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RESUMO

Este  trabalho  procura  apresentar  uma  reflexão  acerca  da  distintividade  cultural  e  do
pertencimento territorial dos Awá-Guajá. O objetivo desta reflexão é o entendimento de como
os Awá se constituem como sociedade, e como a partir de suas relações com o ambiente, estes
articulam o seu modo de ser e os seus saberes. Os Awá habitam uma região conhecido como
Pré-Amazônia,  próximos  da  fronteira  do  Maranhão  com o Pará.  Desde  o  contato  com o
"Estado Nacional" e as diferentes instituições que o compõem, os Awá vivem em um contexto
de invasões e ameaças as seus territórios de ocupação tradicional. Por meio de um diálogo
com as teses de outros antropólogos, relatórios e documentos de processos legais, e também
com alguns conceitos propostos pelo antropólogo  Tim Ingold, este trabalho procura realizar
uma série de inferências acerca do esforço de articulação, e de inscrição da identidade Awá no
espaço.

Palavras-Chave: Awá-Guajá; Taskscape; Paisagem; Território; Etnicidade.



ABSTRACT

This work seeks to present a reflection about the cultural distinctiveness and territorial
belonging of the Awá-Guajá. The aim of this reflection is the understanding of how the Awá
are as a society, and as from their relations with the environment, these articulate its mode of
being and his knowledge. The Awá people inhabit a region known as Pre-Amazonia, close to
the border of  Maranhão and  Pará. Since contact with the "National State" and the different
institutions  that  compose  it,  the  Awá live  in  a  context  of  invasions  and  threats  to  their
territories  of  traditional  occupation.  Through  a  dialogue  with  the  positions  of  other
anthropologists, reports, and documents of the legal processes, and also with some of the
concepts  proposed by the anthropologist  Tim Ingold,  this  work seeks to make a  series of
inferences about the effort of articulation, and registration of the identity of the  Awá in the
space.

Keywords: Awá-Guajá; Taskscape; Landscape; Land; Ethnicity.
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1. Introdução

Esta  monografia  é fruto  de  uma  série  de  leituras  acerca  de  pesquisas  e  teses,

previamente  escritas  sobre  os  Awá.  Os  objetivos  estabelecidos  para  este  trabalho  eram,

inicialmente, o de observar, em primeira mão, como os territórios dos  Awá são articulados,

acompanhando os seus deslocamentos entre diferentes lugares significativos para seus grupos.

O propósito era de, por meio da observação destes deslocamentos, bem como dos marcos no

espaço dos Awá, que neste caso são os seus Har kwaə , compreender de forma mais acurada o

modo como se articulam como sociedade. Outro objetivo era o de observar em loco como, a

partir das suas relações com o espaço, são articuladas uma série de categorias nativas, modos

de  conhecimento,  assim  como  toda  uma  construção  identitária  e  a  comunicação  da

distintividade cultural dos Awá. Entretanto, por razões que estavam além do meu alcance, não

foi  possível  a  realização de  trabalho de campo,  o  que não significa  que abri  mão destes

objetivos iniciais. Pelo menos, não completamente.

Uma vez que não pude ir a campo, realizei minha pesquisa tendo como base as teses

de outros antropólogos, assim como cartas, relatórios e documentos referentes a processos e

disputas  enfrentados  pelos  Awá.  Tendo  em  mão  estes  materiais  então,  procurei  nesta

monografia, descrever os processos de ocupação dos territórios Awá, com foco na dimensão

processual  destes  acontecimentos.  Foi  explorado  todo  o  contexto  socioambiental  da

construção do  Projeto Grande Carajás. No decorrer do texto, também tento explicar o que

foram  as  Frentes  de  Atração,  e  como  estas  operavam,  para  atrair  os  Awá aos  Postos

Indígenas. Busquei também incluir as concepções da própria FUNAI sobre a ideia de Frente

de Atração e Posto Indígena. Outro aspecto que esta monografia procura cobrir se refere as

categorias nativas, e os contextos em que estas são utilizadas. Toda esta gama de aspectos

analisados durante a monografia tem o objetivo de proporcionar uma reflexão sobre como os

Awá inverteram todas as formas, consideradas pelo Estado-Nação, de pensar o território, por

meio de sua distintividade.

Os  Awá foram “redescobertos”  pela  etnologia  acadêmica  no  contexto  em que  um

interesse renovado acerca dos povos Tupi passa a se manifestar. Esta atenção renovada se dá

“coincidentemente” com a ocasião em que a Companhia Vale do Rio Doce, CVRD, passa a

financiar projetos em “benefício” dos Awá, como contrapartida para obter recursos do Banco

Mundial, destinados a projetos de mineração. O antropólogo Viveiros de Castro explica que o

interesse pelos povos Tupi se deu justamente em um contexto de contatos forçados, ocorridos

justamente pela implementação de grandes projetos. Já o antropólogo João Pacheco de
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Oliveira, no ensaio “Uma Etnologia dos ‘Índios Misturados’?” de 1998, realizou uma análise

das  “emergências  étnicas  no  nordeste  brasileiro”.  De  acordo  com  Pacheco  de  Oliveira,

faltava  um  interesse  acerca  das  populações  tradicionais  desta  região,  por  parte  dos

antropólogos. Este desinteresse pelos índios do Nordeste ocorreu por conta de uma alegada

“baixa distinção cultural”,  e o fato de que muitos já estariam “integrados” às populações

regionais, e “incorporados” nas economias locais.

Desta forma, diferentemente do contexto amazônico, onde o foco de pesquisadores de

diferentes áreas estava em proteger e manter os territórios indígenas de invasões, no Nordeste

a prioridade era “restauração” ou, o “reestabelecimento”, dos territórios dos povos indígenas,

assim como a desconstrução do discurso de que a miscigenação seria a única forma pela qual

estes grupos poderiam sobreviver e obter reconhecimento de suas terras e práticas.

As principais fontes textuais, além das diversas fontes teóricas da Antropologia, foram

as dissertações de mestrado do antropólogo Guilherme Cardoso e de Bruno Ferreira, o Laudo

Antropológico da antropóloga  Eliane O’Dwyer sobre os  Awá, e os trabalhos de  Tim Ingold

acerca do conceito de Taskscape. 

Os trabalhos do antropólogo Uirá Garcia em “Karawa: a caça e o mundo dos Awá-

Guajá”, de 2010, e da antropóloga  Loretta Cormier em “Kinship with Monkeys”, de 2003,

serviram como uma fonte de explicação para uma série de categorias nativas dos Awá. Estes

trabalhos também possuem uma extensa explicação sobre as dinâmicas de socialização dos

Awá,  e  inferências  das  diferentes  categorias  nativas  acionadas  durante as  interações  deste

povo com diferentes atores sociais.

Na dissertação “Uma Leitura sobre a Identidade e Etnicidade na Literatura sobre os

Awá”,  Cardoso (2013) propõe uma discussão acerca da Identidade e Etnicidade dos  Awá,

assim como sobre os conceitos de “grupo”, “etnicidade” e “territorialização”. O antropólogo

também procura inferir  sobre como os  Awá se constituem como um “coletivo étnico”.  Já

Ferreira (2011), na dissertação “A Reprodução do Modo de ser Awá”, busca, a partir de ideias

acerca dos processos de Territorialização, inferir sobre a dinâmica de socialização dos Awá.

Muito do que é apresentado em sua tese foi baseado em notas de seus trabalhos de campo,

realizados entre os anos 2008 e 2009.

Outro texto utilizado nesta monografia foi o Laudo Antropológico de Eliane O’Dwyer,

de 2002. Este foi um texto escrito em um contexto de disputas territoriais, voltado para um

meio  que  não  o  acadêmico.  Trata-se  de  uma  produção  de  um  conhecimento  que,

fundamentado em uma série de saberes acadêmicos, é voltado para a linguagem utilizada no

campo  Justiça  Federal.  A necessidade  do  trabalho  de  Eliane O’Dwyer se  deu  diante  do
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questionamento da Agropecuária Alto Turiaçu com relação a demarcação da Terra Indígena

Awá. O argumento utilizado pela Pecuária era a falta de “vestígios” da presença dos Awá, ou

dos seus aldeamentos. Desta forma, a antropóloga realizou um esforço para romper com a

“definição arquelógica de vestígios e da evidência como técnica jurídica, na medida em que

ambas  tentam  oferecer  uma  prova  ou  contraprova  através  de  circunstâncias  externas  e

relacionadas de acordo com o ponto de vista do observador” (O’DWYER, 2002, p. 12)

Finalmente o livro “Perception of the Environment”, do antropólogo  Tim Ingold, foi

uma fonte teórica importante para pensar a territorialidade dos Awá. De acordo com as ideias

propostas neste livro, as atividades de caça e coleta não se resumem apenas a uma forma de

sobrevivência e uma forma de organização social. A caça e coleta, de acordo com  Ingold,

também podem ser tratadas como uma forma de percepção do mundo, definindo um mapa

cognitivo de uma sociedade, a sua identidade, bem como sua forma de relação com o espaço

ao seu redor. Esta relação, por sua vez, marca toda uma forma de habitação de um espaço,

bem como gera um impacto a longo prazo na Paisagem. Esta perspectiva permite pensar que,

mais  do  que  um  constructo  social,  no  qual  cada  mente,  individual  e  coletivamente,  se

desenvolve, a  Paisagem, articulada pelo modo de ser dos  Awá, pode ser compreendida pela

combinação de fatores que estão diretamente ligados, mas não se limitam, a toda uma série de

consequências da ocupação humana a longo prazo em um determinado espaço.

2. Quem são os Awá?

Os Awá constituem um grupo que habita a  Pré-Amazônia Maranhense, próximos da

fronteira do estado do Maranhão com o Pará, no limite oriental da  Floresta Amazônica. Os

Awá são descendentes de grupos Tupi-Guarani, que entre os séculos XVIII e XIX migraram

das regiões do Xingu, e do Tocantins, para o Nordeste Amazônico. Hoje os  Awá vivem na

região entre os rios Pindaré, Turiaçu e Gurupi. Habitam as  Terras Indígenas Alto Turiaçu,

Awá, Caru e Araribóia. De acordo com dados de 2012, emitidos pelo Sistema de Informação

da Atenção à Saúde Indígena,  Siasi/Sesai, existem cerca de 360 Awá. Falam um idioma do

subgrupo  VIII  da  família  linguística  Tupi-Guarani.  São  classificados,  de  forma

completamente exógena, com sendo nômades, bem como caçadores/coletores.

Cardoso (2013) admite que a pergunta “Quem são os Awá?” é uma questão difícil de

responder. Isto por conta da dificuldade em se traçar uma narrativa histórica acurada acerca

dos  Awá, sobretudo em tentativas de descrever períodos que datam do Brasil Colônia até o

início do século XX. Desta forma, muito do que está disponível sobre os Awá, deste período, é



4

baseado  em  hipóteses,  que  procuram  compreender  aspectos  como  os  seus  movimentos

migratórios no decorrer da História.

Cardoso (2013),  em sua dissertação, propõe uma discussão acerca da  Identidade e

Etnicidade dos  Awá,  assim como  sobre  o  próprio  conceito  de  “Etnicidade”.  Já  no  texto

“Instrumentos de Bordo”, do antropólogo  João Pacheco de Oliveira Filho, também é feita

uma reflexão sobre o que seria Etnia, e como este conceito influencia a ideia de identidade de

determinados grupos. Neste trabalho,  João Pacheco (2012) procura desconstruir a ideia de

que  existem  “elementos  definidores”  de  uma  determinada  etnia.  De  acordo  com  o

antropólogo, fatores como descendência comum, visão de mundo, língua e religião própria,

não são suficientes para formar, ou mesmo definir uma etnia. Por outro lado, uma unidade

política pode vir a se tornar um dos elementos constitutivos de uma etnia. João Pacheco dá

atenção especial às categorias e práticas nativas. São a partir destas que um grupo se constrói

simbolicamente.

Cardoso, baseado em uma série de textos prévios acerca dos  Awá, observa que, um

conjunto de conceitos acerca dos Awá, e até mesmo os significados nos usos do termo “Awa”,

são  apresentados  como  algo  de  difícil  compreensão,  senão  problemáticos.  De  um  modo

simplificado,  “Awa”  significa  humano.  Porém,  mais  do  que  expressar  uma  suposta

humanidade, este termo aponta para a forma como os  Awá estabelecem relações entre si e

com os outros de fora de seus grupos.

O’Dwyer (2002) afirma que, os  Awá são estigmatizados por outros povos indígenas

com quem compartilham a região em que vivem. Povos indígenas como os Ka’apor afirmam

que, os  Awá não são humanos, pois vivem como “animais”,  por conta de seus constantes

deslocamentos pela floresta, e produção de uma cultura material comparativamente “inferior”

à  de outros  povos  indígenas  que habitam a  região.  Entretanto,  O’Dwyer observa  que,  os

próprios  Awá revertem  este  estigma  de  “animalidade”,  por  meio  da  afirmação  de  sua

“humanidade”.  Desta  forma,  a  antropóloga  procura  evidenciar  que,  o  contraste

animalidade/humanidade pode ser um dos elementos por trás dos processos de articulação de

identidades, que também opera por meio de contrastes.

Citando  o  antropólogo  Viveiros  de  Castro,  que  adota  o  modelo  teórico  do

Perspectivismo,  Cardoso (2013) explica que, o critério de “humanidade”, ou a falta desta, é

utilizado por diferentes povos como uma “propriedade diacrítica”. Não se trata da distinção

entre “humanos” e “não-humanos”, mas da diferenciação entre o “eu” e o “outro”, ou entre o

“nós”  e  o  “eles”.  Assim,  estas  categorias  servem  para  determinar  as  relações  que  são

estabelecidas entre diferentes grupos.
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De acordo  com  Viveiros  de  Castro (1986),  a  categoria  “humano”,  entre  os  povos

indígenas, refere-se mais a uma condição social, do que a uma característica biológica. Desta

forma,  Viveiros de Castro afirma que a “humanidade”,  entre os povos ameríndios,  estaria

relacionada com a Agência e a constituição do próprio sujeito. Apoiando-se nesta perspectiva,

Cardoso (2013)  procurou analisar  as  relações  estabelecidas  entre  os  Awá,  com diferentes

atores, e em variados níveis. Assim, o antropólogo procurou entender em que contextos os

Awá utilizam a categoria “humanidade” como forma de definir Agências e Sujeitos.

Cardoso aponta  problemas  com a  autodefinição  dos  Awá-Guajá.  São múltiplos  os

significados por trás do conceito de “humano”, entre os Awá. Estes significados, bem como as

categorias  nativas  acionadas,  dependem  dos  contextos  em  que  este  conceito  é  utilizado,

definindo-se sobretudo, a partir do tipo de relação na qual os Awá se engajam.

