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                      À gente (yana) do Katxuru.
                       À madrinha Rita com amor e saudade.
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 “Como pode o homem sentir-se a si  
    mesmo, quando o mundo some? 

   Como vai o homem junto de outro   
homem, sem perder o nome?”

 Carlos Drummond de Andrade



Resumo

“As festas dos antigos eram muito boas. Antigamente tinha muita bebida e

muita dança. Os homens saiam para caçar e só voltavam depois de três dias, era o

tempo  para  a  bebida  fermentar...”  Com essa  frase,  o  velho  Benedito  Tawarika,

iniciou  um  diálogo  comigo  e  com  Sebastião  Vieira  (Sabá),  na  tamiriki.  Essa

monografia  busca tomar a festa Katxuyana como uma instância de comunicação e

de  produção  da  diferença. A  partir  das  descrições  etnográficas  de  autores  que

fizeram trabalho de campo entre os Katxuyana e as minhas próprias impressões de

um breve trabalho de campo realizado durante da Segunda Assembleia Geral do

Povos  Katxuyana,  Tunayana,  Kahyana,  tentei  apontar  sugestivamente  para  a

importância de se levar em conta as continuidades e transformações no campo das

relações com diferentes figuras de alteridade humanas e não-humanas. 

Palavras-chave: Festa, comunicação, alteridades.
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Introdução

Essa monografia é o resultado do meu trabalho de campo realizado nos meses

de maio e junho de 2014 entre os Katxuyana, povo indígena falante de uma língua

da família Caribe, que atualmente vive em aldeias espalhadas na região do Alto

Paru do Oeste, no rio Nhamundá e no rio Cachorro (Katxuru), afluentes da bacia do

rio Trombetas, no estado do Pará.

De acordo com os relatos do padre franciscano Protásio Frikel (1970), o povo

Katxuyana se originou da mistura entre dois povos procedentes das altas serras do

Oeste e do Rio Amazonas, os Warikyana. Essa mistura teria originado pequenos

outros grupos que foram nomeados de acordo com os rios de habitação, acrescidos

da expressão “yana”  (gente).  Com isso constituiu-se um “[...]  sistema nominativo

fluvionímico – de etnômios compostos por uma combinação entre uma raiz fluvial

(Kaxuru, Kahu, Yaskuri  etc.) e um sufixo coletivizador (-yana) [...].” (Girardi, 2011:

16). 

Esta pesquisa estava inserida no projeto de extensão intitulado “Os Katxuyana e

seus  Outros:  diálogos  interculturais  no  Baixo  Amazonas”,  coordenado  pela

professora  Tânia  Stolze  Lima.  O  projeto  visava  acompanhar  o  processo  de

reocupação do território tradicional desse grupo, incluindo as relações estabelecidas

com outros grupos indígenas, com os quilombolas e com os brancos da região e

propunha um alargamento da concepção da atuação política incluindo as relações

estabelecidas com os seres não humanos que compõem a cosmologia Katxuyana e

com os quais eles se engajam em relações que são concebidas como relações

sociais. A pesquisa de campo foi realizada na aldeia Santidade (Warahaxta) com

uma  breve  estadia  na  aldeia  Chapéu  que  fica  à  jusante  de  Santidade,  ambas

situadas às margens do rio Cachorro. 

O  objetivo  desta  monografia  é  descrever  esse  campo  de  relações  que  os

Katxuyana  vêm  estabelecendo  com  uma  multiplicidade  de  figuras  de  alteridade

(brancos,  índios,  quilombolas,  animais,  espíritos...)  a  partir  da  descrição  da

“Segunda Assembléia Geral dos Povos Indígenas Katxuyana, Tunayana e Kahyana”

que presenciei durante o período em que realizei minha pesquisa de campo.
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O presente trabalho encontra-se divido em três capítulos, além da introdução e

das considerações finais. 

O primeiro capítulo é dedicado a realização de um breve resumo do contexto

histórico em que estão inseridos os povos da região da bacia do Trombetas a partir

de narrativas do principal escritor sobre os povos Katxuyana, o Padre franciscano

Protásio  Frikel.  Em  seguida,  a  partir  das  narrativas  nativas,  realizo  uma  breve

descrição,  onde  procurei  introduzir  os  dados  do  meu  trabalho  de  campo  numa

espécie  de  etno-história,  enfatizando  as  informações  que  eram  consideradas

relevantes pelos meus informantes. Ainda nesse capítulo, dedico algumas linhas à

descrição da minha inserção no campo.

No segundo capítulo, procuro realizar um sobrevôo sobre os principais estudos

que constituem o debate sobre a região guianense.  Primeiro apresento o que é

definido  como  “área  etnográfica  guianense”,  em seguida,  realizo,  na  medida  do

possível,  um  resumo  do  debate  em  voga  para  a  região,  depois  apresento  as

imagens ou estudos realizados sobre os katxuyana.

No terceiro e último capítulo busco, a partir do material disponível sobre as festas

Katxuyana e do meu próprio material de campo, apontar para as possibilidades de

reflexão sobre as redes de comunicações que extrapolam as agências humanas.

Primeiro  apresento  o  contexto  atual  de  reivindicação do  território  tradicional  dos

povos  Katxuyana  e  de  outros  grupos,  assim  como  busco  apontar  como,  nesse

processo,  as  relações  interculturais  encontram-se  em  movimentos  contínuos  de

transição  entre  aliança  e  inimizade.  Em  seguida,  procuro  descrever  as  festas

contemporâneas  realizadas  pelos  Katxuyana  apoiada  no  material  etnográfico

disponível sobre o tema e depois busco, apoiada em reflexões sobre as redes de

comunicação nas guianas, traçar continuidades e descontinuidades a partir do meu

material de campo.
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Capítulo 1– Os Katxuyana – ‘Gente do Katxuru’

“Mas que coisa é homem, que há sob o
nome: uma geografia?”

Carlos Drummond de Andrade

    Foto: Meninas Katxuyana na beira do rio, Aldeia Santidade (Warahaxta), médio Cachorro, 2014.
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1.1– Notas historiográficas sobre o povo Katxuyana.

Os Katxuyana da Aldeia de Santidade, com quem fiz trabalho de campo em

meados  de  2014,  são  aqueles  que  estiveram  vivendo  entre  afins,  em  terras

estrangeiras, por mais de 40 anos. Na década de 1960 os Katxuyana somavam uma

pequena  população  de  cerca  de  70  indivíduos,  sobreviventes  das  sucessivas

epidemias  de  sarampo  e  tuberculose,  contraídas  de  brancos  (karaiwa)  –

missionários/viajantes de expedições exploratórias, colonos em expedições punitivas

e dos negros (mekoro) descendentes de mocambeiros -  que, ao longo dos séculos

XVIII e XIX, subiam os rios buscando refúgio nas áreas de mata densa, acima das

“águas bravas, águas grandes”, no contexto de resistência anti-colonial e fuga das

várias fazendas de cultivo de cacau e de criação de gado de Santarém, Alenquer e

Óbidos, no atual estado do Pará.

As relações comerciais que os negros mantinham na cidade, assim como sua

enorme habilidade de fuga e permanência acima das cachoeiras, local onde, até

então, só os índios transitavam, foram essenciais para o movimento e a história de

resistência  à  dominação  colonial  no  baixo  Amazonas  (Félix,  2011).  No  entanto,

experimentar esses encontros fez com que os Katxuyana vissem as possibilidades

de sua própria sobrevivência ameaçadas, pois os contágios de doenças já haviam

matado muitos de seus parentes e exterminado diversos outros grupos existentes

naquela região1.

Quando não restavam mais de 70 indivíduos, os Katxuyana tiveram que tomar

a difícil decisão de abandonar suas casas, roças e seus animais de estimação e,

com  o  auxílio  da  Força  Aérea  Brasileira  (FAB)  e  de  missionários  franciscanos,

partiram de suas terras originárias na bacia do Trombetas para viver entre os Tiriyó,

outro  grupo  falante  de  uma  língua  da  família  Caribe  (karib),  numa  missão

franciscana,  no  Tumucumaque2,  na  região  do Alto  Paru  de Oeste;  enquanto um

1 Diversos subgrupos indígenas e não-indigenas vivem há séculos espalhados por toda extensão da 
bacia do Trombetas (Kahu), que tem como importantes tributários afluentes à sua direita os cursos 
d’água, Cafuine, o Turuna, o Cachorro e o Mapuera; e o Panamá, o Caxipacoro e o Paru de Oeste à 
sua esquerda (Frikel, 1958: 114).

2 Os missionários franciscanos fundaram com o apoio do governo brasileiro, na década de 1950 a
Missão Tiriyó no Tumucumaque.  Além da catequização, os missionários com o apoio da Força Aérea
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grupo de 5 ou 6 indivíduos resolveu juntar-se à outros grupos, também falantes de

línguas Caribe, numa missão do Summer Institute of Linguistic (SIL), na região do rio

Nhamundá (Frikel, 1970). 

Contudo, os Katxuyana dizem que a decisão de partir  para viver  entre os

Tiriyó só foi tomada quando o importante chefe Juventino Matxuwaya, reconhecido

como o pataitono, ‘dono do lugar’, havia falecido. Juventino Matxuwaya teria fundado

uma nova aldeia:  Ewarho mahunkatpïrï, pouco antes de falecer. Com a morte de

Matxuwaya, seu filho, Honório Awahuhu, tornou-se o líder, mas, como disseram-me

os Katxuyana, ele não tinha força. Com a morte (durante o parto) de sua primeira

mulher,  uma  Tunayana  que  havia  sido  roubada,  Honório  Awahuhu  decidiu

abandonar Santidade para ir viver na nova aldeia. “Como já havia missionários, ele

perdeu força, não tinha apoio” (Juventino Jr. Petxirima). 

Antes de Juventino Matxuwaya morrer, um casal Kahyana havia ido para o

Tumucumaque e, como me disse Juventino Jr. Petxirima: “viu como era, tinha tudo,

aprenderam a  bíblia  e  voltaram”.  Esse  casal  ficou  sabendo  da  morte  do  chefe

Matxuwaya  e,  então,  levou  dois  jovens  Katxuyana  (João  do  Vale  e  Manoel

Gertrudes)  para  o  Tumucumaque,  onde  eles  estudaram e se  casaram e depois

retornaram para junto dos Katxuyana no rio Cachorro. Foi quando retornavam dessa

viagem  às  terras  do  Tumucumaque  que  esses  jovens  encontraram  Honório

Awahuku,  em Óbidos,  juntamente  com seu  irmão  Honorato  Dinama.  Só  após  o

retorno  dos  irmãos  à  aldeia  que  os  Katxuyana  resolveram  partir  para  o

Tumucumaque para viver junto com os Tiriyó.

Juventino Junior Petxirima, filho mais novo do  chefe  Juventino Matxuwaya,

me contou que, na década de 1950, durante uma festa na região do Kaxpakuru (ao

que  tudo  indica,  entre  os  Kahyana  ou  os  Txikiyana3),  seu  pai  encontrou  com

missionários ingleses que vinham da Guiana acompanhados por indígenas Waiwai.

Quando chegaram a Santidade, esses missionários queriam levar todos para região

do Casiquiare. Depois de algumas tentativas, dois homens (Albino, irmão de Manoel

Brasileira (FAB) garantiam aos indígenas os serviços de transportes, saúde, educação.

3 Grupo indígena, falante de língua da família caribe que ocupa[va]m tradicionalmente o igarapé 
Kaxpakuru. Os Txikiyana saíram de lá na década de 1960, para viver na missão Tiriyó, enquanto 
outro grupo foi viver numa missão protestante no sul do Suriname. Os Txikiyana também iniciaram no
final da década de 1990 a reocupação da região do Kaxpakuru.
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Gertrudes, ambos órfãos, e um homem chamado José) resolveram acompanhar os

Waiwai, mas retornaram depois de um período.  

As primeiras fontes historiográficas sobre os grupos indígenas que habitavam

a extensa bacia do Trombetas datam dos séculos XVI, XIII e da primeira metade do

século XVIII. Trata-se de documentos escritos por viajantes, cronistas e missionários

europeus. Entre esses escritos, temos os relatos produzidos pelo Frei São Manços,

onde se encontram as primeiras menções aos índios Katxuyana,  os “Caxonerá”,

durante suas viagens de exploração à região do rio Trombetas, entre os anos de

1725 e 1728 (Frikel, 1970)4.

Nas décadas seguintes, foram produzidas diversas informações sobre a gama

de  povos  existentes  na  bacia  do  Trombetas,  registradas  pelos  viajantes,

colonizadores,  missionários  e  naturalistas,  porém  nenhum  dos  relatos,  trazia

referências mais sistemáticas sobre os Katxuyana – muitos desses relatos limitam-

se a mencionar apenas a designação e a localização das pessoas conhecidas como

‘Katxuyana’  e,  por  diversas  vezes,  ressaltando  sua  proximidade  com  os

“mocambeiros” (Girardi, 2011). 

Luisa  Girardi (2011),  em  sua  dissertação  de  mestrado  defendida  na

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) preencheu uma lacuna na produção

etnográfica sobre os Katxuyana, nos moldes da antropologia contemporânea, com

sua monografia denominada: “Gente do Kaxuru:  mistura e transformação entre um

povo indígena karib-guianense”. Entre outras publicações, ela aponta os escritos do

pesquisador  autodidata  Gottfried  Polykrates,  que  esteve  entre  os  Katxuyana  por

alguns  meses  nos  anos  de  1957  e  1958.  Este  pesquisador  produziu  fontes  de

informações sobre os Katxuyana durante a segunda expedição à Guiana e ao Brasil

do Danish Nacional Museum, da qual ele participou como assistente do antropólogo

Jeans Yde no final da década de 1950. 

Não  tive  acesso  ao  material  publicado  por  Polykrates.  Segundo  Girardi

(2011), o material trata de temas relacionados à cultura material, organização social

4 Para um quadro geral dos trabalhos historiográfico do Padre Protásio Frikel e dos muitos escritos 
feitos por cronistas, missionários e viajantes, consultar a Dissertação de Mestrado de Luísa Girardi 
(2011). Nela a autora apresenta um extenso inventário dos diversos trabalhos realizados acerca dos 
grupos indígenas existentes na região do baixo Amazonas a partir do século XVI, quando a região 
começou a ser alvo de expedições exploratórias mais intensivas.
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e cosmologia destes povos (Polykrates, 1957, 1959, 1961 apud Girardi, 2011) e traz

estimativas  populacionais  e  a  localização  das  malocas  naquele  período.  Nestes

trabalhos,  Polykrates  ressalta  a aproximação entre  os  Katxuyana  e os Kahyana,

“gente”  do  Kahu (Trombetas),  pois  visita[va]m-se  mutuamente  durante  as

festividades:  “esses  grupos  frequentemente  relaciona[va]m-se,  especialmente

durante suas festas religiosas” (Polykrates, 1957: 128; Yde, 1965: 01. apud Girardi,

2011: 26).

No entanto, foi apenas na década de 1940 que foram produzidos os primeiros

estudos de cunho mais etnográfico sobre os Katxuyana pelo missionário franciscano

Protásio  Frikel.  Apesar  de  apresentar  uma  abordagem  considerada  datada,  os

escritos  do  frade  franciscano,  cuja  experiência  e  visitas  aos  povos  da  bacia  do

Trombetas  aconteceram  entre  os  anos  de  1940  e  1970  (Girardi,  2011:  23)

representam as fontes historiográficas e etno-históricas mais importantes sobre os

panano (antigos) e os recentes Katxuyana.

Em 1944, o Padre Protásio Frikel conheceu os Katxuyana do Rio Trombetas e

do Rio Cachorro que somavam entre 40 e 80 indivíduos, mas que, segundo Frikel,

tratava-se  de  remanescentes  de  um  grupo  que,  entre  os  anos  1920  e  1925,

totalizavam  entre  300  e  500  indivíduos.  Ou  seja,  em  menos  de  20  anos  os

Katxuyana vivenciaram o decréscimo demográfico quase total de sua população.  

Sua monografia intitulada: Os kaxúyana5– notas etno-históricas, (Frikel,1970)

é resultado de pesquisas de campo realizadas entre os anos de 1948-1955, onde

Frikel  sistematizou  uma  série  de  dados  sobre  as  origens  dos  Katxuyana  e  o

processo de migrações –  “altas  serras  do oeste”  e  do  rio  Amazonas (Warikuru)

(Frikel, 1970:10:20) –, e a “mistura” de uma miríade de povos que são reconhecidos

e nomeados de acordo com os rios e igarapés que habita[va]m – os Katxuyana

“gente (yana) do rio Cachorro (Katxuru)” –, os Txuruwayana – “gente do Cachorrinho

5 A grafia do nome Katxuyana que antes se escrevia com x, passou a ser escrito com tx. Essa decisão
foi tomada por mais de 30 falantes da língua, em agosto de 2014, durante a “Oficina do Iepé sobre
ortografia  Katxuyana”  que aconteceu  em Oriximiná/PR.  A  oficina  tinha  o propósito  de  revisitar  e
debater as ortografias pré-existentes e resultou na decisão pela unificação da grafia, que até então,
eram  diferentes,  pois  refletiam  os  diferentes  sotaques  da  língua.  (http://www.institutoiepe.org.br,
28/08/2014).
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(Txurumahu)  –,  os  Kahyana  –  “gente  do Trombetas (Kahu)  –,  os  Yoskuryana  –

“gente do Jascuri (Yoskuri) (Girardi, 2011:2).

Os  relatos  dos  velhos  Katxuyana  nas  décadas  de  1950  e  1960  foram

coletados entre os Katxuyana do Katxuru, quando somavam não muito mais do que

65 indivíduos, entre os quais restavam apenas 5 ou 6 indivíduos remanescentes do

grupo do Rio Trombetas. Essas narrativas coletadas e publicadas por Frikel entre os

anos 1950 e 1960 tratam de diversos temas e falam justamente de um intervalo de

tempo  em que  os  Katxuyana  estiveram  isolados  na  região  do  rio  Cachorro,  do

“encontro” com os negros “mocambeiros”, além de trazer as histórias das migrações,

de guerras e de alianças com outros grupos das diferentes gentes (yana) daquela

região. 

