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RESUMO  
 
As mudanças no ambiente natural, consequência da ação do homem ao longo da 
história, tem reduzido os recursos naturais fundamentais para a sobrevivência de 
povos tradicionais. O povo indígena Sateré-Mawé que habita a Terra Indígena 
Andirá-Marau, na fronteira dos estados Amazonas e Pará, também sofre com 
essa pressão. A luta é permanente, para manter a subsistência, suas tradições e 
costumes. Vale destacar que “a Natureza” é um elemento de extrema importância 
para que os mesmos consigam transmitir seus conhecimentos tradicionais para 
as próximas gerações. Os Sateré-Mawé apresentaram um elevado nível de 
compreensão e interesse quanto a resolver a questão da atual insuficiência de 
recursos naturais e se preocupam também como isso pode afetar gerações 
futuras. A comunidade da Ilha Michiles vê no equilíbrio ambiental, especialmente 
na preservação/conservação da biodiversidade, a garantia de sua própria 
sobrevivência. Eles entendem que, a partir desse princípio, poderão alcançar a 
desejada e necessária segurança alimentar. Isso possibilitaria a perpetuação de 
suas formas de vida, autossuficiente e sustentabilidade. Para que 
conseguíssemos identificar e interpretar parte dessa relação, dimensionamos 
aspectos do conhecimento/nível de “consciência socioambiental” e cultural de 
comunidades que habitam o baixo Rio Marau. Desta forma, apresentamos alguns 
aspectos da história ambiental do povo Sateré-Mawé, bem como o pensamento 
de lideranças nessas comunidades, considerando aspectos socioambientais e 
culturais locais. Com isso, esperamos contribuir para a permanência desses 
povos em seus territórios e para a perpetuação de suas principais características 
culturais. 
Palavras-chave: Terra Indígena Andirá-Marau, povos da floresta, 
sustentabilidade, Amazônia, relação homem-natureza. 
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ABSTRACT 
 
Changes in the natural environment, as consequence of human action throughout 
history, have been reducing the natural resources essential for the survival of 
traditional peoples. The Sateré-Mawé indigenous people who inhabit the Terra 
Indígena Andirá-Marau, an indigenous land on the border of the states of 
Amazonas and Pará, also suffer from this pressure. The struggle is permanent, to 
maintain the subsistence, traditions and customs. It is worth mentioning that 
"Nature" is an element of extreme importance for them to be able to transmit their 
traditional knowledge to the next generations. The Sateré-Mawé presented a high 
level of understanding and interest in resolving the current insufficiency of natural 
resources. They are also concerned about how this problem can affect the future 
generations. The community of Michiles Island sees in the environmental balance, 
especially in the preservation / conservation of the biodiversity, the guarantee of 
its own survival. They understand that, from this principle, they can achieve the 
desired and necessary food segurity. What would make possible the perpetuation 
of their forms of life, self-sufficiency and sustainability. In order to identify and 
interpret part of this relationship, we dimension aspects of knowledge / level of 
"socioenvironmental and cultural awareness" of communities that inhabit the lower 
Marau river. In this way, we present some aspects of the environmental history of 
the Sateré-Mawé people, as well as the thought of leaderships in these 
communities, considering local socio-environmental and cultural aspects. In this 
way, we aim to contribute to the permanence of these peoples in their territories 
and to the perpetuation of their main cultural characteristics. 
Keywords: Terra Indígena Andirá-Marau, forest people, sustainability, Amazon, 
man-nature relationship. 
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INTRODUÇÃO 

 

A procura por eventuais alternativas para a insuficiência de recursos 

naturais, que outrora sustentavam comunidades indígenas em seus locais de 

origem, é fundamental, especialmente em um contexto de crise ambiental, seja 

essa regional (e.g. REDFORD, 1992; MALCOLM, 1994) ou mundial (e.g. 

MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005). Desta forma, hoje temos a 

consciência de que recursos naturais são essenciais para a sobrevivência de 

qualquer povo tradicional, bem como para a própria humanidade (e.g.; DIAMOND, 

2012). Delimitamos nesse trabalho, como ótica socioambiental e cultural, a 

tentativa de representação integrada de relações de povos da floresta com a 

fauna, a flora, com a sua alimentação tradicional: caça, pesca, roça, extrativismo; 

bem como da relação etnocultural derivada de suas lendas, da forma como 

utilizam seus territórios, da forma como desenvolvem suas relações familiares etc. 

Os Sateré-Mawé pertencem à Terra Indígena Andirá-Marau, localizada na 

região do médio rio Amazonas, entre os estados do Amazonas e Pará (LORENZ, 

1992). Essa região sofre consequências ambientais negativas, devido à 

exploração insustentável de recursos naturais, atrelada às constantes invasões 

por não indígenas (TEIXEIRA e BRASIL, 2005). Os mesmos autores afirmam que 

foram, inclusive, realizados “estudos sismológicos” com o uso de dinamites, que 

causaram grandes prejuízos à flora e à fauna locais. Também afirmam que, a 

partir de tais eventos, ocorreram invasões por garimpeiros provenientes da região 

do Rio Tapajós, e por posseiros moradores nas proximidades dos limites 

fronteiriços da Terra Indígena. 