Conciliando as perspectivas propostas por Lévi-Strauss (1976) e Fredrik Barth (2000),

Cardoso (2013) explica que, o fenômeno da diversidade cultural  é fruto de uma série de

contatos e apropriações entre diferentes sociedades. Desta forma, ao articularem uma série de

sistemas  de  classificações,  são  estabelecidas  “Fronteiras”.  Diferentes  grupos  elaboram

diferentes formas de classificação para definir o “outro”. Isto pode envolver a atribuição de

variados graus  de “humanidade” e  estigmas  que é o  que  pode ser  visto  nos  sistemas  de

classificações  dos  Awá.  Em um dos  sistemas  de  classificação  em que  o  termo  “Awa”  é

empregado,  os  Awá utilizam  as  palavras  “Awa-Te”,  para  se  referirem  aos  “humanos

verdadeiros”,  e “Awa-Mihú ”ə ,  que quer dizer “humano selvagem”,  “perigoso”,  “inimigo”.

Existe também a categoria “Amo Awa”, que significa “Outro Humano”. 

Cardoso (2013) observa que, povos como os Guajajara,  Ka’apor e Tembé veem nos

Awá um grupo contrastante e homogêneo. Esta homogeneidade e contraste seriam o suficiente

para  que  os  Awá sejam reconhecidos  como um “coletivo  unitário”  pelos  povos  do  leste

amazônico. Um dos elementos que dão base a esta perspectiva é a animosidade que estes

povos  têm  pelos  Awá.  Para  Ferreira (2011),  esta  relação  de  desconfiança  é  comum,

especialmente  entre  indivíduos  mais  velhos.  Estas  observações  têm  uma  certa

correspondência com a perspectiva proposta por  Fredik Barth,  acerca de grupos étnicos e

como  suas  fronteiras  são  mantidas.  De  acordo  com  Barth,  uma  forma  específica  de  se

constatar um grupo étnico, é observando a manutenção de sua forma organizacional e do

padrão de interação entre os membros do grupo bem como a interação com outros povos.

Entretanto, nem sempre as autoclassificações e as classificações externas coincidem. De fato,

o antropólogo João Pacheco afirma que as classificações externas só devem ser utilizadas na

medida em que afetam o grupo estudado.
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Ainda, de acordo com Barth, um grupo só pode ser definido a partir dos critérios de

pertencimento e exclusão deste mesmo. Neste contexto, respondendo, de maneira simples, a

questão levantada por Guilherme Cardoso, sobre “Quem são os Awá?”, pode-se afirmar que,

não existe diferença que faça toda a diferença (O’DWYER, 2012). Um grupo é formado a

partir da crença em uma origem comum, e dos diacríticos formados internamente, e por meio

de fronteiras estabelecidas. Quem se classifica, se classifica em relação ao “outro”. Ou seja, é

Awá quem se identifica como Awá.

3. Contexto Pré e Pós Processo de Intrusão

3.1. Antes do “Contato”

A  história  conhecida  dos  Awá,  desde  muito  antes  do  contato  ser  oficialmente

estabelecido,  na segunda metade do  século  XX, é  marcada pela  tentativa  deste  povo em

preservar o isolamento, até mesmo com relação a outros grupos indígenas, por meio de uma

série  de fugas.  Trata-se de uma história repleta de hostilidades  e de uma fuga quase que

permanente, que fez com que relatos acerca dos contatos com este povo se tornassem raros,

assim como são raras as fontes documentais referentes a este período.

O primeiro registro oficial acerca dos  Awá é um relatório elaborado em 1853, pelo

presidente da então província do Maranhão. Neste documento é relatado de forma breve a

presença dos  Awá nos afluentes  dos rios Gurupi e Caru.  Em 1873, o engenheiro alemão,

Gustavo Dodt,  sob ordens do presidente  da  Província  do  Maranhão,  para  explorar  o  Rio

Gurupi, contou que viu um grupo de  Awá na região deste rio, e em 1913, um relatório do

Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, afirma que estes indígenas estavam na região do rio

Pindaré.

“Andam  foragidos  em  bandos  pequenos  de  1  a  4  casaes,  sem
habitação certa e perseguidos por todos os outros índios.  Elles vivem na
matta mais  cerrada,  onde  no  inverno  se  abrigam da chuva embaixo  de
algumas folhas e anajá encostados ao tronco de uma árvore. Naturalmente
não  têm  lavoura  alguma  e  se  sustentam só  da  caça,  principalmente  de
jabotis, e talvez de algumas raízes selváticas” (Gustavo Dodt – 1873)

Por outro lado, existem estudos que discordam de algumas afirmações presentes nestes

documentos. Tomando como base registros dos séculos XVIII e XIX, acerca da presença dos

Awá na região do rio Tocantins, a antropóloga Loretta Cormier defende a hipótese que os Awá

realizaram  uma  migração  de  Oeste  para  Leste,  em  relação  ao  rio  Gurupi.  Além  destes
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registros, seguiram-se relatos, no começo do século XX, sobre a presença dos Awá na região

do Gurupi.  Em uma pesquisa do missionário  José Noronha,  de 1856, é afirmado que, no

século XVIII, viviam na bacia do Tocantins os grupos  Uaya e os  Tuiuarus.  Estes seriam,

supostamente, os antepassados dos Guajás e dos Ka’apor, respectivamente. Exitem relatos de

contato com os Uaya, de 1774, analisados pelo antropólogo Curt Nimuendajú, em 1948. De

acordo  com  estes  relatos,  os  Uaya foram  visitados  pelo  então  ouvidor  intendente-geral,

Francisco Ribeiro de Sampaio, que na época percorria a Capitania de São José do Rio Negro.

Em sua análise  Curt Nimuendajú considera os  Uaya como sendo os  Guajá.  Entre 1913 e

1914, este mesmo antropólogo conseguiu junto aos Tembé, e entre os Guajajara, dados acerca

da presença do que supostamente seriam grupos Guajá entre os rios Capim, Gurupi e Pindaré.

Nas descrições dos relatos obtidos por Nimuedajú, os Guajá não possuíam uma aldeia

permanente em qualquer localidade. Antropólogos como  William Baleé e  Loretta Cormier,

levantam a ideia de  que os  constantes  deslocamentos  deste  grupo são o resultado de um

histórico de escravidão, fugas e disputas. Estas experiências, na região do Gurupi, não foram

vivenciadas apenas pelos Awá, mas também pelos Tembé e Guajajara.

De acordo com pesquisas realizadas por  Balée (1994), ainda no século XVII, foram

estabelecidos  aldeamentos  em Tocantins  e  na  parte  Oriental  da  Amazônia.  Uma de  suas

funções  era  atuar  como  uma  fonte  de  escravos  para  os  Portugueses.  Estes  aldeamentos

estavam sob a jurisdição dos missionários, que por sua vez respondiam às autoridades civis e

militares. Balée, a partir de dados deixados pelo missionário José Noronha, em 1856, afirma

que, em 1767, os  Uayá estavam entre os dezoito povos indígenas que habitavam territórios

que se estendiam desde o Tocantins até a foz do Araguaia. Anos antes, as estradas, propostas

pelo então governador do Pará, assim como as expedições Bandeirantes, que visavam capturar

indivíduos  para  o  trabalho  escravo,  causaram  transtornos  entre  os  povos  indígenas  que

habitavam a região. Como resultado das Campanhas Bandeirantes, muitos indígenas foram

capturados  e  levados  para  Belém  como  escravos.  Os  que  não  foram  levados,  acabaram

fugindo para o leste do Pará, buscando abrigo entre os Jesuítas. Nos registros estudados por

Balée (1994), consta que, em 1759, o Marquês de Pombal expulsou os Jesuítas da Amazônia,

delegando as funções desempenhadas por estes aos Capitães de Aldeia. Com isto a abordagem

aos indígenas da região mudou, não figurando mais a atitude “paternalista” adotada pelos

Jesuítas.

Em uma de suas interpretações, acerca dos relatos do século XVIII, Balée afirma que,

alguns povos indígenas, entre estes os  Awá e os  Ka’apor,  conseguiram fugir  da expansão

colonial, deslocando para o leste. Outros riscos que contribuíram para as migrações para o
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leste foram as incidências de epidemias, entre estas, surtos de Varíola, assim como guerras

que ocorriam entre diferentes povos indígenas. 

Balée defende a ideia  de que, de fato,  ocorreram conflitos entre  diferentes grupos

indígenas. Para o antropólogo, poderiam haver disputas entre os Ka’apor, os Tembé e os Awá.

Apontando para esta mesma perspectiva, também estava o antropólogo Nimuendajú, que em

seu  texto,  “The  Guajá”,  de  1948,  afirma  que,  os  Awá tinham  o  costume  de  saquear  as

plantações dos  Tembé, os  Guajajara e os  Ka’apor.  Nimuendajú fez esta afirmação baseado

em dados obtidos entre os anos de 1913 e 1914, com os Tembé, que habitavam o Gurupi, e de

1929, com os Guajajara.

Um outro elemento que colaborou para a dispersão dos  Awá, no século XIX, foi a

revolta conhecida como Cabanagem. Tratou-se de uma revolta contra a nomeação do então

presidente da Província do Pará. Aderiram a esta revolta a população pobre da província,

indígenas, mestiços, negros, que viviam em cabanas. Junto com uma série de epidemias, a

Cabanagem fez com que os Awá aumentassem o seu fluxo de deslocamento para o Leste.

Existem uma série de especulações acerca dos impactos que estas fugas e dispersões

tiveram  no  estilo  de  vida,  bem  como  as  práticas,  dos  Awá no  decorrer  dos  processos

históricos. No livro Footprints of the Forest, de 1994, William Balée realiza um estudo sobre

o  vocabulário  dos  Ka’apor referentes  aos  mais  diversos  tipos  de  plantas.  A partir  deste

vocabulário,  Balée realiza uma série de comparações com outros idiomas da família  Tupi-

Guarani.  Nestas  comparações o antropólogo identificou um padrão  nos nomes de  plantas

presentes  nestes  idiomas,  configurando,  de  acordo  com  a  perspectiva  proposta  em  sua

pesquisa, um modelo de nomeação de espécies vegetais, que estabelece uma diferenciação

clara em espécimes domesticadas e as não domesticadas e introduzidas. Porém, existe uma

exceção nos idiomas analisados por  Balée. A exceção é a língua  Guajá. Neste idioma, não

existe a separação entre plantas domesticadas e as outras espécies. Desta forma, as plantas que

outros povos classificam e nomeiam como sendo domesticadas, em Guajá são nomeadas da

mesma forma que as não domesticadas. Este fato abre espaço para uma série de hipóteses

acerca da história  Awá. Atualmente, os  Awá são formalmente reconhecidos como um grupo

que não pratica a agricultura, apesar de a FUNAI começar a estimular a adoção de técnicas de

cultivo. Balée (1994) afirma que não existe uma memória referente sobre práticas de cultivo,

ou  mesmo evidências  de  tais  na  cosmologia  dos  Awá.  Por  outro  lado,  de  acordo com o

antropólogo,  o  vocabulário  Guajá possui  termos  que  se  referem  a  espécimes  vegetais

domesticadas, que segundo suas análises são semelhantes aos seus correspondentes em outros

idiomas dos subgrupos Tupi-Guarani. Estes, de acordo com o estudo, parecem ter se originado
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em uma língua Proto-Tupi-Guarani, desta forma, não sendo incorporados de qualquer outro

idioma desta família. Isto, pela perspectiva proposta por Balée, indicaria que os Awá teriam,

em algum momento praticado a agricultura, e que, por algum motivo estes adotaram novas

estratégias  de  sobrevivência  e  de  reprodução  do  seu  modo  de  ser.  Entretanto,  os  termos

referentes  as  plantas  que  um dia  este  grupo  cultivou  ainda  permanecem em seu  idioma,

preservando-se no decorrer de muitas gerações.

A antropóloga Loretta Cormier defende a hipótese de que os Awá, de alguma forma,

sofreram uma espécie de perda do conhecimento acerca das técnicas de cultivo. Mais do que

uma perda,  Cormier afirma que o que ocorreu foi uma adaptação a uma série de alterações

sociais  e  ecológicas  sofridas  no  decorrer  dos  processos  históricos.  Voltando  à  análise  do

idioma Guajá, acredita-se que um dos principais motivos de os termos referentes às plantas

que os  Awá já cultivaram terem se preservado foi a relação estabelecida com outros povos

indígenas.  É  possível  afirmar,  desta  forma,  que  um  conjunto  de  espécies  vegetais  foi

significativo na relação entre os Awá e outros povos vizinhos.

“A comparação das práticas culturais atuais e usos dessas plantas
unidas ao estudo linguístico permite a investigação de relações ecológicas
estabelecidas entre os Awá-Guajá e seus vizinhos que de outro modo seria
mais difícil.” (CARDOSO, 2013, p. 44)

William  Balée afirma  que  existe  uma  relação  entre  a  semelhança  de  vocabulário,

acerca da taxionomia vegetal,  e as cosmologias e práticas sociais entre as populações que

falam as diferentes ramificações do Tupi-Guarani. Isto se deve, de acordo com Balée, ao fato

de as práticas  e os idiomas destes  povos estarem ligados no decorrer  das histórias destes

grupos. Isto, de acordo com Cormier, reforça a ideia de que a perda a agricultura, entre os

Awá, foi uma consequência de uma série de processos históricos. Segundo a hipótese proposta

por Balée, as perdas territoriais, as epidemias e a escravidão foram importantes fatores para

que  os  Awá se  engajassem  em  uma  nova  forma  reprodução  do seu  modo  ser  que  os

permitissem  se  estabelecer  em  um  lugar  por  curtos  períodos,  até  iniciarem  um  novo

deslocamento.  Entretanto,  Cormier procura  ir  além  desta  hipótese  proposta  por  Balée,

afirmando que a perca de territórios não é o suficiente para explicar o abandona das práticas

agrícolas  pelos  Awá.  Para  a  antropóloga,  o  fato  de  os  Awá não  terem  conseguido  se

estabelecerem  em  novas  localidades  contribuiu,  de  forma  decisiva,  para  que  este  povo

adotasse novas estratégias de sobrevivência.

Apesar de existirem poucos dados referentes às relações dos  Awá com outros povos

indígenas,  William Balée procura evidenciar a relevância destas na conformação dos modos
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de conhecimento e na construção do modo de ser do grupo. Para isto, o antropólogo começa

analisando o relato de Gustavo Dodt, de 1873, que descreve a perspectiva de outros grupos

indígenas acerca dos  Awá.  Os relatos descrevem uma relação inamistosa entre os  Awá, os

Ka’apor, os Tembé e os Guajajara. Tanto os Ka’apor quanto os Tembé afirmam que os Awá,

no decorrer da história, tiveram o habito de saquear suas plantações. Quando eram flagrados

praticando tais  furtos,  eram agredidos  e  até  mortos  em algumas ocasiões.  Muitos  relatos,

produzidos desde 1872, mostram os  Awá como um grupo perseguido por todos os outros

grupos indígenas que foram,  e  ainda são,  seus  vizinhos.  Durante  um trabalho de  campo,

William Balée escutou de um Ka’apor que os antepassados de sua tribo engajaram-se em um

esforço para impedir que os Awá criassem aldeias permanentes próximas aos seus territórios.

