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APRESENTAÇÃO
Desde GALVÃO & WAGLEY (191), com a obra "Os índios
Tenetehara (Uma Cultura em Transição )"não se tinha um aporte tão sério e
significativo à etnografia e a etnohistória Tenetehara-Tembé, como este
produzido por Noêmia Pires de Sales.
Trata-se de um estudo que, por seu rigoroso conteúdo, tornou-se uma
valiosa contribuição ao questionamento das políticas de ocupação da região
amazônica, além do que reúne uma crítica vigorosa às pouco rigorosas
abordagens às fontes documentais sobre este grupo étnico.
Esta elaboração sem dúvida ~ssibilitou, não só o crescimento do
acervo sobre uma etnia da região, como o crescimento acadêmico da própria
pesquisadora, que a partir deste trabalho, procedeu "a uma revisão não isenta
de critica de noções anteriores" (SAEZ, 1992) sobre a trajetória histórica
Tembé e sua relação com a sociedade nacional, tomando-se hoje profunda
conhecedora sobre o grupo e fonte indispensável para o estudo dessa etnia.
Longe de destacar, no registro sobre os Tembé, a sua saga como fonte
de perdas, Noêmia conseguiu apreender, no movimento real do grupo, sua
persistente luta para inscrever-se na história como fonte de ganhos, de resgate,
de renascimento, de vida; ao contrário do que se vinha afirmando sobre sua
extinção, morte, extermínio, etc..
Noêmia demonstra com este trabalho, que mesmo sob condições
adversas ( escassos recursos para a pesquisa na região, problemas de
deslocamento para longas distâncias, etc .. ) é possível viver a aventura de
vencer os desafios e provar como "uma pesquisa honesta é capaz de descobrir
na vida de povos supostamente aculturados'", uma "riqueza cultural
extraordinária" (apud, 1992).

Universidade da Amazónia

Não pode ser esquecida, sem dúvida, nesta vitória, o apoio e a
contribuição da Universidade da Amazônia- UNAMA, através do setor de
pesquisa, que investe na pesquisa local e contribui para o rompimento da
exclusiva subaltemidade da região às reflexões e elaboração acadêmicas de
"fora". Essa é a grande missão das universidades na Amazônia no próximo
milênio: contribuir para o desvendamento dos enigmas e dos mistérios desta
vasta região, transfonnando-os em informações valiosas para a humanidade.
Outros temas sem dúvida serão desdobrados desta investigação sobre
os Tembé, como chama a atenção a própria autora: " a recomposição do
acervo lingüístico do grupo, a história oral, a heterogeneidade dos grupos
invasores, a devastação ambiental", etc.,.. O importante, porém é verificarse que na presente pesquisa uma inflexão necessária já foi procedida : a de
olhar o povo Tembé não somente enquanto mero objeto de pesquisa, mas
olha' -lo com profunda solidariedade e sentimento de justiça.
Belém, 01.12.1998
Joaquina Barata Teixeira
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INTRODUÇAO
O presente relatório consubstancia o resultado do Projeto de Pesquisa
intitulado: "PRESSÃO E RESISTÊNCIA: OS ÍNDIOS TEMBÉTENETEHARA DO ALTO RIO GUAMÁ E A RELAÇÃO COM O
TERRITÓRIO", apresentado à União das Escolas Superiores do Pará
(UNESPA), atualmente Universidade da Amazônia ( UNAMA). O estudo
foi programado para investigar os Tembé que habitam no guamá, entretanto,
esta perspectiva isoladora, mostrou-se incompatível com a realidade deste
grupo étnico, à medida em que se aprofundavam os levantamentos sobre
suas vida e sua história.
Tanto a situação da Reserva, como o contexto social, econômico e
político das microrregiões onde está encravada, orientam o tratamento da
totalidade das relações entre grupos ainda existentes no Gurupi, no Acará e
no Capim. Tivemos, portanto, que referenciar essa rede de intercâmbio,
embora dando conta prioritariamente das aldeias situadas no Alto Rio Guamá.
,
E com esse grupo que vimos desenvolvendo ao longo de onze anos,
trabalhos e estudos, seja através do Conselho Indigenista Missionário (Cilv1I),
quando participamos das equipes de elaboração do Volume 8 da série
POVOS INDÍGENAS NO BRASIL - SUDESTE DO PARÁ ( 1985); seja
através de estudos acadêmicos a nível de graduação (1984) e especialização
em Antropologia na UFPa (1990).
A partir desse convívio passamos a julgar necessáiio um trabalho de
revisão de formulações consagradas sobre o grupo, especialmente aquelas
que enfocam a sua "extinção", "integração", descaracterização cultural'', etc..
O que pudemos observar, pelo contrário, com base nessa prolongada
observação direta, foi a persistente luta pela afirmação de sua identidade
enquanto grupo étnico diferenciado.
Enfatizar, nesse estudo, o território, pareceu-nos imprescindível ante o
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processo histórico do contato interétnico vivenciado pelo grupo, onde, entre
recursos e valores disputados, a terra ocupa um lugar fundamental.
Para o presente estudo, abordamos todas as aldeias Tembé situadas
no Alto Rio Guamá, apesar de havermos, no período de 12 meses, de acordo
com o cronograma do projeto, intensificado o levantamento na aldeia S.Pedro.
Além do trabalho de campo, que realizamos em três períodos
intermitente~ (maio, julho e novembro), houve necessidade de um cuidadoso
levantamento documental, aliás inacabado, nas Instituições tradicionais de
pesquisa regionais e nacionais (Museu Goeldi, Museu Nacional - RJ e Museu
,
do Indio - RJ). Também foi necessário recorrer ao Setor de Documentação
e Divisão Fundiária da FUNAI em Brasília, aos mesmos Setores da ADRBelém, bem como à SUDAM e IDESP. Podemos dizer que contamos com
um acervo considerável, sendo o nosso propósito montar um arquivo
específico sobre o grupo.
Além de coletar histórias de vida e participar das reuniões e diversas
atividades do grupo, mapeamos as aldeias, com a participação dos Tembé
Noé, Raimundo, Pedro, Félix, Kelé, Piná e Conde, para efeito de construção
dos "croquis" que ilustram este relatório.
Para apresentar o resultado da pesquisa, optamos, numa primeira parte,
por distribuir o assunto percorrendo inicialmente as referências gerais sobre
a Reserva Indígena Alto Rio Guamá, a seguir entramos na historiografia de
ocupação Tembé do território, destacando o período da criação da Reserva.
Numa segunda parte, abordamos o processo mais atual de investida da
sociedade nacional sobre o território Tembé, tentando expor a forma como,
no interior desse processo, o grupo afirma sua identidade, recompõe laços
étnicos e atualiza estratégias de luta.
Finalmente, entramos nas clássicas considerações finais.
Pretendemos, com esse estudo, contribuir no sentido da integração do
ensino-pesquisa, no interior da UNAMA, bem como fornecer algtmS elementos
para o entendimento da heterogeneidade amazônica
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1. REFERENCIAS GERAIS SOBRE A
RESERVA INDÍGENA ALTO RIO GUAMÁ
A Reserva Indígena Alto Rio Guamá foi criada pelo Decreto 307 de
21. 03 .1945, na gestão do Interventor Federal Joaquim Magalhães Barata.
(Mapa 1).
Sua superfície é de 279.897,70 ha (duzentos e setenta e nove mil,
oitocentos e noventa e sete hectares e setenta ares). Seu perímetro total é de
366.292,90 metros (FUNAI - DF, 1992).
As terras da Reserva são banhadas por quatro grandes rios. O rio
Guamá, em seu curso alto, constitui-se o limite natural pelo lado Norte,
banhando-a com seus afluentes apenas pela margem direita. O rio Gurupi,
também em seu curso alto, limita naturalmente a área pelo extremo Sul na
divisa Maranhão-Pará, constituindo-se também limite entre a Reserva Indígena
Alto Rio Guamá e a área Indígena Alto Turiaçu, habitada pelos Kaapor. Os
rios Piriá e Coaraci-Paraná atravessam a reserva. Este deságua no Gurupi e
aquele, em seu curso médio, corta a Reserva ao meio.
Além destes, a Reserva é também banhada por inúmeros igarapés de
volume d' água variados, destacando-se pelo lado oeste e como parte do
limite natural o Igarapé Tawari e, pelo nordeste, o Igarapé Pitomba. Os grandes
rios e os próprios igarapés possuem inúmeros afluentes, como via de regra
ocorre em toda a Amazônia.
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A vegetação.no interior da área altera-se no sentido do trajeto do
Gurupi ao Guamá. Enquanto do Gurupi ao Piriá predomina a floresta densa,
com raros espaços antrópicos; do Piriá ao Guamá predominam as áreas
antrópicas, com algumas "ilhas" de floresta densa, como resultado do
desmatamento provocado pelas invasões.
Em toda a região onde está situado o território Tembé vigora o clima
quente e úmido. Quanto àS "estações", sabe-se da existência de um período
chuvoso de grande intensidade, que vai de finais de dezembro a maio, ao
qual se convencionou denominar
. "inverno", e de um período de estiagem, o
chamado'"verão", que começa em junho e termina em dezembro. Segundo
os Tembé, o período de chuva está encurtando, fato que atribuem ao
desmatamento da região.
As terras da Reserva Indígena Alto Rio Guamá localizam-se, do ponto
de vista administrativo, nos municípios de Santa Luzia do Pará, Nova
Esperança do Piriá e Paragominas.
O acesso àárea é aberto através da BR-316, que liga Belém ao
Nordeste. Para éhegar às aldeias situadas no Alto Rio Guamá e adjacências,
toma-se a referida rodovia até o distrito sede de Sta. Maria do Pará
(confluência com a BR-01O). 1': .J:este local apresentam-se duas opções de
trajeto, ou pelo húcio da BR-01 Oaté a altura do mtµllcípio de Irituia, onde se
toma a rodovia estadual PA-263 até Capitão Poço (cidade mais próxima
das aldeias); ou, seguindo mais.um pouco pelaBR-316, toma-se aPA-236
via Ourém, até a mesma cidade . A partir de Capitão Poço ( distante de
Belém aproximadamente 230 km), há três opções de acesso às aldeias. A
primeira; através de uma vicinal municipal (13km), chega-se, de carro fretado,
à Fazenda "da Nenê Aguiar", à margem direita do rio Guamá (local de
antigas aldeias e cemitérios Tembé). Atravessa-se,_então, o rio em canoa até
a aldeia-sede do Posto Indígena (PI) Alto Rio Guamá. A segunda, através
de outravicinal municipal c.hega-se à fazenda "do Nédio", atravessando-se
também o rio até a aldeia São Pedro. Na terceira opção, toma-se uma estrada
municipal de Capitão Poço até a Vila de Boca Nova, de onde, em canoa,
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após duas horas descendo o rio, chega-se às aldeias situadas à margem do
Igarapé Tawari.
Para chegar às aldeias no Alto Gurupi há dois caminhos. O primeiro,
pela BR-316, alcança-se Boa Vista do Gurupi (divisa do Maranhão com o
Pará) em cerca de cinco horas de viagem. Toma-se então uma lancha do PI
Canindé ou lanchas comercias em viagem de dois dias, atravessando inúmeras
cachoeiras até a aldeia-sede do PI Canindé. O segundo, pela BR-01 O(BelémBrasília) alcança-se Paragominas, onde se toma um transporte rodoviário
fretado atravessando a Fazenda Caserna, com autorização desta, até o rio
· Uraim, onde se toma uma canoa para chegar ao Gurupi.
O acesso interno entre as aldeias localizadas no Guamá é feito por via
terrestre e/ou fluvial, dependendo da época. Se o rio estiver cheio, o acesso
fluvial é preferido. A via terrestre é usada sempre através da caminhada. As
aldeias no Gurupi entre si também têm as mesmas form~ de locomoção. Já
o contato entre os dois grupos ( do Gurupi e do Guamá) , contrariando a
tradição (até a década de 50, antes das invasões, segundo os Tembé), quando
se fazia pela mata e por caminhadas, aproveitando as trilhas de caçada, dáse hoje contornando a reserva, pela vias de acesso já descritas, a partir de
Belém.
Na Reserva Indígena Alto Rio Guamá existem dois Postos Indígenas
da FUNAI: o PI Canindé e o PI Alto Rio Guamá. O primeiro foi fundado em
1927, antes do decreto de criação da área, com a denominação de PIN
Pedro Dantas, na ilha de Canindé-Açu (Alto Rio Gurupi). Servia, à época,
como posto de atração dos Kaapor, tendo os Tembé sido usados pelo SPI
como mediadores da atração. Em 1928 passou a chamar-se PI Canindé,
precisamente o ano em que foi consolidada a "pacificação" dos Kaapor. O
segundo, criado em 1945 com a denominação PI Tembé (logo após o decreto
de criação da Reserva), passou a chamar-se posteriormente PIN Alto Rio
Guamá. Localiza-se à margem direita do Rio Guamá, a 13 km da cidade de
Capitão Poço.
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No PI Canindé há uma casa-sede, uma escola da FUNAI e uma
enfermaria. Nele trabalham: um chefe de posto, uma professora, uma
enfermeira e dois Tembé auxiliares de serviço. No PIN Alto Rio Guamá há
também uma casa-sede, uma enfermaria e uma escola, com um chefe de
posto, uma enfermeira, uma professora e um Tembé auxiliar de serviço.
Nesta área, entretanto, há mais três escolas situadas nas aldeias São
Pedro, Piriá e Tawari. As professoras são da FUNAI, mas as escolas foram
construídas pelos Tembé.
Além da FUNAI, encontram-se também entre os Tembé do Alto Rio
Gurupi, missionários da ALEM (Associação Linguística Evangélica
Missionária) , que atuam em uma escola éonstruída pelos índios, na aldeia
Tekohaw-Pyahu (aldeia nova). Têm como tarefa alfabetizar os Tembé na
língua própria e ensinar a ler e escrever os que já são alfabetizados. Estes
missionários empreendem uma evangelização com cultos dominicais e já
começam a traduzir a Bíblia na língua Tembé, segundo a metodologia que
adota o Summ'er Institut com outros grupos indígenas. O resultado deste
trabalho já é"visível. Alguns Tembé abandonaram práticas culturais comuns
ao grupo sob a nova influência. Os missionários pretendem construir na aldeia
um templo para os cultos.
Agentes do CIMI ( Conselho Indigenista Missionário) também
procedem visitas periódicas aos dois grupos. Além da discussão de Problemas
relacionados ao território, fazem nas aldeias do Alto Rio Guamá o trabalho
de evangelização, o que ocorre menos nas aldeias do Gurupi. No Alto Rio
Guamá também ocorre a atuação do pároco de Capitão-Poço, expressandose a presença da Igreja católica ali pela existência de três capelas.
A população Tembé total da Reserva é de aproximadamete 800 índios,
segundo estatística da FUNAI/ADR-Belém de 1992, sem contar os que
estão fora das aldeias. Esta população está abrigada em total de 22 aldeias,
sendo 11 no Alto Rio Guamá e 11 no Alto Rio Gurupi (inclua-se em ambos
os rios, os seus afluentes) Vejamas o QUADRO 01 a seguir:
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QUADRO 01:
ALDEIAS TEMBÉ NO ALTO RIO GURUPI E
NO ALTO RIO GUAMÁ
Localização
·Alto Rio Gurupi