Foram mais de quarenta anos de exílio em terras estrangeiras, onde a criação

de  alianças  comerciais,  mas  principalmente,  a  criação  de  alianças  e  trocas

matrimoniais deu aos Katxuyana o status social de pertencimento, como tarëno me,

“como  daqui”,  pelos  Tiriyó,  tornados  reciprocamente  em,  purenho  me,  “como

parente” pelos Katxuyana (Grupioni, 2009: 15), contribuindo significativamente para

sua recuperação demográfica. 

Por outro lado, Girardi (2011: 30) menciona e cita uma importante observação

feita  pela  linguista  Ruth  Wallace  de  Paula,  que  realizou  pesquisas  entre  os

Katxuyana que viviam na missão Tiriyó, na década de 1970, acerca do desinteresse

absoluto  dos  Tiriyó  em  aprender  a  língua  Katxuyana  e  sobre  a  eminente

possibilidade  da  língua  Tiriyó  predominar  sobre  o  Katxuyana,  visto  que  eles

começavam a  adotá-la  no  seu  dia-a-dia.  Essa  informação  é  importante,  porque

nessa mesma década os Katxuyana da missão Tiriyó iniciaram um movimento de

descentralização, fundando aldeias afastadas da aldeia-missão, a fim de sinalizar

suas diferenças, projetando-as em diferenças espaciais (Cedi, 1983  apud Girardi,

2011: 31). 

Na década de 1980, a produção do Relatório de Identificação e Delimitação

da TI Nhamundá-Mapuera, realizado pela antropóloga Maria da Penha de Almeida,

trouxe informações atualizadas sobre o grupo menor que, na década de 1960, se

dividiu e migrou para a região do rio Nhamundá. Segundo Luisa  Girardi (2011) a
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antropóloga observou sua recuperação demográfica, pois, na época, os Katxuyana

do rio Nhamundá somavam 24 indivíduos e constituíam a Aldeia Porteira, localizada

na cachoeira homônima. Mais tarde essa aldeia dividiu-se dando origem a outros

dois assentamentos denominados Areia e Cafezal.

Os  movimentos  de  descentralização  dos  Katxuyana  na  missão  Tiriyó

continuaram  acontecendo  nos  anos  seguintes.  Os  Katxuyana  se  recuperaram

demograficamente, no entanto, traços da sua língua e da cultura já estavam em

processo de desaparecimento,  afirmam, os Katxuyana,  quando algumas pessoas

orientadas pelos mais velhos, no começo dos anos 2000, iniciaram um processo de

reocupação de seu território  tradicional  na  área do médio  Cachorro  e  do médio

Trombetas.  

1.2- No Katxuru

Juventino Junior Petxirima, irmão mais novo de Honório Awahuku, conta que

no  final  da  década  de  1990  ele  trabalhava  como tesoureiro  da  Associação  dos

Povos  Indígenas  do  Tumucumaque  (APITU).  Mobilizado  pelo  desejo  antigo  de

retornar ao local de origem de seu povo, onde ele mesmo tinha nascido e vivido até

os três anos de idade, quando sua família migrou para o Parque do Tumucumaque,

associado às narrativas de seu irmão Honório Awahuku, onde expressava o desejo

de que os Katxuyana voltassem a viver em suas terras no Katxuru,  ele e seu irmão

deram  início  ao  movimento  de  reocupação  da  região  do  rio  Trombetas  e  rio

Cachorro. 

Renato Yoroniyoron, filho mais velho de Honório Awahuku, na companhia de

sua esposa Maria Goreti Tsiripïnï e de Elaine Kawirima, sua filha, foram a primeira

família  Katxuyana  a  se  estabelecer  num  local  conhecido  como  “Boca  do  rio

Cachorro”, abriram uma roça e fundaram uma aldeia, onde, nesse mesmo período,

havia se estabelecido nessa região Frederico Yakwaratï  e sua esposa Madalena

Matarï, casal Kahyana, povo de língua caribe da região do rio Trombetas (Kahu),

que também migrou para missão Tiriyó na década de 1960. 
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O povo  Kahyana  mantinha  historicamente  relações  de proximidade  mútua

com os Katxuyana, encontrando-se principalmente durante as festividades religiosas

(Polykrates, 1957: 128 apud Girardi, 2011). O Padre Protásio Frikel (1955) também

descreveu as relações entre esses dois povos numa publicação feita em coautoria

com dois chefes-xamãs dedicada a descrever suas “Tradições Histórico-lendárias”,

onde seus informantes descrevem como, ao longo dos séculos, as relações entre

esses dois povos oscilavam entre a aliança e a guerra: 

Os Kahyana e os Kachuyana eram dois povos aparentados pela língua,  
religião, costumes, etc. Eram conforme a expressão indígena, ‘da mesma 
língua e do mesmo sangue’ e por isso se uniram também pelo matrimônio. 
Mesmo  assim  contam  as  tradições  que  houve  muitas  divergências  
sangrentas entre eles,  nas quais – na versão Kachuyana, é claro!  – os  
Kahyana  sempre  eram  os  culpados.  Estes  dois  povos,  no  correr  dos  
tempos, mesclaram-se tanto que os atuais Kachuyana quase todos tem  
sangue Kahyana nas veias (Frikel,1955:1).

Os Kahyana também tinham retornado para a região do Trombetas com a

intenção de voltar a viver ali. Podemos dizer que esse foi o início de uma série de

movimentos de reocupação das terras tradicionais na região da bacia do Trombetas

pelos  Katxuyana,  Kahyana  e  vários  outros  grupos  que,  durante  as  décadas

anteriores,  dispersaram-se para viver  em diferentes terras estrangeiras (Guianas,

Suriname...). 

Um ano mais tarde, os irmãos, João do Vale Pekiriruwa e Nazaré Imoyoko,

decidiram que retornariam para a região do Cachorro, acompanhados de seus filhos

e filhas que haviam se casado entre si. Com essa decisão tomada, Juventino Jr.

Petxirima  e  Honório  Awahuku  viajaram  para  Oriximiná  para  buscar  apoio  e

autorização da prefeitura para reocupar a região. No final de 2002, Mauro Mühako

(filho de João do Vale Pekiriruwa)  e sua esposa Patricia  Wïrïsi  (filha de Nazaré

Imoyoko), junto com seus filhos pequenos, mudaram-se para região do Trombetas. 

Mauro Mühako e Patricia Wïrïsi nasceram na missão Tiriyó e não conheciam

a  região  de  seus  antepassados.  Mauro  Mühako  empreendeu  visitas  de

reconhecimento da área por cerca de quatro meses, quando resolveram ficar. Em

seguida Mauro Mühako e sua família mudaram-se para jusante do rio Trombetas,

onde viviam o casal Kahyana, e abriram uma roça. Na mesma época Mauro Mühako

elaborou um documento para Fundação Nacional do Índio (FUNAI), no qual solicitou

apoio  logístico  para  fundação  da  nova  aldeia,  assim  como  reivindicou  a
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regularização fundiária da área. Nesse mesmo ano, outros dois casais com seus

respectivos filhos juntaram-se à família de Mauro e Patrícia: os pais de Mauro, João

do Vale Pekiriruwa e Isabel Taya, acompanhados de um neto, Carlixto Asusuke, e

da irmã de Patrícia, Marlene Amokoko e de seu esposo Antônio Peyakiriwa, com

seus três filhos pequenos – Violeta Emenuru, Janilson Pakaratxma e Livia Tirïmo

(Girardi, 2011: 98).  

A área de ocupação tradicional Katxuyana, durante os anos de exílio no Alto

Paru  de  Oeste,  passaram  a  ser  usadas  pelos  agora  chamados  quilombolas,

descendentes dos mocambeiros, com os quais os Katxuyana travaram durante mais

de um século relações que flutua[va]m entre amizade e a hostilidade. Camila Felix

(2011)  narra  a  atmosfera  envolta  nas  relações  entre  índios  e  quilombolas  que,

segundo  sua  informante  –  uma  mulher  quilombola  –,  encontravam-se  próximos

geograficamente:

Dona  Biquinha  me  conta  duas  histórias  que  transmitem  um pouco  da  
atmosfera que a envolvia. Ela começa dizendo que antigamente “tinha muito
índio brabo por aí”. Um grupo destes apareceu perto da Água Fria e matou 
três irmãs que estavam dormindo, jogaram os corpos embaixo de canoas 
velhas e queimaram. Os santos que elas tinham, eles socaram no pilão. Os 
parentes das irmãs assassinadas foram procurá-las, chegaram num igarapé
e encontraram com um índio velho que disse a eles: é preciso ter cuidado, 
senão eles vão matar todos vocês e vocês não matam nenhum. Quando  
anoitecer,  se  escondam,  eu  vou  roubar  os  armamentos  deles  (arcos  e  
flechas) e quando eles estiverem dormindo, vocês entram pela única porta. 
Á  noite  eles  entraram  e  mataram  todo  o  grupo,  mas  duas  moças  
escaparam. Elas foram levadas para a casa da bisavó de Dona Biquinha. 
Segundo esta, elas “eram muito trabalhadeiras pra ralar mandioca”. Numa 
noite, quando os velhos foram deitar elas fugiram. Andando de costas para 
a  mata (para deixar  as pegadas voltadas para a  direção oposta à que  
seguiam), caminharam até sua antiga maloca. A outra história, diz respeito a
uma viagem que Biquinha fez com a família até o armazém de castanha,  
num lugar conhecido como Mel (perto da cachoeira homônima). Quando foi 
à tarde os índios apareceram. Passaram a noite fazendo fogo, quebrando 
lenha no mato e iam até a rede de Biquinha chamá-la. Ela estava com seu 
filho,  um bebê de três meses e dizia:  “Olha,  não  mexe que é filho  do  
Tuxaua6, ele vai ficar brabo”. Sua sogra alertou: “Tu não dorme que tu não 
conhece índio, tira menino do teu braço que tu nem vê”. (Felix, 2011: 48).

Embora os quilombolas tenham afirmado para Camila que houve mistura com

sangue de índio no passado, eles ressaltam que isso não significa que eles tenham

se tornado meio índios. Camila aponta que, embora, tais relações de parentesco

6 “’Tuxaua’, a quem Dona Biquinha se refere, é um termo que designa chefe na língua geral de toda
essa região, utilizada por brancos, negros e índios” (Felix, 2011:49).
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sejam comuns, são raros os casos de convivialidade e que os contatos no passado

eram tensos (Op.cit). 

João do Vale Pekiriruwa procurou os moradores mais velhos da comunidade

quilombola de Cachoeira Porteira, a quem ele chama de “parentes”, em português,

para informar-lhes sobre seu desejo de regressar à região. Juventino Jr.Petxirima

conta  que  foram  esses  antigos  moradores  da  vila  de  Cachoeira  Porteira  que

apoiaram o regresso dos Katxuyana para o rio Katxuru.  Os Katxuyana contaram

também com o apoio logístico e com a importante ajuda de Vicente e Raimunda

Vieira,  casal  quilombolas  a  quem  João  do  Vale  se  refere  como  “primos”,  em

português, para a identificação do local onde havia existido a aldeia de Juventino

Matxuwaya e que Honório Awahuku, homem que liderava o movimento de regresso,

havia sugerido como local apropriado para os Katxuyana se restabelecerem. 

Assim foi feito o reconhecimento da área, onde além de encontrarem “terra

preta”, tida como fértil, havia a presença de cacos de cerâmicas e muitas árvores

frutíferas. Trata[va]-se, portanto, da aldeia antiga (patatpo)  Santidade (Warahatxa).

Os três homens abriram uma clareira para o roçado em local escolhido por João do

Vale.  Após o  período de repouso da terra,  as  mulheres  iniciaram o trabalho de

preparo e cultivo de diferentes tipos de tubérculos (mandioca brava, mandioca doce,

batata doce, e cará) além de cereais, grãos, frutas, condimentos e tinturas. Quando

o roçado começou a produzir, os homens começaram a construir as casas (kwana). 

Juventino Jr. Petxirima narrou-me durante nossa longa viagem de barco rumo

à Aldeia Santidade (Warahaxta) que, após conseguirem ter acesso ao mínimo de

estrutura  (radiofonia  e  motor  de  popa)  para  a  recém fundada  Santidade,  outras

famílias que viviam no Alto Paru de Oeste sentiram-se incentivadas a regressar.

Juventino Jr. contou que, em 2006, uma família extensa com 30 pessoas, que se

encontravam morando na aldeia Cafezal, na região do rio Nhamundá, lideradas por

Joãozinho  Printes  Waritxuru  e  Maria  Printes  Karawïki,  se  estabeleceu  na  aldeia

Santidade, numa espécie de “bairro”, chamado de “Sumaúma”7. 

7  Luisa Girardi (2011: 102) ressalta que também vieram morar nesse “bairro Sumaúma” Renato, 
Gorete e seus filhos que viviam no Canavial (Boca do cachorro) e Benedito Tawarika e Maria do 
Socorro, avós de Goreti, vindos da missão.

21



Juventino Jr. Petxirima disse que o grupo que vivia no rio Nhamundá ouviu

dizer que os Katxuyana da missão Tiriyó estavam retornando para o rio Katxuru.

Segundo ele: “O povo do Chapéu estava crescendo no Nhamundá e tinha muitos

conflitos”. Então, Davi Wakaka, o filho mais velho de Maria Printes Karawïki, prima

de  Juventino  Jr.  Petxirima  resolveu  que  queria  andar,  conhecer  a  terra  dos

Katxuyana.  A sua mãe Maria  Printes Karawïki  resolveu que ia junto e daí  todos

aderiram  ao  movimento  migratório.  Após  se  estabelecerem  em  Santidade,  não

demorou para que surgissem disputas em torno da posição de chefia fazendo com

que Davi  Wakaka  regressasse  para  sua  antiga  aldeia  Cafezal.  Sua  mãe,  Maria

Printes Karawïki, queria acompanhá-lo, mas seu primo, Juventino Jr. Petxirima, lhe

convenceu a permanecer na região e abrir uma aldeia à jusante de Santidade. Não

demoraram em abrir um novo roçado e no ano de 2009 fundaram a aldeia Chapéu. 

Quando as pessoas são questionadas sobre a querela que fez com que o

grupo que regressou do rio Nhamundá resolvesse fundar uma nova aldeia à jusante

de Santidade, elas costumam mudar de assunto. No entanto, por diversas vezes

ouvi  relatos de que o crescimento demográfico trouxe alguns problemas para os

Katxuyana que,  com frequência,  se viam envolvidos em graves conflitos com os

grupos com os quais conviviam nas respectivas missões, cujas relações, devemos

ter  em  mente,  eram  também  marcadas  historicamente  pela  hostilidade  e

desconfiança.

Nessa mesma época, uma terceira aldeia foi fundada pela família extensa de

Frederico  Yakwaratï  e  de  sua  esposa  Madalena  Matarï.  Em 2009,  parentes  de

Frederico e Madalena começaram a regressar do Suriname e ocupar a aldeia Visina

(Warimamïtï) na região central da bacia do Trombetas.
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Mapa:Aldeias Kaxuyana/Kahyana – Região Trombetas-Cachorro (Rogério Duarte do Pateo, 2011. In:
Girardi, 2011)

Por algumas vezes ouvi  os Katxuyana contarem que tiveram que conviver

durante muitos anos com a escassez de caça e de pesca nas respectivas missões.

Juventino Jr. conta que, certa vez, acompanhado de João do Vale e Mauro, tiveram

que se afastar tanto da aldeia para fazer uma caçada que ficaram ilhados, foi aí que

pensaram de fato no retorno para o Katxuru.

A avidez atribuída pelos Katxuyana aos outros grupos indígenas da região me

parecia ser um dos principais motivos de conflitos entre eles. As pessoas me diziam

que não suporta[va]m caçadas em excesso, fora de época, assim como as práticas

de  pescaria  com  redes,  práticas  reprovadas  por  serem  incompatíveis  com  as

concepções próprias dos Katxuyana a respeito  da caça e da pesca. No verbete

sobre os povos Katxuyana  no site  do Instituto  Socioambiental  (ISA),8 escrito  por

8 O texto original foi escrito como “Verbete Kaxuyana” para a Enciclopédia dos Povos Indígenas do
Instituto  Socioambiental  em  março  de  2010.  (Publicado  em
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/kaxuyana)
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Denise Fajardo Grupioni, encontramos a seguinte descrição sobre o manejo de caça

e pesca Katxuyana:

No verão priorizam a pesca e no inverno a caça, que é quando a maioria
das caças está gorda depois de consumir muitas frutas do mato no verão.
No verão, só se pode matar alguma caça se ela aparecer por acaso e se
não conseguir pescar naquele dia. O que se pode matar eventualmente no
verão:  Ewarho (anta),  Kehawu (veado),  Ahya (porco  queixada),
Kirman(paca). No verão os macacos em geral estão magros , feios cheios
de berne. Por isso não se deve matar em hipótese alguma macacos como:
Ituri (guariba);  Wotoimö (cuamba);  Meku (macaco  prego);  Witxa (cuxiu).
Também no verão não se deve mexer com as  tahokemtomu/animais que
voam, (pawisi/mutum;  maratxi/jacu;  kuiwi/cujubim; pono/nhambu): “a gente
até escuta elas aqui pelos arredores, mas deixamos quieto. No inverno sim,
se ouço uma cantando já pego porque é época mesmo (Mauro Mükaho).
Nos meses de outubro e novembro é tempo de pegar ovos de trataruga,
mas não costumam matar itxawaru/tartaruga para comer, só se não tiverem
outra opção. Do mesmo modo, não costumam consumir  ariwe/jacaretinga,
só em último caso. (Grupioni, 2010: 14).