Garcia (2010) afirma que os  Awá até hoje contam histórias de massacres, perpetrados por

outros grupos indígenas, e sobre a necessidade de fugir para conseguirem sobreviver.

A partir desta “trajetória” histórica dos Awá, pode-se observar que este, mesmo antes

do contato ser oficialmente estabelecido, não é um grupo isolado. Mesmo que, no decorrer de

várias gerações os Awá buscassem o isolamento, a sua sobrevivência só foi possível por meio

de suas relações com outros povos vizinhos, uma vez que dependeram das plantas cultivadas

por estes horticultores da Pré-Amazônia.

3.2. O “Contato” com o Estado Nacional

A partir do século XX os relatos e dados acerca dos Awá passaram a ser tornar mais

abundantes, embora nem sempre haja unanimidade ao se tratar deste assunto.  Ferreira, na

dissertação  “A  Reprodução  do  Modo  de  ser  Awá”,  de  2011,  usa  como  instrumento  de

argumentação o conceito de  Territorialização,  proposto por  João Pacheco de Oliveira no

livro  “A  Viagem  de  Volta”,  de  1999.  A ideia  de  Territorialização indica  uma  série  de

redefinições, que tem o seu ponto de origem nas alterações das condições territoriais, mas que

se estendem, de maneira profunda, a aspectos que vão muito além do Território. Trata-se de

uma série de processos que se desenvolvem na esfera da organização social,  por meio de

articulação  de  uma nova  identidade  étnica.  A consequência  é  a  formação  de  uma  “nova

unidade sociocultural”. Este processo opera, muitas vezes, por meio do “controle social sobre

os recursos ambientais”. (OLIVEIRA, João Pacheco – 1999)

Ferreira adota a hipótese de que os Awá aderiram à caça e coleta como modo de vida

como uma estratégia de fuga, ou distanciamento, dos colonizadores que se estabeleciam onde

hoje é o estado do Pará. Assumindo este argumento do autor, pode-se afirmar que os  Awá,
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neste período, passaram pelo seu primeiro processo de territorialização, o que os obrigou a

rearticular toda a sua forma de organização social. Mais do que uma reorganização social, os

Awá podem ter executado toda uma adaptação de suas estratégias produtivas, e até mesmo sua

cosmologia tenha se reelaborado em cima de novas condições.

Apesar do primeiro contato com os Awá só ter sido estabelecido na década de 1970, a

primeira instituição a mencionar a presença dos  Awá foi o  Serviço de Proteção ao Índio, o

SPI, ainda em 1913, na ocasião em que o primeiro Posto Indígena no Maranhão foi criado.

Antes  do  contato ter  sido  oficialmente  estabelecido,  em  1961,  o  então  presidente  Jânio

Quadros expediu um decreto, reconhecendo as terras da região entre o Rio Pindaré e o Rio

Gurupi como sendo indígenas. Este decreto estabeleceu a Reserva Florestal do Gurupi, uma

Terra  da  União.  Funcionários  do  SPI  mantiveram  contato  com  os  Awá,  ou  continuaram

coletando  relatos  sobre  estes,  até  a extinção  da  instituição  em 1967.  Com  a  criação  da

Fundação de Apoio ao Índio, a FUNAI, antes do fim da década de 1960, o contato com os

Awá foi, de fato estabelecido.

O primeiro contato oficial com os Awá foi em 1972 (O’DWYER, 2002, p. 68). Nesta

ocasião, duas crianças desta tribo foram resgatadas, próximo ao rio Carú. Eram dois meninos,

com sete e quinze anos, que foram vistos perto do povoado de São João do Caru. Especula-se

que estas crianças fossem os sobreviventes de um grupo de quatorze pessoas. Já em 1973,

uma  expedição  organizada  pela  FUNAI  estabeleceu  contato  com  doze  Awá,  que se

encontravam na região do Alto Turiaçu, nas proximidades de um cocal de babaçu. 

Foi justamente a expedição de 1973 que se apresentou como um primeiro passo para a

elaboração  da  Frente  de  Atração  Guajá.  Por  definição,  uma  Frente  de  Atração é  uma

instância  administrativa  que  tem como  objetivo  principal  estabelecer  contato  com povos

indígenas considerados isolados. Tais povos são classificados, através de categorias externas,

como “arredios”. Logo depois de estabelecida esta primeira frente de atração, outros cinco

grupos de  Awá procuraram o posto criado por esta. Entretanto, a atração do primeiro grupo

teve como efeito colateral uma perda populacional entre os Awá. Contribuíram para a perda

populacional fatores como doenças, principalmente gripes, pneumonia, bem como a malária.

Também  ocorreu  uma  alta  taxa  de  mortalidade  infantil,  e  o  fenômeno  de  uma

desproporcionalidade dos números de homens e mulheres entre os  Awá. Esta tendência de

queda  permaneceu  durante  a  década  de  1980,  até  programas  de  assistência  serem

implementados.  Com a  assistência  próxima,  a  queda  populacional  foi  revertida.  Cardoso

(2013) afirma que muitas mortes tiveram como importante fator o fato de uma equipe médica

não ter realizado uma série de procedimentos recomendados, para imunizar os  Awá recém-
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contatados, em uma vacinação malsucedida, em 1978.

A Frente de Atração Awá foi convertida no Posto Indígena Guajá, em 1978, depois da

Terra  Indígena  Alto  Turiaçu ter  sido  oficialmente  demarcada.  Por  definição,  os  Postos

Indígenas ficam dentro das Terras Indígenas e têm o objetivo de facilitar algumas funções que

são desempenhadas  pela FUNAI, como prestações de serviços,  fiscalizações do território,

bem como a proteção deste. 

A partir do estabelecimento do Posto Indígena Guajá, a FUNAI engajou-se em uma

série de esforços para tornar a convivência entre os Awá e outros grupos, como os Ka’apor,

menos inamistosa. Apesar da iniciativa da FUNAI, conflitos ainda ocorriam, principalmente

devida a pressão territorial sofrida pelos Awá, por conta de invasões de posseiros e colonos.

Ao procurarem se estabelecer próximos as margens do rio Turiaçu, os grupos Awá acabaram

sendo atacados pelos  Ka’apor. A hostilidade entre os  Awá e os  Ka’apor, e que perdura por

gerações, foi um dos elementos que mais colaboraram para estes ataques. As invasões por

parte dos  Karaí, combinadas com os ataques de outros grupos indígenas, fizeram com que

vários grupos Awá se dispersassem, o que contribuiu para um aumento da mortalidade entre

estes indivíduos.  Outra consequência,  de acordo com o laudo  O’Dwyer (2002),  foi que a

região  da  cabeceira  do  rio  Turiaçu  foi  ocupada  pela  agropecuária,  para  a  formação  de

pastagens e o estabelecimento de fazendas.

Em  1985,  seguindo  a  demanda  do  Banco  Mundial  e  da  Comunidade  Econômica

Europeia, um programa de proteção aos Awá foi estabelecido o Programa Awá. A iniciativa

foi fruto de uma demanda destas instituições internacionais, para que empréstimos destinados

a Companhia  Vale do Rio Doce, CVRD, para implementação do projeto de construção da

Ferrovia Carajás,  fossem concedidos. De acordo com a proposta do Banco Mundial e da

Comunidade Econômica  o  montante  de  13.6  milhões  de  dólares  deveria  ser  utilizado  no

estabelecimento  de  mecanismos  de  proteção  às  comunidades  afetadas  pela construção  da

ferrovia.  Este  valor  estava  incluso  no  total  do  empréstimo,  que  na  época  somava  304.5

milhões de dólares, e cobria uma série de medidas para mitigar os impactos da implementação

destes  grandes  projetos  de  infraestrutura.  Figuravam  entre  estas  medidas  a  criação  de

programas  de  apoio  à  educação,  saúde,  assim  como  às  atividades  de  produção  e  de

subsistência das comunidades afetadas.

3.3. As Terras Indígenas

O território dos Awá é constituído por quatro diferentes Terras Indígenas. Três destas



13

terras, a T.I. Alto Turiaçu, a T.I. Carú e a T.I. Awá são contíguas, enquanto a T.I. Araribóia é

separada das demais por uma extensa faixa de terras  sem demarcação.  O primeiro  Posto

Indígena a ser implementado foi o  P.I. Guajá.  Depois deste, no decorrer dos anos, foram

estabelecidos mais três Postos Indígenas, sendo estes os P.I Awá e Tiracambú, dentro da T.I.

Carú, e o P.I Jurití, dentro da T.I. Awá. O processo de estabelecimento destes quatro postos foi

uma  estratégia  de  proteção  dos  Awá,  contra  a  pressão  posta  por  pequenos  agricultores,

fazendeiros e madeiros. Os interesses destes grupos com relação às áreas que constituem as

T.I.  representam  um  risco  ao  modo  de  vida  Awá e  aos  seus  constantes,  e necessários,

deslocamentos.  O’Dwyer (2014),  por  outro  lado,  considera  que  o  estabelecimento  destes

quatro postos fez parte de uma estratégia para abrir espaço para as frentes e expansão, e para o

Projeto Carajá, idealizado para Companhia Vale do Rio Doce.

Terras Indígenas onde vivem os Awá

Terra Indígena Extensão da Área (ha) Povos Data de Homologação

Alto Turiaçu 530.525 Awá, Tentehar e Ka’apor 28/12/1982

Carú 172.667 Awá e Tentehar 22/11/1982

Awá 116.582 Awá 19/04/2005

Araribóia 413.288 Tentehar e Awá 22/01/1990
Tabela 1:Distribuição das Terras Indígenas onde vivem os Awá e os povos que a habitam

Fonte: FERREIRA; Bruno Leonardo Barros. A (Re)Produção do Modo de ser Awá. 2011. p.31.

3.3.1. Terras Indígenas Alto Turiaçu e Carú

Estas Terras Indígenas foram homologadas em 1982. A Terra Indígena Alto Turiaçu,

com seus 530.525 ha, é a maior do estado do Maranhão. Foi demarcada, com esta extensão

em 1978. Mesmo com a demarcação, ainda ocorriam invasões de camponeses, madeireiros e

fazendeiros.  Muitas invasões que ocorreram nesta terra tiveram como ponto de origem as

terras  da  extinta  COLONE,  ou  Colonização  do  Nordeste.  O  COLONE foi  um  projeto

destinado a assentar pequenos produtores. Este projeto, durante a sua existência foi provido

pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. A T.I. Alto Turiaçu faz

fronteira,  pelos  seus  lados  Norte  e  Nordeste,  com  estas  terras  que  foram  destinadas  ao

COLONE. Também existem, ao Sul e ao Norte desta Terra Indígena, moradores de povoados

próximos, que eventualmente invadem o território Awá para abrir clareiras para o cultivo de

roças.
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“Depois  do  acordo,  estabelecido  em  1970,  entre  a FUNAI  e  a
SUDENE, de  reservar  um pedaço da  terra  para  a  colonização,  a  Terra
Indígena  Alto  Turiaçu  ficou  localizada  entre  s  rios  Gurupi  (a  Oeste),
Turiaçu  (a  Leste),  Gurupiúna (ao  Sul)  e  Maracaçumé  (ao  Norte)”
(FERREIRA, 2011, p. 34)

Até 1976, a área correspondente as  T.I.  Alto  Turiaçu e  Carú eram parte da antiga

Reserva  Florestal  do  Gurupi,  com aproximadamente  845.000 ha.  Entretanto,  neste  ano  a

FUNAI estabeleceu a divisão desta grande área em duas. A T.I. Alto Turiaçu ficou com seus

530.525 ha, enquanto a  T.I. Carú ficou com 172.667 ha. Uma extensa faixa de terra, que

anteriormente  constituía  uma  área  protegida  não estava  mais  demarcada.  Sem  esta

demarcação, fazendas e povoados foram estabelecidos, o que por consequência intensificou as

pressões territoriais sobre os Awá.

Ainda em 1980, o que é hoje conhecido como Terra Indígena Carú proporcionou um

modo de aldeamento ao grupo  Awá. Esta T.I. fica localizada entre os rios Pindaré e Carú.

Antes mesmo do estabelecimento do  Posto Indígena Awá, e da homologação da  T.I. Carú,

caçadores que habitavam a região davam relatos acerca de grupos Awá próximos ao igarapé

do Alto Pindaré. De acordo com os caçadores, foram observados vestígios como trilhas no

interior da mata e até corpos. O antropólogo Louis Forline, em seu livro “The Persistence and

Cultural Transformation of the  Guajá Indians” de 1997, afirma que, durante o começo da

década de 1980, na região da confluência entre os rios Carú e Pindaré, uma das principais

fontes  de  alimento  dos  Awá,  as  palmeiras  de  babaçu,  eram destruídas  para  dar  lugar  às

atividades agrícolas.  Forline argumenta,  em seu trabalho, que, a “fronteira econômica em

expansão” estava dominando a região entre os rios Pindaré e Carú. Quando finalmente a T.I.

Carú foi demarcada, na margem do rio Pindaré que não foi tomada por fazendeiras, os Awá

contatados  foram realocados  para  lá,  e  se  estabeleceu  o  Posto  Indígena  Awá.  A FUNAI

argumentou  que,  os  próprios  Awá já  haviam vivido  naquela  área,  uma  vez  que  esta  era

conhecida pela abundância em babaçuais.

Ferreira (2011)  afirma  que  o  estabelecimento  do  P.I.  Awá ocorreu  de  “forma

dramática”. Segundo Ferreira, os primeiros grupos de Awá que passaram a habitar este posto

sofreram pressões territoriais por parte de diversos atores, de todas as direções, especialmente

lavradores do povoado Mineirinho. Tinham como lugar de origem a região onde fica o igarapé

Timbira, um afluente rio Pindaré, que por sua vez, corre próximo ao povoado Mineirinho.

Justamente por conta desta pressão territorial, os  Awá contatados foram transferidos para o

posto, na  T.I. Carú. Dos vinte e oito  Awá contatados, em 1980, apenas vinte e dois foram

realocados. Todos os outros morreram por conta de gripes. Conforme os primeiros Awá eram
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fixados no P.I Awá, outros grupos, atraídos pelo posto, se aproximaram e passaram a interagir,

e estabelecer uma relação intermitente com estes. Anos depois, em 1989, alguns  Awá que

mantinham contato, juntos com outros que até então não haviam estabelecido relações, foram

levados para o P.I Awá pelos Awá já fixados neste. Foram trazidos para o posto um total de

dezessete indivíduos. Destes, dez ficaram de vez no posto e os outros voltaram para os seus

locais de origem na mata.

Outro Posto Indígena que também foi estabelecido na Terra Indígena Carú foi o P.I.

Tiracambú.  Este posto, anteriormente uma  Frente de Atração,  localizado na borda da  T.I.

Carú, nas margens do rio Pindaré, foi formado por indígenas trazidos do P.I. Awá, por conta

da grande população lá estabelecida. A ideia era proporcionar melhores condições de caça e

pesca.  Outro objetivo,  pelo qual o  P.I.  Tiracambú foi criado foi o de contatar grupos que

apesar de se aproximarem do P.I. Awá, se afastavam em seguida. As tentativas de contato se

davam, devido a preocupação da FUNAI de que estes grupos isolados, ao se deslocarem pela

região, fossem mortos por colonos.