Aldeias
Tekohaw Maekaw (banha)
Karyer (Posto Canindé)
Tekohaw Ywytu (a. bate vento)
Mykur Huwaz (rabo de mucura)
Zawar Pypor (mão de onça)
Takihé Raimeehaw (pedra de amolar)
,
TekohawPyahu (a. nova)
Urua'i ( Uruaim)
Tekohaw mangyw (a. mangueira)
Akazuyw (cajueiro)
Inaz (Inácio)
Alto Rio Guamá lpyjon (água preta)
Ituaçu (água grande)
aldeia-sede (Pin Guamá)
Pirá (peixe )
Pino Tywi (palhal)
Jacaré
São Pedro
Frasqueira
lta Putyr (flor da pedra)
Tawari
Zawaruhu (onça)
Obs. A grafia dos nomes foi feita por Valdeci Tembé.
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No Alto Rio Guamá e afluentes procedemos ao mapeamento das
aldeias com a sua forma de distribuição espacial. Elaboramos, com os
habitantes de cada aldeia, em participação ativa, os croquis de nove (09)
aldeias em um total de 11, incluindo a aldeia-sede do PIN Alto Rio Guamá
(croquis nas páginas 19 a 28). A partir desse trabalho, foi possível observar:
a) Não obstante a política indigenista de alteração da forma de
ocupação, promovendo a concentração da população indígena nos Postos,
os Tembé no Guamá conservaram, de certo modo, a sua lógica tradicional
de ocupação desse espaço sócio-cultural para a construção de aldeias. Isto
ocorre, apesar de toda a limitação imposta pelas invasões. Essa lógica
demonstra opor-se ao "padrão" único de assentamento do órgão tutelar. Há
tuna diversificação na localização das aldeias, embora mantendo uma referência
tradicional para a formação das mesmas;
b) A diversificação é percebida no número de habitações, que varia de
três a dezenove. Encontramos na aldeia Zawarahu três (3) casas, nas aldeias
Itaputire, Jacaré e Pino Tywi quatro (04) em cada, na aldeia Tawari cinco
(05), na aldeia:sede do Posto treze (13), na aldeia são Pedro quinze (15),
nas aldeias Frasqueira e Pirá seis (06) em cada;
c) O eixo da constituiçã9 das aldeias parece ser o parentesco. Em
todas elas, exceto no Posto, a sua base é a família extensa. Este é o traço
homogêneo de todas as aldeias. Não há padrão rígido quanto a matrilocalidade
ou patrilocalidade;
d) Na aldeia-sede, onde está localizado o Posto, prevalece o padrão
de arruamento dos assentamentos das vilas, com a concentração/
individualização das famílias nucleares. Esta forma de ocupação; imposta desde
,
a época do Serviço de Proteção aos Indios (SPI), encontra-se em processo
de redefinição. Há presentemente uma tendência de mudança desses grupos
familiares para outros pontos da Reserva, formando novas aldeias;
e) As habitações têm número diversificado de moradores, variando de
três (03) a dez (1 O). Em cada casa, pode-se encontrar uma família nuclear ou
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até duas. Casais separados voltam a morar com os pais;
t) As aldeias localizam-se sempre à proximidade das águas. Algumas à
margem do rio Guamá, via de regra em confluência com igarapés, confirmando
a tradição dos Tembé de moradores próximos às grandes águas;
g) As habitações são em sua maioria cobertas de "cavaco", com
paredes de terra batida. Há uma aldeia (Pino Tyw) onde as casas são cobertas
de palha, sendo esta modalidade, hoje, wna tendência no grupo. Geralmente
as casas possuem divisões internas separando o ambiente de dormir. As
cozinhas são sempre abertas e arejadas. Costumam construir uma outra
espécie de "cozinha", coberta de palha, separada da casa, oride estocam
lenha e onde as mulheres passam parte do tempo em afazeres domésticos.
Em S. Pedro e na aldeia-sede há a casa de reuniões, onde são promovidos
encontros de aldeias para beber o caxiri ou discutir problemas comuns.
I
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2. PERCORRENDO À HISTORIOGRAFIA
TEMB·É
DE OCUPAÇÃO DO TERRI,
TORIO
2.1 - OS TEMBÉ NOS VALES DOS RIOS GUAMÁ,
GURUPI, ACARÁ E CAPIM
Desde Curt Nimuendaju•, que afirmou terem habitado no Alto Rio
Pindaré os atuais Tembé localizados no Guamá, no Capim, no Gurupi e Acarámirí, na primeira metade do século XIX (NIMUENDAJU, 1915), vimos a
reprodução desta assertiva em obras antigas e recentes, como GALVÂO &
WAGLEY (1961), ARNAUD (1981/82), CEDI (1985), SALES (1990).
"Até a primeira metade do século XIX, os Tembé habitavam a
região do alto fiindaré. A partir deste momento, começam a migrar para
a região do Gurupi e, mais além, até a região- dos rios Capim, Guamá e
Acará Pequeno, a convite do sertanista Manoel António. Um grupo destes
atingiu até mesmo a ferrovia -Belém-Bragança, sendo assentado na
localidade de Prata por missionários capuchinhos. "(Nimuendaju, 1915,
p.25)

Percorrendo a literatura mais antiga, todavia, algumas dúvidas podem
ser levantadas, especialmente a partir do Relatório do naturalista brasileiro
João Barbosa Rodrigues, que cumpriu missão científica em 1874 para o
1

''Die Tembé wohnten bis indie erste Halftw des 19. Jahrhun derts im Gebiét des oberen Rio
Pindaré. Erst dann be gannen sie, auf die Einladung des paraenser waldlaufjers Manoel Antonio
hin, nach dem Gurupy und daruber binaus bis in das Gebiet des Capim, Guamá und Acará
Pequeno Zu Ziehen, ja ein Trupp erschien sogar an der von Belém nach Bragança fuhrenden
Bahnl-inie und wurde von Kapuziner missionaren Zu Prata angesiedelt"
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Ministério dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, intitulado:
"Exploração e Estudo do Valle do Amazonas", na parte referente ao "Rio
Capim" (1875).
Nesta obra, Rodrigues refere-se aos Tembé como uma das muitas
subdivisões dos Tupinarnbá, que se espalharam pelo Tocantins, pelo rio Capim,
Guamá e Gurupi, quando foram "batidos pelos portugueses em Cabo Frio
em 1572" (RODRIGUES, 1875, p.28).
"Esta tribu, hoje desmembrada, é uma das relíquias, que existe
da valente nação dos Tupinambás. Pude chegar a esse conhecimento,
pelo estudo comparado que fiz do seu dialecto, e por alguns usos como
sejam o da sua bebida , que era predilecta dos Tupinambás, pelo do
tacoenguaaua, pelo furo do beiço e da tipoya ( . .) o seu dialecto
comparado com a língua tupy ou geral pouco differe da actual. . (ibid,
p.46)

Duvidamos que os Tembé.que ora habitavam os vales dos rios citados
sejam todos originário do Pindaré. A nossa hipótese é a de que estes índios,
como outros (Kaapor, Amanayé, Guajajara, Timbira, Turiwara) ocupavam e
transitavam sobre essa vasta região, até os vales do Pindaré, antes da referida
"migração" insistentemente colocada. Autodenominavam-se, segundo as
fontes historiográficas: TENETEHARA.
Rodrigues também fala em "emigração" dos Tembé encontrados por
ele no rio Candiru-Açu (afluentes do rio Capim). Para ele, este grupo teria
emigrado do rio Grajau (MA) , o que não pomos em dúvida. Questionamos,
sim, a migração de todos, os Tembé de um só local, como se pudesse ter
existido tal concentração. E o próprio Barbosa, baseado nos Anais históricos
de Bernardo Pereira de Berredo (Governador e capitão general do Estado
do Maranhão e Grão-Pará em 1718), que faz menção a uma 'sublevação"
indígena em 1617, da qual participaram índios das aldeias de Cuju, de

.

' 1

·•
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Montigura, de Iguapé, do Guamá e Capim.
É pacífica, contudo, a identificação da presença dos Tembé nos rios
Guamá, Capim e Gurupi, a partir da segunda metade do século XIX.
Rodrigues encontrou uma de suas malocas a dez milhas da foz do
Candiru-Açu, onde deságua o lgarapé Ipixuna, tendo se hospedado na casa
do tuxaua. Percebeu, na ocasião, que a maloca era composta por índios
Tembé de várias procedências. Alguns do aldeamento de Santa Leopoldina,
outros advindos "das brenhas dos rio Urahy e Pimental, afluentes do Gurupy",
além dos originários do Putyritá e Cauixi, afluentes do Capim.
Segundo Rodrigues, o aldeamento do Sta.Leopoldina foi criado a
26.08.1861, c~m índios da maloca Tracuáteua, no Alto Gurupy, "que depois
de assassinaram nove indivíduos, entre elles dous regatões, fugiram para as
brenhas do rio Candiru-Açu" (ibid, p.40).
Esses aldeamentos é que interrompiam, a nosso ver, o trânsito dos
grupos indígenas por uma vasta região, tentando enquadrá-los em uma nova
ordem, confinando-os em espaços delimitados, para tomar a terra "livre" à
ocupação "branca".
Em 1872, Gustavo Guilherme Dodt, alemão naturalizado brasileiro,
engenheiro também a serviço do Ministério de Agricultura, Comércio e Obras
Públicas; viajou pelo Gurupi, tendo tido contato com vários grupos indígenas,
entre eles os Tembé. Segundo sua informação excetuando "a insignificante
Vila de Vizeu, 25 km acima da foz do rio, na Província do Pará, a pequena
povoação de "Gurupi e a colônia militar de S.Pedro de Alcântara"
(considerado por ele o "último ponto onde penetrou a civilização"), as margens
do Gurupi eram "habitadas somente por índios"(DODT, 1981, p.84).
Para Dodt os "Timbés" seriam a "nação mais numerosa ali", entre os
demais indígenas ( "Amanahés", Urubus, Timbiras "e provavelmente também
os Guajás e Guajajaras"). Segundo o autor, habitavam das "cabeceiras do
Gurupi até a barra do Uraim e se estendem de um lado até o Pindaré e do
outro até o Capim". Afirma que de todos os índios lá existentes "não podem
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ser considerados como verdadeiros habitantes das margens do Gurupi senão
,
os TIMBES, Amanajés e Timbiras".
Dodt registrou, á época, uma estatística populacional Tembé. Segundo
sua estimativa, "o número total das famílias que pertencem a esta tribo
excede talvez a 1.500, e calculando-se 6 cabeças por família, teremos
uma população de 9. 000 almas, das quais se acham no Gurupi talvez
perto de 6. 000 " (IBJiJ, p.86).
Comparando os Tembé a outros grupos, Dodt destaca sua
engenhosidade para a fabricação de redes de algodão, "tão bemfeitas como
(. ..) as que se encontram no nosso mercado " (ibid, p. 90).
"Além disso, fazem os Timbés muitos utensílios para seu uso da casca
do guariman e de várias qualidade de cipó, que tecem com uma habilidade
extraordinária. Assim encontra-se lá uma espécie de cesta alta denominada
'uruapá' em que guardam a farinha e objetos semelhantes, e que é formada
de três capas, uma sobre a outra, e tão bem feita que os tecedores de vimes
na Europa, que vivem desta indústria, não sabem fazer obra tão delicada e
perfeita" (ibid, p.90)
,
E ressaltada por parte do autor a "inclinação" do grupo a "mudar de
residência", pelo seu sistema de lavoura "que exige anualmente novos
terrenos". Propôs, à época, a introdução, entre eles, de uma "lavoura racional,
em vez de rotineira.

".. ligando esta o lavrador às sua terras, poder-se-ia combater
com eficácia a tendência que os índios tem de mudar constantemente de
residência, enquanto a lavoura rotineira os confirma neste vício" (ibid,
p.97) .

Evidencia-se aí a inexistência de concentração e o trânsito no território .
. !

Pinheiro ( 1918), em sua obra "Município de Ourém: A villa- O rio Navegação - As tribus do alto Guamá - Futuro promissor-", ao falar da
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fundação desta cidade, faz referência à aldeia de índios denominada S. José
da Cachoeira Grande, onde fora fundada em 1802 uma capela.
"A tab(l era povoada de índios já domesticados e policiados( ..)
pertenciam e ainda hoje pertencem a uma numerosa maloca, oriunda
dastribus que povoam o alto Gurupy. Por uma desavença entre as tribus
dos Urubus e a dos Game/las, esta emigrou para o alto rio Guamá ".