~~

Em  sua  dissertação,  Luisa  Girardi (2011:  105)  sugere  que  o  motivo  de

reconhecimento de João do Vale como o ‘dono da aldeia’ (pata itono) de Santidade

se deve ao fato dele ter liderado a fundação do roçado (imoho) que deu origem à

aldeia (pata) e que “suas atribuições assemelham-se àquelas desempenhadas pelos

antigos pata itono Katxuyana”, ou seja, comandar atividades comunitárias, tais como

pesca e caça, produção de bebidas fermentadas para as festividades, construção de

casas e roçados. No entanto, salienta a autora, “seu poder de mando é limitado: seu

domínio sobre o lugar (e as pessoas que vivem nele) é reduzido e temporário”.

Juventino  Jr.  Petxirima  contou  que  João  do  Vale  foi  indicado  como

“coordenador” e “responsável” pela aldeia devido a sua idade e que na sua última

indicação para cacique os velhos fizeram uma festa na Tamiriki (casa do chefe/casa

grande) da aldeia e designaram outros cinco vice-cacique e suas mulheres como

ajudantes de João do Vale que, durante alguns, anos acumulou as posições de líder

da igreja e cacique9. 

9 Conta-se que o regresso dos Katxuyana à região do rio Cachorro, teve o apoio logístico de um
pastor Evangélico da Igreja Assembleia de Deus, situada em Cachoeira Porteira. Em Agosto de 2013
foi construída uma igreja na aldeia Santidade, onde os cultos acontecem com frequência e segundo
João do Vale é filiada à Assembleia de Deus de Cachoeira Porteira. Encontram-se também instalados
na aldeia Santidade desde 2007 os Missionários das Novas Tribos do Brasil (MNTB), que intercalam
períodos morando na  entre as aldeias e Chapéu.
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Porém, quando o pastor da Aldeia Mapuera, onde vivem grupos indígenas

designados genericamente pelo etnônimo Waiwai, “oficializou” João do Vale como

pastor  da  aldeia  Santidade10,  com  o  acúmulo  das  posições  “pastor-cacique”,  a

posição  de  chefia  de  João  do  Vale  deslocou-se  para  seu  filho  Mauro  Mühako.

“Mauro  Mühako foi  “oficializado perante  o  povo  como o  novo  cacique da aldeia

Santidade”, disse Juventino Jr. Petxirima. Desde então, Mauro Mühako e Juventino

Jr. Petxirima trabalham juntos, o primeiro na aldeia e o segundo na cidade11. 

Atualmente vivem 80 pessoas na aldeia Santidade e 52 na aldeia Chapéu,

das quais cerca de 20 nasceram após o regresso dos Katxuyana à região e estão

dividas respectivamente em 20 e 15 famílias. Na época em que estive em Santidade

havia 6 mulheres grávidas (dados de Juventino Jr., 2014)12. Era com orgulho que as

lideranças  Katxuyana  apresentavam o crescimento  demográfico  de sua  prole  às

lideranças Tiriyó do Tumucumaque, em uma cerimônia que eu também participei

durante a Segunda Assembleia Geral. 

Depois  de  quatro  décadas,  os  Katxuyana  estão  nascendo  novamente  na

região de onde,  de acordo com o mito,  foram retirados em tempos primevos da

madeira pau d’arco pelos demiurgos  Pura  e Mura que constituíram sua primeira

humanidade. Assim como a origem de algumas de suas pinturas, bens culturais e

com  quem  os  Katxuyana  aprenderam  encantamentos  e  cantos.  Como  salienta

Denise Fajardo (2010: 10), a mitologia Katxuyana é particularmente interessante,

pois traz referências espaciais específicas sobre o território de ocupação tradicional.

Era a segunda vez que eu ia à Santidade naquele mesmo mês. Dessa vez ia

acompanhada de algumas lideranças que, assim como eu, foram convidadas para

participar da Segunda Assembleia Geral dos Povos Katxuyana, Tunayana, Kahyana,

10 Paula Sobral apresenta uma análise sobre o tema da conversão ao cristianismo entre os Kaxuyana,
no seu trabalho de conclusão de curso (TCC) da graduação em Ciências Sociais, pela Universidade
Federal  Fluminense  (UFF)  em  2014,  intitulado:  “Os  Kaxuyana  e  seus  outros:  um  ensaio  sobre
conversão no Baixo Amazonas”.

11 Foi exatamente com essas palavras: “coordenador”, “responsável”, “oficializou” e “oficializado” que
Juventino Jr. descreveu o reconhecimento de João do Vale e depois de Mauro, como caciques de
Santidade. Cabe ressaltar que Juventino Jr. Petxirima é um dos fundadores e atual presidente da
recém-criada Associação dos Povos Indígenas Katxuyana, Tunayana, Kahyana (AIKATUK).

12 Durante o processo de escrita dessa monografia, recebi de Carlixto Asusuke, pela internet, uma
fotografia, cuja autoria desconhece. A imagem mostra as crianças nascidas das referidas gestações
(Ver foto em anexo).
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que aconteceria pela primeira vez numa aldeia do rio Cachorro. Tratava-se de um

momento muito importante de protagonismo político daqueles povos. Era isso que

todos me diziam durante a viagem. E eu fui para Oriximiná para acompanhar o modo

como  esses  grupos  ou  pelo  menos  os  Katxuyana,  vêm  (re)construindo  e/ou

(re)articulando essas relações com seus Outros na região da bacia do Trombetas.

1.3– O campo 

Na manhã do último domingo do mês de abril, meu vôo pousava na cidade de

Santarém, no Estado do Pará. Dali em diante restavam cerca 4 horas de viagem

interfluvial pelos os rios Amazonas e Trombetas até desembarcarmos no município

de Oriximiná. Queria ser capaz de descrever a experiência e o sentimento de ver

pela primeira vez uma floresta ser inundada pela imensidão das águas dos rios, mas

lembrar da paisagem e do silêncio atencioso dos ocupantes da lancha me fazem

falhar as palavras. 

No dia seguinte à nossa chegada em Oriximiná, Paula Sobral, amiga com

quem compartilhei a viagem e o trabalho de campo, me apresentou os Katxuyana

que estavam sob atendimento médico na Casa de Assistência à Saúde Indígena de

Oriximiná (CASAI)13. Na ocasião conheci João do Vale Pekiriruwa, que nos convidou

a  participar  da  Segunda  Assembleia  Geral  dos  Povos  Katxuyana,  Tunayana  e

Kahyana que aconteceria no final do mês de maio em Santidade. 

Naquela mesma semana viajamos de barco durante 16 horas rumo à aldeia

Santidade.  A  embarcação  aporta  na  vila  de  Cachoeira  Porteira,  comunidade

quilombola,  situada  à  margem  da  cachoeira  homônima,  no  médio  curso  do  rio

13 A CASAI de Oriximiná é um espaço que merece nota: sua estrutura como local de atendimento
médico é completamente inadequada e suas instalações são precárias, com edificações em péssimo
estado  de  conservação,  gerando  grande  insegurança  entre  todos  indígenas  que  precisam  ficar
internados lá. Para algumas lideranças a CASAI de Macapá é exemplar.
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Trombetas14, dali o percurso pelo rio Cachorro só é possível em canoas usadas para

atravessar os vários trechos encachoeirados.

Viajamos por mais 4 horas numa canoa talhada em madeira, com um motor

de popa, até a aldeia Chapéu. Quando chegamos, ficamos sabendo que o ‘dono da

aldeia’  (pata  itono),  Joãozinho  Printes  Waritxuru,  e  sua  esposa,  Maria  Printes

Karawïki, encontravam-se em Macapá. Fomos recepcionadas por seu filho Zezinho

Mahtxaramu, vice-cacique, que nos convidou para dormir naquela noite na aldeia

Chapéu. Carlixto Asusuke, rapaz responsável por nos levar à Santidade, dizia-se

envergonhado com o convite de Zezinho Mahtxaramu, mas para mim tratava-se de

uma bela oportunidade para conhecer os moradores da aldeia Chapéu.

Nessa noite conheci o velho Benedito Tawarika. Ouvi dizer que Benedito é o

único homem Katxuyana em vida a deter os conhecimentos relacionados às práticas

xamânicas  de  seu  grupo.  O  que  pude  verificar  é  que  existe  uma  atmosfera

misteriosa envolta à figura de Benedito Tawarika, disseram-me em Santidade que

ele, vez em quando,  vira[va]/fala[va] com o boto. 

A aldeia Santidade encontra-se há 1 hora à montante da aldeia Chapéu. Na

manhã  do  dia  seguinte,  continuamos  a  viagem pelo  rio  Cachorro,  até  um local

conhecido  por  Varadouro  (Salto  do  Cachorro  ou  ainda  como Cachoeira  de  São

Pedro). Nesse trecho é necessário desembarcar com toda a bagagem, caminhar por

uma trilha na floresta de aproximadamente uns 500m, subir numa outra canoa e

continuar  a  navegação  pelo  rio  Cachorro.  Segundo  Adriana  Russi  (2014),  essa

cachoeira é descrita pelo casal francês, Henri e Olga Coudreau, como o acidente

natural que não conseguiram ultrapassar em sua expedição na virada do século XIX

para o século XX (Coudreau, 1900 apud Russi, 2014: 71). 

Quando chegamos à  Santidade,  não posso dizer  que as pessoas ficaram

surpresas  com  a  nossa  presença,  mesmo  porque  muitas  delas  haviam  viajado

conosco até Cachoeira Porteira no dia anterior. Pelo contrário, suponho que tenham

14 A comunidade de remanescentes de quilombo de Cachoeira Porteira situa-se no interior da Floresta
Estadual do Trombetas. Instituída em 2006 e reconhecida pela Fundação Palmares, em 2007, ainda
não teve suas terras demarcadas. (GIRARDI, 2011). Encontram-se espalhadas ao longo das margens
do rio Trombetas, diversas comunidades quilombolas e populações indígenas, além da Mineração Rio
Norte, reconhecida pelo setor mineral pela exploração de bauxita.
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ficado surpresas com a nossa demora. Todos adultos trabalhavam intensamente e

fomos recebidas na beira do rio pelas crianças. 

Passei a tarde perambulando pela aldeia; tentei acompanhar a realização de

alguns trabalhos (a construção de uma casa para os visitantes da Assembleia Geral,

por exemplo), mas a minha “invisibilidade” era constrangedora, parecia que só as

crianças me viam. À noite quando se iniciou um ensaio de músicas (as músicas são

de autoria  de  Mauro  Mühakoo  pata  itono  –  ‘dono  da aldeia’ de  Santidade)  que

seriam cantadas durante a Assembleia Geral, fomos convidadas a comparecer na

Tamiriki15. 

Paula Sobral havia passado uma temporada na aldeia Santidade no ano de

2013, imaginei que ela estivesse à vontade, quando o cacique Mauro Mühako nos

convidou  a  “explicarmos”  o  motivo  de  nossa  presença  na  aldeia.  Nos  dias  que

antecederam  à  viagem,  havíamos  combinado  via  radiofonia  que  estaríamos

chegando a Santidade naquele dia, mas como podemos perceber, o nosso recado

não havia sido transmitido para o cacique. 

Mauro Müharo proferiu um longo discurso em língua Katxuyana e em seguida

nos  olhou  e  traduziu  toda  sua  fala  com  pedido  para  que  nos  retirássemos  de

Santidade e retornássemos apenas na semana da realização da Assembleia Geral,

ou seja, dali a cerca de quinze dias, quando eles poderiam dar a devida atenção aos

visitantes. No dia seguinte, retornamos para a cidade de Oriximiná.   

15 Na aldeia atualmente existem duas  Tamiriki, a maior foi construída de acordo com o modelo de
arquitetura Waiwai. A referida Tamiriki onde os jovens ensaiavam as músicas que seriam cantadas
durante a Assembleia Geral, é uma Tamiriki nos moldes culturais Katxuyana. Essa Tamiriki é usada
como a Escola da aldeia. Na sua Tese de Doutorado, defendida na Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro (UNIRIO), em 2014, intitulada: “Tamiriki, Pata Yotono Wama:  A reconstrução de
uma casa, a valorização de uma cultura e o protagonismo dos ameríndios Kaxuyana às margens do
rio  Cachorro  (Oriximiná-PA)”,  Adriana  Russi  dedica-se  à  descrição  do  processo  de  valorização
cultural  empreendido  pelos  Katxuyana,  a  partir  da  construção  da  referida  Tamiriki no  modelo
tradicional Katxuyana.  
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Capítulo 2 – A paisagem Guianesa

Foto: Rio Trombetas, Oriximiná, maio de 2014.
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2.1– Região da Guiana – ‘Sociedades minimalistas’

A região da Guiana está situada no Nordeste do Amazônico, rodeada pelos

rios Amazonas, Negro, o canal Casiquiare e o Orinoco. A referida região teve suas

fronteiras  arbitrariamente  definidas  por  cinco  estados  nacionais:  o  Brasil,  a

Venezuela, a Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa (Rivière, 2001). Por razões

etnográficas,  considera-se  toda  a  grande  ilha  marítimo-fluvial,  como  sendo

guianense, seguindo, aliás, o uso de mapas de séculos passados, que chamavam

também o  norte  da  região  amazônica  de  Guiana  (Melatti,  2011:1).  Nessa  “ilha”

encontram-se  vivendo  grupos  indígenas  geográfica,  cultural  e  linguisticamente

distintos16. São nas divisas entre Brasil, a Guiana e o Suriname, nas montanhas da

Serra  do  Acarai  e  Serra  do  Tumucumaque  que  estão  situadas  a  maioria  das

nascentes  dos  afluentes  da  bacia  do  Trombetas,  que  tem  como  um  de  seus

tributários o rio Cachorro (Girardi, 2011: 19).

Expedições  à  região  foram  amplamente  documentadas  por  viajantes

europeus e colonizadores desde o século XVI e esse material foi sendo arquivado

em diferentes países da America do Sul e da Europa. Dessas publicações destaca-

se em termos qualitativos de descrições etnográficas, o material  produzido pelos

jesuítas e franciscanos, e os relatos produzidos por Im Thurn (1883); Olga Coudreau

(1900 a 1903); Farabe (1918, 1924); dentre outros17 (Grupioni, 2005: 23). 

Os estudos etnográficos modernos sobre as populações indígenas que vivem

na  região  guianense  correspondem  à  década  de  1960,  sendo  pioneiras  as

monografias  de  Fock  (1963),  Rivière  (1969),  Chagnon  (1968)  e  Hurault  (1968).

16 Na região da Guiana há a presença de povos falantes de língua Aruaque, sobretudo no litoral
guianense, os Yanomamis a partir da Serra Parima, algumas sociedades Tupis, na fronteira Brasil-
Guiana Francesa, duas Sálivas (os Piaroas e os Macós) e outras cujas línguas são as únicas de suas
famílias, na sua parte ocidental.  Admite-se,  embora não seja unânime, a teoria de que os povos
caribe teriam se constituído na própria região guianense e daí se expandido na direção do alto Xingu,
onde atualmente existem sociedades falantes de línguas dessa família; para o oeste havendo ainda
hoje uma sociedade caribe, os Iucpas ou Iocos, na serra de Perijá (área etnográfica Extremo-Norte);
e, também sobre as Antilhas (Melatti, 2011:2).

17 Há um longo levantamento bibliográfico dos estudos sobre a região guianense, compilados entre as
páginas 232-239 da publicação “Rede de Relações nas Guianas” organizada por Dominique Tilkin
Gallois, (2005).
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Esses estudos deram fôlego às novas abordagens teórico-metodológicas sobre a

região, cuja produção data do final da década de 1980, dentre eles cito os trabalhos

de Gallois (1986), Whitehead (1989), Farage (1991), Dreyfuss (1993). Asses novos

estudos abordam o material etnográfico e os dados etnográficos mais recentes.

No  trabalho  pioneiro  do  antropólogo  britânico  Peter  Riviére  ([1984]  2001),

encontra-se  a  imagem  mais  conhecida  das  sociedades  guianenses.  Suas

contribuições  teóricas  sobre  as  relações  de  parentesco,  assim  como  a  síntese

comparativa das estruturas sociais dos grupos indígenas existentes naquela região,

extrapolam a  chamada “área etnográfica  da Guiana”  e  servem como fonte  para

diversos  estudos  posteriores  sobre  os  povos  indígenas  das  terras  baixas  sul-

americana.  Esses  estudos,  em  sua  maioria,  foram  atravessados  por  suas

inspirações  –  convergindo,  divergindo,  gerando  desdobramentos18.  Em  datas

próximas à publicação do livro de Rivière (1984), foram publicadas também duas

coletâneas sobre diferentes sociedades caribes (Basso (Org.), 1977; Kaplan (Org.),

1977; Butt Colson e Heinen (Orgs), 1983/1984)19.

Como aponta Peter  Rivière (2001:  24),  a definição da Guiana como “área

cultural” dentro de um conjunto de subáreas etnográficas sul-americana, foi feita por

Gillin,  na  publicação de  Tribes of  the  Guianas (1948:  799-860)  no  volume 3 da

edição do  Handbook of South American Indians, por Steward (1948). Esse recorte

etnográfico fora assumido, por Peter Rivière, ao tomar a região da Guiana como

unidade cultural a ser estudada. 

Ao  realizar  o  primeiro  trabalho  comparativo  de  fôlego  sobre  o  recorte

guianense, Peter Rivière privilegiou, sobretudo, as etnografias que se referem às

sociedades indígenas que vivem em ambos os lados da fronteira setentrional do

Brasil,  nas elevações que constituem o maciço guianense: os  Aparais, Wayanas,
18 No inicio da resenha do livro de Rivière (op.cit), intitulada “Sociedades Minimalistas: A propósito de
um Livro de Peter Rivière”. Viveiros de Castro chama atenção dos leitores: “é um livro pequeno e
aparentemente simples, como as sociedades de que trata. Aparentemente: porque como elas, ele
revela problemas fundamentais da etnologia sul-americana e, ao mesmo tempo, é um testemunho –
ativo e passivo – da dificuldade em resolvê-los dentro dos paradigmas correntes da Antropologia (de
qualquer corrente)” (Viveiros de Castro, 1986: 265).