A  T.I.  Carú,  assim  como  em  outras  Terras  Indígenas habitadas  pelos  Awá,  com

exceção da T.I Awá, é coabitada por diferentes povos indígenas. Na T.I. Carú, por exemplo, os

Awá frequentemente  se  relacionam  com  os  Tenetehara.  Nem  sempre  estas  relações  são

harmoniosas, de acordo com  Garcia (2011), que afirma que estas oscilam entre alianças e

casamentos  até  ameaças  de  morte.  Garcia,  em seu  trabalho  “A Perda  dos  Harakwá e  a

Penúria do Mundo”, de 2011, relata que os funcionários da FUNAI se esforçam para que a

convivência  entre  os  Awá e  os  Tentehara seja  evitada.  O  receio  era  que  os  Tentehara

introduzissem entre os Awá o alcoolismo e o tabagismo. De acordo com a pesquisa de Garcia,

os Awá e os Tentehara, mais conhecidos como Guajajara, viviam uma relação ambígua. Por

um lado os Tentehara queriam estabelecer uma “relação de tutela” com os Awá, instruindo-os

acerca  do “mundo dos  não índios”.  Ao mesmo tempo,  os  Tentehara veem nos  Awá uma

espécie de “inocência perdida”. Já os Awá tendem a desaprovar a forma como os Tentehara

vivem, considerando-os “preguiçosos e gananciosos”, embora apreciem suas iniciativas com

relação às ações políticas e a sua facilidade em lidar com o “mundo dos Karaí”.

3.3.2. Terra Indígena Awá

A T.I. Awá é habitada exclusivamente por Awá. Esta, possui uma extensão de 116.582

hectares, localizada no norte do Maranhão, entre as T.I. Carú e Alto Turiaçu. A demarcação

desta Terra Indígena possibilitou a formação de uma área contínua, vital para a sobrevivência
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dos  Awá,  segundo  Ferreira (2011).  De acordo  O’Dwyer (2002),  o  Posto  Indígena Juriti,

dentro da  T.I  Awá, foi estabelecido para fixar dois grupos  Awá, contatados em 1989. Entre

estes indivíduos se encontrava um menino,  único sobrevivente de uma família.  Os outros

vieram de um grupo maior, do qual se perderam. Três meses depois, outros onze Awá foram

contatados na mesma localidade.  Sertanistas engajados no esforço de contato com os  Awá,

argumentaram que os  mesmos corriam perigo  se  permanecem onde estavam. Por  isto foi

sugerido que estes Awá fossem deslocados o mais rápido o possível para o P.I. Juriti. Para isto

foram utilizados helicópteros no transporte dos indígenas. Entretanto, o próprio posto estava

sob ameaça.

De acordo com a descrição de  Ferreira, a  Aldeia Indígena Juriti  fica em um trecho

onde a vegetação é densa e fechada, sendo cortada por diversos igarapés. Isto possibilita que

as atividades de caça sejam exercidas com mais facilidade pelos Awá desta T.I., do que os que

habitam as outras. Entretanto, as caçadas são prejudicadas por conta de invasões perpetradas

por madeireiros.

Quando Bruno Ferreira realizou o seu trabalho de campo, entre 2008 e 2009, vivam

no P.I. Jurití cerca de quarenta indígenas. Estes, segundo o antropólogo, tinham um contanto

constante com funcionários da FUNAI e da FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde. Eram

quatro os funcionários, dois da FUNAI e dois da FUNASA.

O’Dwyer (2002) descreve a situação vivida pelos Awá, no Posto Indígena Juriti, como

sendo “arriscada”, isto segundo os funcionários da FUNAI. O processo de invasão da T.I Awá,

pela população ribeirinha, assim como de madeireiros e fazendeiros, constituí uma frente de

expansão.  Os  funcionários  da  FUNAI  contaram  que  tiveram  de  realizar  um trabalho  de

vigilância  para  impedir  intrusões  de  habitantes  da  margem  oposta  do  rio  Carú.  Estes

moradores procuram invadir a T.I. com a intenção de caçar e desmatar a vegetação para abrir

espaço para roçados. 

Alguns caminhos, especialmente rotas de caça e coleta, por onde os Awá se deslocam,

foram comprometidos devido às invasões. Mesmo com o esforço dos  Awá na vigilância da

área  do  Posto  Indígena,  e  a  tentativa  de  informar  os  funcionários  da  FUNAI  acerca  de

intrusões,  o  contato  com parentes,  e  outros  grupos  de  diferentes  origens,  foi  perdido.  O

resultado das invasões da Terra Indígena Awá é a interrupção da comunicação entre os grupos

dispersos na região. Restrições espaciais também ocorrem por conta de intrusões, colocando

riscos, até mesmo de vida, a qualquer esforço de percorrer maiores distâncias para a prática da

caça e coleta na mata.

No início da década de 1980 o processo de reconhecimento da  Terra Indígena  Awá
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teve  início.  Esta  demarcação  foi  caracterizada  por  uma  extensa  disputa  jurídica  que  a

atravessou desde seu começo. A oposição de posseiros, fazendeiros e madeiros fez com que,

durante  um  certo  período,  o  processo  de  demarcação  fosse  paralisado.  De  acordo  com

Ferreira (2011), todos estes atores sociais têm ocupado a área da T.I. Awá desde da década de

1950. Nesta década foi construída a Rodovia BR-322, ligando as cidades de Imperatriz e

Santa Inês, assim como à Ferrovia Carajás.

Um dos atores que teve destaque,  nos vários litígios que marcaram o processo de

demarcação da  Terra Indígena  Awá, foi a empresa Agropecuária Alto Turiaçu. Trata-se de

uma empresa que tem sede em São Paulo, que alegava ter uma série de títulos emitidos pelo

Instituto  de  Colonização  e  Terra  do  Maranhão,  o  ITERMA.  Por  meio  destes  títulos  a

Agropecuária Alto Turiaçu criou gado e cortou madeira. Esta empresa reivindicava para si a

posse de 37.980 hectares, e entrou com várias ações judiciais contra a demarcação da  T.I.

Awá. 

Sobre as  Portarias,  a  T.I.  Awá foi  objeto  de  uma série  destas,  no decorrer  de  sua

história. Estas Portarias Ministeriais causaram uma sequência de acréscimos e reduções nesta

Terra Indígena. A primeira destas foi a  Portaria Ministerial n° 76, de 3/5/1988. Por meio

desta Portaria foi declarado que uma área com 147.000 hectares era de posse permanente dos

Awá. Esta logo foi contestada pela Agropecuária Alto Turiaçu. Apesar a afirmação da FUNAI

de que a  T.I.  Awá constituía uma área de posse imemorial dos  Awá,  a  Agropecuária Alto

Turiaçu alegava que os indígenas não eram mais avistados por muitos anos na área disputada.

Toda esta dinâmica de disputas, por meio de portarias interministeriais, transcorreu durante as

décadas de 1980 e 1990. 

3.4. Disputas e Pressões

Apesar  de  existir  um  reconhecimento  legal  acerca  dos  territórios  de  ocupação

tradicional dos Awá, pressões e ameaças ao seu modo de ser e suas terras ainda permanecem.

Entre  estas  pressões,  proporcionadas  por  múltiplos  atores,  atuando  em diferentes  esferas,

estão  invasões  de  terras,  desmatamentos,  queimadas  e,  principalmente,  a  construção  de

estradas dentro dos limites das Terras Indígenas.

Em um informe etnográfico, de 2010, acerca de uma viagem à  Terra Indígena  Awá,

realizada em 2007, pela antropóloga Eliane O’Dwyer, está escrito uma série de relatos sobre

estradas que foram abertas dentro da Terra Indígena, assim como sobre múltiplos povoados

estabelecidos  em seu  interior.  Nestes  povoados  viviam famílias  de  agricultores.  Entre  os
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relatos, de moradores da região, coletados por O’Dwyer, estão o de que o Banco do Nordeste

chegou a financiar um empreendimento de um fazendeiro que ocupava a  T.I  Awá. Entre os

muitos outros fatos contados estavam notícias sobre áreas de floresta recém-queimadas, uma

situação recorrente ao longo das estradas abertas dentro da T.I.

3.4.1. Demandas por Direitos e as Disputas com Diferentes Atores Sociais

No decorrer das últimas décadas, os Awá encontram-se em meio a uma série de litígios

que decorrem em múltiplas esferas. Em especial, a esfera mais acionada é a esfera da disputa

judicial. O’Dwyer (2010) afirma que o campo dos direitos territoriais é permeado por todo um

conjunto  de  dispositivos  legais.  Estes  dispositivos,  por  sua  vez,  estão  relacionados  com

conceitos  como  o  de  “Terra  Indígena”,  “Terra  de  Quilombo”,  “Terra  Tradicionalmente

Ocupada”, “Terra” e “Campesinato”. Estes conceitos englobam ideias acerca do ambiente e

também são capazes de acionar dispositivos que regulam o acesso à terra.  Para regular o

acesso à terra e suas formas de apropriação, estes dispositivos legais atribuem aos indivíduos

uma série de categorias que se encaixam dentro das normas jurídicas. 

No  texto,  “Projeto  Modernizador  de  Construção  da  Nação  e  Estratégias  de

Redefinição do Estado e suas Margens”, a antropóloga  Eliane  O’Dwyer procurou levantar

uma série de questões a partir da implantação de “Projetos Modernizadores”. Em especial

O’Dwyer inferiu sobre ideias propostas por Veena Das e Deborah Poole acerca do conceito de

“Estado e suas Margens”, a partir destes grandes projetos de infraestrutura.

O’Dwyer (2014)  afirma  que,  no  contexto  brasileiro,  os  atores  por  trás  da

implementação  de  uma  série  de  projetos  modernizadores,  grandes  investimentos,  têm  a

capacidade de articular uma série de narrativas e discursos, capazes até mesmo de classificar e

diferenciar práticas, inclusive as de povos tradicionais.

Os Awá, no decorrer das últimas décadas, tiveram que lidar com as consequências de

políticas  implementadas através  de  parcerias  público-privadas  em  “projetos

desenvolvimentistas”. Novamente, de acordo com O’Dwyer (2014), a pressão dos interesses

econômicos, em conjunto com políticas desenvolvimentistas e projetos de interesse eleitoral,

são capazes  de desencadear  uma série  de processos  de  reconhecimento  de território  e  de

garantia de direitos constitucionais.

O histórico da Terra Indígena Awá, desde sua formação, incluindo as variações de suas

dimensões, pode ser visto, de certa forma, como um exemplo do possível, no contexto do

processo de modernização, em na relação com o Estado Brasileiro, sintetizando os interesses
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de uma gama de atores envolvidos em disputas territoriais.

A própria demarcação da  Terra Indígena  Awá estava entre as medidas estabelecidas

pela Comunidade Europeia e o Banco Mundial. Porém, por conta de uma série de problemas

administrativos,  financeiros  e,  em  especial,  problemas  políticos,  o  Programa  Awá foi

descontinuado. Estes problemas emergiram devido, principalmente, a discordâncias entre a

CVRD e a FUNAI. 

Depois do fim do  Programa  Awá, foi criado em 1987 o  Serviço de Proteção  Awá-

Guajá, o SPAG. O SPAG foi financiado pela FUNAI e pela CVRD, por meio de um convênio

entre as duas instituições. Esta iniciativa representou uma mudança na política da FUNAI

com relação aos  Awá. A partir do estabelecimento do SPAG, a FUNAI procurou introduzir,

ativamente, técnicas de cultivo entro os grupos Awá. Para isto foi adotada uma estratégia de

atração de grupos  Awá, estabelecendo-os em Terras Indígenas, fornecendo apoio médico, e

articulando  formas  de  “integrá-los”.  Porém,  o  SPAG  se  mostrou  incapaz  de  mitigar  os

malefícios, causados pela Ferrovia Carajás, aos  Awá. Muitos dos projetos financiados pela

CVRD, no âmbito do SPAG, foram interrompidos por conta de divergências com a FUNAI. O

motivo mais comum destes desentendimentos era o fato de que, frequentemente, os projetos

financiados pela CVRD atendiam, primordialmente, os interesses da própria empresa.

Em 1988 uma carta do Banco Mundial, destinada ao então Ministério do Interior do

Brasil,  descreve  uma  visita  de  uma  missão,  do  próprio  Banco  Mundial,  ao  estado  do

Maranhão, realizada entre os dias 27 de Abril e o dia 04 de Maio deste mesmo ano. Foram

visitadas  diversas  Áreas  Indígenas  em conjunto  com funcionários  da  FUNAI,  da  CVRD,

Ministério do Interior e do Projeto Nordeste do Maranhão.

Ao  realizar  uma visita  à  Área  Indígena  Awá,  os  integrantes  da  Missão  do Banco

Mundial, sob a liderança do Consultor da instituição, o  Doutor Daniel  Gross, constataram

que, existiam várias fazendas na Área. Estas foram estabelecidas depois do decreto de 1961,

que  criou  a  Reserva  Florestal  do  Gurupi.  Algumas  destas  foram instaladas  depois  de  a

FUNAI, em 1987, ter interditado a área.

“Num sobrevoo realizado no  dia  28  de  Abril  de  1988,  a  missão
observou  que  há  muito  desmatamento  nos  quadros  sudeste,  nordeste  e
noroeste da futura Reserva Indígena”. (Missão do Banco Mundial – 27 de
Abril a 04 de Maio, 1988 – p: 03)

Foi  estabelecido,  no âmbito  do  Sistema de Proteção  Awá-Guajá,  por  meio  de um

decreto presidencial, a Reserva Biológica do Gurupi, em Novembro de 1987. Este decreto foi

obtido pelo hoje extinto  Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. Esta reserva foi

criada em uma área estabelecida por um acordo entre a FUNAI e o IBDF.
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“O  IBDF  aceitou  informalmente  o  direito  dos  Awá de  caçar  e
coletar  na  área  da  Reserva  Biológica,  mas  este  acordo  ainda  não  foi
formalizado”. (Missão do Banco Mundial – 27 de Abril a 04 de Maio, 1988
– p: 03)

Entretanto, nem os  Awá, nem qualquer outro povo indígena, foram reconhecidos no

decreto que criou a Reserva Biológica do Gurupi.

A Carta também cita um parecer favorável, emitido  Grupo Interministerial de Terra

Indígena, para a criação da  Reserva Indígena  Awá. Porém, na época, não foi emitido uma

portaria autorizando a demarcação da área. A demarcação da Área Indígena Awá foi uma das

medidas recomendadas na carta de Maio de 1988, enviada pela Missão do Banco Mundial, e

um dos pré-requisitos para financiar os grandes projetos, de interesse da CVRD. De acordo

com as recomendações, a demarcação desta Área Indígena teria o objetivo de evitar novas

incursões  nos  territórios  dos  Awá.  Desta  forma,  o  Banco  Mundial  considerou  que  a

demarcação deveria ser realizada até o mês de Outubro de 1988. Esta demarcação não deveria

incluir áreas já desmatadas, ou ocupadas por fazendas. Assim, a área total da reserva não seria

reduzida.

