiental

PDPI Projeto Demonstrativo dos Povos Indígenas
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COIDI  |  CEPI   |  CERCI  | Escola Indígena São Miguel

O Instituto Socioambiental – ISA é uma associação sem fins lucrativos, 
qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
(Oscip), fundada em 22 de abril de 1994, por pessoas com formação 
e experiência marcante na luta por direitos sociais e ambientais. Tem 
como objetivo defender bens e direitos sociais, coletivos e difusos, 

relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos 
povos. O ISA produz estudos e pesquisas, implanta projetos e programas que 
promovam a sustentabilidade socioambiental, valorizando a diversidade cultural 
e biológica do país.

Para saber mais sobre o ISA visite: www.socioambiental.org

Conselho Diretor: Jurandir M. Craveiro Jr. (Presidente), Tony Gross (Vice-
presidente) Geraldo Andrello, Marcio Santilli, Marina Kahn, Neide Esterci 
Secretário Executivo: André Villas-Bôas

O Programa Rio Negro promove e articula processos e múltiplas parcerias a fim de 
construir uma plataforma de gestão transfronteiriça pela melhoria da qualidade de 
vida, valorização da diversidade socioambiental, segurança alimentar e produção 
colaborativa e intercultural de conhecimento na Bacia do Rio Negro, no contexto 
do Noroeste Amazônico. Trata-se de um território de diversidade socioambiental, 
um hot spot para a conservação e salvaguarda do patrimônio socioambiental, 
cuja extensão é de 71 milhões de hectares compartilhados por quatro países: 
Brasil, Colômbia, Guiana e Venezuela. São 45 povos indígenas, dois patrimônios 
culturais do Brasil: Cachoeira de Iauaretê e Sistema Agrícola Tradicional do Rio 
Negro. Cerca de 62% do território está sob alguma forma de proteção legal: 98 
territórios indígenas, reconhecidos oficialmente, e 15 ainda sem reconhecimento, 
23 Unidades de Conservação de Proteção Integral e 11 de Uso Sustentável.
O Programa Rio Negro mantém importantes parcerias com a Federação das 
Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn), Hutukara Associação Yanomami 
(HAY), Conselho Indígena de Roraima (CIR) e com outras organizações da sociedade 
civil e instituições de pesquisa.

 

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 cerca de 700 comunidade e 
sítios, onde habitam mais de 55 mil índios, compreendendo quase 10% da 
população indígena do Brasil, pertencentes a 24 grupos étnicos diferentes, 
representantes das famílias linguísticas Tukano, Aruak e Maku, numa área 
de 116.000 km2 no Noroeste Amazônico Brasileiro. A FOIRN foi reconhecida 
como entidade de utilidade pública estadual pela Lei nº 1831/1987.

DIRETORIA EXECUTIVA DA FOIRN – 2017 a 2020
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 

ISA SÃO PAULO 
Av. Higienópolis, 901, 01238-001, São Paulo (SP) tel: (11) 3515-8900 / fax: (11) 3515-8904  
isa@socioambiental.org

ISA BRASÍLIA 
SCLN 210, bloco C, sala 112, 70862-530, Brasília (DF) tel: (61) 3035-5114 / fax: (61) 3035-5121  
isadf@socioambiental.org

ISA MANAUS 
Rua Costa Azevedo, 272, 1º andar, Largo do Teatro,  
Centro, 69010-230, Manaus (AM)  
tel/fax: (92) 3631-1244/3633-5502
isamanaus@socioambiental.org

ISA SÃO GABRIEL 
Rua Projetada, 70, Centro, Caixa Postal 21, 69750-000,  
São Gabriel da Cachoeira (AM)  
tel/fax: (97) 3471-1156
isasgc@socioambiental.org
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A bacia do rio Negro e Barcelos no contexto do Noroeste Amazônico
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“Tudo mudou, não é mais como antigamente” 

“Estamos fazendo a mudança para outro tempo”

“O clima está muito diferente em comparação com o passado”

“Em vez de seca é cheia e em vez de cheia é seca” 

“Todas as épocas estão trocando de tempo” 

“Hoje tem muita ventania, trovejada e surgimento de novas 
doenças”

“Quando eu era criança tinha muito peixe e o rio não enchia como hoje.  
Agora a pesca está ficando difícil”

“Antigamente dava para pescar tranquilo,  
mas agora não dá por causa da chuva que vem quase todo dia” 

“Os peixes não acham mais o tempo certo para procriar”

“O ritual dos peixes está mudando de lugar”

“Acho que o chefe dos peixes está subindo para as cabeceiras 
dos rios porque nós não respeitamos suas moradas” 

“Estão destruindo as pedras sagradas”

“Tem fezes no rio, plástico, e assim vai poluindo e contaminando 
o rio”

“Antigamente a água do rio Uaupés era clara, mas agora está suja”

“São os brancos que fazem isso e nós que sofremos as consequências”

“É preciso benzer para que pare com isso” 
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