19 Esses trabalhos foram publicados, respectivamente, na coletânea, Carib-Speaking Indians. Culture:
Society  and  Language (1977);  em  papers  no  Simpósio  “Tempo  Social  e  Espaço  Social  nas
Sociedades  Sul-Americanas”  (1977);  e,  na  coletânia  da  “revista  Antropologica”,  que  resultou  no
compêndio  Themes in  Political  organization:  the Caribs and their  neighbours  (1983/84),(Grupioni,
2005:27-28). 
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Tiriyós,  Waiwais,  Uapixanas,  Makuxis,  Pemons,  Akawaios,  Yekuanas,  Piaroas,

Panares e Caribes do rio Barama, e do rio Maroni. Ele exclui declaradamente de seu

estudo os  Yanomamis,  da fronteira Brasil-  Venezuela, e os  Waraos,  do delta  do

Orinoco, alegando que, apesar das semelhanças, diferem em aspectos específicos

das outras sociedades da região:

Os motivos de exclusão desses dois grupos não são os mesmos em ambos 
os casos, embora o princípio o seja. É que eles se diferenciam de maneira 
bastante especifica de outros grupos da região, embora, ao mesmo tempo, 
compartilhem muitas características. A organização social dos waraos se  
caracteriza  pelo  culto  a  um  ídolo,  num  templo,  que  lembra  a  região  
circuncaribenha, uma terminologia de parentesco havaiana e uma economia
de subsistência baseada na polpa da palmeira moriche. O grupo yanoama 
se  compõe  de  inúmeros  subgrupos,  entre  os  quais  existe  considerável  
variação. Alguns desses subgrupos exibem uma organização social muito 
semelhante à de outros povos da Guiana,  enquanto outros apresentam  
traços que não são encontrados em nenhum outro lugar.  Além disso, o  
tamanho, bem como a variação, faz dos yanoamas um tema extremamente 
apropriado a um estudo separado. (Rivière, 2001:22, 24).

Explicitamente Rivière, em sua análise comparativa do material  etnográfico

disponível sobre a região, tem o intuito de perseguir as contribuições teóricas de

Pierre Clastres (1970) sobre o deslocamento da tendência em tratar a “flexibilidade”

das sociedades indígenas sul-americana pelo signo da carência para atribuir-lhes

positividades, quer dizer, tratar a fluidez como algo estrutural nessas sociedades20. 

No entanto, Rivière, que fez trabalho de campo junto aos Tiriyó, falantes de

uma língua Caribe, moradores de ambos os lados da fronteira Brasil-Suriname, em

seu estudo comparativo funda sua hipótese sobre a elementaridade da estrutura

social  guianense  sob  o  signo  da  falta:  de  grupos  corporados,  na  escassez  de

recursos  humanos  e  na  ausência  de  mecanismos  de  controle  da  escassez  (os

parâmetros comparativos são fornecidos pelos modelos do Noroeste Amazônico e

do Brasil Central), recorrendo ao que, Eduardo Viveiros de Castro denominou como

“economia política da escassez” (Viveiros de Castro, 1986: 266).

Na mesma esteira das inspirações clastreanas,  cabe apontar  a importante

contribuição da antropóloga Joanna Overing (1983-1984) para as abordagens sobre

as “filosofias nativas” guianenses. Grupioni (2005) destaca que, Joanna Overing e

20 Para Eduardo Viveiros de Castro, Rivière passa ao largo de Clastres (modelo atômico, homogêneo
de sociedades narcisistas, fechadas em si que tem a guerra como mecanismos de dispersão que
atua pela negação do poder externo) ao preferir resolver a passagem entre os modelos “cristal-fluido”
via Meillassoux e Turner (Viveiros de Castro, 1986: 275).
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Peter Rivière encabeçam, cada qual ao seu modo, um duplo e importante esforço de

síntese da região. 

Segundo  Grupioni,  Joanna  Overing  utiliza-se  do  argumento  de  que,  nas

sociedades guianenses,  a  semelhança aparente  é resultado de uma espécie  de

“tentativa” de esconder as diferenças. O perigo da mistura fica evidenciado através

de  um aspecto  da  organização  social:  o  ideal  do  casamento  endogâmico  (com

parente próximo, co-residente), restrito às relações entre afins efetivos e potenciais.

Só  por  meio  da  mistura  adequada  pode-se  conquistar  segurança.  O  ideal

endogâmico funcionaria como o “mais óbvio dispositivo mascarador” da diferença, e

consequentemente do perigo. Nas palavras de Joanna Overing: 

O grupo local tradicional convive comumente em uma grande casa comunal 
que  se  revela  um  grupo  de  parentesco  cognático  endogâmico.  O  
pertencimento à casa é normalmente baseado em um principio de afinidade.
Um adulto deve casar-se no interior desta casa, mantendo ali suas relações 
com afins. Classifiquei, em outro momento, essa estrutura como um “grupo 
de parentesco baseado na aliança”  (1973,  1975),  visto  que se mantém  
como  unidade  cognática  pela  restrição  ideal  da  troca  em  seu  interior.  
(Overing, 1983-1984: 122 apud Girardi, 2011: 39)

Para Rivière, esse temor ao estrangeiro dar-se-ia pela ameaça da troca não

recíproca. No entanto, embora perigosa e mantida em nível mínimo, a troca com o

exterior é essencial  para a reprodução do interior. Grupioni aponta que, segundo

este autor, na região guianense tem-se, através do padrão de residência uxorilocal,

o grau máximo de controle de um recurso:  as mulheres. Para ele,  a endogamia

fictícia  e  a  construção  de  fronteiras  rígidas  entre  o  interior  e  o  exterior  são

operacionalizadas para negar a afinidade, resultando em um ideal, jamais realizado

completamente, de autonomia matrimonial, política e cosmológica. (Grupioni 2005:

30-31).

Apesar de Rivière apontar que os elementos culturais servem para marcar as

fronteiras étnicas de que os grupos indígenas se valem para se diferenciar entre si,

ele afirma: “preferi, neste trabalho, concentrar-me naquilo que não varia, localizando

esta ‘não-variação’ mais em nível sociológico do que em nível cultural”. Com efeito,

Rivière reconhece a importância de tais aspectos variantes:

existe um ajuste notável entre os ideais sociológicos caracterizados pela  
natureza consanguínea, endogâmica e autônoma da unidades residenciais 
e as idéias metafísicas e cosmológicas dominadas por um relacionamento 
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conceitual  entre  o  de dentro  e  o  de fora,  associado  respectivamente à  
segurança e ao perigo, à similaridade e à diferença (Rivière, 2001: 11).

Para  embasar  as  generalizações  do  seu  livro,  Peter  Rivière  (2001),

fundamenta seus estudos empiricamente em etnografias sobre povos que, de modo

geral,  dispõem  de  uma  organização  social  e  política  que  se  caracterizam  por

descendência  cognática,  terminologia  de  parentesco  prescritiva  em  duas  linhas,

preferência por endogamia de grupo local e/ou residência uxorilocal, ordenação das

relações  sociais  com  base  na  co-residência  e  distribuição  em  grupos  locais

pequenos não-permanentes. 

Segundo,  Viveiros  de  Castro,  com  o  tratamento  dado  aos  aspectos

invariantes  da  organização  social  guianense,  “Rivière  consegue  estabelecer  as

sociedades da Guiana como um tipo estrutural”. Um tipo de sociedade “minimalista”

– dispersa, endogâmica, pequena, fechada e fluída ao mesmo tempo (Viveiros de

Castro, 1986: 273). 

Rivière assentou sua comparação em torno de etnografias que remetem ao

tema  do  parentesco.  Eduardo  Viveiros  de  Castro  (op.cit)  sugere  que  a  relação

desses aspectos invariantes da organização social guianense (a ambiguidade entre

o  “complexo  ideológico  de  'negação  da  afinidade'”  e  o  “ideal  de  autonomia”,

matrimonial,  política  e  cósmica,  irrealizada)  com  estruturas  cosmológicas  mais

amplas apontaria para uma abertura do modelo “xenófobo” guianês para o exterior,

fenômeno que o próprio Rivière já havia admitido  (2001: 11). 

De acordo com Rivière, os rituais multilocais seriam mecanismos de abertura

dessas unidades sociais que se pensam como politicamente autônomas, permitindo

a comunicação entre as aldeias, rompendo o isolamento e redistribuindo pessoas e

bens que circulam nestas ocasiões (Ibdem: 33). Sendo assim, a típica “xenofobia”

guianense é relativa e, segundo Viveiros de Castro, a “abertura para o exterior nem

sempre resulta da impossibilidade de realização de um 'ideal de autonomia”, pelo

contrário, pode ser “regular e desejada, inerente às premissas culturais” (Viveiros de

Castro, 1986: 275). Como bem observou Viveiros de Castro:

Essa frase [“dentro da comunidade [settlement] ideal, a afinidade não existe”
(Rivière,  1984:70)  de Rivière  exprime,  sem dúvida,  um ideal  de muitas  
comunidades  amazônicas.  Mas  eu  a  tomo  como  significando  que  a  
afinidade, se não existe dentro da comunidade ideal, deverá então existir  
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em algum outro lugar. Dentro de uma comunidade real, com certeza; mas 
também,  e  sobretudo,  fora  da  comunidade  ideal:  no  exterior  ideal  da  
comunidade, como afinidade “ideal”, i.e. pura. Pois quando a perspectiva  
(do observador ou do nativo) se desloca, passando das relações locais a  
contextos mais amplos — relações matrimoniais e rituais interaldeãs, guerra
e comércio intergrupais, caça e xamanismo interespécies —, a distribuição 
de valor  se inverte,  e a  afinidade torna-se o  modo geral  da relação.  A  
socialidade começa onde a sociabilidade acaba (Viveiros de castro,1986:  
15) 

O “atomismo”  guianês  –  ou  a  noção de  que  nessas  sociedades  estariam

ausentes  grupos  sociais  formais  e  que,  portanto,  “[o]  estudo  [das]  sociedades

‘fluídas e relativas’, como as karib-guianeses e as tupi-guarani, estaria condenado à

descrição das aldeias, a única entidade sociológica que mais se aproximaria de um

grupo social” (Lima, 2005: 84) – é tomado como foco crítico-analítico em diversos

estudos  (Albert,  1985;  Viveiros  de  Castro,  1986;  Gallois,  1988;  Lima,  2005)

realizados nos anos seguintes às publicações de Rivière (1984) e de Overing (1983,

1984) que, por sua vez, enfatiza o papel fundamental da aliança na constituição dos

grupos locais. 

Eduardo Viveiros de Castro (2002), ao tomar o processo de parentesco como

foco  de  análise,  demonstra  que a  noção  a  afinidade é  central  nas cosmologias

ameríndias, indicando o que se pode entender por “relação” neste contexto: “Essa é

uma relação na qual os termos se ligam pelo não estarem na mesma relação com o

termo de ligação (minha mulher é tua irmã etc.): o que os une é o que os distingue”

(Viveiros de Castro, 2002: 17). Nas palavras de Viveiros de Castro: 

A relevância da idéia da afinidade como o dado não se acha em suas  
incidências (eventuais) sobre as terminologias de parentesco, mas no fato 
de que ela é uma manifestação privilegiada das premissas ontológicas dos 
mundos amazônicos. A primeira e principal dessas pressuposições é que a 
identidade é um caso particular da diferença. Assim como o frio é “ausência”
relativa de calor, mas não vice-versa (o calor é uma quantidade sem estado 
negativo),  assim a identidade é ausência relativa de diferença, mas não  
vice-versa. O que equivale a dizer que só existe diferença, em maior ou  
menor “quantidade”: essa é a natureza do valor medido. Traduzindo-se a  
analogia para o domínio do parentesco — e tomando-se “parentesco” como 
uma  abreviação  conveniente  para  o  que,  na  Amazônia,  deveria  ser  
chamado de “teoria da relacionalidade generalizada” —, diríamos que a  
consanguinidade é um valor-limite da afinidade (Op.Cit).

O  movimento  percorrido  por  uma  geração  de  pesquisadores  que

questionaram a imagem “ideal” típica das sociedades nas Guianas contribuiu para

tornar  mais  complexo  o  aparato  teórico-antropológico,  desenvolvido  a  partir  da

experiência  com  as  sociedades  indígenas  sul-americana.  Assim  procurou-se
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descrever  formas organização social  e cosmológica dessas sociedades de modo

que  as  relações  sociocosmológicas  se  tronaram  foco  privilegiado  de  pesquisas

etnográficas na região das Guianas.

2.2– Sobre o livro: ‘Redes de Relações nas Guianas’

A abertura para o exterior constituiu o tema de trabalhos posteriores sobre

essa  região,  aos  quais  me  referi  acima.  Temas  diversos,  como  casamento,

comércio,  guerra  e  xamanismo  foram  desenvolvidos  em  artigos  publicados  na

coletânea “Redes de Relações nas Guianas” (Gallois, 2005) por pesquisadores do

Núcleo  de  História  Indígena  e  do  Indigenismo  da  Universidade  de  São  Paulo

(NHII/USP). Além da dissertação de Mestrado de Luisa Girardi (2011) defendida na

Universidade Federal de Minas gerais (UFMG), e outros que enfatizam a importância

de se levar em conta as concepções cosmológicas desses povos para descrever

suas formas de organização social.

A publicação  “Redes de Relações nas Guianas” é resultado de pesquisas

desenvolvidas pelo “Projeto Temático  Sociedades Indígenas e suas Fronteiras na

Região  Sudeste  das  Guianas”,  na  região  do  rio  Uaça,  no  baixo  rio  Oiapoque,

orientadas pela antropóloga Lux B. Vidal, e entre os Wajãpi, Wayana e Aparai, e

outros grupos na região do Amapá, norte do Pará e Roraima, sob a orientação da

Antropóloga Dominique Tilkin Gallois.

No primeiro momento,  a  pesquisa temática “Sociedades Indígenas e suas

Fronteiras na Região Sudeste das Guianas”  estava centrada em temas relativos à

situação de contato vivenciado pelos povos da região,  das relações entre esses

grupos  e  os  múltiplos  agentes  indígenas  e  não-indigenas  e  suas  respectivas

representações. Essas pesquisas abordam os contextos a partir da perspectiva dos

sistemas  multicomunitários,  multiétnicos  e  plurinacionais,  pois  só  desse  modo,

afirma  Gallois,  “seria  possível  escapar  de  uma  análise  centrada  nas  agências

coloniais” (2005: 8).
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As “redes de relações” propostas por este grupo de pesquisadores pretendeu

superar  a  dicotomia  interior/exterior  a  partir  da  noção  de  fronteiras,  focada  na

comunicação intercultural –, o desafio dos pesquisadores era evidenciar como as

formas de organização social, os modos de vida e as representações de si tecidas

pelos  grupos  indígenas  não  podem  ser  desvinculadas  das  relações  com  a

exterioridade constituída por figuras de alteridade, fossem os brancos, os inimigos,

os espíritos, etc. Foi atestado, através das pesquisas etnográficas, que as relações

multicomunitárias  e  multiétnicas  construídas  entre  os  grupos  estão  sempre

conectadas a sistemas mais amplos que, no entanto, se realizam e se articulam de

forma fragmentada. 

Essas  articulações  verificadas  entre  os  grupos  estudados  possibilitaram

entender  como  eles  (os  grupos:  Galibi  do  Oiapoque,  Galibi-Marworno,  Palikur,

Karipuna, Wajãpi – no Amapá e fronteira com a Guiana Francesa –.  Os Aparai,

Wayana, Tiriyó, Katxuyana e Zo’é – no norte do Pará –, Waiwai e os Yanomami em

Roraima)  pensam  e  gerenciam  suas  relações  de  proximidade  e  distância,

contribuindo, segundo Gallois (2005: 10), para confirmar a capacidade de abertura

sociocosmológica realizadas pelos grupos indígenas da região. 

Gallois  aponta  que  o  exercício  proposto  pela  equipe  de  pesquisadores

permitiu  reavaliar  o  caráter  fluído  das  unidades  sociológicas  da  região.  As

pesquisas,  segundo  ela:  “questionam  a  imagem  de  atomismo  guianense  como

correspondendo a uma forma estrutural  nativa e buscam, cada um a seu modo,

mostrar como essa imagem fornece uma visão parcial  da vida social  guianense”

(Gallois, 2005: 19). Alem disso, foi  possível  confirmar como o princípio nativo da

“mistura” (controlada por regras e etiquetas complexas) “é essencial à vida social

guianense” (Overing, 1983/84 apud Gallois, 2005: 12-13). 

2.3– O caso Katxuyana: ‘um povo misturado’

O padre Protásio Frikel (1970), descreveu a seguinte constatação feita pelos

pajés, seus principais informantes, quando perguntados sobre a origem de seu povo:
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“somos um povo misturado” (Frikel, 1970: 9). Podemos dizer que as migrações e a

“mistura” experimentada pelo povo Katxuyana são temas do estudo etno-histórico

empreendido pelo padre franciscano na década de 1970.

Ele descreveu que a formação do grupo que se reconhece pelo etnônimo

Katxuyana se deu pela mistura de alguns grupos que migraram do oeste, vindos das

cabeceiras  dos rios  Cachorro,  Cachorrinho e  Trombetas,  “esses  se  tornaram os

Katxuyana  em sentido próprio”  (Idem) e que se  encontrou com os “Arikyana ou

Warikyana, oriundos do leste, das regiões da foz do Amazonas”(Idem).

Os Warikyana se autodenominavam por Ingarüne. Frikel explica que esse era

também o modo que se autodenominavam os Pauxis “grupo afim que foi habitar nos

afluente do rio Erepecuru” (Idem). A hipótese de Frikel aponta para o fato de os

Pauxis  e  os  Warikyana  terem adentrado  na  bacia  do  rio  Trombetas  na  mesma

época, onde se dividiram. 

Segundo Frikel (1970), havia várias diferenças culturais entre os grupos que

se misturaram e formaram os atuais Katxuyana, e que ainda era perceptível por ele,

inclusive  no  campo  linguístico:  a  língua  falada  pelos  antigos  Katxuyana  era

incompreensível para os outros, então, a língua usada por eles era aquela falada

pelos Warikyana.21  Havia também diferenças no que ele denominou como “campo

biológico”, diferenças de fenótipo: os Katxuyana migrados de oeste tinham a pele

mais  clara,  enquanto  os  grupos  que  migraram  de  leste  eram  mais  escuros  e

parecidos com os Ingarüne. 