Outra recomendação dada pela Missão do Banco Mundial foi a criação de mecanismos

que permitissem o gerenciamento das Reservas Contíguas, para que os direitos de uso, da

Reserva Biológica, pelos Awá, fossem garantidos. Estes mecanismos deveriam ser articulados

por  meio  de  um  convênio  entre  a  FUNAI  e  o  Instituto  Brasileiro  de  Desenvolvimento

Florestal. Também foi sugerido o estabelecimento de postos de vigilância na parte ocidental

da reserva, para evitar incursões na Área Indígena,  assim como um plano de alocação de

recursos, para o SPAG, até o final de Outubro de 1988.

Uma segunda  carta  do  Banco  Mundial,  escrita  pelo  então  Gerente  da  Divisão  de

Operações Agrícolas,  Phyllis R. Pomerantz, datada de 29 de Julho de 1988, com o assunto

“Projeto de Desenvolvimento Rural do Maranhão (Empréstimo 2862 – BR) – Plano de Ação

Indígena”, foi enviada ao então Ministro do Interior, João Alves Filho. Nesta carta é relatado

o fato de que foi baixada uma portaria com o objetivo de demarcar a Área indígena Awá.

Por outro lado,  Daniel Gross, então consultor do Banco Mundial, em seu relatório,

evidencia que uma série de ações relevantes às questões indígenas no estado do Maranhão não

foram implementadas no tempo que seria o adequado de acordo com o especialista. Entre as

ações apontadas, estava a demarcação da Área Awá-Gurupi, o mais rápido o possível.

Na carta,  Pomerantz cita, mais uma vez, o sobrevoo realizado por  Daniel  Gross, em

Abril de 1988, esclarecendo que, foram observadas diversas clareiras que foram abertas na

floresta, dentro da área destinada a ser a reserva, e apesar de haver uma interdição, em vigor
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desde 1987.

Por este motivo,  Daniel  Gross recomendou que a FUNAI mantivesse uma presença

efetiva na região, com o objetivo de evitar invasões. O consultor também relatou o despreparo

e a falta de equipamentos adequados às equipes da FUNAI na área. O especialista também

sugeriu que os recursos do Sistema de Proteção Awá-Guajá, provenientes do convênio entre a

FUNAI e a CVRD, fossem utilizados de forma mais eficiente.

“Em Novembro de 1987, a FUNAI e o IBDF concordaram em criar
um plano conjunto de administração das reservas separadas na área Awá-
Gurupi, que seria criada. Esse acordo, que deve incluir o reconhecimento
explícito do direito de os índios Guajás caçarem e coletarem na reserva
biológica, precisa ser formalizado o quanto antes. Também consideramos
imperioso que o IBDF demarque e proteja adequadamente a sua reserva
biológica recém-decretada,  uma vez que esta área está passando por um
processo maciço de invasão por serrarias e fazendeiros.” (POMERANTZ;
Phyllis – 1988 – Página 2)

Phyllis  Pomerantz também  escreveu  uma  terceira  carta,  também  endereçada  ao

Ministro do Interior Brasileiro, sob o mesmo assunto, em 02 de Novembro de 1988. A carta

começa com comentários acerca das análises feitas por  Daniel  Gross, sobre os impactos da

Portaria Interministerial n° 158 de 08 de Setembro de 1988, que reduziu a  Área Indígena

Awá de 147500 ha para 65700 ha, na sobrevivência e proteção dos Awá. Esta redução, se deu

no contexto de uma disputa na esfera jurídica, entre a FUNAI e a Agropecuária Alto Turiaçu.

Desta  forma,  foi  excluída  da  Área  Indígena  Awá o  que  foi  compreendido  como  sendo

propriedade da Agropecuária Alto Turiaçu.

Phyllis  Pomerantz pede  esclarecimentos  acerca  do  contexto  em que  tais  decisões

foram  tomadas.  As  conclusões  do  especialista  Daniel  Gross,  foram  as  de  que  as  novas

fronteiras,  indicadas  pela  Portaria  Interministerial  de  08  de  Setembro  de  1988,  não

proporcionavam uma proteção adequada aos Awá. Na carta, é afirmado que esta conclusão é

compartilhada por outros especialistas brasileiros, porém nenhum nome é citado. Também foi

afirmado que, a forma e o tamanho da reduzida reserva poderia tornar impossível os esforços

da FUNAI em prevenir  invasões.  Invasões que poderiam ser praticadas por fazendeiros e

madeireiros. Foi relatado que a área é muito pequena para o que Daniel  Gross define como

sendo um estilo de vida nomádico das Awá, e incapaz de proporcionar sua subsistência através

de seus meios tradicionais de caça e coleta. Na carta foi solicitado que a decisão de reduzir a

Área Indígena Awá fosse reconsiderada.

Ainda  no  contexto  da  disputa  entre  os  Awá e  a  Agropecuária  Alto  Turiaçu,  o

Ministério  Público  Federal  contestou  a  Portaria  Interministerial  nº  158.  O MPF também

expediu um mandado de segurança para que a redução da  A.I.  Awá fosse impedida. Depois
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disto, outra Portaria Interministerial, desta vez a nº 448, de 22 de Maio de 1990, ampliou a

T.I. Awá em 18750 ha. Em 1992 a Portaria nº 373 aumentou a Área Indígena para 118000 ha.

No ano de 1994, a Portaria n° 373 foi alvo de uma Ação Cautelar, sob o argumento de que a

T.I.  Awá não era uma área indígena. Em 1995 houve uma tentativa de anular esta mesma

Portaria, por parte da Agropecuária Alto Turiaçu. A empresa utilizou como argumento, para

anular a Portaria n° 373, atestados que afirmavam que não haviam vestígios de aldeamentos

indígenas na área disputada. Isto, de acordo com a Agropecuária Alto Turiaçu, comprovaria a

hipótese de que os Awá nunca estiveram presentes nas terras reivindicas.

Neste contexto o Laudo Antropológico, de 2002, elaborado pela antropóloga  Eliane

O’Dwyer,  desconstruiu  os  argumentos  apresentados  pela  Agropecuária  Alto  Turiaçu.  Por

meio de seu laudo, Eliane O’Dwyer demonstrou que fato de não existirem aldeamentos Awá

na área, não significava que os Awá não estavam ali, uma vez que o aldeamento não é a única

forma de se ocupar tradicionalmente um espaço. Em 2009, o juiz federal José Carlos do Vale

Madeira proferiu sentença favorável a demarcação da T.I. Awá, e pela desintrusão da área.

4. Awá nas Margens do Estado-Nação

No texto “O Estado e suas Margens”, as antropólogas  Veena Das e  Deborah Poole

fornecem uma perspectiva que possibilitam uma interpretação acerca do lugar que os  Awá

ocupam frente as diferentes “manifestações”, ou instâncias, do Estado Brasileiro. De acordo

com a perspectiva proposta neste texto,  os  Awá ocupam o que poderia  ser considerada a

Margem, que se não é Territorial, certamente é Conceitual, e até mesmo Legal, do Estado. O

conceito de  Margem,  vai além da ideia de Território,  sendo constituída por um campo de

práticas legais e regulatórias. Desta  forma,  as  áreas  disputadas  podem  ser  compreendidas

como sendo locais  onde a natureza pode ser imaginada como fora de controle,  e onde o

Estado está constantemente redefinindo suas formas de governar, legislar e, de certa forma,

redefinindo suas próprias fronteiras. 

“Um  dos  aspectos  de  se  pensar  o  estado  em  termos  de  sua
funcionalidade ordenadora é que as margens espaciais e sociais que tão
frequentemente constituem o terreno do trabalho de campo etnográfico são
vistos como espaços de desordem, sítios em que o estado não foi capaz de
instaurar a ordem”. (DAS: Veena, POOLE; Deborah, 2008, p.22)

Para a antropóloga  Eliane  O’Dwyer, o Estado é ao mesmo tempo experimentado e

desfeito  nas  ilegibilidades  de  suas  próprias  práticas  administrativas,  mediante  as  quais  as

margens passam a fazer parte da centralidade do estado democrático de direito. A forma como
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o estado é experimentado, nas margens, ocorre devido ao fato destas práticas serem orientadas

por princípios vigentes nas relações internacionais e academias militares. Sob estes princípios

são expressas ideias sobre a “natureza competitiva” humana, devido ao autointeresse inato,

em oposição à construção cultural de formas de vida, inclusive defendida na Constituição

Brasileira. Estes mesmos princípios, de autointeresse do ser humano, nos quais a cultura não

importa, abrem espaço para um campo de discursos que são utilizados para justificar uma

assimilação,  ou  integração forçada,  que  pode ser  descrita  como uma forma de  genocídio

cultural.

Contextualizando esta perspectiva, é possível afirmar que, os  Awá experimentam os

efeitos de um processo “modernizador” de construção do Estado-Nação. Este processo ocorre

em um ambiente  de  disputas,  nos  planos  legais  e  políticos,  entre  aqueles  que  procuram

implementar grandes projetos, com destaque para a mineradora CVRD, e aqueles que são

vistos como um impedimento ao desenvolvimento,  ou seja,  os  Awá.  O que ocorre é que,

nestas situações são articuladas novas práticas de exercício de controle sobre populações. A

restrição dos antigos territórios Awá, destinados à caça e coleta, deu espaço para que fossem

aplicados uma série de ações de disciplinamento, que agiram sobre suas práticas culturais.

Estas ações foram realizadas de acordo com diretrizes estabelecidas pela própria FUNAI com

o objetivo de “transformá-los”, mesmo que a revelia, em agricultores indígenas.

Já  O’Dwyer (2010), utilizando-se de uma perspectiva proposta por  Michel  Foucault,

afirma que, o conceito de “Território”,  nas esferas  jurídica e política,  pode ser entendido

como uma “metáfora geográfica” para algo que seria controlado por alguma forma de poder.

Deste ponto de vista, o Território constituí um campo de disputas, onde os atores sociais, por

meio de ações conjuntas, buscam o reconhecimento de direitos territoriais e culturais. Alguns

destes direitos são regulamentados na esfera jurídica, enquanto outros aguardam este status. 

Neste  contexto,  O’Dwyer afirma  que  existe,  no  Brasil,  uma  série  de  critérios

normativos, dentro da legislação, para definir o termo “Unidades Sociais”. Este conceito de

“Unidades Sociais” é um elemento que constituí um esforço de compreensão da realidade

social  e  lida,  embora  não completamente,  com um conjunto  de  ações  sociais  dentro  dos

moldes  das  categorias  jurídicas.  Existe  toda  uma  linguagem e  metodologia  jurídica  que,

procura relacionar  Unidades Sociais a  Territórios Distintos. Tratam-se de elementos de um

sistema de classificação criado dentro do Estado Nacional. Estas classificações se encaixam

dentro  dos  direitos  estabelecidos  na  Constituição  de  1988.  Desta  forma,  uma  série  de

categorias, que tiveram as suas origens nesta nova constituição, permitem uma gestão das

diferenças,  em  vez  de  sua  desconstrução.  De  fato,  nesta  estão  reconhecidos  os  direitos
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territoriais e culturais de povos tradicionais e minorias étnicas.

5. Dinâmica e Organização Social

Um dos aspectos que mais são evidenciados em pesquisas  acerca dos  Awá são as

transformações,  supostas  ou  verdadeiras,  na  organização  social  de  seus  grupos,  por

consequência  do  contato  com  a  “sociedade  nacional”,  e  de  todo  o  processo  de  pressão

territorial sofrido por estes nas últimas décadas. A antropóloga Eliane O’Dwyer afirma que, o

processo de territorialização sofrido pelos Awá teve reflexos na forma como foi articulada a

sua distintividade cultural, assim como suas identidades sociais e políticas.

“Vivendo isolados, distantes uns dos outros desde antes do contato
até os dias atuais,  os diferentes grupos locais não formam um ‘conjunto
homogêneo  Awá-Guajá’,  tal  como  prescreve  uma  idealização  de  ‘grupo
indígena’, com intercâmbios intercomunitários, autodefinição ao ‘grupo’ e
alianças  em diferentes  situações.  A forma dispersa  pela qual  os  Awá se
organizam  [antes  do  contato]  no  espaço  propiciou  um  outro  modelo
comunitário,  privilegiando  formas  independentes  e  fragmentárias  de
organização social, marcadas pelo pelo estranhamento entre esses pequenos
coletivos” (GARCIA, 2010, p. 125)

Cardoso (2013)  aponta  para  os  constantes  processos  de  fragmentação e  rearranjos

sofridos pelos  Awá, especialmente depois do contato ter sido estabelecido oficialmente, em

1973. O antropólogo esclarece que estes processos ocorreram tanto depois quanto antes do

“contato  oficial”.  De  acordo  com  Uirá  Garcia,  estas  fragmentações  e  rearranjos  que

ocorreram antes do contato com o estado brasileiro,  se davam pelos desejos dos diversos

grupos  Awá de  evitarem  o  convívio,  mesmo  entre  si.  Por  fim,  este  convívio  se  tornou

prevalente após o contato, como parte de uma relação tutelar. Desta forma, as fragmentações

que ocorreram após o contato foram o resultado de outros processos, de intrusão de seus

territórios  de  ocupação  tradicional,  que  causaram  separações  entre  famílias  devido  a

perseguições, e ao fato de muitos indivíduos se encontrarem isolados por conta disto.

Loretta Cormier (2003) realizou estudos acerca das classificações internas entre os

Awá. Estas classificações permitem uma compreensão mais acurada das interações entre os

diferentes grupos  Awá,  assim como estes se organizam socialmente e no espaço. Figuram

entre os vários termos utilizados na classificação  Awá,  a categoria “Awa-Parenči”, que de

acordo  com  Cormier,  pode  significar  “Awá-Diferente”.  Já  a  categoria  “Awa-Mihúə”  faz

referência a um Awá recém-chegado a uma aldeia, ou que vive na floresta, longe do contato

com a FUNAI. 

Os Awá não contatados, de acordo com Cormier, não são considerados pelos Awá que
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vivem nos postos, como sendo um “grupo unificado”. Geralmente, estes grupos recebem uma

classificação de acordo com relação estabelecida com um indivíduo em particular que vive em

uma  das  aldeias.  Estes  Awá não  contatados  são  considerados  “Awa-Te”,  ou  “Awá

Verdadeiros”, de acordo com aqueles que vivem nos Postos. Já os grupos que mantêm uma

relação hostil  com os  Awá são classificados como sendo  Aramaku.  Estes  grupos não são

vistos sequer como “Awa”, ou seja, humanos, pelos Awá que vivem nas Aldeias.