Pinheiro equivocou-se. Não eram os Gamella". Eram os Tembé. O
equívoco é esclarecido pela identidade do índio citado na obra de Pinheiro:
"Isto mesmo nos declarou o actual Cap. Tuchaua,filho do falecido
Cap. Manoel Philippe, o primeiro que chefiando os Game/la se viera
estabelecer no sítio que temos descripto"
/

Segwido Hurly (1928), o grupo que entrou em conflito com os Urubu
foram os Tembé. O Capitão a que se refere também era Tembé e não Gamella.
Aliás, em 1920, encontrou Hurly uma "tapera" Tembé na margem direita
'
do rio Guamá, "out'rora habitada pelo famoso tuchaua Manoel Fefippe (já
falecido), quando, com sua gente se mudou, há 30 anos( ...) depois de terem
derrotado, à beira de um lago, nas várzeas do Piriá, um troço sanguinolento
de índios urubús'. Como se vê ·Hurly está falando do mesmo conflito e do
mesmo tuchaua, comprovando o equívoco de Pinheiro.
Na área em estudo, em novembro de 1992, levantando a genealogia
do grupo Tembé no Guamá, identificamos Rufino Tembé como neto do tuchaua
Manoel Felipe e sobrinho de Quintino Felipe dos Santos, reconhecidamente
filho de Manoel Philippe.
Hurly também faz referência ao índio Manoel Padeiro, que encontramos
ainda vivo no trabalho de campo em 1992, com mais de cem anos, segundo
informações do grupo.
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2.2 - CRIAÇÃO DA RESERVA INDÍGENA ALTO RIO
GUAMÁ (FORMALIZAÇÃO DO TERRITÓRIO
COM PERDAS)
+
Antecedentes e contexto da criação da Reserva
A literatura por nós percorrida, que trata da colonização e ocupação
da Amazônia, mais especificamente na atual Microrregião Guajarina ( área
onde se localiza parte do tradicional território Tembé), não dá visibilidade à
presença Tembé na área, a exemplo a obra de Sawyer ( 1979).
Sawyer destaca que a ocupação e o desenvolvimento da Amazônia
foram processados não só pela expansão do "capitalismo" como também do
"pré- capitalismo". Nesta última forma de produção o ,autor engloba os
aldeamentos indígenas, entretanto ignora a ocupação indígena no Alto Rio
Guamá, referindo o caboclo amazônico na condição de "campesinato de
subsistência", sem aprofundar suas origens.
A nosso ver a ocupação indígena deve assumir destaque em todo o
Nordeste do Pará, mais ainda nas atuais Microrregiões Guajarina e Vizeu,
especialmente se se percorrem os Vales do Alto Rio Guamá, Alto Rio Gurupy,
Rio Capim e Rio Acará. Sem esta referência fica muito difícil entender o
substrato das relações que alí se desenvolvem.
O processo que culmina com a criação da Reserva Indígena Alto Rio
Guamá, em 1945 e que redefine a vida do Tembé, é antecedido e ganha o
seu sentido no contexto histórico que impõe a criação do município de Capitão
Poço, a migração de colonos nordestinos para o nordeste paraense e a
saturação da zona Bragantina como espaço de ocupação anterior à Guajarina.
Reforça-se, nesse movimento, a necessidade do apoio estatal aos grupos
que comandavam o extrativismo e/ou estabeleciam relações comercias na
,
area.
Confinar índios em uma "reserva" e aldeá-los, passou a ganhar interesse.
Não só este procedimento liberava áreas de mata para o extrativismo sem
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risco, liberava lotes para os colonos que emigraram da "seca", como também
"pacificava"a população indígena, para estabelecer um convívio sem
antagonismos, para transformá-la em "mão -de-obra", além de fornecedores
de produtos baratos e em consumidores do mercado capitalista.
Os Tembé do Gurupi tiveram especial "utilidade" nesse processo. Além
de terem sido usados na "pacificação" dos Kaapor, permitiram ao SPI obter
ganhos no comércio de peles de animais, as quais trocavam deforma desigual
por produtos como : sal , açúcar, querosene, roupas , etc .. , reproduzindo a
mesma relação de exploração constatada entre· o SPI e outros grupos
indígenas.
Com efeito, a Reserva Indígena Alto Rio Guamá, longe de resguardar
a área tradicional de ocupação e uso dos vários grupos indígenas que por lá
transitam: Kaapor, Timbira, Guajá, Tembé; significou uma retração no espaço
ocupado, consolidando perdas, alterando relações entre grupos e redefinindo
o intercâmbio entre os mesmos e o meio ambiente.
É sabido que a atual Microrregiãó Guajarina constitui-se, desde o século
XVII, espaço de colonização e catequese, haja vista as ruínas de uma capela
encontrada pelo Cônego Andrade Pinheiro
. na aldeia S. José da Cachoeira
Grande, "a umas dez ou doze léguas da villa de Ourém" (MUNIZ, 1918:225).
A designação, inspirada em um santo da Igreja Católica, foi atribuída por um
missionário. Este local é o mesmo da chamada aldeia velha dos Tembé que
habitam no Guamá.
A própria cidade de Ourém, fundada em 1753 "por 150 índios tomados
a contrabandistas e com famílias vindas da ilhas dos Açores para colonizar o
Pará" (MUNIZ, 1916, p.601) efetivou-se "150 anos antes do começo da
ocupação Bragantina" (SAWYER, 1979, p,783), expressando a configuração
ocupacional do período, gue se reproduziu por toda a Amazônia.
Desta forma de expansão resultaram, na área do Alto Rio Guamá,
além do município de Ourém, os povoados de lgarapé-Açu, Pacuí-Claro,
Pacuí-Miri e Pacuf-Açu.
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Como se verifica, todos com denominações indígenas e com fortes
indícios de formação com presença de populações indígenas da área,
principalmente Tembé.
Em trabalho de campo, alguns depoimentos confirmam a presença
Tembé nesses povoados, como o de D. Tita, moradora da aldeia Frasqueira,
mas considerada não Tembé. Segundo sua informação, foi batizada há cerca
de 70 anos em lgarapé-Açu. Sua avô, por parte de mãe, era sobrinha do
"Capitão"Quintino Philipe. Disse que em Igarapé-Açu havia índios Tembé
"misturados", que tinham medo dos Tembé da aldeia S. José, que lá chegavam
com arco e flexa. Nesse local, segundo conta, morava também um Major de
nome José Fernandes, que lhes ordenava não se aproximarem dos Tembé
que lá chegavam "pois não eram civilizados como eles".
Este major é o mesmo indivíduo que é citado no ofício nº 068 de
27.07.1944 do Prefeito de Ourém (Major José Antonio Fernandes dos
Santos), como proprietário de terra "particular na margem direita do Rio
Guamá, entre os Igarapés Cachoeira e S.Pedro".
Estes dados indicam a propriedade privada formal já instalada desde
então, bem como outras pressões econômicas e demográficas, como se
observa no relato de Pinheiro de 1916:

.!

1

1

1

"Quem hoj~ visita a dita aldeia (referência à aldeia S. José) fica
constrangido e triste, por vêr, não só que seus primitivos habitantes a
abandonaram, acossados pelos brancos, que mais de uma vez lhes
violaram o lar, como ainda por comerciantes gananciosos, que para se
enriquecerem com os productos naturaes, como a copahyba e trabalhos
agrícolas dos índios, não punham dúvida em embriagá-los para melhor
conseguirem seus fins desonestos. Isto deu caso a umas correrias dos
mesmos selvícolas que exercitaram graves represálias com prejuízo do
socego das famílias christães habitadoras d'aquellas paragens "
(PINHEIRO, P225).
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Como se verifica~ apesar de tratar-se de uma forma de ocupação que
já tenta alterar a relação do índio com o território, que introduz a apropriação
privada. da terra e tenta alterar o universo simbólico do grupo; não se
assemelha-se, porém, ao processo que deu origem à criação de Capitão
Poço, iniciado a partir de 1930. Eis porque na área do Alto Guamá, antes de
1930 "era difícil ver dinheiro, os produtos eram simplesmente trocados"
(SAWYER, 1979, p.785)
São várias as referências que nos permitem distinguir os dois períodos.
Os produtos agrícolas-e extrativos, :por exemplo, antes de 30, const.ituiam-se
basicamente da mandioca, do breu, do cravo, do óleo de andiroba, da
copaíba, do fumo; em sua maioria resultantes do trabalho indígena. Da
produção escrava saía: o açúcar, o fumo e a cachaça. Após 30, além da
economia ter-se monetizado, passou a área a exportar também: malva,
castanha, madeira, arroz e feijão.
Segundo Sawyer, havia uma avaliação positiva sobre as modificações
introduzidas pós/3b:
6

"Atribui-se 'o progresso' da economia local à chegada dos
nordestinos) em número significativo d~pois da 'revolução do Barata'.
Os estereótipos correntes estabelecem contrastes entre os 'çaboclos'
nativos do Pará, que viviam na sombra das árvores à beira do rio', e os
nordestinos, que penetravam na floresta e derrubavam as árvores 'igual
à sauva' ".(SAWYER, 1979, p. 784).
,

E de supor, a forma de vida dos Tembé e a rede de relações
estabelecidas com outros grupos indígenas, já alterada com a colonização,
mas ainda marcante, viria sofrer um segundo impacto com as transformações
do período.
Antes da década de 40, não obstante a presença da catequese, dos
regatões, dos extratores, das epidemias, dos agentes nacionais em missões
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de controle; os índios ainda mantinham existência marcante, locomovendose com presença aguerrida pelo vasto território entre o Capim-PA e o GrajaúMA.
As epidemias são registradas desde o irucio do sé~ulo (sarampo),
quando alguns Tembé que habitavam no Gurupi migraram para a região do
Grajaú e Caru (1900). Em 1918 teria havido outra epidemia (gripe), no mesmo
período da Criação do Posto Pedro Dantas, atual Canindé. Mas foi entre
1930 e 1940, período de início do segundo impacto, que teria ocorrido a
mais forte das epidemias que os Tembé recordam. A morte de grande
quantidade de índios, fez com que parte da população "abandonasse" suas
aldeias nas cabeceiras do Gurupi. Essa área foí impropriamente excluída do
decreto de criação da reserva.
Segundo o já falecido Tembé Egydio (1992), entrevistado em outubro/
91, que na época tinha uns seis anos de idade, com a epidemia morreu sua
mãe, seu pai, seus avós, "só ficou eu e minha irmã". Este depoimento confirma
a ocorrência da epidemia (entre 30 e 40 ) também no Guamá.
A presença aguerrida dos grupos indígenas está afirmada inclusive nos
registros históricos do período. Hurly, bacharel e Promotor Público da
Comarca de Macapá, esteve no Guamá e Gurupy em uma Comissão do
Governo do Pará, em 1920, para "syndicar das causas das incursões das
tribus do alto lrituia, alto Guamá e alto Gurupy, promovendo por todos os
meios a pacificação das referidas tribus". Esta tarefa teve grande repercussão
na imprensa de Belém, tendo "A folha" entrevistado Hurly à época, além de
terem sido divulgadas três outras matérias sobre o mesmo assunto.
O interesse pela área onde habitavam os Tembé, os Amanayé, os
Urubu-Kaapor e os Timbira, são evidentes na literatura consultada através
de Rodrigues (1874), Dodt (1872), Hurly (1920), e outros. A preocupação
pela abertura de uma estrada que ligasse o Gurupi ao Guamá ( Hurly) ou o
Gurupi ao Tocantins ( Dodt) estava presente, quer nas Comissões
encomendadas por Augusto Olímpio (Governo do Maranhão), quer nas
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ordenadas por Lauro Sodré (Governador do Pará). O próprio Hurly menciona
a importância de uma estrada "carroçável", cujo trajeto inicialmente propõe
"de Tracuateua, no Alto Rio Guamáaté a margem esquerda do Piriá", para,
nessa estrada, "estabelecer-se um serviço de segurança, prevenindo a hypótese
desses temíveis criminosos (referência aos Kaapor) iludirem a vigilância das
patrulhas do Gurupy". Propõe também:

''... que essa excelente região de flora e fauna tão ricas, poderá
ser povoada por colonos batidos pelas secas do nordeste e virá enriquecer
o patrimônio das terras agrícolas do Pará ( ..) Os produtos colhidos se
escoarão com facilidade e rapidez pelo Guamá - centro de largo consumo
e fonte libérrima de franca exportação" (HUkLY, 1928, p.33)
Além desta, Hurly também indica a necessidade de outra estrada, que
trajete do Jupul1ba, afluente do Alto Guamá, ao Rio Gurupy, nas alturas do
Rio Uraim, para beneficiar "o commerciante, o dono de seringa! e o extrdCtor
de óleo de copahyba". Vejamos o que diz Huriy:
''Só quem nunca viajou ao Alto Gurupi desconhece a dificuldade

ou menhor, quase a impossibilidade de transporte com que luctam os
proprietários de seringais, extractores de óleo de copahyba e de azeite
de andiroba, numa palavra o commercio do Alto Gurupy" (HURLY,
1928, p.35)
Além disso Hurly propõe seja aproveitada, p~ra a construção dess~
estradas, "com muita vantagem, o serviç.(• dos índios Tembés das aldeias do
Guamá"

A investida na "pacificação" dos kaapor está relacionada com a criação,
entn:: 1911 e 1929, pelo SPI, de três Postos de atração na região do Gurupi:
o Posto Felipe Camarão (1911 ), na confluência do Igarapé Jararaca com o
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Gurupi, o Posto Pedro Dantas (1927), na ilha Canindé-Açú, próximo ao
local de travessia dos Kaapor (Pará-Maranhão) e Posto General Rondon
( .... ), no Rio Maracassumé - MA. O Posto Felipe Camarão era .
especificamente designado como posto de "atração, vigilância e pacificação".
Segundo informações obtidas por Arroyo & Boada ( 1992), esse Posto
era orientado para a organização das "frentes de pacificação', para o trabalho
,
das roças e o atendimento de saúde. E nessa época que pela primeira vez
aparece a figura dos "capitões":
"Sabemos que en este Posto por .primeira vez aparece entre los
Tembé la figura de los 'capitães '. El SP1 equipaba a éstos con farda',
espada y un carne! de 'capitão ' "

,
A criação do PI Tembé, hoje PI Alto Rio Guamá (1945), ao tempo da
criação da reserva, passa a ter outro caráter, na medida em que expressa
outro momento histórico, ou seja, o do avanço da frente de expansão,
ocupando efetivamente o território Tembé.
Ao buscarmos elementos na memória mais remota do grupo Tembé,
combinando-as com outra leitura da literatura histórica, é possível rebater
uma série de imagens colocadas sobre o grupo , as quais reforçam a idéia de
"integração, de "extinção", de "descaracterização cultural" e de "não
ocupação e trânsito" no vasto território.
Arnaud, em 1981/82, em seu artigo sobre os Tembé, baseado na leitura
de Hurly, destaca:
" .. . no Rio Uraim, afluente esquerdo do Gurupi, vários Tembé
viviam em promiscuidade com pretos maranhenses do Grajaú e com
cearenses "(ARNAUD, 1981182, p.224)
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Conferindo em Hurly esse dado, não confirmamos tal assertiva. Pelo
contrário, tem-se ali uma afirmação muito mais amena:

"Encontramos na aldeia 'Uraim' vários maranhenses, pretos,
filhos do Grajaú e alguns cearenses, os quaes, com os índios Tembés,
nos dispensaram as mais generosas atenções" (HURLY, 1928, p.27)
Diz ainda Amaud, com base em Hurly :

"... mais abaixo, no povoado ltamauary, formado por 300 pessoas,
DIVERSAS mulheres Tembé viviam maritalmente com pretos" (ARNA UD,
1981182 P224)- o destaque é nosso.
Substituindo "algumas'' por "diversas", Amaud alterou substantivamente
o sentido do que disse Hurly:

"No risonho povoado de ltamauari (. ..)vi ALGUMAS mulheres
Tembé vivendo maritalmente c_om pretos" (HURLY, 1928, p.30131) - o
destaque é o nosso.
Em primeiro lugar, vale destacar ser Itamauari um povoado originado
de um quilombo, onde as relações interétnicas estavam presentes. Não se
tratava de uma aldeia indígena. Em segundo lugar, percorrendo-se todas as
obras de Hurly sobre a viagem empreendida em 1920, é possível identificar
dados sobre dezesseis outras aldeias além da aldeia Uraim, que apresentam
um panorama diferente. Amaud cita uma única aldeia e um único povoado.
Analisando o conjunto das aldeias, destaca, aliás, Hurly, a base cultural
,
Tembé como única referência na prática cotidiana. E mister selecionar uma
formulação do autor onde essa forte base étnica é demonstrada:
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"Não conhecem outro direito senão o jus consuetudinário
aborígene, intacto tal qual nasceu, naquella região. O costume e os
hábitos selvagens de seus maiores são a base de, sua legislação mater ".
( HURLY, 1932: 39)