A  migração  do  leste  feita  pelos  Warikyana  teria  ocorrido  na  época  da

conquista  dos  portugueses,  no  final  do  século  XIX  ou  início  do  século  XX.  Os

Kaxuyana/Ingarüne  teriam  se  deslocado  para  a  região  dos  rios  Cachorro  e

Cachorrinho com as perseguições dos portugueses aos vários grupos de índios que

habitavam a região de Santarém. 

21 Durante  a  Assembleia  Geral  dos  Povos  Katxuyana,  Tunayana,  Kahyana,  realizada  na  aldeia
Santidade, ouvi por diversas vezes os visitantes apontarem para a dificuldade de compreender o que
era falado pelos Katxuyana, a recíproca, porém, não é verdadeira. Os Katxuyana não só compreendia
quase completamente a língua falada pelos demais grupos presentes (Kahyana, Tunayana, Tiriyó,
Waiwai, Hitxkaryana, Txikyana) como eram tradutores da língua falada pelos Tunayana. 
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Os Warikyana foram se espalhando pela boca do Trombetas, no rio Cuminá,

outros Warikyana entraram no rio Katxuru (Cachorro) e Txôrôwáhô (Cachorrinho) e

se  tornaram Katxuyana.  Alguns  ficaram no  rio  Iaskuri  permaneceram Warikyana

(depois conhecidos como Yaskuryana). Esse grupo que ficou no rio Iaskuri, após

uma depopulação causada pela epidemia de Sarampo adquirida pelo contato com

os  negros  “mocambeiros”;  baixaram  para  o  Igarapé  Ambrósio,  encontraram  os

Katxuyana, se misturaram com eles através do casamento e depois um grupo subiu

o rio Trombetas (Kahu) e suas cabeceiras onde ficaram conhecidos como Kahyana

(Frikel, 1970: 20-22). 

O contato com os negros “mocambeiros” data do ano 1836, com o fim da

cabanagem. Este contato se deu principalmente na região dos Kahyana,  com os

quais  entraram  em  relações  comerciais.  Havia  lutas  sangrentas  entre  índios  e

mocambeiros e estes últimos haviam se tornado uma “potência” no alto Trombetas.

Até que houve uma desarticulação sem precedentes com a destruição do mocambo

“Maravilha”, situado no alto dos rios, acima das cachoeiras, em algum lugar na foz

dos  rios  Cachorro  e  Kaspakuru,  pelos  soldados  da  Guarda  Nacional  (Derby,

1897/98: 369 apud Frikel, 1970: 41).

Com o fim da escravidão, depois da Lei Áurea, os negros abandonaram o alto

rio e começaram a ocupação da foz dos rios Cachorro e Mapuera da região da

Cachoeira Porteira,  o que resultou na mistura entre “mocambeiros” e Katxuyana.

Eles tinham pontos de contato comercial no baixo rio onde trocavam artigos da mata

(breus,  couros,  etc.)  por  panos,  munições  e  ferramentas  levadas  pelos

mocambeiros.  Esse  contato  introduziu  muitas  doenças  que  mataram  muitos

Katxuyana. 22

Os grupos já quase extintos iniciaram um processo de fusão intergrupal que

privilegiava grupos aparentados (sub-grupos Ingarüne, Warikyana e outros) que, por

consequência,  tornaram-se Katxuyana,  moradores do rio Katxuru.  Esse processo

segundo Frikel ganhou maior impulso devido às dificuldades de reprodução física e

social desses grupos diante da falta de componentes humanos. Ele menciona que,

22 Os Katxuyana diziam para Frikel (1955), que a razão da baixa populacional deles, estava ligada
também aos conflitos belicosos entre eles e os Kahyana.  Os Katxuyana diziam: “Eram terríveis, o
horror dos outros! Brigaram com todos e brigaram também entre si. Não foi por doença que eles se
acabaram como os nossos [os kaxuyana]. Foi por briga!... (Frikel, 1955: 203). 
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mesmo tendo se misturado com os Katxuyana, os Yaskuryana23 (Warikyana do rio

Yaskuri) conservaram duas aldeias (nos Igarapés Ambrósio e Yaskuri) e mantiveram

certa autonomia social e política até a extinção total nos anos 1950. 

Conta-se  que  esse  processo  de  fusão  intergrupal  foi  experimentado  por

diversos grupos indígenas na região do rio Trombetas. Aliás, muitos desses grupos

tinham uma origem comum e  foram se  dispersando  em vários  sub-grupos  pela

grande área da bacia do Trombetas (Frikel, 1970: 42).

Os Katxuyana fazem uma distinção gradativa entre os ancestrais “antigos” e

os “bem antigos”. Os primeiros são associados à ocupação no médio rio Cachorro,

enquanto que os segundos moravam em outras regiões antes de migrar  para o

território atual. Nos relatos sobre seus ancestrais, os Katxuyana diziam que os “bem

antigos” (panano) viviam perto de uma serra chamada Piádzmana ( “lugar, morada

do pajé” (piádze)), onde morava um pajé muito forte. Quando se avistava um clarão

rosado no céu no horizonte ocidental, os Katxuyana atribuíam à mudança de casa

do piádze. “Ele queimava a casa velha e jogava tudo fora”. Frikel, no entanto, disse

desconhecer as razões pelas quais aquele povo abandonou suas terras próximas à

Piádzmana. Frikel afirma:

“A tradição não se estende sobre esse assunto. Estabelece, porém, um  
segundo ponto  de referência migratória, já muito mais perto do atual habitat
Kaxuyana,  situado  nas  regiões  das  cabeceiras  dos  rios  Cachorrinho,  
Cachorro e Trombetas”(Frikel, 1970: 11).

São  nas  cabeceiras  desses  rios  que  também  se  encontra  a  localização

geográfica  de  um mito  de  origem  dos  Katxuyana.  Vou  tentar  resumir  a  versão

registrada por Protásio Frikel aqui: 

Purá e Murá24 já haviam dado origem a muitas outras gentes por aí. Panano

morava  nas cabeceiras  dos  rios  Katxuru (Cachorro)  e  Twôrôwáhô (Cachorrinho)

quando fabricou gente de pau d’arco, pintado (tido como o mais bonito). Depois de

fazer bons arcos, encostou-os no canto de uma casa construída por  Purá. Depois

23 Conta-se que a velha Maria do Socorro Mawino, esposa de Benedito Tawarika, é uma Yaskuryana
sobrevivente do grupo que vivia no Igarapé Yaskuri.

24 Frikel diz que o conceito nativo de Purá é a expressão da origem do mundo (cósmica) e das coisas
(herói  cultural)  e,  é  a  origem  dos  grupos  ,  nesse  sentido,  segundo  frikel,  Purá  equivale  a
antepassados e  que os Katxuyana traduzem em português “os Purá” como “os ancestrais”. Murá  é
descrito para Frikel como ajudante de Purá, tendo sido descrito como irmão de Purá uma vez.
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que viu que tinha virado gente,  Purá construiu uma canoa grande (kanawaimó) e

enviou os homens para morar no médio rio Cachorro, avisando para que tomassem

cuidado com a Cobra  Grande chamada  Marmaru-imó que morava na Cachoeira

Grande do rio Cachorrinho. 

O japu que morava na beira do rio, no alto de uma sucubeira (worhu-yáhô

ktuhó) vigiava o rio enquanto Cobra Grande dormia. Quando viu os homens vindo na

canoa, gritou:  “mkó miáre, marmaru-imó!... Lá vem eles,  Marmaru-imó!...” A cobra

fez um rebujo parecido com o da cachoeira, abriu a boca, alagou a canoa e engoliu

os homens. 

Os homens não davam noticias e Purá desconfiou: “Foi Marmuru-imó que os

engoliu”. Purá foi procurar mais pau d’arco, do pintado para fazer mais gente, mas

não encontrou. Então de pau d’arco liso fez arcos e encostou-os num canto da casa.

Mas dessa vez ele  enviou os homens na canos grande mas também em canos

separadas pequenas, ele pensou que indo espalhados conseguissem se salvar da

cobra. 

O japu gritou Marmuru-imó, que fez rebujo e engoliu os homens novamente.

Mas Purá viu o que se passou e se aborreceu e disse: “Eles são fortes e por isso se

descuidam. Todavia vou fazer outros homens”. Mas pau d’arco tinha acabado. Com

outra madeira boa fez arco, encostou-os num canto. Mas eles não viraram gente.

Experimentou várias madeiras, mas nenhuma deu certo. 

Cansado  de  fazer  arcos, Purá pediu  ajuda  a  seu  companheiro  Murá,

preparam caroço do mato, de miriti, patauá, babassu, etc. Os caroços iam virando

bichos:  o  caroço de miriti  (kuá-ihérere)  virou queixada;  cipó  tinató  virou  cobra e

assim por diante. Depois de fazer muitos bichos, Purá decidiu que ia fazer gente da

madeira  de  taxizeiro  (pau  fraco,  mole  e  que  apodrece  fácil).  Purá fez  arcos,

encostou-os num canto da casa. Depois de dois dias viu a casa cheia de gente

alegre. 

Antes de mandar os homens alegres, porém, moles, fracos,  Purá  resolveu

que ia matar  Marmuru-imó.  Purá e Murá pegaram um jamaruzinho (korohi) e suas

navalhas (yahó) fizeram um plano, embarcaram na canoa e desceram o rio. O japu

41



os  avistou  de  longe  e  gritou  a  Cobra  Grande.  Mas  antes  Pura  e Murá

experimentaram suas navalhas numa grossa samaumeira que se partiu em um só

golpe.  Entraram  no  jamaruzinho  e  foram  engolidos  do  Marmuru-imó dentro  do

baldinho. Dentro da cobra eles cortaram Marmuru-imó de cabeça ao rabo. Fugiram

pelo ânus. 

Na saída eles encontraram a gente de Marmuru-imó, Purá matou a esposa da

cobra de nome Kohóhüdze e seus filhos. Poupou os filhos Psôu e Arahuá.  Purá e

Murá retiraram o couro da cobra,  Purá colocou-o nas costas e começou a dançar,

quando viram a cobra tava pintada com todos os desenhos do sistema de pintura.

Dali tirou as tintas para enfeitar as gentes, e os artefatos.

Mas da gente de  Marmuru-imó restou seu valente sobrinho/genro  Yuhuru-

manáo que  morava  no  Varadouro  Grande  do  rio  Cachorro  (Cachoeira  de  São

Pedro). Purá pediu para que Yuhuru-manáo não fizesse mal à sua gente. Mas Purá

desconfiou e quando enviou os homens feitos de taxi foi vigiar e lá estava Yuhuru-

manáo,  na  boca  do  cachorrinho.  Pulou  por  cima  e  escapou.  Assim  os  homens

puderam  baixar  sempre  para  o  Katxuru (Cachorro)  e  Kahu  (Trombetas)  (Frikel,

1970).

Protásio Frikel (1970) fez importantes observações interpretativas sobre esse

mito  de  origem  dos  Katxuyana.  Quando  questionado  sobre  a  inteligência  dos

primeiros homens feitos de pau d’arco que sucumbiram no rebujo de Marmuru-imó.

O pajé informante impressionado com a indagação de Frikel, disse:

Mas você não entende que Marmuru-imó não era uma simples cobra, mas 
era gente?! Era um povo grande e forte. Marmuru-imó era pai e chefe deles.
E ele tinha muito pessoal: filhos, irmãos, genros, cunhados que todos, como
a gente deles, moravam lá perto. Um pouco mais rio acima existia um outro 
povo,  amigo  da gente  de Marmuru-imó.  Era o  ‘japu-gente’  que sempre  
avisava quando tinha alguma novidade ou quando alguém baixava o rio de 
forma  que  Marmuru-imó  podia  preparar-se  para  atacar  e  matar.  Assim  
aconteceu com duas levas dos primeiros homens, que ali se perderam. Não 
tiveram cuidado. ‘Os japu’ traíram os homens e Marmuru-imó os matou.  
Depois Pura e Murá mataram Marmuru-imó e quase todo povo dele, os  
filhos, os genros... a todos. Só poucos escaparam. Mas mesmo assim os 
‘homens de taxi’ preferiram ‘pular por cima’, para mais tarde, morar no baixo
rio” (Frikel, 1970: 17-18) 

Embora, Frikel faça uma interpretação histórica do mito a partir da explicação

dada  pelo  pajé,  as  transcrições  dos  relatos  feitos  pelo  pajé,  a  meu  ver,  são
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importantes  fontes  etnográficas  para  a  compreensão  da  extensão  das  redes  de

relações estabelecidas entre os Katxuyana e seus Outros. 

Conforme já mencionado, na década de 1920, quando somavam entre 300 a

500 pessoas,  uma grave epidemia de sarampo assolou o povo Katxuyana.  Uma

tragédia!  Os  que  ainda  não  tinha  adoecido  fugiram para  a  mata,  abandonando

cadáveres e doentes. Restavam somente entre 80 e 90 pessoas, dentre os quais

apenas 6 a 8 eram adultos (30 anos pra cima). Vinte anos depois dessa tragédia

restavam apenas 60 indivíduos. 

No inicio da década seguinte, dois irmãos, ambos os chefes desse grupo,

resolveram se separar.  Acredita-se  que a  cisão  tenha  ocorrido  por  questões  de

prestigio entre os chefes e outros assuntos,  dentre os quais,  as mulheres.  Essa

cisão deu origem aos Kahuyana25,  um grupo formado por 15 pessoas que foram

habitar a região do rio Trombetas e ocuparam parte do antigo território que havia

sido abandonado pelos Kahyana26, que se retiraram para a região do rio Kaspakuru,

onde viviam isolados em dois bandos. 

Em meados da década de 1960,  os poucos Katxuyana sobreviventes não

viam  mais  possibilidades  de  realizar  casamentos  entre  eles  (casamento

endogâmico).  Foi  então  que  decidiram que  tinham que  se  misturar  com  outros

grupos. Dentre as seguintes possibilidades eles poderiam: juntar-se aos negros rio

abaixo; aos Tunayana no rio Turunu; aos Hixkaryana no rio Nhanmundá e aos Tiriyó

do  Alto  Paru  de  Oeste.  Foram  escolhidos  os  dois  últimos  grupos  que  viviam,

respectivamente, com os missionários do  Summer Instituto of Linguistic (SIL) e os

missionários franciscanos.

~~

A  mistura  também  é  tema  da  dissertação  de  mestrado  de  Luísa  Girardi

(2011)27. Ela retoma o tema das relações multilocais e analisa os movimentos de

concentração, dispersão, mistura e diferenciação, a partir dos registros realizados
25 Em 20 anos esse grupo estava extinto. Restando apenas 10 indivíduos (Frikel 1970:45).

26Talvez o abandono dessa região tenha ocorrido por causa de conflitos com seus vizinhos Tunayana,
que viviam no rio Turunu. Conta-se que os Tunayana eram exímios ladrões de mulheres. Os dois
grupos que foram para o Kaspakuru também extinguiram-se devido lutas internas, restaram apenas 3
sobreviventes (Frikel 1970:46).
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por  viajantes,  cronistas,  naturalista  e  principalmente,  aqueles  feitos  pelo  padre

Protásio  Frikel  que esteve com os Kaxuyana entre os anos de 1948 e 1955 na

região do rio Cachorro e do seu próprio trabalho de campo realizado no ano de

2010. 

Luisa focaliza os movimentos de dispersão e de concentração dos Kaxuyana

(descritos no item acima) e sugere que os movimentos de migração feitos pelos

Katxuyana estão ligados ao que ela denomina, tomando de empréstimo a expressão

cunhada por  Eduardo Viveiros de Castro,  de “economia  simbólica  da alteridade”

(Viveiros  de  Castro,  2002:  334-335  apud Girardi,  2011),  já  que,  segundo ela,  a

potência desejada pela migração é a produção e reprodução de Outros. 

Na literatura sobre as populações que habitam a extensa região da bacia do

Trombetas proliferam relatos sobre a extensa redes de trocas, de circulação de bens

materiais e imateriais, trocas matrimoniais e guerras entre os grupos indígenas da

região central do Trombetas, e sobre a proximidade com os mocambeiros da região

(Howard, 2002, Grupioni, 2005 apud Girardi, 2011).  

Durante o seu trabalho de campo realizado entre os Katxuyana no ano de

2010,  no  contexto  da  passagem do  Grupo  de  Trabalho  (GT)  de  Identificação  e

Delimitação da Terra Indígena (TI) Kahu-Yemná, solicitado à Fundação Nacional do

Índio (FUNAI)  em 2000,  quando os índios  regressaram para os rios Cachorro e

Trombetas,  Luisa  Girard menciona  que  ouviu,  durante  sua  participação  nos

encontros  denominados  de  “reunião  de  delimitação”,  a  noção  de  “mistura”  ser

acionada  por  diversas  vezes  pelos  índios  e/ou  pelos  quilombolas  do  Trombetas

(Cachoeira  Porteira),  tanto  pelo  campo  da  afinidade,  como  pelo  campo  da

consaguinidade. Sobre o tema da “mistura”, esta autora afirma:

A mistura entre ‘gentes’ (-yana) diferentes também é significativa entre os 
Kaxuyana. Tanto na literatura quanto em campo, deparei-me com pessoas 
que  se  denominam,  genericamente,  como  ‘Kaxuyana’,  mas  que  se  
designam, especificamente, como Kahyana,Yaskuryana ou Txuruwayana,  
entre outros (Frikel, 1955, 1958, 1970a; Grupioni, 2009a, 2010). Todas elas 
se reconhecem, como se verá adiante,  como as descendentes de uma  
mesma gente –  os Warikyana,  a  ‘gente (-yana)  do Amazonas (Arikuru,  

27 É importante  ressaltar  que  durante  o  período  que  os  Katxuyana  permaneceram  nas  missões
religiosas, com exceção de algumas informações etnográficas coletadas por Grupioni (Grupioni, 2009,
2010; Gallois e Grupioni 2003) no contexto de seu trabalho de campo entre os Tiriyó, nada se sabia
sobre os atuais Katxuyana descendentes dos grupos que viviam na bacia do rio Trombetas. 
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Warikuru)’ – compartilhando uma história, uma língua e uma região comum. 
(Girardi, 2011: 11).