“No entanto, ainda que esses Awa-Mihúə possam ser integrados ao
grupo por casamento, sua condição de estrangeiro será, segundo Cormier,
frequentemente marcada, seja por diferenças na dieta, seja por brincadeiras
e acusações” (CARDOSO, 2011, p. 52)

As  diferenças  entre  os  Awá e  os  Awa-Mihúə podem ser  observadas  por  meio  das

nuances entre os seus sotaques, de acordo com o que é relatado por Cormier, em seu trabalho

de 2003. A antropóloga afirma que o termo Mihúə tende a ser pejorativo. O antropólogo Uirá

Garcia traduz  o  termo  “Mihúə” como  sendo  “sujo”,  ou  “perigoso”.  De  forma  mais

aprofundada, quando utilizado com relação a outros grupos, pode ser traduzido como sendo

“Povo  Inimigo/Desconhecido”.  Garcia (2010)  ainda  afirma que,  as  categorias  “Mihúə”  e

“Awa-Te” não denotam, necessariamente, a identidade do indivíduo a ser classificado. Nem

mesmo são exclusivas ao ser humano. Segundo o antropólogo, estas categorias podem ser

aplicadas aos seres da cosmologia dos Awá, e a certos animais capturados, com o intuito de

domesticação.

O antropólogo Mércio Gomes, em um relatório de 1985, afirma que, a FUNAI se viu

obrigada a transferir um pequeno grupo de Awá, que viviam próximos a Ferrovia Carajás, por

conta de um grande número de fazendas na área ao redor destes,  o  que impossibilitou a

demarcação do território. Estes  Awá foram transferidos para a  Área Indígena Carú, com a

ajuda de outros  Awá, que já estavam estabelecidos nesta A.I. Ao chegarem ao Posto, foram

classificados pelos Awá que ali viviam como sendo “Índios Mihúə”.

De acordo com Cardoso (2013), existe uma espécie de “hostilidade potencial” entre os

diferentes  grupos  Awá.  O antropólogo afirma que, as relações entre  estes é marcada pela

desconfiança.  Cardoso esclarece  que,  mesmo  que  seja  reconhecida  alguma  forma  de

proximidade entre os diferentes grupos Awá, e que indivíduos recém-estabelecidos em postos

não sejam classificados como sendo “Kamará”, ou seja, “índio de outro povo”, ou mesmo

“Karaí”, “não-índio”, estes ainda têm a sua “humanidade” questionada. Desta forma, o que

existe,  segundo  Cardoso,  é  uma  espécie  de  “inimizade  potencial”,  entre  os  que  são

classificados como “Mihúə” e os que são considerados “Awa”.

Este “estranhamento” também é uma marca nas relações entre diferentes aldeias. Uirá
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Garcia afirma que, durante o seu trabalho de campo, realizado entre 2007 e 2009, os Awá da

Aldeia Juriti contavam sobre as diferenças, em uma série de características, que tinham em

relação aos outros Awá que habitavam as  Aldeias  Tiracambú,  Awá e  Guajá.  Garcia observa

que além das “pequenas diferenças”, também existe um distanciamento político, que pode ser

traduzido na forma como alianças são organizadas, entre os habitantes de diferentes aldeias.

Garcia  ainda  afirma  que existe  uma categoria  intermediária,  entre  “Awa-Mihúə”  e

“Awa-Te”. Trata-se da categoria “A’Erawá”, que pode ser traduzida como sendo “parecido

com Awa”, ou “parecido com humano”. Garcia explica que, esta categoria engloba aqueles

Awá que não são necessariamente classificados como inimigos,  mas também não são tão

próximos.  Garcia explica que o termo “A’Erawá” é aplicado a indivíduos que ainda podem

ser incorporados, e encaixados na categoria “Awa-Te”, desta forma tratados como parentes.

O que  Garcia (2010) procura evidenciar com esta explicação é que as categorias, e

portanto as identidades dos indivíduos, devem ser consideradas contextuais. Situações como

contato,  ou  a  permanência  em  um Posto  Indígena,  podem  fazer  com  que  um  Awá seja

incorporado a grupos já estabelecidos neste tipo de localidade. O fato destas classificações

serem situacionais  indica  que,  esta  são constantemente  reavaliadas,  sendo empregadas  de

acordo com a dinâmica pela qual a relação se desenvolve.

“Como nota a própria Cormier, ao analisar o sistema de parentesco
Awá-Guajá,  devido  à  noção  de  múltipla  paternidade,  a  prescrição  do
casamento  avuncular,  a  falta  de  definição  de  uxorilocalidade  ou
virilocalidade  nos  casamentos,  com a  prática  frequente  da  poligamia  e
poliandria,  a  corresidência acaba  por  se  sobrepor  às  alianças  ou  a
descendência  na  definição  de  consanguíneos  e  afins”.  (CARDOSO;
Guilherme, 2011, p.56)

Para  Cormier (2003),  a  Germanidade Paternal,  ou “Harəpihárə”,  está  relacionada

com  as  relações  de  consanguinidade,  exprimindo,  de  fato,  proximidade,  enquanto  a

Germanidade Maternal, ou “Harəpiana”, indica uma proximidade por afinidade, definindo

relações  mais  distantes,  como  por  exemplo,  com  a  maioria  dos  outros  seres.  Fora  do

parentesco, de acordo com Cormier, estão os Karaí e os Kamarás. Em alguns contextos, estas

classificações  são  refeitas,  dando  a  estas  categorias  diferentes  graus  de  aproximação  ou

distanciamento.

Apesar  de  Garcia (2010)  também  compreender  os  conceitos  de  “Harəpihárə”  e

“Harəpiana”  como  expressões  de  proximidade  e  distanciamento,  no  que  se  refere  a

indivíduos e seres com os quais os Awá mantém relação, o antropólogo discorda de Cormier

acerca da perspectiva de que estes conceitos traduzem uma oposição entre consanguíneos e

afins.
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Já Viveiros de Castro (1986) assume que, as relações de alianças se estabelecem mais

frequentemente dentro dos próprios grupos locais. Desta forma, é comum que afins se tornem

consanguíneos, ou que o matrimônio acabe estabelecendo o pertencimento a um grupo. Desta

forma,  alianças  entre  indivíduos  geram  um  vínculo  consanguíneo  entre  estes.  Sob  esta

perspectiva, os afins são representados justamente por aqueles indivíduos que não fazem parte

do grupo local. De forma sintética, os afins não estão ligados ao grupo por nenhum vínculo de

parentesco mais próximo, ou cognato, como explica Garcia. Entretanto, muitos afins podem

se tornar consanguíneos, portanto cognatos, enquanto o oposto também pode ser verdadeiro.

Desta forma, as categorias “Harəpihárə” e “Harəpiana” referem-se a relações dentro

do  parentesco,  assim como  alianças,  que  podem envolver  os  Ka’apor e  os  Teneteharas,

atribuindo graus de proximidade e distanciamento a estas.

O que a análise desta série de categorias nativas permite observar é que apesar dos

processos de territorialização, e as consequentes fragmentações de seus grupos, os  Awá são

capazes  de  articular  diferentes  mecanismos  de  aliança  e  de  incorporação  de  indivíduos.

Mesmo  com  uma  série  de  transformações  em  suas  dinâmicas  de  socialização,  os  Awá

permanecem como um grupo étnico, preservando e reproduzindo o seu modo próprio de fazer,

criar e viver.

6. Territorialidade

O aspecto territorial desempenha um papel de grande relevância nas interações e no

modo de ser  Awá, assim como em sua distintividade cultural  e  étnica.  Esta  relação entre

identidade e territorialidade, sob uma perspectiva analítica, permite a inferência acerca das

relações estabelecidas entre os  Awá e o ambiente ao seu redor. Mesmo que muitos de seus

territórios  tenham sido  perdidos,  por  uma  série  de  razões  que  vão  além do  alcance  dos

próprios Awá, as mesmas formas de uso do território ainda são praticadas por estes.

6.1. Har kwaə

Um conceito  chave  para  a  compreensão das  formas  como os  Awá utilizam o  seu

território,  e percebem o espaço ao seu redor, é o de “Har kwaə ”.  O conceito de  Har kwaə

refere-se a um extenso contexto espacial, podendo remeter a algum local de origem.

De  acordo  com  Cardoso (2013),  hoje  o  termo  “Har kwaə ”,  usado  pelos  Awá,  faz

referência  às  Áreas  Indígenas  Alto  Turiaçu,  Carú e  Awá.  Este  termo ganhou  ainda  mais
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importância  depois  da  demarcação  da  Terra  Indígena  Awá,  sendo  utilizado  como  um

comunicador de limites e fronteiras.  De acordo com  Cormier (2003), o termo “Har kwaə ”

define áreas cujo direito ao acesso está ligado à relações de consanguinidade e afinidade, mais

especificamente  delimitando  grupos  de irmãos  do  mesmo  gênero.  Acerca  do  uso  dos

Har kwaə ,  não existe uma ideia de posse propriamente dita. De acordo com a antropóloga

Loretta Cormier, para os Awá, os territórios são mais “conhecidos” do que “possuídos”.

“… embora os grupos Awá possam querer evitar o acesso de outros
às  áreas  que  costumam  usar,  normalmente  se  misturam  e  não  têm
prerrogativa  definida,  independente  e  irrestrita  sobre  os  territórios  dos
harakwa. O acesso aos territórios de caça e coleta ocorre automaticamente
desde  que  se  exerça  este  tipo  de  atividade,  redundando  em  ser  Awá”
(O’DWYER; Eliane Cantarino, 2002, p.97)

Para os  Awá, o direito de acesso ao  Har kwaə  é transmitido por meio de relações de

parentesco, por linha agnática, segundo a antropóloga Loretta Cormier.

“Quando  os  filhos  de  alguém  se  casam,  os  laços  de  afinidade
criados  fornecem  opções  de  terrenos  de  forrageio,  uma  vez  que  os
conjugues  obtêm  o  direito  de  explorar  os  terrenos  uns  dos  outros”
(CORMIER; Loretta, 2003, p.73)

Como se tratam de linhas agnáticas de transmissão de direito de uso de território, o

acesso é garantido as terras dos pais, não das mães. Os Har kwaə  tendem a serem exclusivos

de suas famílias, ou mesmo de grupos locais que conhecem, através de um extenso contato, o

território. Tradicionalmente, as fronteiras dos territórios Awá se estendiam pela distância até

onde a sua genealogia podia alcançar. Desta forma, o território Awá era formado por uma série

de Har kwaə , nos quais grupos familiares se deslocavam, buscavam recursos, interagiam com

a Paisagem e “toponimizavam” o espaço ao seu redor.

Garcia (2010)  discorda  da  perspectiva  de  que  os  Har kwaə  estejam  relacionados

unicamente  com  a  genealogia  Awá.  Ao  discordar  de  Cormier acerca  dos  conceitos  de

“Harəpihárə”  e  “Harəpiana”,  e  articular  a  noção de  que as  ideias  de  consanguinidade e

afinidade são sintetizadas em termos de proximidade e distância,  Garcia também transfere

esta  lógica para a  análise  dos  Har kwaə .  Desta forma,  pela perspectiva proposta por  Uirá

Garcia,  o  uso dos  Har kwaə  acontece de acordo com as alianças  estabelecidas,  e  que em

alguns casos está ligada à descendência.

Os  Awá denominam aqueles com quem compartilham um  Har kwaə  de  Harəpihárə.

Conforme as distâncias entre os indivíduos tornam-se maiores, e a convivência diminui, o que

os  Awá entendem  como  sendo  os  “outros”  é  denominado  “Harəpiana”.  A  categoria

“Harəpiana” abrange desde afins, com quem eventualmente podem se casar, até inimigos em
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potencial. Esta forma de articular as relações faz com que os Har kwaə  sejam organizados, e

depois abandonados, para mais tarde serem refeitos, de acordo com as alianças estabelecidas.

Conforme os  Awá foram formando aldeamentos em  Áreas Indígenas, próximos aos

postos da FUNAI, novas alianças foram estabelecidas, a medida em que grupos que até então

não estabeleciam contato passaram a se relacionar. Estas novas alianças permitiram a criação

de novos Har kwaə , e estes, por sua vez, adquiriram relevância entre os Awá.

“No  entanto,  há  diferenças  entre  a  dinâmica  de  abandono  e  o
estabelecimento de novos  Harakwá por alianças devido às  mudanças de
estação  do  ano  da  dinâmica  gerada  pela  fuga  ou  pelas  invasões  do
território dos Awá-Guajá.” (CARDOSO; Guilherme, 2013, p.30)

Os  Har kwa  ə possuem uma natureza dinâmica, modificando-se conforme as relações

sociais  são  articuladas.  Desta  forma,  pode-se  afirmar  que,  os  Har kwaə  modificam-se  no

decorrer dos processos históricos.

6.2. Har kwaə  sob a perspectiva do conceito de Taskscape

Articulando os pontos de vista propostos por  Loretta Cormier e  Uirá Garcia, acerca

dos Har kwaə , com a perspectiva conceitual do antropólogo Tim Ingold, pode-se lançar mão de

uma nova abordagem interpretativa. O objetivo de tal exercício é uma maior compreensão de

todo  o  “mosaico”  formado  pela  localidade  de  ocupação  tradicional,  recursos  de  matéria-

prima, técnicas e símbolos, que constituem o modo ser Awá.

Sob a perspectiva colocada por Ingold, os Awá, por meio de sua organização social e

política constroem sua própria forma de elaboração e de uso de um espaço de ocupação ao seu

redor. Ingold argumenta que, um dos fenômenos que determinam este uso é a transição de um

espaço qualquer para uma  Paisagem culturalmente formada. Esta transição pode se dar no

momento  em que se  atribui  um significado e sentimento  de  afinidade com relação a um

espaço específico. Desta forma, tornar um espaço em um lugar de significado é um ponto

crucial  para  o  desenvolvimento  de  Paisagens,  incluindo  a  adição  de  marcos,  como  os

Har kwaə ,  no caso dos  Awá.  Estes  marcos  operam como um mecanismo de sinalização e

comunicação, assim como de construção da identidade dos grupos.

Os  Awá se  referem à  floresta  pelos  termos  Ka’á,  que  significa  “lugar  agradável”,

Hatxã, “lugar fresco”, e finalmente  Pãrãhỹ, que significa “bonito” ou “perfeito”. Os postos

indígenas,  de acordo com os próprios  Awá,  têm propriedades opostas.  Estes adjetivam os

postos usando palavras como,  Hakú, “quente”, e  Mãnyhỹ, “desagradável” ou “imperfeito”.

Desta forma, os Awá atribuem significados à floresta e aos Postos, estabelecendo uma relação
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da afinidade com ambos e articulando uma forma de percepção do mundo ao seu redor, assim

como um distinto modo de conhecimento.

No livro “The Perception of the Environment”, de 2000, o antropólogo Tim Ingold

apresenta o conceito de Paisagem. Este conceito pode representar ordem, estratificação social

e controle. Na formação de um mapa cognitivo, ou mental, lugares tornam-se nomes. Nomes,

por sua vez, determinam significados. A Paisagem, desta forma, pode ser trazida ao nível do

microcosmo, criando uma série de imagens reconhecíveis, as quais algumas serão eleitas para

serem  representadas  por  meio  de  marcadores,  que  podem  incluir  um  conjunto  de

classificações. Ingold explica que, Paisagem não é “Terra”, e nem “Natureza” e também não

é “Espaço”.  “Terra” é um termo que exprime algo de natureza quantitativa e homogênea,

enquanto  Paisagem é  de  natureza  qualitativa  e  heterogênea.  A  Paisagem também não  é

idêntica à “Natureza” e nem se encontra em oposição a este conceito.  Ingold afirma que,

como um domínio familiar de habitação, a Paisagem está com o indivíduo, e não contra este.