Ao descrever a aldeia Uraim, a única onde observou a presença de
estranhos, o autor deixa.claro que os "vários
maranhenses, pretos, filhos
.
.
do Grajahú e alguns cearenses ", estavam com suas mulheres. Apenas
Antonio de Oliveira era "amasiado com uma índia". Arnaud, no entanto, viu
''promiscuidade" generalizada na aldeia\]raim.
Insistimos nesses repàr<?s por considerarmos Arnaud a fonte primeira
e principal dos trabalhos antropológicos sobre os Tembé e sobre a criação
da Reserva Indígena Alto Rio Guamá. Dado o contexto em que viveu, porém,
nos seus trabalhos se encontram reproduzidas, por uma certa incorporação
da visão do SPI, onde foi Inspetor, as imagens correntes que reforçam os
Tembé como índios "já integrados", "todos com nomes civilizados",
"misturados", "descaracterizados", sem interesse" específico para a
"assistência do SPI", conforme frisou em entrevista a nós concedida a
20.05.91;

"Não havia muito interesse em fazer estudos sobre os Tembé ou
talvez dar até assistência, por parte do SPl O Tembé é um índio mais ou
menos que já estava... , aquele grupo lá do Guamá, um grupo integrado
no meio regional, não falavam mais a própria língua, a não ser palavras.
Chico Romão até hoje ainda fala. Então, mas como havia o interesse
em fundar o Posto e fazer uma ligação com o Gurupi, o chefe da
Inspetoria José Maria Malcher resolveu criar o Posto ".
Arnaud afirma em sua obra já referida "não haver", no contexto anterior
à criação da reserva, "qualquer relacionamento" entre os Tembé situados no
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rio Acara-Miri, no Alto Rio Guamá e no Gutupi. Segundo o Tembé Ezequiel,
da aldeia lpyjon, entretanto, "do Gurupi vinham muitos para cá. Passavam
meses. Tanto vinham como iam. Desciam pelo Jupuuba". Isto teria ocorrido
há cerca de 61 anos, por volta de 1931, quando ainda era "molecote". O seu
próprio irmão, de nome Conde, teria ido ao Gurupi e retomado algumas
vezes, acompanhado de vários índios. Para o Tembé Egydio, "os Tembé do
Gurupy vinham ao Guamá pelo mato'~. Ambos ressaltaram a existência de
parentes naquela área.
Destacam os Tembé o trânsito, no Guamá, dos temidos Kaapor, por
suas aldeias, sem conflitos. Com estes grupos treinavam o manejo das flechas
em todas as posições, "de costas", "no chão", etc ..
Na lembrança mais remota do velho Egydio Tembé, que em 1991
ainda falava o tupy e o português, ainda pemanece a memória da época em
que pouco tra}?alhavam, em que tinham uma "vida boa". Caçavam anta, veado
e pescavam. Ezequiel rememora as festas da "manicuera", do "cará", do·
"macaco", dp "maribondo".
Lembra ainda a chegada de índios do Grajaú, confirmando nossa
hipótese de .trânsito livre de vários grupos indígenas na área.

+ Formalização do Território .
A criação da Reserva resultou de um processo de negociações, cujos
,
atores foram: os representantes do Orgão indigenista da época - O SPI, o
Interventór Federal do Estado, os Prefeitos de Ourém e Vizeu, os proprietários
formais de terras na área, os colonos nordestinos e os índios.
A ârea que os Tembé e outros ocupavam e transitavam no Alto Rio
Guamá, 'tanto pertenciam, segundo o levantamento de campo, à margem
direita, quanto à esquerda do Rio. Na margem esquerda localizavam-se várias
aldeias Tembé com seus cemitérios, além de ser área de roças e caçadas.
ConstitU.ia-se também em área de trânsito, tanto dos Tembé, como de outros
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grupos. Relatos Tembé e Kaapor evidenciam a presença destes últimos em
Irituia, Bragança e Ourém. A margem direita dava acesso ao Gurupi ( até a
sua nascente) e seus afluentes: Coaraçy-Paraná, Uraim, etc...
Este trânsito obedecia a lógica dos rios e igarapés e não a do lote, com
· fronteira linear, retangular e fechada, imposta a partir da criação da reserva.
Por isso havia uma comunicação circular entre os grupos abrangendo inclusive
o Capim e o Acará-Miri, onde ainda existem grupos Tembé, que ficaram de
fora da reserva e que, a partir de 60, perderam comunicàç~o com os Tembé
situados no Guamá e no Gurupi.
Tanto na margem direita do Guamá, onde foi criada a reserva, como
na esquerda, já existiam proprietários privados formais de terras, que possuíam
documentação de posse. Conforme identificamos na bibliografia sobre a
história de Capitão Poço, na margem esquerda ( espaço opupado pelas
aldeias), desde 1932 foi identificada "urna área de 4 por 4 léguas (... ) que
havia sido doado pelo Governo ao imigrante japonês chamado ' Conde
Koma'( SAWYER, 1979, p. 787). Na margem direita havia uma "posse
particular(... ) em nome do Major José Antonio Fernandes dos Santos",
conforme comprova o oficio nº 68 de 27.07.44, do prefeito de Ourém ao
SPI, respondendo ofício nº 116 de 09. 07 .1944 do chefe da 2a. Inspetoria.
Este órgão que pedia fosse informado, por certidão, "se as terras situadas à
margem direita do Alto Rio Guamá, entre os Igarapés Cachoeira e São Pedro
são de propriedade particular ou devolutas, para efeito de criação de reserva
indígena"( FUNAI, Belém, 1982, p.O1)
Eram apenas propriedades formais, porque nem "Conde Kqma", nem
Major Fernandes ocupavam o espaço territorial de fato. O primeiro atuava,
desde 1929, na introdução de imigrantes japoneses no Vale do Acará e
Castanhal. O segundo vivia em Igarapé-Açú, onde foi encontrado por Hurly,
tendo-o hospedado em sua vivenda em 1918.
No que toca ao "Conde Koma", o Governo estadual permutou com
ele outra área em outro local, segundo Sawyer. No que toca ao Major
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Fernandes, não se tem dados sobre que tipo de compensação recebeu na
ocasião.
· O assentamento de colonos era uma "questão" a ser resolvida pelo
Interventor Federal, Cel. Joaquim de Magalhães Cardoso Barata. A escolha
do local do assentamento nessas terras ocupadas pelos Tembé e outros grupos
indígenas, demandou a necessidade da participação do SPI e a negociação
com os Tembé.
Conseguimos obter registros desde 09. 07.44, revelando providências
administrativas por parte do SPI, no sentido da criação da reserva, conforme
comprova o oficio nº 116 do chefe da 2a. Inspetoria do SPI, já mencionado,
enviado ao Prefeito Municipal de Ourém.
O Decreto nº 307, de 21 de março de 1945, publicado no Diário
Oficial nº 14. 915, do Estado do Pará, no dia 27 do mesmo mês, formaliza a
criação da reserva.
Em seu arti~o 1º o decreto, além de determinar a criação da reserva,
fixa os seus liffiites. Vejamos o artigo 1º:
"Artº - Fica reservada, no Município de Viseu, aos índios Tembés,
Timbiras, Urubus e Guajás a área de terras situadas à margem esquerda do
Rio Gurupi e a margem direita do Rio Guamá, limita: AO NORTE, com o
Igarapé Coraci-Paraná, partindo da nascente do Igarapé Pitomba, afluente
do Rio Guamá, deste ponto pelo'Igarapé Pitomba até sua foz, no Rio Guamá,
confrontando à foz do Rio Araçateµa, até a foz do Igarape' Coraci-Paraná;
AO SUL, pela reta partindo do ponto confrontante à foz do Rio Araçateua
até encontrar as nascentes do Igarapé Tauari-Grande, e seguindo este Igarapé
(Tauari-Grande). até a margem direita do Rio Guamá; A OESJ'E, pelo Rio
Guamá desde a foz do lgarapé Tauari-Grande até a foz do Igarapé Pitomba."
Nessa época, a criação de reservas indígenas eram formalizadas pelos
Governos Estaduais, já que as terras consideradas devolutas haviam sido
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
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asseguradas ao domínio das Unidades Federadas pela Constituição de 1891.
Segundo Arnaud, "além da área concedida aos 'Tembés, Timbiras,
Urubus e Guajás, ainda nessa fase mais 6 outras reservadas para os
índios Gaviões (duas), Munduruku, Caiabi, Amanajá e GorotypireKayapó, pelo Governo do Pará.. (ARNAUD, 1981182, p.224).

A decretação da reserva em um espaço inferior ao efetivamente
ocupado, exigiu, por parte do SPI, o trabalho de persuadir os índios à mudança
de suas antigas aldeias e à fixação no Posto Tembé, criado então pelo SPI,
no outro lado do Rio.
Para Amaud, enquanto um dos agentes do SPI que esteve a serviço
do órgão na época, a mudança parece simples, como diz:
"Com o Posto eles acabaram aceitando a mudança. Foi só
atravessar o Rio e acabou".

Na verdade a transferência não foi pacífica. Segundo o Tembé Egydio
"o SPI negociou primeiro com o 'capitão' "se nós podia atravessar pro outro
lado, pra morar". O "capitão", por sua vez, teria discutido o assunto com os
índios mais velhos, que, segundo Egydio, ficaram desconfiados. Estes índios
teriam afirmado: "Bem, vamos pra lá, mas a terra é nossa ainda, aquí".
Os índios mais velhos entenderam a mudança como mudança de moradia,
sem perda do espaço tradicional. Todavia, a morte do "capitão" (Quintino
Felipe dos Santos), o trabalho do Posto e a dispersão que a mudança provocou
entre o grupo, consolidaram a transferência com a certeza da perda do
território. Egydio, no momento da entrevista admite finalmente: "mudaram
nós pra esse lado e ficaram com a terra nossa".
Segundo a obra de Arnaud, no momento da mudança o grupo Tembé
no Guamá compunha-se de 40 indivíduos, número que pomos em dúvida.
Os dados indicam que 40 foram os que "aceitaram" mudar-se à outra margem
do Rio. Muitos grupos familiares Tembé não se submeteram à nova ordem,
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parte deslocou-se para os arredores da cidade de Ourém, parte para os
povoados próximos, parte permaneceu no antigo território habitado e parte
decidiu mudar-se para o Gurupi ou Grajaú, com os parentes com que
mantinham relações estreitas. Para os índios, esse foi um momento de
dispersão, confusão e morte.
Os índios com a instalação do Posto, saíram de uma ordem onde
prevalecia a autonomia, para uma _centralização sob o poder do chefe de
Posto. Pa5saram a ser "convidados" para trabalhar no Posto, abrindo grandes
roçados. Os Tembé, que então distribuíam-se em pequenos grupos familiares
autônomos, ''passaram a ser constantemente impelidos a reunirem-se ao
redor do Posto " (SALES, 1990, p .5)

O SPI introduziu então o assalariamento, não só para o tràbalho das
roças, como para construções, inclusive a de uma estrada, que uniria o Guamá
ao Gurupi, a qual não foi avante.
Com esta1mudança, redefiniu-se não-só a forma de relação do grupo
com a terra, como também a relação dos Tembé com outros grupos no
território. Enquanto o estreitamento das relações tinha por base
predominantemente as visitas entre parentes, as troca~ de valores de
. uso, o
intercâmbio de moradia; com a criação da reserva e a instalação do Posto
Tembé, ativou-se também um comércio de peles cuja fonte era o Gurupi,
sendo o terminal indígena do escoamento o Posto Tembé.
Há indícios de que até o final da década de 50 permaneceu essa rede
onde se imbricam relaç_ões tradicionais e novas entre o índios.que habitam os
vários pontos identificados. Como veremos no próximo capítulo, a partir da
década de 60 , haverá um terceiro impacto no rumo da separação entre os
diferentes grupos locais, sem que esta fragmentação tenha se consolidado,
contudo.
.

1

.

Universidade da Amaz:ônia

48

I

"Pressão e Resistência: os índios Tembi-Tenetehara
Jo Alto Rio GUll1'tUI e 11 wfafiio com o território

49

PARTE II
,

3. RESERVA
INDIGENA ALTO RIO
,
GUAMA - ATUALIDADE DA AMEAÇA:
TRÊS DÉCADAS DE EXPROPRIAÇÃO'',
VIOLAÇÃO E DEVASTAÇÃO.
3.1 - O AVANÇO DO GRANDE CAPITAL E NOVAS
FORMAS DE EXPROPRIAÇÃO DO TERRITÓRIO
INDÍGENA.
A expropriação da terra é o eixo principal da questão política no campo
e nela os grupos indígenas estão envolvidos de forma muito específica. Para
José de Sousa Martins "a contradição está no fato de que a recuperação das
terras perdidas pelos povos indígenas envolve de imediato o questionamento
da expropriação sofrida, o questionamento da legitimidade e do poder dos
expropriadores, dos seus interesses de classe e da dominação que exercem
ATRAVÉS DO ESTADO"(MARTINS, 1980, p.153). Este processo,
entretanto, não se dá sem reciprocidade, como destaca o autor;
"Na verdade, à medida que a propriedade invade os territórios
indígenas, o índio invade a sociedade que quer dominá-lo: invade como
problema, como obstáculo, como inimigo, como aliado, como promessa,
dependendo da situação social de quem se defronta com ele, direta ou
indiretamente .. "(IBID, P 157)

A Reserva Indígena Alto Rio Guamá é um laboratório de estudos de
formas de expropriação. Ao ser constituída, como vimos, já retrai e amputa
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espaço substantivo de ocupação tradicional do grupo Tembé, para resguardar
o avanço da ''frente de expansão", materiaJizadano assentamento de migrantes.
Entretanto, como demonstrado, em pleno território ocupado pelos índios,
antes mesmo da chegada do migtante,já se encontravam os primeiros braços
da chamada "frente pioneira", através da presença de duas propriedades
privadas formais (obtidas, mas não ocupadas) e um grande espaço hoje em
litígio, cuja origem das propriedades alegadas são duvidosas. Esta forma,
porém, não era hegemônica e nem impunha a sua diretriz no processo de
ocupação, haja vista que as duas primeiras propriedades mencionadas tiveram
de retirar-se da área,. uma para dar lugar ao imigrante, outra para dar lugar à
Reserva. A outra revela a sua presença no momento da demarcação e disputa
hoje na Justiça:
-

1

" ... dessa disputa participando, de um lado, o Banco De nasa
Investimento SIA e a Cia. de Desenvolvimento Agropecuário, Industrial
,
e Mineral do Estado do Pará - P ROPARA - sucessora da CIDAPAR; e,
de outro, o Instituto de Terras do Pará (ITERPA), O INCRA e a FUNAI
,
Do total das terras em litígio , 127. 000 ha estão dentro da Area
Indígena" (CED~ 1985, p.197)
,

E a partir da década de 60 que a forte investida da "frente pioneira"
impõe a sua lógica de ocupação, sobrepondo-se a acordos anteriores ou
outras formas de contrato, desrespeitando o próprio decreto de criação da
reserva na área do Alto Rio Guamá.
Como sabemos, na "frente pioneira", conforme a concepção .
desenvolvida por Martins, a terra é equivalência de capital. A mercadoria
passa a mediar as relações sociais, inaugurando graves tensões pelo choque
de ordens sociais antagônicas.
O avanço da "frente pioneira" foi alavancado pelo Estado, através de
uma Política de Ocupação, da qual fez parte o Programa de Desenvolvimento
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""
""
Region".ll" denominado "OPERAÇAO
AMAZONIA",
cuja base era a
concessão de incentivos fiscais destinados a investimentos privados (a partir
de 1966). Este programa foi precedido ou acompanhado de grandes obras
de infra-estrutura, com elevados investimentos na construção de hidroelétricas,
estradas, seguindo orientação do Programa de Integração Nacional - PIN
(AMPARO & PORTO, 1987, p~39).