Na  sua  dissertação,  a  noção  de  “mistura”  é  tomada  a  partir  de  uma

abordagem que leva em conta o movimento ativo desses grupos na construção de

sua história e na reprodução de sua estrutura social, sem que com isso se engendre

pelo discurso da “perda cultural”,  “mudança social”.  Para Luisa a “mistura”, é um

movimento de  “transformação geracional” e a maneira como ela é acionada pelos

Katxuyana se aproxima daquela descrita por Peter Gow (2006) sobre os nativos do

baixo Urubamba que, tal como os nativos do médio Cachorro, definem-se como “de

sangue misturado” (Gow, 1991 apud Girardi, 2011).

Discorrendo  sobre  as  redes  de  trocas,  tanto  aquelas  ocorridas  entre

diferentes “yana”, quanto aquelas entre índios e negros, a autora aponta para as

narrativas nativas da migração do Rio Amazonas (Warikuru) para os rios Cachorro,

Cachorrinho  e  Trombetas  que  tratam  das  guerras  travadas  contra  os  brancos

(Karaiwa), de  quem  os  índios  fugiram  indo  mais  para  o  norte  para  manter

distanciamento dos brancos e mais tarde dos negros.

Os  negros  (Mekoro) com  quem  os  Katxuyana  mantinham  relações  de

comércio, mas também relações belicosas, buscavam refugio nos rios Curuá, Paru

de Oeste e Trombetas, onde as “águas bravas” atuavam como obstáculos naturais

contra as incursões militares de repressão. Naquela região, apenas os índios e os

negros adentravam. Para  Girardi (2011: 58), os relatos históricos sugerem que os

conflitos  entre  indígenas e quilombolas  estiveram relacionados à movimentos  de

“associação e dissociação de grupos na bacia do Trombetas”. 

[...]  os  povos  indígenas  e  não-indígenas  da  bacia  do  Trombetas  [...]  
encontram-se historicamente relacionados por  extensas redes de trocas  
guerreiras,  cerimoniais,  comerciais  e  matrimoniais,  por  meio  das  quais  
fizeram circular agressões, feitiços, festividades, bens artesanais, objetos  
industrializados,  cativos  e  cônjuges.  Essas  redes  de  trocas  perpassam  
fronteiras diversas, tornando difícil estabelecer limites precisos entre um e 
outro “grupo social”. (GIRARDI, 2011: 12). 

Esses movimentos foram responsáveis pela introdução e disseminação de

muitas doenças trazidas pelo avanço das novas frentes de colonização,  ocorrida

entre o final do século XIX e o início do século XX, marcados pela expansão da
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indústria da borracha e pela extração do látex ou balata nas proximidades dos rios

Trombetas, Paru de Oeste, Mapuera e Cachorro.

Os Katxuyana contam que a migração para a região do Trombetas se deu

após  o  contato  com  os  Karaiwá (brancos)  que  vinham  de  muito  longe  e  se

chamavam pananakiri – gente do mar (Girardi, 2011: 62). O encontro foi marcado

por violentas batalhas, onde os brancos tomavam as aldeias indígenas, matavam os

homens e raptavam a mulheres. Os índios fugiram a montante e habitavam aldeias

numa região que os brancos nem os negros conheciam.

Conta-se que, assim como os brancos, os  mekoro (negros) não eram muito

diferentes,  praticavam  as  mesmas  violências:  invadiam  as  aldeias,  matavam  os

homens e raptavam as mulheres, gerando novos movimentos migratórios. A partir

da região do Trombetas os índios eram forçados a subir na direção das nascentes

dos cursos d’água.

Essas  relações  entre  indígenas  e  quilombolas  transmutavam-se,

eventualmente,  em  amizade  e  cordialidade.  Índios  e  quilombolas  começaram  a

realizar movimentos de aliança quando perceberam que ambos fugiam do contato

com os brancos. Informantes quilombolas contaram para Luisa que tais aliança só

foram possíveis quando os índios (considerados bravos) foram “amansados” pelos

quilombolas. 

Com a declaração de liberdade, os quilombolas retornaram para as “águas

mansas” e continuaram e, mais tarde, estreitaram suas relações com os indígenas

através de alianças matrimoniais. Girardi, descreve:

Tanto indígenas quanto quilombolas recordam-se dos povoados em que  
seus parentes viveram misturados. Eles nomeiam e situam ao menos três 
aldeias principais: Curuá, próxima à foz do Cachorro, na margem esquerda 
do Trombetas, Marajá – chamada pelos 70 negros de “Vieira”, ou “Vieirão” 
–, a montante do local onde está situada Santidade e, por último, Muruci, na
boca  do  Trombetas,  na  margem  esquerda  do  Mapuera.  S.  Valdemar  
também mencionou esses povoados misturados, nos quais concentravam-
se,  principalmente,  os  indígenas  conhecidos  como  ‘Kaxuyana’  e  os  
quilombolas apelidados de ‘Vieirada’ (da família Vieira)(Girardi,  2011: 69-
70).

Girardi sugere  que  as  relações  interétnicas  engendradas  entre  índios  e

quilombolas mostram-se mutáveis e alternam-se entre reciprocidade e inimizade,
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troca e predação. Para a autora, as relações de parentesco, encontram-se, portanto,

no campo da “afinidade potencial”. 

Neste caso, coloca-se em primeiro plano as relações estabelecidas com o

exterior  que  se  revelam fundamentais  para  a  reprodução  da  sociedade.  Assim,

apesar  do  ideal  de  autonomia  que  caracteriza  as  formas  de  organização  social

encontradas nesta região, as relações com o exterior são vistas como constitutivas

do socius. 

Luisa afirma que na aldeia Santidade, onde ela realizou trabalho de campo,

as relações sociais  encontram-se projetadas na disposição espacial  da aldeia.  A

ocupação e utilização desses espaços acontecem seguindo critérios de distinção

entre  proximidade  e  distância,  isto  é,  entre  consanguíneos  e  afins  (atuais  e

potenciais). 

Por  não  usarem  termos  específicos  para  expressar  essas  relações

(consanguinidade e afinidade), os Katxuyana referem-se a todos os co-residentes

como ‘parentes’, aqueles que ‘são gente’ (purehrïrï). Contudo, existe um gradiente

de proximidade e distância que, segundo Luisa  Girardi,  é acionado nas relações

estabelecidas entre as pessoas que vivem nas duas clareiras existentes na aldeia

(os bairros: Santidade e Sumaúma). Sumaúma foi aberto pelos parentes distantes

do dono da aldeia pata itono e na utilização de espaços distintos para realização de

atividades cotidianas por três famílias extensas distintas, que moram em lugares

distintos na aldeia. 

Para Luisa esses movimentos de dispersão e concentração visam sinalizar as

diferenças – a distinção entre afins e consanguineos (Girardi, 2011: 111). A mistura

entre pessoas – “de dentro” e “de fora” – “iguais” e “diferentes” –, é constitutiva do

socius Katxuyana. A autora ressalta que é preciso que a “mistura” seja ordenada,

pois a diferença em excesso é perigosa, assim como a “igualdade” também o é.

Neste sentindo, sugiro focalizar as relações que os Katxuyana estabelecem

com  diferentes  figuras  de  alteridade  (brancos,  índios,  quilombolas,  espíritos,

animais) tomando como referência uma noção ampliada de relação social que inclui

as relações estabelecidas com seres humanos e não humanos que compõem a
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cosmologia  desses  povos  de  modo  que  a  sociologia  não  seja  separada  da

cosmologia. 
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Capítulo 3 – Redes de Comunicações

Foto 3: Faixa de “boas vindas”, instalada no Varadouro Grande ou Cachoeira de São Pedro, no rio
Cachorro, maio de 2014.
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3.1– Assembleia Geral

“As festas dos antigos eram muito boas. Antigamente tinha muita bebida e

muita dança. Os homens saiam para caçar e só voltavam depois de três dias, era o

tempo  para  a  bebida  fermentar...”  Com essa  frase,  o  velho  Benedito  Tawarika,

iniciou um diálogo comigo e com Sebastião Vieira (Sabá), na tamiriki28. O termo me

foi  traduzido como “casa grande/casa do dono da aldeia”.  Benedito  Tawarika  se

referia às festas realizadas pelos antigos que para ele eram muito parecidas com

aquela que estava acontecendo. 

Sabá  estava  retornando pela  primeira  vez  à  aldeia  Santidade,  desde que

partiu dali aos doze anos de idade, junto a sua familia e aproximadamente outros

quarenta katxuyana, para o Parque do Tumucumaque, para viver entre os Tiriyó. Ele

falou sobre o tempo em que viveu na aldeia Santidade e seus olhos marejados

revelavam emoção,  felicidade, saudade,  nostalgia...  Suas falas eram intercaladas

por longos silêncios, observações e descrições acerca de uma espécie de mapa

mental que mantinha da antiga aldeia. 

Retornamos para Santidade faltavam poucos dias para o início da Assembleia

Geral. Durante o período em que permaneci na cidade de Oriximiná, estive poucas

vezes  entre  os  Katxuyana,  a  maioria  encontrava-se  na  aldeia  executando  os

preparativos para a festa. Assim, minhas visitas a CASAI foram reduzidas ao velho

Manoel Gertrudes Kuhewiri (Amú)29, que ainda permanecia internado e com o estado

de saúde cada vez mais agravado.

A “Segunda Assembleia Geral dos Povos Indígenas Katxuyana, Tunayana,

Kahyana”, promovida pela organização indígena: Associação Indígena Katxuyana,

Tunayana,  Kahyana  (AIKATUK),  presidida  por  Juventino  Jr.,  visava  debater  os

temas  da  demarcação  do  território  indígena  a  TI  Katxuyana  Tunayana,  gestão

territorial, saúde e educação escolar indígena. O evento contava como convidados
28 Em waiwai o modelo de casa comunal se chama umana

29 Amú, na terminologia de parentesco, significa literalmente avô ou vovô, mas a expressão é usada
para fazer referência aos anciões de um modo geral. Manuel Gertrudes, o mais idoso dos velhos na
aldeia era uma das referencias de ancestralidade. Amú faleceu pouco tempo depois que regressamos
para o Rio de Janeiro.

50



lideranças e representantes de vários povos da região da bacia do rio Trombetas;

agentes  governamentais  e  não-governamentais:  a  Fundação  Nacional  do  Índio

(FUNAI), o Ministério Público Federal (MPF), a Prefeitura de Oriximiná, a Secretaria

Especial de Saúde Indígena (SESAI), o Instituto de Pesquisa e Formação Indígena

(Iepé) e os Quilombolas com os representantes de suas associações.

Em conversas com Juventino  Jr.,  durante  a  viagem,  ficou evidente  que o

assunto da demarcação do território tradicional de seu povo era o tema mais urgente

daquele evento. De acordo com Juventino, os dados da Funai  indicam que a TI

Katxuyana-Tunayana  tem  cerca  de  2  milhões  de  hectares  e  é  de  ocupação

tradicional  dos  povos  indígenas  Katxuyana,  Tunayana,  Kahyana,  Katuena,

Mawayana,  Txikiyana,  Xereu-Hixkaryana,  Xereu-Katuena,  entre  outros,  além  de

índios isolados que, segundo dados colhidos pela Frente de Proteção Etnoambiental

Cuminapanema, constituem três diferentes grupos.

Até  aquele  momento,  o  Relatório  Circunstanciado  de  Identificação  e

Delimitação da TI Katxuyana-Tunayana não havia sido publicado em portaria oficial

do  governo  federal  e  esse  impasse  agravava  as  relações  conflituosas  entre

indígenas e quilombolas da região. O impasse a que me refiro trata-se de uma faixa

de terra situada na TI Katxuyana-Tunayana que vinha sendo utilizada para cultivo de

castanhas  pelos  quilombolas,  durante  os  anos  em  que  os  indígenas  estiveram

vivendo longe do seu território tradicional. 

A movimentação na beira  do rio  era intensa nos dias que antecederam a

Assembleia  Geral.  A  casa  construída  para  os  visitantes  (pawana) já  estava

começando a ser ocupada pelos grupos que iam chegando; as lideranças traziam

consigo  seus familiares, além de frutas, farinha e carnes de caças. 

A  primeira  reunião  foi  realizada  dentro  da  tamiriki Waiwai  –  a  tamiriki

Katxuyana além de ser menor, abrigava outros visitantes. Juventino Jr. explicava à

audiência que, alguns meses antes, ocorrera uma reunião preliminar, na presença

do Ministério Publico Federal,  entre indígenas e quilombolas que se propuseram

mutuamente  a  firmar  um  acordo  de  uso  compartilhando  da  faixa  de  terra  em

questão. No entanto, no mês de abril, aconteceu a reunião de ratificação do acordo,

mas o diálogo limitou-se a trocas de acusações recíprocas de traição. Juventino Jr.,
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comentou: “Eles me diziam que eu não era índio daqui. Aí perguntei se eles eram

negros daqui? Até onde se sabe eles vieram da África...”.

Esse era o contorno que configurava a Assembleia Geral. Os quilombolas que

haviam  sido  convidados  para  participar  das  reuniões  não  compareceram.  Isso

aumentava, a meu ver, as desconfianças e tensões em relação a eles. Juventino Jr.

me contou que seu diálogo com atual presidente da associação de moradores de

Cachoeira Porteira era muito restrito. E, por diversas vezes, utilizou a palavra “anti-

indígena” para defini-lo. Segundo Juventino Jr., os próprios quilombolas procuravam

manter dialogo somente com o cacique Mauro Mühako, por considerá-lo índio dali.  

As  mulheres,  em  especial  as  jovens,  passavam  a  maior  parte  do  tempo

realizando as tarefas de feitura de comida e bebida. Dividiam-se entre realizar tais

tarefas e executar as danças durante a festa. Os rapazes logo cedo partiam para a

caçada e nunca retornavam de mãos vazias.  As crianças corriam para todos os

lados, caçavam beija-flor (tukuxi), jogavam dama, nadavam no rio. As mulheres mais

velhas e as esposas dos caciques pareciam onipresentes. E nós, brancos (karaiwá),

tínhamos  nosso  lugar  bem  demarcado,  ouvir  e  só  falar  quando  fossemos

provocados. Por mais de uma vez fomos convidados a nos retirar dos locais de

reunião. Retornarei a alguns desses pontos. 

Mas, se pretendo prosseguir com a sugestão apontada no capítulo anterior de

tomar  a  Assembleia  Geral  dos  Povos  Katxuyana,Tunayna,  Kahyana  como  uma

atualização,  por  parte  dos  Katxuyana,  dos  rituais  multilocais  descritos  nas

etnografias da região, focalizando as relações estabelecidas com diferentes figuras

de alteridade (seres humanos e não-humanos), é necessário uma breve introdução

ao debate. 

Dessa feita,  diferente de outros contextos  ameríndios,  os povos de língua

Caribe são reconhecidos por realizar grandes festas comunitárias que não estariam

relacionadas  aos  rituais  de  iniciação  ou  funerários.  Essas  festas  servem  para

realização de parcerias comerciais entre diferentes grupos (Basso, 1977:17  apud

Lucas, 2014: 3)30. 

30 No artigo escrito sobre as festas Hixkayana, Maria Luisa (2014), chama atenção do leitor para o
caso Katxuyana constituir, segundo ela, uma exceção para a região do Pará setentrional. A festa do
rapé, descrita pelo padre Protásio Frikel (1961) constitui um exemplo de ritual de cura e profilaxia.  
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Penso ser necessário fazer aqui um “ajuste de lentes”, tal como sugerido por

Renato Sztutman (2005), em seu texto “Sobre a ação xamânica” publicado no livro

“Redes de Relações nas Guianas”, para compreendermos a extensão das redes de

relações/comunicações existentes nas Guianas. Assim não recairemos na dicotomia

interior/exterior  –  correspondendo,  respectivamente,  às  noções  ideal/real  –,

dicotomias caras  à imagem construída sobre a região da Guiana. 

Sztutman afirma, apoiado nas reflexões de Bruno Latour (1994) e Viveiros de

Castro  (1998  e  2000),  que  existe  um espaço  reconhecido  como  Cosmopolítico,

povoado por diferentes agências a um só tempo visível e invisível (Sztutman, 2005:

151). A noção Cosmopolitica proposta por Sztutman é, portanto, tomada como uma

maneira de articular,  como eixos de análise,  a  noção de pessoa,  a  organização

social e o domínio extra-humano. 

3.2– ‘Tempo de festa’

Adriana Russi,  (2014)  narra  na sua tese de doutorado que os  Katxuyana

praticam atualmente duas modalidades de festas: a festa dos visitantes e a festa no

final do ano. Apesar de assumir que as festas não são tomadas como temas de

reflexão no seu estudo, Russi traz no seu material valiosas contribuições para uma

possível análise da festa Assembleia Geral.

Descrito para Russi (2014) como “tempo de festas, brincadeiras” o mês de

dezembro e o período da páscoa podem ser tomados como o “calendário festivo

katxuyana” atualizado. Adriana Russi sugere: 

“Hoje eles se reconhecem como “crentes”. Com isso, o que podemos dizer é
que a dinâmica e manutenção de algumas festas, importantes para a sua 
sociabilidade, foi deslocada no tempo (calendário kaxuyana) e nos dias de 
hoje acontecem na mesma época das principais celebrações cristãs – no 
Natal e na Páscoa (Russi, 2014: 119).

Seu  relato  sobre  as  festas  natalinas  indica  momentos  de  descontração  e

brincadeiras,  como  quando  jogam  água  uns  nos  outros  (katxanano).  Tal  relato

pareceu-me  diferente  do  tom  assumido  durante  a  Assembleia  Geral,  onde  os
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espaços para descontração se resumiam aos momentos das refeições coletivas na

tamiriki.