Ao viver na Paisagem, esta se torna parte do indivíduo, como se este também fizesse parte da

Paisagem.  Ainda mais,  o  que  acontece  aos componentes  humanos,  também acontece  aos

outros  componentes  da  Paisagem.  De  fato,  isto  se  aplica  aos  Awá e  aos  seus  Har kwaə ,

elementos cruciais na sua reprodução física e social. Conforme um Awá habita o seu Har kwaə

um acaba compondo o outro. Da mesma forma, o que acontece aos Har kwaə  tem reflexos nos

Awá, e vice-versa. Uma evidência que corrobora com este tipo de argumento é o resultado de

uma nova forma de vida cotidiana, por conta do processo de territorialização sofrido pelos

Awá,  nas práticas corporais destes grupos. Conforme a agricultura e a pesca ganham uma

relevância maior no sustento físico e cultural dos Awá, o ritmo e as atividades dos seus corpos

vai se modificando. Esta situação foi observada por O’Dwyer (2010), durante uma visita ao

Posto Indígena Juriti, em 2007.

O’Dwyer (2010), observa que os Awá passaram por um processo de disciplinamento,

que ocorreu de acordo com as diretrizes dos próprios  Postos Indígenas nos quais estavam

aldeados. Este processo de disciplinamento afastou adultos e jovens Awá de suas atividades

tradicionais  de  caça  e  coleta,  principalmente  durante  o  período  do  verão.  Sob  as  novas

diretrizes, as atividades realizadas nesta época do ano incluíam a derrubada da mata, para que

fossem estabelecidos roçados. Os mais velhos entre os Awá, e as mulheres e crianças da tribo,

foram poupados deste processo de disciplinamento. Entretanto, estes mesmos tiveram as suas

atividades restritas e pequenas caçadas nas proximidades de seus aldeamentos, e não podiam

contar com adultos mais jovens, importantes para o acesso dos seus Har kwaə . Estas ações de

disciplinamento tinham como objetivo transformar os Awá em agricultores indígenas. Durante
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a sua visita ao  Posto Indígena Juriti, em 2007, O’Dwyer constatou que, o disciplinamento

forçado dos corpos dos  Awá foi  uma causa de sofrimento físico.  A antropóloga levanta a

hipótese de que estas dores foram, e ainda são, causadas pela imposição de novas práticas

corporais, que até então eram desconhecidas pelos Awá, acostumados com atividades como e

caça e a coleta, onde se esgueiram pela mata. Colocando estes acontecimentos contados por

O’Dwyer (2010), em perspectiva com a ideia de que a Paisagem e o Indivíduo fazem parte

um do outro, proposta por Ingold (2000), pode-se observar que a partir do momento que em

que a relação que os Awá têm com o espaço ao seu redor torna-se alvo de intervenções, estas

se  manifestam  diretamente  em  seus  corpos.  Da  mesma  forma  estas  intervenções,  ou

disciplinamentos,  também se manifestam na  Paisagem,  sob a  forma de roças  abertas  e  a

queima da mata para abrir espaço para estas.

Tim Ingold argumenta que, a vida humana é um processo que envolve a passagem do

tempo, e por meio deste processo as  Paisagens, onde as pessoas vivem e têm vivido, são

formadas. A Paisagem é constituída por um longo histórico de vidas, e trabalhos, acumulados

por gerações, que a habitaram, a ainda habitam, e que deixaram um pouco de si.

Expandindo o conceito de Paisagem, Tim Ingold explica que o conceito de Taskscape

foi  elaborado quando questões  acerca  da  vida  social  foram abordadas.  De acordo com o

antropólogo,  a  vida humana está inserida em uma rede de relacionamentos,  similar  a um

processo vital,  ocorrendo dentro da  Paisagem.  Ingold explorou a ideia de rede através do

conceito  de  Taskscape.  Para  o  antropólogo,  a  Paisagem é  uma Taskscape mais  estática,

produzida  por  inter-relacionamentos  de  tarefas na  vida  cotidiana.  Ingold vale-se  deste

conceito para articular um sentido mais dinâmico para a  Paisagem, a qual seria ao mesmo

tempo  uma  Taskscape.  Isto  é  possível,  segundo  Tim  Ingold,  quando  se  atribuí  uma

Temporalidade à  Paisagem.  Esta  Temporalidade não  é  nem  cronológica,  nem  histórica,

possuindo  ao  invés  disto,  uma  dimensão  social.  Neste  sentido,  Taskscape é  toda  uma

montagem de tarefas, ou seja, “Tasks”, e inter-relacionamentos mútuos que constituí a vida

dos  grupos.  Aproveitando  esta  forma  de  interpretação,  a  ideia  de  Har kwaə  exprime

principalmente o sentido de um território de caça e coleta, sendo definido, portanto, pelas

tarefas que são desempenhadas neste.

Os  Awá passam a maior parte do tempo em atividades de manutenção do espaço da

aldeia, capinando a vegetação em volta das casas. Boa parte do tempo também é dedicada ao

processamento de alimentos. Embora não seja uma regra, existe uma espécie de separação de

tarefas baseadas por gênero. Normalmente, as mulheres ficam encarregadas da preparação da

comida, em especial, quando os homens não estão na aldeia, e ficam igualmente responsáveis
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pelo cuidado dos filhos. A qualquer momento elas podem requisitar ajuda dos homens em

uma destas  tarefas.  Já  os  homens  dedicam boa parte  de  seu  tempo  na  manutenção  e  na

fabricação de arcos e flechas, assim como nos cuidados com os instrumentos de metal, como

facões.

6.2.1. Sobre os Arcos e Flechas

Apesar de toda uma série de organizações das tarefas cotianas dentro das aldeias, para

os  arqueólogos  Alfredo  Ruibal,  Almudena  Hernando e  Gustavo  Politis,  a  construção

identitária e distintividade cultural dos Awá é articulada, principalmente, em torno da caça. De

acordo com o estudo realizado (2013), mesmo com a introdução de armas de fogo, como

espingardas, na sociedade Awá, o arco e a flecha ainda constituem um importante elemento na

organização social, e nas suas estratégias de reprodução como grupo.

Todos  os  dias  os  homens  gastam boa parte  de  seu  tempo fabricando flechas,  que

acabam carregando em grande quantidades, durante suas expedições de caça. São dedicadas,

em média, cerca de três à quatro horas por dia na confecção das flechas. A quantidade de

flechas  levadas  é  muito  maior  do  que  a  necessária.  Para  o  Alfredo  Ruibal,  Almudena

Hernando e Gustavo Politis, as flechas são mais do que ferramentas, ou instrumentos de caça,

para os  Awá. Para estes arqueólogos, as flechas e seus arcos são elementos cruciais para e

construção  e  reprodução  da  identidade  masculina  entre  os  Awá.  Isto,  de  acordo  com os

arqueólogos, corrobora com o argumento de que, existe uma relação íntima entre as flechas e

os Awá. Segundo este argumento essa relação foi constatada ao se observar a forma como as

flechas são feitas, usadas e descartas. 

Existem quatro tipos de flechas entre os Awá, cada uma destinada a um tipo de caça.

Todas as flechas feitas pelos Awá são compostas, tendo uma parte chamada de “proximal”, ou

haste, onde as penas são presas, e uma parte “distal”, onde é colocada a ponta. Estas duas

partes  são fabricadas separadamente,  sendo posteriormente  unidas  com cordas  feitas  com

folhas de palma e resina de uma árvore específica. Todas as matérias-primas, tanto para os

arcos, quanto para as flechas são obtidas durante as saídas dos  Awá para os seus  Har kwaə .

Nestas saídas, além de coletado, as matérias-primas são compartilhadas entre os membros da

expedição ao  Har kwaə .  Os  Awá relatam que as  ferramentas  utilizadas na manufatura das

flechas  mudaram  no  decorrer  do  tempo.  De  acordo  os  habitantes  da  Aldeia  Juriti,

tradicionalmente, em um período que estes chamam de Ka’a Ripi Ko Mehé, algo como “no

tempo da floresta”,  as  pontas  das  flechas  eram afiadas  com dentes  de cotia,  ou de  paca.
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Atualmente os Awá contam que finalizam as suas flechas com uso de facas, ou outros tipos de

lâminas, que são fornecidas pela FUNAI. Desta forma novos elementos são apropriados em

suas atividades tradicionais.

Cada elemento da flecha tem uma decoração individualizada e com um significado

específico. Da mesma forma que a escolha de cada material na confecção do arco e da flecha

também  tem  um  significado.  Cada  padrão  de  decoração  de  uma  flecha  indica  o  seu

proprietário. O mesmo acontece com as penas, provenientes de diferentes tipos de pássaros.

Até mesmo o tamanho da flecha é proporcional à altura de seu proprietário.

No texto “Ontologia da Pessoa e Cultura Material – Manufatura de Flechas entre

Caçadores e Coletores Awá”, os arqueólogos Alfredo Ruibal, Almudena Hernado e Gustavo

Politis,  focam a  sua  atenção  para  as  formas  como os  Awá usam,  e  criam,  flechas  estão

relacionadas com a sua própria concepção de tempo, que por sua vez, relaciona-se com a

distribuição das atividades durante o dia. Articulando estes dados com os conceitos propostos

por Tim Ingold, observa-se que, a tarefa de confecção dos arcos e flechas constituem um fator

de criação de relações sociais e espaciais. Tratam-se de ligações entre diferentes locais e rotas,

neste caso as aldeias e os Har kwaə , bem como as rotas que interligam estes, assim como os

componentes temporais e sazonais desta rede. De forma sintética, o que o ato de criação de

flechas, bem como a busca e o processamento das matérias-primas, constituí é um dos muitos

elementos  de  uma  Paisagem,  como  uma  rede  temporal  de  relações,  movimentos  e

explorações, que, por fim, define uma Taskscape.

6.2.2. Sobre a Caça

Cerca  de  um  terço  de  todo  o  tempo  dos  Awá é  dedicado  à  caça.  Segundo  as

observações  de  campo de  Bruno Ferreira,  antes  de  inciarem as  suas  expedições  os  Awá

acordam cedo. Se alguma comida tiver sido deixada na grelha na noite anterior, esta é logo

distribuída, entre todos os membros a expedição. Ferreira (2011) conta que este momento é

aproveitado para conversas onde as atividades e rotas de caça são planejadas. Este momento

anterior a saída também é aproveitado para a manutenção das armas que serão utilizadas. Isto

incluí tanto os arcos e flechas quanto as espingardas.

Além de arcos, flechas e armas de fogo, os  Awá levam consigo facões e garrafas de

refrigerante vazias. Estas últimas ficam a disposição caso os Awá decidam coletar mel. Como

provisões para expedição, os Awá também carregam farinha, para a alimentação, lanternas e

isqueiros.  Ferreira apresenta  uma  perspectiva  de  que,  estes  objetos  representam  uma
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transformação dos Awá, que ocorreu após o contato com a FUNAI.

Antes de praticarem a caça, em noites de lua cheia, em seus Har kwaə , os Awá realizam

o  ritual  Karawárə.  De  acordo  O’Dwyer,  os  Awá afirmam  que  o  Karawárə protege

“espiritualmente o grupo contra malefícios de toda a ordem, como doença, acidente, falta de

sorte, ou ficar em panema” (O’DWYER, 2002, p. 98). Através do ritual Karawárə, os Awá,

por meio de danças, visitam uma espécie de “mundo idealizado”, denominado por estes de

“Iwa”. Neste ritual, exclusivo para os homens, os Awá afirmam que visitam os seus ancestrais

mortos, assim como outras formas manifestadas daqueles que ainda estão vivos. Este ritual,

assim como a próprio conceito de Iwa, desempenha um papel de destaque na constituição da

distintividade dos Awá, assim como suas estratégias sociais.

A forma como os  Awá se preparam para uma expedição depende de quanto tempo

estes pretendem ficar em seus Har kwaə . O tempo de permanência em um Har kwaə  depende

de qual é a estação do ano em que se está. Para os Awá, o ano é dividido em duas estações,

definidas por estes como sendo verão e inverno. De acordo com  Garcia (2010), o verão é

definido pelo termo “Kwarahy”, que significa “Sol”, e o inverno é chamado “Amyna”, que é

traduzido como “Chuva”. Garcia explica que o “Kwarahy” ocorre entre os meses de Junho a

Novembro,  enquanto  o  “Amyna”  dura  de  Dezembro  a  Junho.  Os  meses  de  Kwarahy

proporcionam a possibilidade dos  Awá passarem mais tempo em seus  Har kwaə . Também é

neste período que o estabelecimento de acampamentos provisórios torna-se possível. Estes

acampamentos  são  utilizados  como  moradias  temporárias  durante  longos  períodos  de

permanência na floresta. Por outro lado, durante o período de “Amyna”, as chuvas restringem

a permanência dos  Awá na floresta, por conta de riscos de quedas de árvores em cima das

estruturas montadas em seus acampamentos.

Ferreira (2011)  explica  que,  apesar  de  a  caça ser  uma  atividade  que  possa  ser

desempenhada individualmente, normalmente esta é realizada em grupos, que em sua maioria

são  de  famílias.  Uma  vez  localizado  um  lugar  adequado,  o  acampamento  provisório  é

montado. Ficam neste local as mulheres e crianças, enquanto os homens descansam e cuidam

de  suas  armas.  Normalmente  o  acampamento  é  estabelecido  em  um  local  com  maior

probabilidade de se encontrar caça. A caçada em si, dura cerca de três a quatro horas. Entre os

animais  que  figuram  como  objetos  das  caçadas  dos  Awá estão  Antas,  Pacas,  Jabutis  e

Macacos.  Quando  uma  permanência  prolongada  na  floresta  não  é  possível,  geralmente

durante o Amyna, os Awá retornam das caçadas a tempo de voltar à aldeia antes do sol se por.

Em alguns casos, conforme o tipo de animal abatido que é trazido de volta ao acampamento,

as crianças mais crescidas ajudam no processamento e conservação da carne, para que esta
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seja trazida de volta à aldeia. Se um Awá retorna a aldeia com animal de grande porte abatido,

como um veado, este se torna o centro das atenções, de acordo com Bruno Ferreira. Desta

forma o caçador tem a oportunidade de contar aos outros Awá os detalhas da caçada.

Os Awá demostram uma preocupação com a sustentabilidade de suas caçadas. Isto é

evidenciado  ao  se  observar  a  sazonalidade das  atividades  de  caça  dos  Awá.  Os  Awá

compreendem  as  movimentações  das  espécies  que  caçam,  e  isto  permite  uma  maior

consciência  dos  recursos  a  sua  disposição  em  áreas  de  caça  e  coleta.  Desta  forma  a

sazonalidade das atividades de caça, em um determinado Har kwaə , permitem que populações

de diferentes espécies se recuperem.