O trecho da Belém Brasília que corta Irituia, um dos municípios próximos
· à Reserva, foi um dos primeiros a ser asfaltado, segundo Sawyer. Em 1975 o
Governo Federal terminou e asfaltou a P:uá ~Maranhão (BR-316). Toda a
área "da grande curva do Guamá passou a ser servida por transporte
terrestre"(SAWYER, 1979, p. 780), tendo sido facilitado o acesso à Reserva.
,
.
.
E no início dos anos 60 que.se crirun os municípios de Capitão Poço,
até então colônia (29.12.61 ), e Paragominas (04.01.65), todos colados à
Reserva, consolidando uma infra-estrutura que confere à região um novo
papel segundo a lógica da "frente pioneira".
Em 1985 foram identificados, nos municípios de Ou~m, Paragoir.inas
e Viseu, onde ainda estava situada a Reserva, 27 imóveis rurais com área
igual (apenas uma) ou superior a 20.000 hectares, compreendendo em seu
conjunto 1.049.275 ha (CEDJ, 1985, p. l O), montante superior à Reserva ocupada pelos índios, que foi fixada em 279.897~ 70 ha. Vejamos o quad!'o 02:
QUADRO 02
GRANDES IMÓVEIS RURAIS POR ÁREA
- OURÉM/PARAGOMINAS/VISEU
,
Município
Nº de propriedades
Area (ha)
Ourém
02
60.060
Paragominas
13
502.779
VISeu
12
486.496
TOTAL
27
1.049.325
FONTE: Povos Indígenas no Brasil- Sudeste do Pará-~~ ÇEDI, 1985.
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Os atuais moradores de Capitão. Poço, bem como os Tembé do
Guamá, têm clara percepção de que foi intensificada, nesse período, a chegada
de "fazendeiros" para toda essa região. Quanto aos p~imeiros, expressam
sua leitura da concentração de terras, de sua "compra" e "venda" sucessivas,
da pressão sobre os antigos moradores, que " .. iam procurando o interior
centro da mata". (1a única mata que restaba en aquelia región era la de la
Reserva Alto Rio Guamá) (ARROYO &BOADA, 1992, p.40).
Quanto aos segundos, lembram com nitidez a investi0a pela retirada
dos antigos moradores das áreas limítrofes à reserva, através da compra ou
expulsão.
Em nossas viagens para a área confirmamos as atuais fazendas na
confluência da reserva. Ainda é possível observar, contudo, indícios da
ocupação anterior, através de sítios remanescentes, com árvores frutíferas e
]~cais de antigas casas.
/
Obtivemos o registro da trajetória de ill11 antigo grupo familiar,
arteriormente localizado à margem esquerd2 do Guamá, à vizinhanças da
re$~rva. E-ste grupo mantinha relações amistosas e de parentesco com os
Tembé. Todos os membros da família (extensa), após pressões, venderam
sucessivamente, um a um, suas terras ~o fazendeiro Miguel Aguiar. Hoje,
ocupam a reserva como invasores. Parte deles conflitam atualmente com os
Tembé.

3.2 - AS INVASÕES E SEUS ATORES
A invasão, com devastação, da Res~rva 1'1dígena Alto Rio Gu~uná~

efetivou-se p.esse período, com o apoio e conivência do órgão tutelar. A
pri!~eira grande empresa invasora parece ter sido a Cia. Agropecuária do
Pará (subsidiária da Swift-Armour), também denominada Fazenda Uraim,
que possui uma área total de 71.354 ha, dos quais 11.000 dentro da reserva,
pelo lado oeste. Como e<;>nseguiu esta empresa penetrar no território indígena,
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obter uma "certidão negativa" de ocupação indígena na fUNAI, se havia um
decreto de criação da área, qu.e a rigor, poderia impedi-lo?
Os dados do processo FUNAIIRI0/450/70 revelam os acontecimentos
do qual participaram: A Firma, a Superintendência da Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, o Ministério do Interior, a
Presidência da FUNAI em Brasília e o Governo do Estado. No mesmo
processo revela-se, como força contrária à concessão da já referida "certidão
negativa": a Delegacia Regional da FUNAI em Belém.
Apesar da manifestação dessa Delegacia, com base em parecer de
sua assessoriajurídica. Apesar da informação do chefe do Posto Pedro Dantas,
de que "a área de terra pertencente à Cia. Agropecuária do Pará(... ) está
situada dentro da Reserva Indígena dos Postos Tembé e Pedro Dantas".
Apesar da comprovação dos serviços topográficos de Rubinete Chagas
Naz.aré, contratado pela2a. DR para dirimir dúvidas, a Certidão NEGATNA
foi expedida pelo Presidente da FUNAI, General Oscar Jeronimo Bandeira
de Melo, a 04.1i.70, tendo prevalecido a pressão, a vontade, a força e o
proselitismo dá multinacional, expresso no requerimento à SUDAM. Neste
requerimento, a Cia. Agropecuária deixa claro ser o não atendimento
''deprimente para nações ami~as, com as quais se articulam cabedais do
Projeto"(FUNAI, Processo nº 450/70, fls. 24).
O documento expedido pela FUNAI formula: "CERTIFICO, não haver
conhecimento da existência de.aldeamento indígena nas terras de interesse
da peticionária"(IBID, fls. 076). Ao mesmo tempo que expede a certidão, o
· Presidente da FUNAI propõe ao Governo do Estado do Pará, a 07 .12.70, ·
a liberalização da reserva indígena. Vejamos a proposta:
"considerando o surto desenvolvimentista por que passa todo esse
Estado, graças à feliz conjugação dos esforços da SUDAM e do Banco
da Amazônia SIA - BASA, da iniciativa privada e do presente Governo
de Vossa Excelência, vê-se esta Presidência na disposição realista de
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propor a Vossa Excelência a desinterdição da área em tela por via de
competente ato estadual" (IBID, fls. 074).

Em função de "legitimar" sua certidão, o Presidente da FUNAI toma
medidas anteriores, no sentido de desocupar a área da presença indígena,
determinando à 2a. DR em Belém, através do radio grama 229/28.11. 70 "a
imediata transferência do Posto Indígena Pedro Dantas (Canindé) para área
aldeamento índios urubús Estado Maranhão Leste Gurupi".
Estes encaminhamentos motivaram a solicitação de demissão do
Delegado da2a. DR.
A transferência do Posto Indígena não foi concretizada, porque
efetivamente os índios habitavam aquela área, tinham roças nos dois lados do
Gurupi, sendo que os Tembé abriam suas roças apenas do lado paraense.
Entretanto a transferência de jurisdição da 2a. DR-Pará para a 6a. DRMaranhão, procedida através do radiograma já citado, provocou mais um
corte, redefinindo mais uma vez as relações entre as aldeias Tembé que
habitavam o Posto Canindé para o PI Alto Rio Guamá. o que foi concretizado
face a resistência indígena a esse tipo de concentração.
Um ano depois, a 26.10.71, a Presidência da FUNAI expede outra
"certidão negativa" à CONSUPLAN SIC, intermediária do proprietário Walter
Fonseca Freire, para aquisição de terras no interior da reserva, no lado oeste,
nos limites do Igarapé Tawari (Processo FNI/2a. DR 224/71).
A instalação da empresa, o procedimento do Governo, as ações da
SUDAM e dos prefeitos, inauguram um verdadeiro processo de invasão na
Reserva. Segundo denúncia do chefe do PI Alto Rio Guamá, à época, a
ocorrência de várias invasões contavam com o apoio do Comissário de Polícia
do povoado denominado "Pau de Remo"(FUNAI, 2a. DR, 1992).
Em 1972 a FUNAl/2a. DR providenciou a demarcação da Reserva,
iniciando-a pelo lado do Rio Guamá, seguindo pelo lado leste, até a foz do
Rio Coracy-Paraná. Este trabalho teve de ser feito com cobertura policial. A
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empresa CIDAPAR constituiu milícias particulares, para impedir a passagem
da linha demarcatória nas suas supostas terras.
A FUNAI não resistiu às pressões e o trabalho de demarcação foi
suspenso, só reiniciando em 1974. Novamente interrompido, reiniciou em
1976, quando foi concluído. Até hoje não efetivou a homologação.
Outro grande empreendimento econômico devastador,
no que toca à
.
integridade da reserva, que invadiu, inclusive alterando por seus próprios
meios os marcos da demarcação, em 1975, foi a empresa MEJER & Cia.
Só em 1979 a FUNAI constata a alteração procedida nos limites
'
demarcatórios. A
área invadida, segundo a FUNAI, foi de 14 km de extensão
por 04 km de largura. O local da invasão vai das margens do.Piriá, pelo lado
leste da reserva, atravessa o Igarapé S~to Antonio, até a proximidade do
Igarapé Piquiá. Com essa invasão, o industrial e pecuarista Mejer Kabacznik
aumentou sua propriedade situada nos limites da reserva.
Esta firma não só se apropriou de terras no interior da reserva, como
ousou construir uma estrada de 24 km de extensão atravessando-a, ligando
sua propriedade à Villa Pau de Remo, situada no lado Oeste da Reserva.
Os índios e a 2a. DR, ao tomar conhecimento da construção, em seu
início Gulho/1976), embargam-na. A Presidência da FUNAI (Gal. Ismarth
de Oliveira), em Brasília, contudo, mais uma vez, acolhe a pressão da Firma
e assina um acordo, permitindo o acabamento e uso da estrada ( 05.11.76).
Para legitimar o acordo com a Firma, a FUNAI estabelece uma série
de cláusulas exigindo que a estrada se constituísse em patrimônio indígena,
conferindo-lhe a tarefa de vigilância nos pontos extremos da estrada, evitando
a invasão, bem como prestasse assistência agrícola ao Tembé. Além da
apropriação das terras, a Firma não cumpriu o acôrdo estabelecido, ens~jando
duas ações na Justiça Federal por parte da FUNAI contra si.
As ações visam à reintegração de posse (Processo nº 16.271/79),
interdição da estrada e cancelamento do acordo (Processo nº 16.272/79).
Estes processos acham-se pendentes na Justiça até hoje.
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Segundo os Temb~, essa foi uma época de grande impacto sobre o
seu território e sobre sua organização social. A estrada abriu um verdadeiro
corredor de invasão. Eram correntes na região os comentários sobre a
"liberação" da área, as informações de que não havia mais interesse da FUNAI
pela reserva, de que lá "não existem mais índios".
Segmentos da classe política tomam o partido dos invasores, como se
pode yerificar na entrevista concedida ao Jomal "A Província do Pará" pelo
Depµtado Brabo de Carvalho no dia 23. O1. 79. quando pede providências
no sentido da liberação da Reserva argumentando: "na Reserva não existem
mais índios".
Os caboclos, de visível ascendência indígena, têm o seu universo
produtivo e simbólico muito assemelhado aos dos Tembé. Alguns deles
recebem destes um tratamento diferenciado, através de um intercâmbio mais
estreito de produtos, da abertura para o ingresso na rede de parentesco e até
para a confecção da farinha Naturalmente diferenciam-se na auto-identidade.
O pequeno produtor migrante chega introduzindo novos hábitos culturais
e novas modalidades de plantio. Tem em comum com o caboclo a constante
rotatividade nos pequenos lotes. Segundo o relatório do .levantamento da
FUNAI, "não passam de três anos no mesmo local, mudando-se para outra
localidade no interior da Reserva indígena". Além disso, encontram-se
constantemente em conflitos com "grileiros", que tentam expulsá-los dos
lugares ocupados, para vender a terceiros a terra. Em trabalho ~e campo
desenvolvido em novembro/92, na aldeia S. Pedro, presenciamos dois desses
pequenos produtores queixando-se ao índios_do problema, demandando uma
solução por parte destes.
Os segmentos mencionados localizam-se predominantemente na área
da Reserva situada entre o Rio Guamá e o Rio Piriá. Este espaço tem a sua
vulnerabilidade acentuada por várias razões: primeira, porque adjacente ao
novos municípios criados em 1988 (Garrafão do Norte) e 1991(Nova
Esperança do Piriá), que consolidam nova modalidade de expansão político-

'
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administrativa e produtiva, com brutal concentração da terra e indícios de
planos de utilização da cobiçada Reserva, ferindo toda e qualquer legislação
,
de proteção. E suspeito, por exemplo, que se tenha criado o município de
Nova Esperança do Piriá, com sede,a 10 km do limite oeste da Reserva,
com a quase totalidade de sua jurisdição no interior da Reserva. A segunda
condição de vulnerabilidade, decorre do fato de terem sido construídas, nas
proximidades, pelo Governo Estadual, Municipal e pelas próprias madeireiras,
vias de acesso rodoviário, facilitando a penetração. A maioria das vicinais
desembocam na estrada construída pela Firma Mejer & Cia.
No espaço da Reserva entre o Rio Piriá e Rio Gurupi, até então mais
protegido da invasão destes segmentos, a ocupação também já começa a se
esboçar, com tendência à intensificação, através da margem do Rio CoracyParaná, onde há comprovada cultura da cannabis sativa (maconha) por parte
dos invas9res. Neste local foi tentado o levantamento fundiário procedido
pela FUNAI em 1992, tendo sido suspenso pela ameaça de pistoleiros contra
a equipe. Apesar áe ter sido solicitada a presença de dois agentes da Polícia
Federal para réforço, segundo a orientação da Polícia Federal em Belém,
este número seria insll:ficiente para o ~ipo de "operação de risco"(FUNAI,
1992, p.02).
,
'
E nesta parte de Reserva que ocorrem violentos conflitos fundiários,
caracterizando o antagonismo do avanço da "frente pioneira". Das 78 mortes
registradas na Microrregião Guajarina no período de 64 a 88, 40 aconteceram
no município de Paragominas (lado Sul da Reserva). Este município é
campeão nas estatísticas de mortes, prisões, trabalho escravo, ameaças de
morte, despejo, etc...
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4 - REPRODUÇÃO SOCIAL SOBRE A
BASE
,..,
TERRITORIAL. REAFIRMAÇAO
DA
,
IDENTIDADE TEMBE
4.1-REAFIRMAÇÃO DA UNIDADE AUTÔNOMA.
RECOMPOSIÇÃO DE LAÇOS ÉTNICOS
.