Durante  sua  pesquisa,  Russi  teve  acesso  ao  material  produzido  em

dinamarquês pelo pesquisador autodidata Polykrates entre as décadas de 1950 e

1960. Nesse material,  Polykrates (1958, 1963b apud Russi,  2014: 120) escreveu

sobre  uma  festa  realizada  pelos  Katxuyana,  chamada  Kuringuri,  um  encontro

realizado para comer, beber (woku) e dançar com os visitantes pawana (na ocasião

os Kahyana), e, pelo que entendi, para a realização de rituais xamânicos com uso de

tabaco com o objetivo de prevenir ou proteger contra ataques de espíritos.

O calendário  festivo  Katxuyana  descreve  os  meses  de janeiro  e  fevereiro

como “tempo de festa” –, quando os visitantes  pawana, castanheiros, caçadores e

outros de aldeias distantes passavam por Santidade e eram recebidos com bebidas

e brincadeiras (Russi, 2014). 

Segundo Russi,  os velhos narram que o “tempo de festa mesmo” dava-se

entre os meses de julho a agosto -, em julho  txakananá (um tipo de cigarra que

canta no mês de julho); em agosto  kurinkurï  31(é um tipo de cigarra que canta em

agosto).  A  autora  não  elucida  porque  os  velhos  consideram esses  dois  últimos

meses como “tempo de festa mesmo”. 

Nessas festas consumia-se muita bebida fermentada de três tipos: “a típica e

bastante consumida yhúnu (bebida de mandioca e batata doce, raladas e fervidas).

Esta bebida, preparada o ano inteiro, é ingerida por todos na aldeia, de crianças a

velhos”.  Além dessas,  eram preparadas o  payá  (bebida feita  à  base de beiju)  e

haruyókuru  (bebida  de  caldo  de  banana  espremida  e  fervida,  com  alto  teor

alcoolico). No entanto, as duas últimas não são mais produzidas.

Russi (2014) presenciou algumas dessas ocasiões de festa que acontecem

durante o mês de dezembro. Nas suas descrições abundam relatos de brincadeiras

jocosas entre as moças anfitriãs32 e os visitantes pawana. 
31 O mesmo termo é usado para designar uma festa.

32 Nas palavras de Adriana Russi: “As jovens solteiras haviam se preparado. Algumas mais ansiosas e
agitadas,  outras  esperando  pelo  momento  do  encontro.  Amarraram  balas  ou,  como  chamam,
bombons, com um fino fio de algodão na cintura, nos braços, atadas como colares para, no momento
certo  da  brincadeira,  serem arrancadas  pelos  visitantes.  Essa  brincadeira  tem fundo claramente
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Russi  destaca  a  importância  do  pata  itono,  para  a  garantia  de  que  os

caçadores visitantes sejam bem recebidos na festa. A recepção é realizada com

gritos que são respondidos pelos visitantes que, em seguida, dirigem-se correndo

para a tamiriki, local onde se instala a brincadeira; as mulheres jogam água e uma

“massa de bebida” (essa massa é formada por resíduos da extração do liquido da

mandioca  e  da  batata  doce  para  o  preparo  de  bebida)  nos  homens.  Após  a

brincadeira,  acomodam-se  na  tamiriki.  Os  visitantes  dispõem  de  muita  comida,

enquanto comem, seus anfitriões permanecem sentados à espera. 

Depois de comer, tem inicio a brincadeira das balas dentro da  tamiriki. Eles

revistam  as  moças  em  busca  das  balas  escondidas,  sobretudo com  as  jovens

solteiras e arrancam-nas. As jovens, por sua vez, revidam agarrando os visitantes

alegremente. “Passado o momento de euforia, outra brincadeira com as bananas.

Eles  esmagavam  as  bananas  uns  na  cabeça  dos  outros.  As  restantes  foram

comidas ou levadas pelos visitantes” (Russi, 2014: 123). Sem grandes despedidas

os visitantes caçadores partem para caçar no local indicado pelos velhos Katxuyana.

Ao regressar, após seis dias, terão uma nova festa. 

Quando os visitantes regressam são recebidos no porto da aldeia e correm

alegres com a caça que será ofertada aos anfitriões de Santidade. Os anfitriões

correm com eles até a tamiriki, onde arrancam suas caças. Em troca, oferecem-lhes

bebida, banana,  tapioca (tatxi)  e,  em seguida, os visitantes,  sem mais delongas,

partem33. 

~~

A festa que participei  na aldeia Santidade difere,  em alguns aspectos,  da

festa natalina descrita por Adriana Russi (2014) e resumida aqui. Porém, em ambas,

os velhos evocam as festas realizadas pelos antigos para falar das festas atuais. 

Alguns  visitantes  haviam chegado  à  aldeia  nos  dias  que antecederam as

reuniões.  Durante  a  madrugada  um  homem  gritou  algumas  frases  na  língua

sexual. Hoje as balas são uma adaptação da mesma brincadeira que faziam com cana e banana”
(Russi, 2014: 121)

33 É importante  ressaltar  que  em todas  essas  cerimônias  são  acompanhadas  por  momentos  de
orações.
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indígena.  Eu,  óbviamente  fiquei  com  muito  medo,  eram  três  horas  da  manhã,

ninguém respondeu,  nenhum sinal  de lanterna acesa,  era  tudo breu.  De manhã

ninguém comentava o assunto. 

Perguntei a um homem katxuyana se ele tinha ouvido os gritos e sobre o que

se  tratava.  O homem katxuyana  me disse  que  se  tratava  de  um tunayana  que

gritou:“Txikiyana,  cadê vocês? Katxuyana,  cadê vocês? Hixkaryana,  cadê vocês?

Kahyana, cadê vocês? Waiwai, cadê vocês? Eu sou forte, vou tomar banho no rio

agora! Mulheres levantem-se, vamos para o rio, façam o mingau… Eu sou muito

forte, já acordei e vou pro rio!…”.

Na chegada desses primeiros visitantes34, foi realizada uma recepção dentro

da igreja. Os visitantes ficaram dispostos em fileiras opostas formando um corredor,

de um lado os homens do outro as mulheres,  os anfitriões entravam pela porta

lateral da igreja e iam cumprimentando os visitantes e saiam pela porta da frente,

repetiram o movimento de modo que ambos os lados do corredor humano fosse

cumprimentado. 

Dessa feita, as mulheres e os homens jovens realizaram uma “apresentação”

das músicas da Assembleia Geral e, em seguida o pastor João do Vale iniciou a

reunião com uma oração e passou a palavra para Juventino Jr. que agradeceu a

presença de todos.

Na madrugada seguinte era a vez do homem katxuyana gritar (o mesmo que

havia me explicado o que acontecera na madrugada anterior), ele dizia algo do tipo:

“cadê vocês, tunayana, hixkaryana, kahyana? sou mais forte! Eu já acordei!”. 

A reunião da manhã foi realizada na tamiriki, onde Juventino Jr. introduziu os

assuntos  que  seriam mobilizados  durante  aqueles  próximos  dias  de  Assembleia

Geral e,  em seguida, dedicou-se ao debate sobre o “impasse” entre indígenas e

quilombolas.  Ele  explicou  que  depois  de  muito  discutirem  em  duas  reuniões

realizadas, uma em Cachoeira Porteira e outra na aldeia Tawana, os quilombolas
34 Diante das diferenças no tratamento dado aos visitantes da Assembleia Geral em comparação com
a descrição feita por Russi (2014) sobre a festa de dezembro, feita para “beber, comer, dançar” com
os  visitantes  caçadores,  optei  em não  usar  o  termo  pawana  para  os  visitantes  da  Assembleia.
Primeiro porque não ouvi  os katxuyana se referirem a estes por  pawana,  pelo contrário,  o termo
usado era sempre “visitante”, em português, e, segundo porque não sei se existe algum outro termo
que poderia ser usado para esse tipo de acontecimento.
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cederam da faixa de terra sobreposta sobre o território indígena – 1km de terra da

margem do rio  para  dentro35:  “ninguém queria  ceder,  nem de um lado,  nem de

outro”. Embora os indígenas que vivem na aldeia que se encontra dentro da faixa de

terra em questão não tivessem gostado do acordo, aceitaram: “não dá para caçar,

mas dá para fazer roça, ficou acordado e todos aceitaram”, dizia Juventino Junior.

O  fato  é  que,  depois  dessas  reuniões  onde  haviam  acordado  o

compartilhamento da faixa de terra, os quilombolas voltaram atrás. Não assinaram o

acordo. Nas palavras de Juventino Jr.: “Parou, não andou. É a partir desse ponto

que iremos decidir nossa caminhada”. Conforme já exposto nessa monografia, os

primeiros contatos entre indígenas e quilombolas na bacia do rio Trombetas datam

da  metade  do  século  XIX.  Antes,  dizem  os  indios:  “nem  brancos,  nem  negros

conheciam a região” (Girardi, 2011: 64). 

Durante uma visita do cacique Mauro Mühako, perguntei sobre as guerras

mencionadas para mim durante uma conversa com Benedito Tawarika, em que ele

me dizia que o empreendimento guerreiro era também uma das razões pelas quais

os katxuyana realizavam festas. Mauro Mühako contou que os katxuyana realizam

guerras com “orações” –, onde o feitiço é lançado contra os inimigos através dessas

“orações”, deixando-os vulneráveis a ataques, doentes. 

Disse que os katxuyana não faziam guerra. A última vez que guerrearam foi

na época da colonização, quando lutaram contra os brancos (karaiwa). Mauro conta

que os indios e os quilombolas se uniram na cachoeira conhecida como “Queda dos

Pretos” na região conhecida como Irematpïrï, termo traduzido por Mauro Mühako em

português por “paraíso” e “depósito de Purá”, situada no médio curso do rio Katxuru

(Cachorro), onde fizeram uma emboscada contra os brancos raptores de mulheres.

Os negros pularam da canoa, cada qual para um lado, e os brancos viraram comida

da ‘piranha gigante’ (paneimó) que habita a cachoeira, só restou o “bucho” que ficou

flutuando.

Em uma versão dessa história contada para  Girardi (2011: 65),  a cilada é

armada  contra  os  quilombolas,  também considerados  raptores  de  mulheres.  Os

35 Salvo engano, o referido rio onde a faixa de terra é concedida aos quilombolas é o rio Iascuri, um
importante rio para os Katxuyana
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negros, além de raptarem as mulheres, costumavam fazer de escravos os homens

sobreviventes. Como os negros usavam os índios para indicar os locais de outras

aldeias, onde eles faziam atrocidades similares, os índios combinaram de enganá-

los.  Disseram  para  os  negros  que  havia  uma  aldeia  próxima  à  Irematpïrï  (na

narrativa de Girardi o local se chama karaiwá Yarematpïrï – traduzido em português

em  “cair  dos  pretos”).  Quando  se  aproximaram  da  queda  d’água,  os  indígenas

saltaram da canoa e os negros foram devorados por paneimó.

Luisa  Girardi (2011: 70) cita o discurso proferido por Honório Musuku, filho

mais velho de Juventino Matxuwaya, na década de 1970, durante a 2ª Assembléia

de  Chefes  Indígenas  na  Missão  Cururu  (1975),  sobre  as  relações  e  parcerias

comerciais  estabelecidas  entre  os  indígenas  e  os  quilombolas,  descritas  nos

trabalhos de Roberto Cortez (1977 apud Girardi, 2011). Ela transcreve:  

“Não  conheci  os  velhos.  Quando  me  entendi,  já  tinha  marreteiro,
negociante.  Antigamente  nós  [éramos]  muito  pobres,  sem  faca,  [sem]
machado.  Nós  não  [conhecíamos]  os  padres.  Só  [os]  marreteiro[s].
Ensinaram [a] caçar, [a] fazer salga. Agora estou vendo que faziam covardia
[conosco]:vendiam coisas caras, até cachaça. Nós era[mos] como meninos.
Quando  [eles]  manda[vam]  fazer  alguma coisa,  [nós]  faz[íamos].  Depois
[vieram  os]  missionário[s].  Frei  Fortunato  chegou  lá.  Meu  irmão  podia
contar. Para nós a vida era boa.  Missionário falou: toda canto tem Missão.
Vocês não gostam de ir pra lá? Nós não conhec[íamos], como passar pra
lá? Passado um ano voltou [o] bispo, e falou: nós sabemos que vocês estão
passando mal nas mãos dos pretos, dos marreteiros. Trabalham como burro
para  outro  enricar,  tomando  chuva,  ficando  doente.  Vou  telegrafar  pra
Belém pedindo  avião.  Será  que  virá?  Marcou  dia  e  chegou  com motor
grande, levou rancho. Foi só embarcar, os marreteiros foram pra cima dele.
Mostr[aram] papel que nós estava devendo. D. Floriano não deu confiança,
mandou  embarcar.  Fomos  para  Óbidos,  depois  para  Tiriyó”.  (Honório
Musuku apud Cortez, 1977: 35 apud Girardi: 70).

Durante  a  Assembleia  Geral  muitos  dos  discursos  faziam  referências  às

relações desiguais estabelecidas até os dias atuais entre indígenas e quilombolas.

Os Tunayana dizem que os quilombolas cobram preços abusivos para realizar o

transporte deles por dentro da estrada que corta a terra quilombola de Cachoeira

Porteira  até  uma região  chamada de km 31 na direção do rio  Turunu,  de  onde

embarcam em canoas para chegar a suas aldeias. 

O que ia ficando mais ou menos evidente durante aquela reunião é que os

quilombolas, ao não aceitarem o acordo e não participarem da reunião, estavam

ocupando a  posição de inimigos (“anti-indígenas”).  Conta-se  que os  quilombolas
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faziam ameaças verbais  e  queimavam as roças e canoas dos indígenas.  Mauro

Mühako verbaliza o sentimento:

Foi tentado várias vezes a aproximação com os quilombolas, ficar juntos,  
mas eles não querem, não adianta. E nós lideranças vamos dizer, porque 
estamos  carregando  a  dor  e  o  peso  desde  [quando]  começou  essa  
perseguição. Cada liderança será ouvida, estamos tentando mas, [assim]  
nunca vamos resolver. Nós somos seres humanos, não tem nenhum a mais.
Deus é poderoso e grande e com ajuda quem sabe vamos conseguir, em 
nome dele (Mauro Mühako, 2014) 

Em seguida  nós,  karaiwá,  fomos  convidados  a  nos  retirar  da  reunião,  as

lideranças precisavam conversar sobre o que encaminhar como proposta à solução

do impasse. Quando retornamos, as lideranças queriam saber tecnicamente qual

saída era mais viável  para o documento que encaminhariam: obedecer o estudo

antropológico com a terra em sua integralidade ou seguir  o acordo,  mesmo não

firmado pelos quilombolas? Juventino Jr. dizia: “a gente também não quer prejudicar

ninguém e nem comprar briga. Queremos paz!”.

A posição e vontade dos indígenas era que o relatório fosse publicado pela

Funai na íntegra. Mas resolveram redigir dois documentos, um aceitando o acordo e

outro  pedindo  a  publicação  na  íntegra.  Segundo  Juventino  Jr.,  era  necessário

considerar o contexto político atual. Ele argumentava que precisava saber o que se

passava em Brasília, para resolver qual dos documentos encaminhar. 

No  inicio  desse  dia  as  lideranças  decidiram  que  iam  dançar  “fazer

apresentação de cultura”.   Logo no inicio  do  dia,  as  mulheres  começaram a se

pintar, vestidas com tangas, elas pintaram umas às outras, os homens e as crianças.

As  lideranças  colocaram  seus  cocares  e  havia  uma  movimentação  discreta  de

feitura de bebida fermentada36. Os homens com cocares e bordunas, e bananeiras

arrancadas pela raiz, iniciaram a dança (tukuxi).

Mulheres enfileiradas à frente da fileira de homens posicionados no “bairro

sumaúma”. João do Vale Pekiriruwa tinha nas mãos um chocalho improvisado com

uma garrafa de plástico que dava o ritmo à musica e a dança do beija-flor (tukuxi).
36 Depois que Sabá me contou que bebeu muita bebida fermentada na casa do seu filho Gerson (no
bairro  Sumaúma),  o  genro  de  Renato  Yoroniyoron,  e  de  ver  o  conserto  imediato  da  prensa  de
mandioca após a saída dos missionários, pude compreender o poder dessa instituição em interferir
nas práticas indígenas.  
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Seguiram dançando e cantando enfileirados, os homens (lideranças na frente), com

suas  bordunas  no  ombro  direito,  caminhavam  de  frente,  enquanto  as  mulheres

seguiam  em  duas  fileiras,  divididas  claramente  por  idade,  seguiam  na  lateral,

dançando de lado, em direção a tamiriki (localizada no “bairro Santidade”).

Quando se aproximaram da  tamiriki,  faziam um movimento como se fosse

entrar na casa grande, em seguida faziam o inverso, (na mesma posição, mulheres

de mãos dadas), esses movimentos de vai e vem foram repetidos três vezes, até

que contornaram a tamiriki –, a casa grande (tamiriki) tem duas entradas, uma está

direcionada no sentido do “bairro sumaúma” e a outra para o “bairro santidade” –

diante da segunda porta, realizaram o movimento de “vai e vem” novamente. 

Em  seguida,  continuaram  dançando  e  circularam  a  casa  novamente  em

direção a primeira entrada, por onde adentraram. Lá dentro era realizado o mesmo

movimento  daquele  realizado  do  lado  de  fora.  Até  o  momento  que  a  fileira  de

homens começou a dançar de lado e de frente para as mulheres que agora estavam

de costa para homens.  

Os homens permanecem um pouco afastados atrás formando um “(  “,  em

seguida os homens avançam dançando na direção das mulheres que formavam

uma espécie de “c”, faziam o movimento de homens avançando sobre as mulheres,

por algumas vezes, depois finalizaram por exaustão. No meio da dança, o velho

Kaubá,  cacique  e  pajé  tunayana,  pegou  o  Jacamim pelas  pernas  e  começou  a

dançar e gritar freneticamente com o bicho pendurado pelas pernas. Por fim Kaubá

libertou o Jacamim diante da sua dona, Isabel  Taya,  a esposa de João do Vale

Pekiriruwa.