Cormier (2003)  defende  o  argumento  de  que  os  Awá possuem  uma  perspectiva

Animista, na qual toda a vida na floresta é antropomorfizada. Neste ponto de vista, todos os

elementos encontrados no ambiente,  humanos ou não,  se comportam de acordo com uma

dinâmica humana. Para apoiar os seus argumentos, a antropóloga afirma que, os Awá mantêm

com  alguns  macacos,  uma  relação  de  proximidade  estreita,  nas  quais  estes  animais  são

incluídos em seus sistemas de parentesco. Os Awá mantêm outros animais como “mascotes”,

mas têm uma relação de proximidade com os macacos. Trata-se de uma relação similar à de

natureza “materno-filial”.

Segundo Cormier (2003), existem sete espécies de macacos que podem ser adotadas

pelos  Awá.  Normalmente,  os  Awá adotam  os  filhotes  das  espécies  que  mais  caçam.

Frequentemente, são os filhotes das mães que acabaram de ser caçadas. Na maior parte dos

casos,  cabe a  mulher  decidir  o  destino do filhote.  Se esta  decidi  adotar  a nova cria,  esta

permanecerá o tempo todo por perto. Os cuidados incluem até mesmo a amamentação. Todos

estes cuidados partem da total dependência dos Awá com relação ao equilíbrio da floresta ao

seu redor.

Assim  como  em  outras  atividades  desempenhadas  pelos  Awá,  a  caça  pode  ser

interpretada como uma síntese de toda uma rede, tanto de movimentos no espaço, quanto de

relações. A temporalidade, de caráter social, que os Awá atribuem a Paisagem ao seu redor, de

modo específico, aos seus  Har kwaə , fica evidenciada por meio de suas próprias categorias,

como por exemplo, os termos “Kwarahy” e “Amyna”, usados para definir as estações do ano.

Desta forma, por meio das distribuições de uma série de tarefas, entre indivíduos, distribuídos

no espaço com sua própria a temporalidade, que é o Har kwaə , as atividades de caça figuram

como mais um elemento, entre outros, que constituem a Taskscape ao redor dos Awá.
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6.2.3. Sobre a Coleta

O  processo  de  Territorialização sofrido  pelos  Awá reduziu  a  importância  das

atividades  de  coleta  na  busca  de  alimentos,  e  na  obtenção  de  uma  fonte  confiável  de

carboidrato.  Entretanto,  durante  as  expedições  de  coleta,  são  desempenhadas  tarefas,  e

estabelecidas  relações  que  podem ser  consideradas  importantes  para  a  vida  dos  Awá em

sociedade. Os Har kwaə  não são estabelecidos pelos Awá de forma aleatória. Para cumprir o

papel de principal marco na Paisagem, entre os Awá, somente um tipo específico de espaço,

na floresta, chama a atenção destes. Tradicionalmente, eram as áreas de Cocais, onde ficam

localizadas  as  Palmeiras  de  Babaçu,  que  desempenhavam  este  papel.  Estes  locais  eram

formados em áreas utilizadas por horticultores indígenas de outros povos, como os Tentehar

Ka’apor,  por  exemplo.  Desta  forma,  existia  um compartilhamento  da  área  florestal.  Este

compartilhamento  possibilitou  que  uma  série  de  relações  entre  os  Awá e  outros  povos

indígenas fossem estabelecidas, embora quase nunca estas fossem amistosas.

Balée (1994),  no  livro  “Footprints  of  the  Forest”,  apresenta  o  conceito  de

“Pertubação”. De acordo com Balée, em um contexto de compartilhamento de uma área da

floresta, as atividades exercidas por povos, classificados pelo antropólogo como horticultores

indígenas, geram uma “pertubação” na Paisagem. Balée argumenta que, estas pertubações, ou

seja, as marcas das atividades de outros povos, possibilitou que os Awá desempenhassem as

suas atividades de coleta de alimentos e matérias-primas, em acampamentos provisórios na

floreta. Uma das principais marcas destas “pertubações”, de fato, eram as áreas de cocais.

Uma vez que a “perambulação” pelo território tornou-se para os  Awá, a farinha de babaçu

passou a ser gradativamente substituída pela farinha de mandioca.

Normalmente, as atividades de coleta, dentro dos  Har kwaə , são realizadas de modo

paralelo às atividades de caça.  Ferreira (2011)  observou que, ao mesmo tempo em que os

homens se dedicam a caça, as mulheres e crianças, que ficam nos acampamentos provisórios

nos cocais de babaçu, coletam materiais, como fibras, para tecerem cestos para carregar a

carne dos animais abatidos, assim como outras matérias-primas encontradas na mata. Depois

que a caça termina, geralmente antes do anoitecer, os Awá retornam para a aldeia. Entretanto,

o caminho da volta, frequentemente,  não é o mesmo da ida.  Desta forma, durante todo o

percurso, os  Awá permanecem atentos para a oportunidade de recolher algum material, ou

alimento  importante,  como  frutos,  fibras,  materiais  que  são  utilizados  na  construção  de

moradias, e combustível, neste caso, lenha.

Apesar das atividades de coleta ocorrerem durante as expedições de caça, estas não
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são  realizadas  exclusivamente  nestas  ocasiões.  Diferentemente  das  expedições  de  caça,  a

atividade  de  coleta  não  necessita  de  grandes  preparos  prévios,  e  pode  ser  realizada

individualmente.  Até  mesmo  pequenos  grupos  de  criança  podem tomar  a  iniciativa  e  se

engajarem na atividade de coleta, próximas as suas aldeias.

Da mesma forma que as outras atividades desempenhadas pelos Awá, de acordo com a

perspectiva defendida por  Tim Ingold (2000), a coleta figura como uma interação material

com ambiente da floresta. Segundo este antropólogo, estas interações com o ambiente são

moldadas pelas relações interpessoais de parentesco e compartilhamento. Seguindo os seus

argumentos,  Ingold afirma que, as características físicas de uma Paisagem são mais do que

uma mera marca deixada pelos ancestrais dos grupos que habitavam uma determinada região.

O que opera,  de acordo com o antropólogo,  é  uma metamorfose sobre a  Paisagem,  e  os

próprios indivíduos nesta, de forma recíproca. Desta forma, as características das Paisagens

evidenciam  os  movimentos  de  indivíduos,  que  ocorreram  durante  longos  períodos.  Nos

caminhos percorridos por seus ancestrais, as pessoas deslocam-se pelo “domínio temporal” da

vida ordinária, articulando as suas próprias atividades cotidianas. Estes caminhos não estão

limitados  pelas  viagens  ancestrais.  Ao  percorrerem  caminhos,  os  indivíduos  replicam  os

movimentos criativos originais, de seus antecessores, inscrevendo suas próprias identidades

na terra em que percorrem. Desta forma, ao percorrerem as rotas,  que interligam os seus

Har kwaə , as  Awá articulam, e inscrevem, a sua identidade em seus territórios. Por meio de

seus deslocamentos na floresta, os Awá exercem e reproduzem o seu modo de ser, ao mesmo

tempo em que estabelecem uma relação de dependência mútua com a Paisagem ao seu redor.

Se a floresta é afetada, o mesmo ocorre com os Awá, e a recíproca é verdadeira.

7. Considerações Finais

No livro, “Ilhas de História”, o antropólogo Marshall Sahlins (2003) procura explicar

que, mesmo que uma sociedade incorpore elementos culturais externos, esta os utilizarão para

reproduzir sua própria ordem social e cosmológica. Sob esta perspectiva, novos elementos

podem surgir no mundo social de diferentes grupos, tendo de ser assimilados por uma gama

de categorias, em sua grande maioria, preexistentes. Assim, Sahlins aponta para um Diálogo

Simbólico ocorrendo na  História, constituído pela relação entre categorias apreendidas e os

contextos experimentados, ou seja, entre o sentido cultural e a situação prática. Sintetizando,

as categorias já existentes podem ser adaptadas a novos contextos e situações. Mesmo que

uma nova realidade fuja aos modelos interpretativos de algum modo, sempre haverão
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indivíduos que usarão categorias já existentes para explicar a nova dinâmica ao seu redor.

Trata-se, de acordo com Sahlins, de “Categorias na Ação”. Este fenômeno está relacionado

com a própria estrutura da sociedade, que lida com as experiências fornecidas pelo mundo ao

seu redor. Entretanto, também está relacionado com a história da mesma. Esta perspectiva

proposta  por  Sahlins,  funciona  como  um  modelo  explicativo,  que  pode  se  aplicar  as

adaptações observadas nos Awá desde seu contato “oficial” com o Estado Brasileiro.

Os  Awá,  frente a um conjunto de novos modos de conhecimento,  impostos muitas

vezes de forma tutelar, procuram articular estratégias que permitam a reprodução do seu modo

de viver. Estes conhecimentos vindos de “fora”, que podem ser traduzidos como modos de

pensar e agir, são manifestados nos esforços de ensino da agricultura, e de escolarização das

crianças Awá. Tratam-se de uma série de saberes que são legitimados pelas diferentes esferas

públicas do Estado-Nação. Pacheco de Oliveira (1999) define esta série de processos, pelos

quais os Awá passaram, como sendo uma “Situação Colonial”, na qual existe a tentativa de

incorporar diferentes sociedades nos aparatos políticos-administrativos, que constituem o que

é chamado de “Estado Nacional”.

Entretanto, estes novos elementos, e saberes, são incorporados, e ressignificados, pelos

Awá.  Novas  formas  de  construção  de  casas,  e  a  adição  de  novas  armas  e  objetos

manufaturados na rotina dos  Awá, são traduzidas por sua cosmologia. Desta forma, as  Awá

valem-se de seus próprios saberes e categorias, para lidarem com o novo contexto em que

estão inseridos. Este mesmo esforço também é refletido na forma como os Awá inscrevem sua

identidade na  Paisagem ao seu redor, neste caso em seus territórios, mais precisamente em

seus  Har kwaə .  E por meio deste  esforço de articulação,  e de inscrição,  da identidade no

espaço,  exercem  e  reproduzem  o  seu  modo  de  ser,  marcando,  ao  mesmo  tempo,  a  sua

distintividade cultural e o seu pertencimento ao seu território de ocupação tradicional, como

um grupo indígena Awá.



REFERÊNCIAS

BALÉE; William L. Footprints of the Forest; Ka’apor Ethnobotany – the historical ecology of plant 
utilization by Amazonian people. Nova Iorque: Columbia University Press, 1994. 

BARTH; Fredrik. O Guru, o Iniciador. Rio de Janeiro. Contra-Capa, 2000. 

CARDOSO; Guilherme Ramos. Uma Leitura sobre Identidade e Etnicidade na Literatura sobre os 
Awá. 2013. Dissertação (Mestrado em Antropologia) – Universidade Federal Fluminense,  
2013

CORMIER; Loretta.  Kinship  with  Monkeys:  The Guajá  Foragers  of  Eastern  Amazônia.  Nova  
Iorque. Columbia University Pressm 2003. 

DAS; Veena, POOLE; Deborah. El Estado y sus Mágenes. Etnografías Comparadas. In: Cuadernos 
de Antropología Social, n°27. Julio, UBA, Buenos Aires, Argentina, 2008. 

DODT; Gustavo. Descrição dos Rios Parnaíba e Gurupi. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia, [1873] 1981. 

FERREIRA;  Bruno  Leonardo  Barros.  A (Re)Produção  do  Modo  de  Ser  Awá:  Dinâmicas  de  
Socialização  na  Aldeia  Juriti.  2011.  Dissertação  (Mestrado  em  Ciências  Sociais)  –  
Universidade Ferderal do Maranhão, 2011.

FORLINE; Louis C. The Persistence and Cultural Transformation of the Guajá Indians: Foragers of 
Maranhão State, Brazil. Dissertaçaõ, University of Florida, 1997. 

GARCIA; Uirá Felipe. Karawara: a caça e o mundo dos Awá-Guajá. 2010. Tese (Doutorado em 
Antropologia Social) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de 
São Paulo, 2010. 

GARCIA;  Uirá  Felipe.  A Perda  dos  Harakwá  e  a  Penúria  do  Mundo.  In:  RICARDO;  Beto,  
RICARDO;  Fany  (org).  Povos  Indígenas  do  Brasil:  2006-2010.  São  Paulo:  Instituto  
Socioambiental, 2011.

GOMES; Mércio Pereira. Relatório Inicial do Programa Awá. São Luís, 1985. 

HERNANDO; Almudena, RUIBAL; Alfredo, POLITIS; Gustavo.  Ontologia da Pessoa e Cultura  
Material – Manufatura de Flechas entre Caçadores e Coletores  Awá.  In: HERNANDO;  
Almudena,  COELHO;  Elizabeth  María  Beserra.  Estudos  sobre  os  Awá:  Caçadores-

Coletores em Transição. São Luiz: EDUFMA, 2013. 

INGOLD; Tim. The Perception of the Environment. Londres: Routledge, 2000. 

LÉVI-STRAUSS; Claude. Raça e História. In: _______. Os Pensadores (Vol.L) Tradução Inácia 
Canelas. São Paulo: Abril Cultural, 1976.

NIMUENDAJU; Curt. The Guajá. In: STEWARD, J. H (ed) The Tropcal Forest Tribes: vol3. of  
Handbook  of  South  American  Indians,  Bureau  of  American  Ethnology  Bulletin  143.  
Washington: Smithsonian Institution Press, 1948. 

OLIVEIRA; João Pacheco de. A Viagem de Volta. Etnicidade, Política e reelaboração cultural no
nordeste indígena. Rio de Janeiro: Contra-Capa, 1999. 



OLIVEIRA;  João  Pacheco  de.  Uma  Etnologia  dos  "Índios  Misturados?"  Situação  Colonial,  
Territorialização e Fluxos Cultural. Mana, v4, n.1, p.47-77, 1998. 

OLIVEIRA;  João  Pacheco  de.  Instrumentos  de  Bordo.  Revista  Ñyanduty  Vol.1-N  1.  Grande  
Dourados, 2012.

O’DWYER; Eliane Cantarino. Laudo Antropológico Área Indígena Awá. 5ª Vara Federal de SEção 
Judiciária do Maranhão Processso n°95.0000353-8. Ação Ordinária/Imóveis. Inédito. 2002. 

O’DWYER; Eliane Cantarino. O Papel Social do Antropólogo: A Aplicação do Fazer Antropológico
e do Conhecimento Disciplinar nos Debates Públicos do Brasil Contemporâneo. Rio de  
Janeiro: E-Papers, 2010. 

O’DWYER; Eliane Cantarino. Projeto Modernizador de Construção da Nação e Estratégias de  
Redefinição do Estado e suas Margens. 2014.

SAHLINS, Marshall D. Ilhas de História. Tradução Bárbara Sette. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 
2003. 

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo Batalha. Arawaté: os deuses canibais. Rio de janeiro: Jorge  
Zahar, 1986. 