Não se pode entender as formas de resistência opostas pelos Tembé
às investidas no rumo de sua extinção enquanto etnia, sem que se percorra a
,
sua vida social e econômica, a partir de sua relação com o território. E em
tomo do território que gravitam as ações no sentido da,..preservação do grupo,
passando este à condição de núcleo vital da RESISTENCIA, entendida em
sua dimensão objetiva de "sobrevivência rµaterial"e em sua dimensão subjetiva,
ou seja, de manutenção da "identidade enquanto grupo diferenciado"
(Faulhaber, 1987, p.51).
,
E sobre o território que os Tembé promovem secularmente ações de
recomposição da forma de ocupação, sendo que, a partir de 90, com
desdobramentos na formação numérica de aldeias.
Estudos procedidos até 1985 (CEDI), identificam apenas 05 aldeias
entre os Tembé do Guamá Esta definição de "unidade de ocupação" territorial
da literatura corrente, até certo ponto incorporada pelos órgãos oficiais e
religiosos, que conduziu à contagem de 05 aldeias, não parece coadunar-se
à organização real do grupo, em que cada unidade familiar extens~ tende a
'
constituir-se em um grupo autônomo.
Sabe-se que a estratégia de administração do antigo SPI,
posteriormente FUNAI, via de regra impunha uma alteração na forma de
ocupação e relação dos grupos com o espaço territorial. Diferentes grupos
familiares de distintas aldeias foram comprimidos em "Postos".
Os Tembé resistiram à concentração, a seu modo. Aparentemente essa
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resistência toma a forma de "dispersão". Na verdade, vários grupos familiares
fugiram dessa "ordem", alheia à organização anterior, localizando-se em áreas
adjacentes à Reserva (tradicional território de moradia), reafirmando sua
autonomia. Supunham-se "desaldeados~'. Aldear-se significava submeter-se
à nova ordem estabelecida, da qual emanava a proibição de novas aldeias,
através do SPI.
A distinção que passa a subsistir, dada pelas diferentes formas de
ocupação, entretanto, não impede e nem corta a rede de relações, que
permanecem entre os parentes de uma e de outra. O Tembé Pedro Teófilo,
que nasceu em 1942 em um desses lugares, na localidade denominada Pau
Grande, às proximidades da Reserva, ainda lembra as visitas que seu grupo
familiar
recebia dos parentes que se concentravam no posto, aos quais
acompanhava em memoráveis caçadas, do Igarapé Jupuuba até o Piriá. O
grupo familiar de Pedro, guiado pelo velho Teófilo (seu pai, já falecido), fundou
posteriormente a atual aldeia Ita Putyr.
I

O caçique Kelé também informa que seu grupo familiar, antes de morar
na atual aldeia Tawari (dentro da Reserva) , alternou moradias em três locais,
amputados <la Reserva . Inicialmente morou em Jeritiquara, acima da antiga
aldeia S. José. Posteriormente mudou-se para "cotovelo", acima do igarapé
Tawari. Transferiu-se para as margens do igarapé Pitomba, para finalmente
mudar-se para a Reserva, quando lhe foi, enfim, permitido ocupar, com o seu
grupo, uma área, independente do Posto, onde fundou, sob a orientação de
seu velho pai Manoel, a aldeia Tawari.
~

No final da década de 50, porém, pressionados pela intensa investida
da ocupação, da região Guajarina, esses grupos deslocam-se para o interior
da Reserva. E o momento em que a política indigenista incentiva a entrada de
"regionais" para o trabalho no Posto, no sentido de atuarem nos projetos
agrícolas por ele desenvolvidos, já que os Tembé não se submetiam à disciplina
do SPI, na nova forma de produção.
,
E a partir desse período, com a mudança desses grupos familiares, ·
que se criam as atuais aldeias: Pirá, S.Pedro, Jacaré, Tawari, Frasqueira e Ita

Universidade da Amazônia
60

Putyr. Eram locais de densa mata e de farta caça, segundo os moradores
mais velhos dessas aldeias. Embora com suas relações produtivas mediadas
pelo Posto, com quem intercambiavam mercadorias em condições
desfavoráveis, apresentavam relativa autonomia e produtividade.
A localização dessas aldeias contribuiu sobremodo para a preservação
e controle do território. Embora suas casas e roças localizem-se às
proximidades do Rio Guamá, sua área de caça e trânsito estende-se até o
Piriá, contrariando a afirmação de Amaud:

"...já em 70, a utilização da reserva pelos usufrutuários continuava
ocorrendo apenas numa reduzida faixa, situada entre os limites extremos
do Guamá até uma profundidade de aproximadamente 5 quilômetros. "
(ARNAUD, 1981182, p.226)
,
Há aí a dificuldade em perceber a forma peculiar de ocupação indígena
do território, onde o critério de ocupação não é o da cultura permanente, não
é o da formação do pasto para o criatório de gado(tentativa fracassada da
política indigenista entre os Tembé), não é o da derrubada extensiva da floresta.
Os índios que permaneceram no Posto perderam o controle de suas
roças e passaram à condição de assalariados, em situação de dependência.
Este quadro encontra-se em reversão no momento.
O processo de invasão da Reserva deflagrado com a investida da
"Frente Pioneira", intensificada a partir de 70, parece exigir o imperioso resgate
da forma antiga de ocupação do território, como estratégia de atualização de
suas formas de luta, de acordo com as especificidades do grupo étnico,
reafirmando assim a sua identidade em oposição a dos invasores.
Percebe-se no processo vivenciado pelos Tembé, que o resgate e a
resistência são componentes do contato, que não é estritamente desintegrador.
Entrevistas e observações por nós realizadas identificam a atual
ocupação territorial, com a apropriação autônoma de porções do território
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por grupo familiar extenso. Cada um destes grupos, portanto, tende a
constituir-se uma aldeia. Criar novas aldeias passa a ser um encaminhamento
que atende as necessidades dos grupos, bem como uma estratégia de
enfrentamento com os invasores.
Para os Tembé, a reafirmação da ocupação a partir da unidade
'
constituída por cada grupo familiar, faz parte de sua "reorgani:zação". Segundo
eles, o processo atual exige um reforço da forma social antiga, parcialmente
desestruturada no contato e altamente ameaçada com o avanço da "frente
pioneira".
A recomposição das aldeias enquanto movimento ~e resistência
expressa-se objeti':'amente através:
a) do recrutamento e reagrupamento de parentes que migraram para
as cidades de Capitão Poço, Ourém e Belém, ou que se transferiram para
povoados de colonos dentro da reserva ou às proximidades;
I

b) da renominação da maioria das aldeias, que passaram a receber
designações da língua Tupy como substitutivos às da língua portuguesa;
e) da reinstitucionalização das chefias, com a retomada da tradição e
criação de novas funções de comando;
d) do desalojamento de invasores.
O recrutamento dá-se através de procedimentos diversos. Em alguns
casos o "migrante" é convocado para uma reunião na aldeia de origem do
indivíduo (ou onde tenha um parente próximo). A esta reunião comparecem
todos os-caciques e conselheiros, ocasião em que há uma explanação, uma
tentativa de convencimento, como primeira medida. Posteriormente,
dependendo da situação, pode haver pressões.
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Os que se encontram nas cidades, tendem em sua maioria ao retomo,
na medida em que já se vislumbram perspectivas, a partir do próprio processo.
Assim aconteceu com o índio José, funcionário público que trabalhava na
Prefeitura de Capitão Poço, na função de ajudante de pedreiro. Hoje, José
encontra-se entre os líderes reconstrutores de aldeias, além de constituir-se
em excelente cantador
das músicas Tembé, ora em processo de
,
reaprendizagem. E o caso também da família de Da. Miró, uma das mais
idosas Tembé do Guamá, nascida na aldeia São José, antes da criação da
reserva. Esta índia morava em Ourém com esposo e filhos há mais de dez
anos e atualmente pode ser encontrada construindo a aldeia de um vilarejo
denominado Patrimônio.
..
No caso de índios que migraram para morar com invasores (pequenos
agricultores) e que efetivaram casamento com "brancos", o procedimento é
diferente em parte. Há primeiro uma identificação desses ind~víduos. Procedem
a seguir a mesma reunião, dando chance ao retomo do ínfiio identificado e de
toda a sua família nuclear. Caso isto não ocorra, os Tembé passam a
considerá-lo "invasor", submetendo-o, portanto à expulsão da área.
Os Tembé não vêm obtendo sucesso no reagrupamento de parentes
que vivem entre os invasores dentro da reserva. O não retomo destes índios
pode ser atribuído às novas relações parentais estabelecidas. Embora possam
retomar com esposo (a) e filhos (as), há outras redes de parentescq (sogros,
sobrinhos, cunhados, etc ..) que podem pressionarem sentido contrário.
Há também o fato de que as áreas invadidas, por se tratarem de antigos
espaços de caça e coleta dos ancestrais, apresentam características
semelhantes às da vida anterior à invasão.
Faz parte da estratégia de reagrupamento, o confinamento por algum
tempo, nas aldeias, de índios que são proibidos de sair para tomar cachaça
nas aldeias.
No que toca à renomeação da maioria das aldeias e também à criação
e nomeação, constata-se hoje uma alteração que pode ser visualizada no
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quadro 03, a seguir:
QUADR003
ALDEIAS: ALTERAÇÕES RECENTES
Sem alteração nos nomes

Renomeadas

Aldeia-sede (Posto)
S.Pedro
Frasqueira

lpyjon
Pirá
Jacaré

Tawari

Criadas
ltaçu
Pino~

Zawarahu
ltaPutyr

Dados obtidos em trabalho de campo - 1992

Dois dos nomes (ltaçu e Ipyjon), indicados pelo chefe de posto, são
tomados do grupo Tupy denominado Waiãpi, que vivem, parte·no Estado do
Amapá, parte no'Estado do Pará e parte na Guiana Francesa.
Outros são recuperados em viagens e visitas trocadas entre a~ aldeias
situadas no Guamá e no Gumpi, a exemplo as designações Pino Tywi (local
de muita palha) e Ita Putyr ( flor de pedra). Outros já são conhecidos do
grupo, a exemplo Pirás (peixe) e Jacaré.
A interferência do chefe de posto na indicação de nomes emprestados
de outros grupos dá-se por solicitação dos próprios índios. Quando isto não
ocorre, os Tembé tendem a recuperar nomes próprios.
No que concerne à reinstitucionalização das antigas chefias e criação
de novas, esta medida visa recompor relações de poder da tradição e recriar
relações, conscientes de uma tarefa diferente hoje. Resguardam a trádição
numa conjuntura nova, redimensionando as relações as funções dos caciques.
Parecem sentir que as relações de poder, antes socializadas segundo o modo
antigo, não podem ser reproduzidas tal e qual. Entretanto, tentam resgatar
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alguns aspectos.
De modo ge~al os Tembé vêm rejeitando as designações de "líder",
"liderança"ou "capitão", para os seus chefes, pois observaram que entre os
invasores estas designações estão consagradas. Querem chamá-los de
"caciques", para diferençá-los dos "brancos". Já concebem a possibilidade
de um cacique "geral' e caciques por aldeia, diferente do p~sado, quando
só tinham chefias por aldeias. Entretanto, nada se encontra fechado a este
respeito, não se podendo dizer ser uma decisão coletiva ainda, aparecendo
·tais propostas soltas e indefmidas nas reuniões do grupo. '
A nosso ver esta questão está ligada,ao problema das invasões do
território e às novas necessidades organizativas par~ o enfrentamento. A
questão não nos parece tenha ganho clareza ainda, na medida em que as
novas designações estão surgindo, como as de "guerreiro", '!conselheiro",
"chefes de guerreiros", a par da designação "cacique".
/
Cabe investigar até que ponto estas alterações têm a ver com o
intercâmbio com outros grupos indígenas, via reuniões e assembléias.
O certo é que percebemos em algumas aldeias a chefia ser exercida
pelo mais velho, a exemplo a aldeia lpyjon, onde o cacique é o velho Ezequiel,
por ser o mais idoso e o mais antigo morador (fundador) do lugar.
Em outras aldeias o fator determinante para escolha do "líder" é a
coragem para impor-se diante do "branco" e a eficiência na representatividade
do grupo, a exemplo o Cacique Geral Kelé, considerado por todos como o
"braço direito"ante os "brancos".
Em outras aldeias, além do cacique, o grupo faz escolhas para assuntos
específicos, dependendo da situação e das qualidades e habilidades do
indivíduo, como é o caso da aldeia S. Pedro, onde, além do cacique Oscar,
Sebastião foi escolhido para deslocar-se até os Tembé do Gurupi
representando a aldeia S. Pedro para tratar assuntos referentes à defesa do
território.
Pode-se dizer que o cacique já não é nem pode ser autônomo como

"Prmíío e Resisthu:U..:os lntlios Tembl-Tenrtehara
JoAlto Rio G""'1lá e 11 ~com o território