Redigimos “a bomba”,  assim Juventino Jr.  denominou os documentos que

escrevemos  à  noite  na  casa  de  Mauro  Mühako.  Enquanto  escrevíamos  os

documentos, os caciques reunidos falavam da necessidade de continuar lutando, de

não baixar a cabeça diante das ameaças, da destruição de roças. Uma mulher que

estava conosco estava com medo, pois os quilombolas haviam ido até sua aldeia

ameaçando  amarrá-la.  Com os  Tunayana  não  era  diferente,  suas  canoas  eram

furadas. “Eles querem é voltar pra África!” brincou alguém.
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Aquela conversa tinha um tom mais descontraído. Quando Juventino Jr., falou

que eles (os quilombolas) diziam que (Juventino) não é índio do rio Cachorro, e sim

de Macapá, as lideranças Waiwai aos risos começaram a chamá-lo de Wajãpi. 

Depois da longa e muito tensa reunião sobre a saúde indígena, onde o “dono”

dos funcionários da Sesai, por diversas vezes, foi responsabilizado pelas doenças

que acometiam as aldeias, foi realizada a escolha da aldeia Chapéu para sediar a 3ª

Assembleia Geral.  Nesse momento os Katxuyana da aldeia Chapéu percorreram

Santidade com uma faixa. Na manhã seguinte, teve inicio a cerimônia de despedida.

As lideranças diziam se sentir muito feliz, apesar da tristeza de ir embora: “aqui eu

passei bem, tinha muita comida, tudo organizado... vou embora feliz”, diziam. Aos

poucos todos partiram.

As lideranças Tiriyó,  no entanto, permaneceram na aldeia por mais alguns

dias juntos às lideranças da aldeia Chapéu que, naquele mesmo dia,  realizaram

mais  uma  reunião  na  igreja.  Com  efeito,  a  reunião  era  para  resolver  assuntos

matrimoniais entre dois jovens da aldeia santidade. O jovem casado com uma moça

de santidade havia dormido com uma moça da aldeia Chapéu e o cacique ficou

muito irritado. 

A  mãe  da  moça  queria  que  o  rapaz  se  casasse  com  sua  filha,  mas  as

mulheres de santidade nomearam a atitude de invejosa.

O “olho invejoso” é considerado perigoso nessas paisagens. A inveja entre

parentes pode causar muita desordem e, em alguns casos, a morte (Felix, 2011: 61).

As mulheres,  quando foram chamadas para se posicionar  diante da situação na

reunião que durou até meia noite, diziam que deixassem o jovem se casar com a

jovem da aldeia Chapéu. 

Depois Maria (mulher katxuyana, filha de João do Vale) nos contou que, na

verdade, elas temiam que a mãe da jovem da aldeia Chapéu se vingasse, pois, ela

era filha de uma mulher Tunayana e de um temido feiticeiro Waiwai. João do Vale

Pekiriruwa,  no  entanto,  se  valeu  do  fato  do  casal  ter  se  casado  na  igreja  para

resolver o conflito dizendo que diante de Deus eles teriam que permanecer casados.
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Paula Sobral (2014) no seu trabalho descreve um caso de feitiço feito por

parentes  de  uma  mulher  Katxuyana  que  quase  morreu.  O  que  é  muito  comum

nessas narrativas sobre feitiços é que, embora a pessoa seja curada, ela não sai

ilesa desse tipo de interação. Paula ressalta: “Ele chorou, se arrependeu e fez um

feitiço que curou Isabel. Maria disse, porém, que até hoje de vez em quando, Isabel

se sente indisposta e já sabe que é por conta do feitiço. ‘Essas coisas ficam para

sempre, por isso que não se faz mais’” (Sobral, 2014).

Finalizada  a  querela,  a  despedida  das  lideranças  Tiriyó  foi  marcada  por

grande emoção. Nessa cerimônia eu também me despedi de Santidade. As famílias

das  duas  aldeias  Katxuyana  foram apresentadas  para  as  lideranças  Tiriyó,  eles

pediram para conhecer as crianças que haviam nascido no rio Cachorro depois do

regresso dos Katxuyana para essa região e ficaram muito emocionados. Partimos

naquele dia.

No domingo de manhã, depois de uma descida conturbada, devido às fortes

corredeiras, estávamos em Cachoeira Porteira. Para nossa surpresa, encontramos

um barco de pesquisadores da Eletronorte. O pessoal em cachoeira porteira dizia

não saber bem do que se tratava, acreditavam se tratar de turistas.

Procurei Ivanildo Vieira em Cachoeira Porteira, comentei sobre a reunião em

Santidade, perguntei por que ele não compareceu. Ele me disse que a situação é

muito complicada: “quando estava tudo praticamente ajustado entre quilombolas e

indígenas, quando foram perante o MPF os Waiwai queriam mais do que havia sido

combinado”.

Novamente  eu  estava  diante  das  acusações  de  traições  recíprocas.  Mas,

dessa vez, Ivanildo criticava a atitude dos brancos diante do conflito. Ele dizia: “O

diálogo é quase impossível, por que os brancos colocam cada coisa na cabeça dos

índios, noutro dia tinha índio com GPS fiscalizando e monitorando a entrada dos

quilombolas nos castanhais”.  Para Ivanildo, os índios só pensam em terra, já os

índios acham que os quilombolas não pensam em terras para o futuro do seu povo. 

~~
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O padre Protásio Frikel descreve sobre a festa do rapé – Morí, realizada pelos

índios Katxuyana:

Morí,  na  língua  dos  Ingarüne-Kachúyana  tem  um  duplo  significado:  
Primeiramente é o rapé indígena, o paricá e, por extensão, o rapé feito de 
tabaco; em segundo lugar é a festa do rapé. O termo morí, neste sentido, 
estende-se sobre todas as cerimônias, direta ou indiretamente ligadas ao  
ritualdesta festa. Morí é uma festa puramente religiosa, mas de um aspecto 
mais  grave.  Dai,  nada  de  alegres  músicas  ou  danças  das  festas
comuns; nada de mulheres e por conseguinte, nada de gritaria, barulho,  
bebedeiras e amores clandestinos. A festa do morí deixa no forasteiro uma 
impressão sóbria  e  séria,  embora não religiosa,  no sentido  comumente  
usado entre nós. Esta seriedade somente é abandonada pelo final mais  
alegre: o banho com calda de frutas. A religiosidade desta festa se revela 
tanto por sua finalidade como por seu estilo. No seu aspecto externo, a festa
toda não passa de uma grande cura geral contra epidemias e moléstias  
contagiosas,  como  gripe,  catarro,  sarampo,  reumatismo  e  outras.  
Considerando esta finalidade, ela pode ter um valor atual contra doenças 
existentes na tribo ou, também, um valor preventivo. Na ocasião, quando 
assisti ao morí, ele foi feito neste último sentido, de valor preventivo. Parte 
dos homens ia baixar comigo até à zona habitada do rio Pela experiência, 
os índios já sabiam que quase outro adoecia. Para evitar isto, fizeram essa 
cura  o  morí.  Mas  o  morí  não  é  uma  cura  qualquer  não  se  limita  
simplesmente, ao combate do efeito do mal, isto é, a doença, e, sim procura
as causas e os causadores que são as más influencias irradiadas pelas  
forças dos espíritos,  especialmente,  dos espíritos-animais,  os chamados  
worókiemá. O morí possui, portanto, um fundo essencialmente religioso que
religa as cousas deste mundo com as do além-mundo, os com as suas  
causas esotéricas. (Frikel, 1961: 1-2, grifos meus)

A  festa  do  rapé  (morí)  presenciada  pelo  padre  franciscano  entre  os

Katxuyana, provavelmente nas décadas de 1950 e 1960, faz referências a um tal

mundo repleto de agências patogênicas e, ao mesmo tempo, transformacionais. O

worókiemá (espírito-animal)  é capaz de causar doenças com suas forças nocivas.

Com  efeito,  os  xamãs,  através  do  morí,  podem  negociar  com  essas  agências,

abrandando e transformando essas forças em “influências boas”. Nas palavras de

Frikel: “embora haja melhores e piores entre os worókiemá, em si eles não são nem

inteiramente maus nem bons. São como nós mesmos: um misto de qualidades boas

e más” (Frikel, 1961: 3).

Durante um diálogo iniciado numa tarde na Tamiriki, com Benedito Tawarika e

Sabá  Vieira,  entramos  no  assunto  do  xamanismo.  Eles  me  explicaram  que  a

pajelança  era  transmitida  numa  “escola  de  pajés”  que  ficava  dentro  do  mato.

Embora, para os Katxuyana, a pessoa possa nascer com a capacidade de ser pajé,

o seu poder deve ser testado pela comunidade; a exemplo de teste, um facão era

lançado na água e era necessário conseguir pega-lo do fundo do rio durante à noite. 
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Renato Sztutman (2005) chama atenção para o fato do xamanismo enquanto

fenômeno institucionalizado não ser verificável em todos os povos amazônicos. Da

década  de  1960  em  diante  essa  é  uma  quase  verdade  entre  os  Katxuyana.

Atualmente, a escola de pajé não existe, os Katxuyana costumam negar a existência

do pajé, ele mesmo não se identifica publicamente, enquanto tal. Mas ele existe e a

ele  cabe:  “enfrentar-se  com os  problemas do infortúnio,  da  doença e  da morte,

problemas tão políticos como naturais ou sobrenaturais” (Sztutman, 2005: 162).

Conta-se que três moças da aldeia Santidade foram encantadas. Elas corriam

para o rio, onde viam um homem bonito, enfeitado com pinturas corporais, adornos

de  penas  e  por  quem  elas  se  apaixonaram...  Elas  ficaram  num  estado  de

agressividade  que  “pareciam  animais”.  Então,  foram  levadas  para  receber

atendimento  psiquiátrico  na  cidade  e  para  uma  benzedeira  em  Macapá,  sem

nenhum resultado. Conta-se que as moças de Santidade não queriam fazer nada,

não comiam direito, eram uma tristeza, elas teriam sido enfeitiçadas por um rapaz

quilombola. Camila Felix (2011) descreve, para o caso quilombola, uma categoria de

feitiço para amores não correspondidos chamada cagila. Esse feitiço é considerado

muito perigosa, a pessoa enfeitiçada tem sua vontade alterada.

Benedito Tawarika, que mora na aldeia Chapéu, caminhou com as meninas e

cantou para elas... Ele, então, descobriu que era o  worókiemá  (espírito-animal) da

sucuri que havia encantado a moças. Havia muitas plantas espalhadas, próximas a

aldeia Santidade, que precisavam ser arrancadas, pois pertenciam a worókiemá da

sucuri. Assim os homens fizeram. Benedito Tawarika disse que era preciso matar a

sucuri, e foi sozinho numa canoa até um igarapé, onde matou a sucuri. Depois foi

embora  para  a  aldeia  Chapéu.  Alguns  dias  depois,  dois  rapazes,  durante  uma

pescaria, encontraram a sucuri morta sobre uma pedra.

Sztutman (2005) salienta que as concepções de doença, morte ou infortúnios

estão ligadas a intenção de um agente que, não raro, recai sobre figuras humanas

ou não-humanas. Essas relações entre agencias humanas e não-humanas ocorre

dentro de uma lógica da prestação que pode oscilar entre a modalidade da predação

– através da retaliação agressiva como é no caso acima mencionado; assim, como

pode acontecer na modalidade da reciprocidade. Mas o mais importante é que essas

relações não podem ser fixadas numa nem na outra modalidade (Rivière, 2002).
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Para Renato Sztutman, esse sistema deve alimentar-se continuamente de um certo

desequilíbrio, pois é ele que mantém o espaço político.

Camila  Félix  em seu  trabalho  sobre  as  agências  de  encantados  entre  os

quilombolas da comunidade do Jauari, da região da bacia do Trombetas, descreve: 

“classe específica de espíritos, constituída numa dinâmica entre proteção e 
o ataque, que parecem ser o fundamento de sua relação com os humanos e
dos humanos entre si. As interações entre o mundo dos vivos e o mundo 
dos espíritos encantados se desenrolam num campo de interações entre  
forças de produção e dissolução contínuas” (Félix, 2011: 23). 

O  que  Camila  descreve  sobre  as  relações  entre  os  encantados  e  os

quilombolas, em certo sentido, me parece verdadeiro para os Katxuyana. Contudo,

Camila privilegia o rendimento dessa dinâmica para a construção do corpo e da

pessoa na comunidade do Jauari.

Certa noite, durante a festa na aldeia Santidade, tive um sonho: havia um

homem enfeitado de pinturas corporais, sentado num jirau cortando uma abóbora

muito grande. Perguntei-lhe o nome ele me disse que se chamava Cobra Grande.

Quando acordei, Maria, irmã do cacique Mauro, estava na cozinha da casa onde

fiquei alojada, preparando uma papa de arroz com abóbora. Imediatamente contei-

lhe o sonho e Maria me explicou que abóbora que ela estava cozinhando não era

boa. Aliás, as frutas que eram plantadas na aldeia já não eram tão saborosas como

antigamente. 

Segundo Maria, isso se devia ao fato de Cobra Grande ter retirado seu roçado

e seu pessoal da aldeia Santidade. A roça de Cobra Grande estava situada dentro

de uma sumaumeira localizada na aldeia. A árvore gigante foi cortada com o apoio

de missionários, ao que tudo indica numa atitude proselitista. Maria me disse: “a

árvore não virou Cobra Grande, mas ele fugiu levando sua roça, por isso nossas

plantações estão assim: “abóbora murchinha, mamão murchinho...” Maria me contou

que as técnicas de plantio haviam sido apreendidas de Cobra Grande. Uma mulher

Katxuyana  pediu  para  ele  ensinar  aos  Katxuyana.  Ele  ensinou,  mas,  em  troca,

queria seu filho como genro. A mulher aceitou e, assim, os Katxuyana aprenderam,

a plantar. 
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Se pretendemos tomar a assertiva de Sztutman (2005) de que o “xamanismo

[é]  um  lócus  privilegiado,  embora  não  exclusivo,  de  ação  política,  devemos

considerar que espaços como esses descritos acima, onde lugares e coisas  são

domínios  de  agências  com  as  quais  é  necessário  negociar,  talvez  seja

compreensível a perplexidade do Padre Frikel (1961: 22-23) quando perguntou aos

pajés  durante  uma  festa  do  morí (rapé)  porque  razão  uhhtarére37 deu  morí  às

mulheres e obteve a seguinte resposta: “Talvez enganado! (o  uhhtarére) Elas são

piádze também! 

37 “Espirito chefe das serras da mata; pajé-chefe, com quem os Kachúyana trabalham; é o ‘curu-pira’
dos pajés Kachúyana” (Frikel, 1961: 32)
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Considerações Finais

Nesse  trabalho  busquei  tomar  a  festa  Katxuyana  como  uma instância  de

comunicação  e  de  produção  da  diferença.  Primeiro  porque  as  festas  reúnem

distintos grupos locais e depois porque, no caso Katxuyana, a atualização de alguns

desses  rituais  extrapolam  a  rede  de  comunicação  entre  os  seres  que  nós

consideramos humanos, incluindo também animais e espíritos.

Os  antigos  Katxuyana  configura[va]m  um  dos  povos  das  Guianas  que

realiza[va]m rituais de cura onde mantinham relações de predação e reciprocidade

com agências extra-humanas – os worókiemá (espíritos dos animais). 

A  partir  das  descrições  etnográficas  de  autores  que  fizeram  trabalho  de

campo entre os Katxuyana e as minhas próprias impressões de um breve trabalho

de campo realizado durante da Segunda Assembleia Geral do Povos Katxuyana,

Tunayana, Kahyana, tentei apontar sugestivamente para a importância de se levar

em conta as continuidades e transformações no campo das relações com diferentes

figuras de alteridade humanas e não-humanas. 

Se existe  uma rede de relações nas Guianas,  ela  existe  por  que por  ela

perpassa variadas possibilidades de ação.

Por fim, “A vida está sempre em aberto: seu impulso não é alcançar um fim,

mas continuar em frente” (Ingold, 2012: 38). Nos meses seguintes ao meu trabalho

de campo os Katxuyana realizaram um acordo com os quilombolas sobre o uso

compartilhado do território e com isso tiveram a publicação, pela Fundação Nacional

do Índio (Funai),  do estudo de identificação e delimitação da Terra Indígena (TI)

Katxuyana-Tunayana,  em  outubro  desse  ano.  Esse  é  o  primeiro  passo  para  o

reconhecimento e para homologação da Terra Indígena Katxuyana-Tunaya.
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Anexos

  Registros fotográficos

Rio Cachorro, 2014.

Varadouro Grande – Rio Cachorro, 2014.
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Porto da aldeia Chapéu, 2014.

 
Esposa do Cacique Zezinho preparando tapioca – aldeia Chapéu, 2014.
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Porto da aldeia Santidade, 2014.

 
Construção da casa dos visitantes, aldeia Santidade, 2014.
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Tamiriki Katxuyana, aldeia Santidade, 2014. 

 
Tamiriki Waiwai, aldeia Santidade, 2014. 
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Maria José preparando a carne de caça, aldeia Santidade, 2014.

 
Rapazes chegando de uma caçada, aldeia Santidade, 2014.
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Mulheres preparando bebidas na cozinha da esposa do cacique Mauro, Santidade, 
2014.

 
“comes e bebes” na Tamiriki, aldeia Santidade, 2014.
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“comes e bebes” na Tamiriki, aldeia Santidade, 2014.

 
Juventino Jr. apresentando a discussão sobre a TI Katxuyana-Tunayana. 
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Benedito Tawarika, aldeia Santidade, 2014.

   
João do Vale, pastor da aldeia Santidade, 2014.
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João do Vale e Juventino Jr., aldeia Santidade, 2014.

 
Lideranças Katxuyana das aldeias Santidade e Chapéu.
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Lideranças Tiriyó e Katxuyana do Parque do Tumucumaque, aldeia Santidade, 2014.

 
Preparativos para a dança do Tukuxi (beija-flor), aldeia Santidade, 2014.
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Crianças da aldeia Santidade, 2014.

Crianças recém-nascidas, aldeia Santidade, 2015 (foto de autoria desconhecida).
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