65

na forma tradicional, entretanto,. embora com diferente autonomia, parece
precisar de maior autoridade interna. As invasões, encurralando-os à beira
do rio,. dificultam o espaço para a formação de unidades autárquicas. Não
obstante esta condição, e precisamente por causa dela, os novos problemas
impõem um procedimento de maior controle por parte das chefias, porém
sem imposições, segundo a exigência da comunidade, para quem o comando
com imposição é inadmissível.
Há, ,portanto, em termos do resgate da autonomia, a consciência da
necessidade de,recuperação dosJerritórios invadidos, daí o encaminhamento
. sistemático de medidas concretas de desalojamento dos invasores.
No que toca a esta questão, os Tembé demonstram perceber a distinção
real entre os diferentes segmentos que ocupam seu território. Têm a dimensão
do que significa a ocupação de uma grande empresa tipo MEJER, sabem
quem são os especuladores (grileiros) e diferenciam a ocupação de pequenos
agricultores necessitados da terra. Não obstante essa distinção, os Tembé
consideram impbriosa a saída de todos.
A revalorização eia pinturà corporal,. da língua, da arte plumária, do
arco e da flexa, bem como o treinamento de seu uso, fazem parte da estratégia
de recuperação do território. Éª hora em que alguns caciques transfonnamse em gueneiros e passam a ser comandados na ação armada para a expulsão
de invasores.
Presenciamos diretamente uma das ações de expulsão, que aconteceu
no dia 17/05/92. Estávamos na aldeia-sede do posto (PI Guamá) e nos
deslocamos para uma área invadida no interior da Reserva, acomp~ando
60 homens Tembé, pintados e armados para guerra. Dentre.eles, 1Oportavam
espingardas, outros arco e flexa e outros borduna. Na caminhada, foi possível
obseIYar antigas ár~as de caça e coleta completamente devastadas (por fogo)
e trilhas de árvores cortadas pelas madeireiras com troncos expostos.
Após 03 horas de caminhada chegamos a uma área invadida. Nela
foram encontrados um homem aparentando 35 anos, uma mulher idosa que
Í
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parecia ser sua mãe~ dois jovens e outra mulher. Morava em uma casas cercada
de plantações de milho, arroz, pimenta do reino, feijão, laranja e muitos animais
domésticos: galinhas, porcos, perus.
Alguns Tembé cercaram a casa e outros posicionaram-se à entrada
das trilhas. Travou-se um diálogo entre o cacique e os colonos, de onde
extraímos o pronunciamento da Kelé:
"... só para avisar vocês que passamos afiscalizar agora a área e
a partir de agora em diante vão se cuidando de arranjar outro lugar
para sair. Nós estamos apertaâos e além disso a terra é nossa. Não
queremos brigas, não estamos brigando com ninguém e nem batendo
em ninguém. Nós estamos avisando. Viemos avisar numa boa. Ninguém
quer briga com vocês. Viemos a primeira vez, viemos a segunda e
passaremos aqui muitas vezes. Só que cada vez que passamos queremos
encontrar vocês cada vez mais pouco ( . .)Também não queremos que
vocês se reunam para fazer traição com a gente aí pelo mato porque
não vai ser bom nem pra nós, nem pra vocês. Vocês têm conhecimento
que a terra é nossa. Agora eu gostaria de dar uma fiscalizada se não há
arma ou alguma motosserra por aí... "

Neste momento, Kelé autorizou a entrada de dois guerreiros para
fiscalizar a existência de armas.
A manifestação dos colonos foi no sentido de pedir prazo, ao que
Kelé respondeu:
''já demos muito prazo, vocês já passaram muito tempo. Não
damos prazo.

Os índios orientavam os colonos a levarem tudo o que lhes pertencia,
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inclusive os cavacos das casas, sendo que as roças, que não poderiam levar,
seriam suas e seriam colhidas.

"Vocês podem até colher uma parte, mas nós vamos colher outras.
Não vai demorar nós começamos a colher"
Como se observa, a expulsão é precedida da· tentativa de obter o
consenso, não sendo a prática da violência usada em primeira instância, como
às vezes ocorre na situação inversa.

4.2 -APROPRIAÇÃO DA NATUREZA PARA A
. REPRODUÇÃO DO GRUPO
Sabe-se que a coleta sempre foi uma atividade básica dos grupos
indígenas, quer se constituíssem em grupos nômades, quer praticassem
atividades sedentárias. A coleta lhes permitia combinar o trabalho humano
com o "trabalho da natureza", racionalizando o universo da produção e
reprodução. Desta forma a ocupação antiga tinha na extensão territorial, com
a presença da floresta, dos rios, da caça, da variedade de produtos naturais,
uma contribuição substantiva na reprodução dos indivíduos e da sociedade.
Este universo de interação energética com o meio encontra-se bastante alterado
na parte da área ocupada pelos Tembé do Guamá:
"...o jeito é a gente trabalhar muito pra sobreviver. Da natureza a
gente não tira mais nada. O peixe tem muito pouco(. ..) Os novos têm
que sobreviver daquilo que produzir. Mata não tem mais... " (Depoimento
colhido em 30.07.92 na aldeia lpyjon).
Não é por acaso que os Tembé que habitam no Guamá sentem hoje - ·
saudades do tempo em que saíam para as caçadas, o que acontecia até a
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década de 60, antes das invasões, quando ainda havia abundante caça, pesca
e vegetação.
Hoje a área de mata restringe-se, no máximo, a uns 06 km
aproximadamente ao fundo de algumas aldeias, como as de Tawari, ltaputiri,
Frasqueira e S. Pedro. Ainda em 1992, segundo os Tembé, os madeireiros e
outros invasores queimaram grande parte desta mata que se esforçam em
preservar, não obstante suas ações anteriores revelando sua disposiÇão para
a luta e defesa da integridade do território.
Em 1990 os índios delimitaram urna espécie de "fronteira"de tolerância
a partir da qual não permitiriam o avanço.de invasores. Montaram turmas
compostas de homens de várias aldeias que se internaram na mata para
construir tudo o que fosse estranho.
Ante a limitação imposta pelo fato de a reserva encontrar-se hoje
>
tomada pela invasão (especialmente na área do Guamá ao Piriá), como
resolvem os Tembé a questão de sua reprodução enquanto seres vivos e
enquanto etnia, já que precisam praticar a coleta, a caça, a pesca e a
agricultura?

. Aproveitamento do Trabalho da Natureza
Hoje os Tembé ainda praticam a coleta do açaí, dos cipós com que
fabricam cestos, de algumas frutas silvestres. Para esta atividade as diferentes
aldeias não contam com uma delimitação de domínio neste complicado espaço
invadido. De prática comum e freqüente a coleta tende a transformar-se em
prática sazonal. Segundo relatos, os Tembé saíam dias inteiros para coletar
frutas silvestres nas matas hoje invadidas.
Foi-nos possível observar em nov/92 o início da coleta do açaí.
Constatamos que todos os açaizais "frutos da natureza"são propriedade
comum a todas as aldeias. ,Esses açaizais localizam-se em áreas designadas
pelos Tembé como "GAPO". As tarefas de coleta são coletivas, ensejando o
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encontro de membros de aldeias aproximadas. A partilha do produto da
coleta dá-se deforma igualitária. Se são dois, meio a meio. Se são três, um
terço a um terço, etc.. A coleta é atividade basicamente masculina. A
preparação e distribuição é feminina. São espaços de coleta do açaí as áreas
da reserva sob domínio do grupo e as áreas "fora" da reserva que antigamente
eram suas, já foram domínio de colonos e hoje são propriedade de fazendeiros.
Também são áreas de coleta de outras frutas os locais das antigas
aldeias, às proximidades das atuais, às quais dominam "taperas". Costumam
identificar o local pelo nome do antigo morador: tapera do Pifânio, tapera do
Miguel, etc ... Estas taperas já vem sendo utilizadas como espaço de
construção de novas aldeias, em virtude da pouca disponibilidade de terra
para ocupação.
Os Tembé costumam associar a atividade de coleta à de caça. Ao
procederem a caminhada para a coleta, vão observando rastros de animais,
que, se encontradas, abatem prontamente, já que caminham portando
espingardas.

. Cultivo da Terra
No que diz respeito à agricultura, o que se observa entre os Tembé, é
que esta atividade vem se tornando central em sua vida econômica, pelas
próprias transformações imp'ostas em sua área de caça, pesca e coleta.
Observamos que é pela atividade agrícola nas poucas áreas que ainda
usufruem, que as aldeias, enquanto grupo autônomo, definem áreas de domínio,
ou seja, a propriedade é determinada pelo trabalho, não se tratando de
"propriedade formal", mas sim de posse real. As capoeiras, por serem espaços
já trabalhados e em constante zêlo, costumam pertencer a determinados
grupos familiares, Neste caso, se alguém necessita uma porção para o plantio,
precisa da autorização para o manejo. Se houver o abandono da "capoeira",
esta retoma ao domínio comum.
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O trabalho de campo da pesquisa, que foi feito no mês de novembro/
92, possibilitou-nos observar o projeto coletivo de plantio de todas as aldeias.
Nos vários momentos em que se reuniam para cantorias, para treinamento
de arco e flexa, para visitas, ou à noite para conversar~ na rede; trocavam
informações e planejavam os locais da plantação, o tamanho da roça, as
delimitações de cada aldeia, bem como os acertos para os mutirões. Além
disso discutiam as ações de interdição da derrubada da mata pelos invasores.
Não há um momento especial para o "plariejamento".
Os Tembé ainda utilizam as técnica5 tradicionais de derrrubada, queima
e coivara na agricultura. Seu calendário_prevê o período de setembro ou
outubro para a derrubada, no entanto, como já se encontravam em novembro,
mostravam-se preocupados pelo atraso do início da preparação das roças.
Isto ocorreu pelo envolvimento das aldeias nas tarefas de vigilância e defesa
do território, tais como: o confronto com invasores Pflfª desalojamento,
reuniões de preparação, saída de caciques para contato com órgãos, etc .. ,
sendo bastarite volumosa a sua carga de responsabilidade.
Os Tembé, como outros grupos indígenas, tradicionalmente abrem
novas roças em áreas de floresta. Todavia, face ao processo de devastação
de seu território, estão evitando derrubar áreas de mata, como estratégia de
preservação do seu meio ambiente. Destarte passaram a aproveitar as áreas
de "capoeira", onde fazem roças de tamanhos variados (de duas a oito tarefas,
sendo que cada tarefa representa uma unidade de 25 braças quadradas).
As roças pertencem às famílias nucleares. Pai, filhos (as) casados (as)
constroem roças coladas, mas separadas para o plantio e colheita. Alguns
solteiros, a partir de 17 anos, já tem roças independentes. Outros participam
das roças dos pais. Encontramos na aldeia S. Pedro uma família que tinha
roças plantadas no ano anterior, dispersas em áreas diferentes da aldeia, com
os seguintes tamanhos: 08 tarefas (na inata), 07 tarefas (em capoeira) e 02
tarefas (em outra capoeira).
Entre 07 e 12 anos os meninos já começam a trabalhar na roça, sendo
que os menores ajudam somente no plantio e os maiores na derrubada. Ambos
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íntervalam suas tarefas com brincadeiras, especialmente,os menores.
Observamos que as mulheres tem nas atividades de plantio e colheita
wn papel relevante, mas os homens delas também participam.
O principal produto da roça é a mandioca, de onde extraem a farinha
d' água, produto base de sua alimentação e de sua economia.
Classificam a mandioca em dois grupos: o grupo da "mansa" e o grupo
da "braba". No primeiro incluem três tipos de macaxeira e a mandioca.
Segundo fazem parte 14 modalidades de mandioca.
As mandiocas mansas servem para o alimento, para a confecção da
farinha d'água e outros três derivados como o tucupi, o beiju, a "farinha de
tapiocaH, a farinha de carimã, o "mingau de croa''.
O manejo das espécies é feito por todas as aldeias. O plantio se dá
levando em contaº:tempo de amadurecimento das espécies, de modo que
as colheitas não ocorram ao mesmo tempo. Assim, os Tembé contam com a
mandioca o ano1todo. Na eventualidade de uma não ter ainda a mandioca
madura, costuma solicitar a outra. Quando isto ocorre, o solícitante divide ao
meio o resultado do trabalho com o grupo familiar que cedeu os tubérculos.
O processamento da mandioca requer, além da área do plantio, um
espaço próprio para a sua trànsformação em vários outros produtos do
consumo e da comercialização dos Tembé. A "casa-do-forno" ou "retíro" é
o local da manufatura. Esta casa, sem paredes, é montada às proximidades
das residê~cias ou das roças, rrias sempre em lugares·cujo acesso aos igarapés
ou ao rio seja facilitado, porque necessitam deixar de molho os tubérculos.
No primeiro caso, na maioria das vezes aproveitam residências antigas em
desuso.
A manufatura envolve toda a família, dos mais velhos às crianças. A
limpeza da mandioca, ainda dentro da água, é prôcedida por homens e
mulheres. As mulheres amassam a mandioca, a espremem no "tipiti" e a
peneiram. Os homens,ralam parte da mandioca que não foi colocada "de
molho" para ser misturada com a massa peneiraàa, afim de maior rendimento
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e produtividade. A tarefa de "torrar" a farinha em grandes fornos de cobre
ou ferro é dos homens, com raras exceções as mulheres também o fazem.
Em 92 observamos na aldeia Tawari a introdução de um motor para
mover o ralador. Este aparelho, adquirido nas cidades, é chamado "catitu".
A maioria das aldeias, contudo, manuseiam o ralo.
A casa de forno é de uso coletivo. Todas as famíiias nucleares que
compõem a aldeia a utilizam a partir de um plano onde se estabelece um
calendário de ocupação.
Além dos produtos já citados, os Tembé cultivam o milho (três tipos)
para consumo próprio, para a alimentação dos animais domésticos e
esporadicamente para a venda. Cultivam também o feijão (dois tipos), o cará
roxo, o cará branco, a melancia(três tipos), a batata doce (três tipos), o
jerimum(três tipos), o maxixe (dois tipos), o tomate (dois tipos), o quiabo
(dois tipos), a pimenta (três tipos), o pimentão, o gengibre, o gergelim preto,
utilizado para fins medicinais. Na aldeia Ipyjon observamos alguns pés de
pimenta do reino.
A cana de açúcar, já cultivada, passou a ser alvo de maior atenção no
projeto do próximo plantio, uma vez que os Tembé retomam o caxiri que
substitui a cachaça ou outras bebidas alcoólicas, cujo uso não é recomendado
pelos caciques nas aldeias.
O genipapo e o urucum (este de três tipos) também vêm merecendo
maior atenção, porque são utilizados na pintura corporal, que está sendo
retomada. O mesmo vem ocorrendo com os flexais, cujas mudas trouxeram
das antigas aldeias, que ganhou importância face a atual generalização do
manejo do arco e flexa.
Nas adjacências das casas os Tembé plantam cajueiro, laranjeira,
mangueira, jaqueira, limoeiro, jambeiro, coqueiro, cafeeiro, cuieira,
cupuaçuzeiro, algumas verduras, como cebolinha, cheiro verde e chicória; e
plantas medicinais, como capim santo, erva cidreira, eucalypto, etc...
Como iniciativa de algumas famílias nucleares da aldeia PI Guamá
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relacionadas por parentesco, há dois anos vem ocorrendo a tentativa de cultivo
de maracujá, para comercialização, como ocorre nas fazendas das
proximidades. A aprendizagem deste cultivo deu-se por observação e escuta
de conversas sobre este assunto em Capitão Poço.
Em 92 a Prefeitura deste município entregou ao Posto FUNAI mil
mudas de laranjas enxertadas para plantio, as quais foram distribuídas para
várias aldeias .

. Pesca
No que diz respeito à pesca, observamos que os Tembé desenvolvem
essa atividade no rio Guamá, nos igarapés e nos lagos formados ao final do
verão. O rio Guamá e rio Tawari, fronteiras administrativas da Reserva
Indígena Alto Rio Guamá, são utilizados também pelos colonos e vaqueiros
das fazendas limítrofes, como via de trânsito, lazer e pesca. Em decorrência,
ocorre a poluição das águas, o desmatamento das margens, a disputa pelo
pescado e a sua escassez, o que ocasiona conflitos constantes. Não obstante
estas dificuldades, a pesca nesses locais é procedida constantemente pelos
Tembé.
'

'

As práticas da pesca apresentam manejos, dependendo da estação
chuvosa (inverno), de janeiro a maio, ou do verão, de junh~ a dezembro.
No verão o instrumento mais eficaz para obter o pescado no rio e
igarapés navegáveis é a "tarrafa" (rede afunilada confeccionada com fio de
náilon). Num contexto de escassez, a "tarrafa", segundo os Tembé, passa a
ser importante, embora não seja recomendável, pelo fato de arrastar peixes
grandes e pequenos, o que contraria princípios tradicionais do grupo.
Em julho/92 observamos a técnica desenvolvida nessa atividade, na
aldeia Ipyjon. Na tarde anterior ao dia 30, Ezequiel Tembé e seu filho casado
Avelino foram para o rio Guamá "iscar", isto é, jogar pedaços de mandioca
em determinados pontos do rio. Este procedimento atrai o pescado. A
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madrugada do dia seguinte dirigiram-se aos mesmos locais para "jogar a
tarrafa". Gastaram uma jornada aproximada de 05 horas eo.resultado da
pescaria não foi considerado bom. Pescaram cerca de três quilos de peixe
(aracu, tauara, pacu e traíra), que dividiram ao meio.
A técnica denominada ''piraqueira", praticada exclusivamente em noites
escuras, consiste no abate do pescado na própria margem dos rios ou igarapés,
onde, dizem os Tembé, os peixes dormem, ora caminhando, ora em canoas,
munidos de uma "fisga" e de uma lanterna, atingem o peixe com a ponta da
fisga
Numa das noites de novembro de 92 (era uma segunda-feira),
encontravamo-nos na aldeia Tawari com algum.as crianças, na casa dos seus
avós, porque seus pais haviam se deslocado à aldeia S.Pedro, para uma
reunião. fui convidada pelo mais velho (12 anos) para "piraquerar", pois a
noite estaria propícia (escura, na fase de lua quarto minguante). Acompanhados
de mais duas crianças (06 e 07 anos), caminhamos na direção do igarapé
Tawari. Enquanto aguardávamos o mais velho piraquerar, através das
conversas foi possível perceber o conhecimento já apropriado pelas crianças
sobre as espécies da fauna dos rios e da floresta, bem como sobre a prática
da pesca. Observamos que as crianças Tembé acompanham os pais na
pescaria a partir dos 05 anos.

"... a piranha e a traíra mordem, o mandubé ferra( ..). O meu pai
· pesca surubim com a tarrafa ( ..)Na "cerna" (piracema) do aracu, quando
o Tawari começa a encher, a gente pega o peixe até com a mão( ..) lá
também tem uma cobra grande que come os aracu... "
"Se a onça tiver por aqui, ela não vai ver a gente. Ela não enxerga
à noite, mas ela sente... " (Wqlter Tembé, menino de 06 anos)
Na aldeia Ita Putyr observamos crianças de 06 a 08 anos que foram
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"' praticamente encarregadas da pesca do dia. Pescaram o suficiente para a
alimentação daquela manhã, nas margens do rio, à proximidade das casas.
Outra fonte de pesca no verão são os "lagos" (uma espécie de água
represada sob a vegetação, pela secura do leito do rio Guamá e igarapés que
nele deságuam, o auge do verão). Nestamodalidade de pesca utilizam os
paneiros, a fisga ou o "socó". Pegam, via de regra, peixes pequenos que
consqmem em forma de "moquecas" (assados em jirau enrolados em folhas
de vindicá).
Pelos depoimentos obtidos na aldeia PI Guamá, soubemos já haverem
· pescado razoável quantidade.no lago "Cumixão" (denominação decorrente
da coceira provocada por suas áreas).
· Nesta mesma aldeia observamos, em novembro/92, juntarem-se
mulheres e cri.anças de duas famílias, com paneiros à mão, para a pesca em
um dos lagos próximo à aldeia. Enquanto caminhavam, cantavam e sorriam.
Ao pescar, pegavam
os peixes .com as mãos , arrancando-os do fundo do
I
lago, envoltos• em folhas secas e lama. Outros cercavam os peixes com
paneiros, sem dispensar o uso das mãos. Os pontos mais fundos, próximos
às raízes das grandes árvores, eram evitados, por causa do " poraquê".
Coube às crianças deslocarem:-se a outros lugares próximos do leito do rio,
para observar se ainda havia água nos lagos.
É nesta modalidade que observamos a presença ativa das mulheres,
embora os homens também a pratiquem, como ocorreu no dia seguinte. Tratase de uma atividade que via de tegrareúne toda a família e que é desenvolvida
com grande descontração.
Segundo Piná Tembé, quando seu pai era vivo, há cerca de dez anos
atrás, as famílias saíam o dia inteiro para a pescaria nesses lagos, 9nde
permaneciam para, além de pescar, fazer a moqueca e tomar banho.
Outra forma observada no verão é a pesca com a "cabacinha", o
barbante e o anzol. Em uma das extremidades de um barbante curto (cerca
de trinta centímetros) amarram a cabacinha, tendo em outra extremidade um
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anzol. No anzol costumam colocar iscas de gafanhotos, minhocas, pedaços
de piaba ou bolos de farinha amassada. Preparado o instrwnento, soltam-no
no rio Guamá. A cabacinha permanece de "bubuia" (vem àtona) e movimentase conforme o movimento do rio. Os Tembé acompanham as cabacinhas nas
canoas. Quando o peixe é fisgado, puxam a cabacinha apanhan~o o peixe
coni as mãos.
'
: No verão, embora raramente, também praticam nos igarapés e lagos a
pesca com "timbo" e "cunambi" (raízes e frutos tóxicos que embriagam os
peixes). Após embriagados, os peixes vem à tona, quando são fisgados.
Nos igarapés, os Tembé tendem a evitar e~ta forma de pesca, para proteger
os seus mananciais de água potável.
Embora de modo raríssimo, alguns índios (os mais velhos), utilizam o
arco e a flexa também na pesca. Neste caso, visualizam nas águas limpas o
peixe, tomam posição e flexam.
Quanto à pesca na estação chuvosa (inverno), parece requerer maior
criatividade para a confecção de instrumentos, artificios ~"armadilhas", em
vista da menor possibilidade de exposição dos Tembé ao tempo. Além disso,
é período em que o rio e os igarapés transbordam, tomando a empreitada
mais difícil e os peixes mais pulverizados, requerendo um conhecimento
específico sobre a movimentação da fauna aquática.
São vários os engenhos criados para esta fase. São eles: a camina, o
espinhei, o matapi e a tapagem.
A "camina" é utilizada para a pesca do pacu. Trata-se de uma espécie
de pequeno cesto afunilado, com uma alça, que é dependurado em galhos de
árvores submersas, bem próximo à água. Um pequeno coco pende do centro
da alça, atraindo os peixes que pulam para pegá-lo. Ao pularem, alguns deles
caem dentro da camina.
O espinhei é formado por um barbante grosso, de cuja extremidade
ramificam barbantes mais finos, cada um com anzol. Nos anzóis colocam as
iscas. A outra extremidade é amarrada em uma árvore, em lugar seco. O
I
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espinhei permanece mergulhado durante cerca de 12 horas, após o que é
puxado.
A tapagem e o matapi são usados de forma associada. Constróem
uma espécie de cercado com paus finos e galhos na confluência dos igarapés
e furos com o rio Guamá. Enfiam nesses cercados os matapis, em posição
estratégica de modo que os peixes nele penetrem. Os matapi.s são covos
feitos de tala de guarumã_ou jacitara, com abertura na base e fechados em
outra extremidade. Nele há facilidade para a entrada dos peixes ·e
impossibilidade de saída.
Tanto faz no inverno quanto no verão, o rio apresenta determinados
pontos de grande profundidade, chamados pelos Tembé "poços", que são
temidos para a pesca. Seriam área de habitação de grandes peixes ou animais
estranhos capazes de afundar as canoas e lhes fazer mal. As barreiras próximas
ao poços seriam morada de "cobra grande".
Não ._houve nesta fase da pesquisa a possibilidade de incursionar com,
maior profundidade à relação-simbólica dos Tembé com rio e igarapés. E
certo porém que há um universo a ser explorado no sentido de identificar os
seres que povoam a relação, ·expressos no discurso deste grupo.
Além dos peixes já citados no processo de pesca dos Tembé, convém
registrar outras espécies que contribuem para a sua alimentação, como o
tucunaré, a pirapitinga, o cuaca, o caraponga, o tamuatá e o acari.
O processo histórico vivenciado pelo grupo, detenninando a insuficiência
desta fonte protéica pela escassez das espécies, está suscitando, por parte
do chefe de posto, a iniciativa para introduzir entre os Tembé a piscicultura.
A idéia está sendo aceita e os caciques já tomam as primeiras providências
para o empreendimento. Na aldeia S. Pedro foi selecionado um pequeno
igarapé para a construção do criatório, às proximidades da casá de farinha.
Um componente do processo de pesca que também atende outras
necessidade do grupo relacionadas à deslocamento, lazer, caça, visitas, etc...
é a canoa. Para a pesca utilizam o "casco"(canoa escavada de um tronco),
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movido a remo. Trata-se de uma embarcação com capacidade para cerca
de 02 a 05 pessoas. Para deslocamento à vila de Boca Nova usam uma
embarcação maior, movido a motor.

. Caça
A caça é uma atividade ainda importante na vida dos Tembés, embora
com rarefação da fauna. Pelo relato das aventuras de caça dos mais velhos,
percebemos como foi importante outrora a caçada na vida do grupo. Não há
mais entre os jovens, destacados conhecedores do processo de caça, a
exemplo do velho Manoel Padeiro, Tembé de mais de cem anos, que
freqüentemente narra suas aventuras de caça. Através dele obtivemos a
informação de que uma antiga área de caça, dentro da resêrva, transformouse hoje em um povoado (Igarapé Bacaba). Ouvimos d'e Raimunda, Tembé
da aldeia ltaçu de aproximadamente 40 anos, lembranças do tempo de criança,
quando sua família saia para a mata e permanecia dias em "ranchadas de
caçada". Hoje, temem sair a distâncias maiores exigidas por essa atividade,
pela possibilidade de confronto com invasores. Além disso, nas ocasiões em
que se arriscam, as caçadas raramente obtém sucesso, pelo exagerado
desmatamento, pela concorrência e ainda pelo fato de hoje necessitarem
espingardas e munições, que nem sempre dispõem.
Na aldeia Zawarahu constatamos que o Tembé Miguel não conseguiu
abater os catitus que comiam sua roça por falta de espingarda e munição. As
aldeias que contam com este instrumento, ou o obtiveram com o resultado da
venda do produto da roça, ou a capturaram dos invasores.
Na aldeia PI Guamá vimos chegar um Tembé da aldeia Pirá trazendo
um pedaço de carne de paca como presente para o chefe de posto. Nesta
mesma aldeia foi-nos servida carne de preguiça durante uma refeição na casa
da Tembé Marina.
Não é freqüente, contudo, a alimentação decorrente do processo de
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caça. Durante o tempo em que estivemos nas aldeias (parte de maio, de julho
e de novembro), percebemos a fonte de proteína provir basicamente de peixe
ou das criações domésticas: porcos, frangos, patos, perus. Apesar de três
aldeias possuírem algumas cabeças de gado, (S.Pedro, Jacaré e PI Guamá),
observamos que não o abatem. Adquirem esporadicamente carne vermelha
na cidade.
A caçada tem como perspectiva.a busca de proteínas para o alimento,
o couro para a venda e as banhas para o uso medicina. Na aldeia Ipyjon
observamos em umjirau cerca de 20 vidros contendo esse produto. Cada
um deles portava uma banha diferente para doenças específicas. Pelo que foi
possível obter de informações, a banha da preguiça real é usada na cura da
dispnéia provocad~ pela asma. A banha do macaco guariba serve para
aplicação em tumores. A da capivara para reumatismos. A do veado para
doenças da pele.
Apesar da raridade, os Tembé ainda conseguem capturar: veado,
preguiça, paca, tatu, mucura, porco do mato,jaboti.
Houve tentativas de criação de coelhos entre os Tembé, a partir de
orientação de agentes do CIMI Norte II. Entretanto, esta experiência não foi
bem sucedida. Supõe-se por estar em desacordo com a cultura do grupo.
A caça é atividade mediadora das relações entre o Guamá e o Ourupi.
Em julhq/92, acompanhamos os Tembé moradores do Guamá em uma de
suas viagens às aldeias do Gurupi, vimos várias caçadas conjuntas, onde
aqueles expressavam saudades do tempo em que o território era abundante
em caça.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O contato com a realidade concreta dos Tembé e com as fontes
docwnentais alimentam o desejo de aprofundamento dos estudos deste grupo
étnico, inclusive abrangendo suas subdivisões. A revisão historiográfica, o
d~talhamento de sua subjetividade, a recomposição de seu acervo lingüístico
(este inexplorado), a história oral, a heterogeneidade dos grupos invasores, a
devastação ambiental, são temas que demonstram outras investigações.
Ficamos impressionados com o pouco rigor dado, inclusive à leitura
das fontes documentais, por parte de alguns trabalhos sobre este grupo.
Identificamos pouca preocupação pelo registro da forma como percebem a
sua história. São limitações que precisam ser superadas. Mesmo nós,
absolvemos no início da nossa vida profissional esta postura, tanto que nos
nossos primeiros trabalhos ( 1985 e 1990) transcrevíamos informações desta
bibliografia sem questioná-la. O contato com o grupo foi nos trazendo dúvidas
e, finalmente, a certeza de que antigas afirmações precisavam ser revistas, o
que fazemos no presente relatório.
E, no entanto, o conhecimento do embate que travam os grupos
indígenas com a sociedade envolvente, é fundamental para o questionamento
da Política de ocupação da Amazôr:iia.
Estes estudos necessitam materializar-se, por parte da UNESPA, em
medidas de apoio ao grupo estudado, incentivando, com projetos específicos,
a revisão metodológica educacional, _go sentido de contribuir para a difusão
da língua, do fortalecimento da luta pela terra e outros, engajando docentes e
discentes nesses trabalhos.
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