Dentre outros aspectos, tais mudanças têm provocado alterações 

significativas no ambiente natural, se processando de maneira mais acentuada no 

último século (e.g. TEIXEIRA e BRASIL, 2005). Esses autores afirmam também, 

que tais alterações afetam diretamente a relação do povo Sateré-Mawé com a 

natureza. A falta de recursos vem provocando a multiplicação de comunidades 

em regiões mais próximas das cidades, gerando mudanças significativas na 

localização tradicional das mesmas. Consequentemente, também ocorrem 

alterações em aspectos socioambientais e culturais do modo de vida do povo 

Sateré-Mawé. Teixeira e Brasil (op. cit.) apontam ainda que outros fatores têm 

contribuído para tais mudanças na relação homem-natureza. Dentre elas, podem 



15 
 

ser citadas a interferência de missões religiosas, tanto católicas, quanto 

evangélicas; do órgão oficial encarregado de garantir a preservação das Terras 

Indígenas, inicialmente o Serviço de Proteção aos Índios (SPI) e posteriormente 

a sua sucessora, a Funai; de regatões; de epidemias transmitidas por não índios 

etc. 

Ainda são pouco conhecidas as diversas relações dos povos tradicionais 

no Brasil contemporâneo, seja do ponto de vista social, de subsistência, 

econômico ou cultural (DIEGUES, 2000). Se essa assertiva se aplica plenamente 

ao conjunto dos povos indígenas, torna-se ainda mais contundente em face da 

diversidade dessas sociedades (PAGLIARO, 2005). A população indígena hoje 

ultrapassa os 818 mil, sendo representados por 305 diferentes etnias e 274 

línguas indígenas, estando os mesmos distribuídos em praticamente todo o 

território nacional (FUNAI, 2016). Os “índios” habitam florestas, áreas rurais, 

urbanas, e apresentam características sociais e culturais diversas, bem como 

trajetórias históricas, econômicas e políticas diferenciadas (PAGLIARO, op. cit.). 

As práticas e as representações que caracterizam a sociedade brasileira 

não podem ser plenamente compreendidas, se não forem levadas em 

consideração as populações aqui estabelecidas. Essas apresentam diferentes 

formas de organização sociocultural, com suas interveniências e controles sobre 

os recursos ambientais existentes (OLIVEIRA e FREIRE, 2006). A partir dessas 

reflexões, temos como objetivo identificar e interpretar aspectos socioambientais 

e culturais de comunidades Sateré-Mawé da Terra Indígena Andirá-Marau, no 

município de Maués, Amazonas. Especificamente buscamos: 

1. Caracterizar aspectos da história ambiental do povo Sateré-Mawé; 

2. Dimensionar aspectos do conhecimento/nível de “consciência” 

socioambiental e cultural de comunidades que habitam o baixo Rio 

Marau, na Terra Indígena Andirá-Marau, Maués/AM; 

3. Caracterizar o pensamento de lideranças nessas comunidades, 

considerando aspectos socioambientais e culturais. 

 
Abordaremos considerações sobre a história ambiental local, com a 

intenção de desvelar aspectos da história contemporânea do povo Sateré-Mawé. 

Além disso, teceremos interpretações sobre a forma com que os povos 

tradicionais estão tentando superar os problemas socioambientais, e como essas 



16 
 

sociedades desenvolveram, ao longo de sua história, uma relação de 

dependência com ambiente. Para identificar e interpretar parte dessa relação, 

dimensionamos aspectos do conhecimento/nível de “consciência” socioambiental 

e cultural de comunidades que habitam o baixo Rio Marau. Apresentamos então 

alguns aspectos da história ambiental do povo Sateré-Mawé, bem como do 

pensamento de lideranças nessas comunidades, considerando aspectos 

socioambientais e culturais locais. Com isso, buscamos contribuir para a 

permanência desses povos em seus territórios e para a perpetuação de suas 

principais características culturais. Entendemos que a preservação/conservação 

ambiental, a partir desses princípios, poderão aproximar essas comunidades da 

necessária segurança alimentar, possibilitando a perpetuação de sua forma de 

vida, autossuficiência e sustentabilidade. 

Acreditamos também que estaremos contribuindo para que o povo Sateré-

Mawé, através de suas próprias organizações, instituições e parcerias, tenha à 

sua disposição um panorama estruturado sobre alguns aspectos socioambientais 

e culturais de comunidades do baixo Rio Marau. Dessa forma, esperamos que os 

mesmos possam se apropriar dessas informações e reflexões e possa transformá-

las, pelo menos em alguma medida, em instrumentos de apoio para a elaboração 

de projetos integrados de etnodesenvolvimento, visando promover nessas aldeias 

relações sustentáveis, no contexto do território que lhes pertence. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

HISTÓRIA AMBIENTAL 

 

 [...] a natureza que carregamos dentro de nós é tão importante 
quanto a natureza que nos cerca, porque a natureza que está 
dentro de nós é com certeza o motor que dirigi nossas interseções 
com a natureza física, neste contínuo processo de transformação 
homem/natureza (CRONON, 1996).   

 

 A História Ambiental é uma disciplina que surge no início dos anos 70, em 

virtude de um momento que as questões ambientais passam ser mais difundidas, 

principalmente nos países de língua inglesa (FRANCO, 2003). Ela considera a 

natureza um agente na história do homem, a partir de diferentes concepções:  

 

[...] o entendimento da natureza propriamente dita; a análise do 
domínio socioeconômico; e a apreensão de percepções, valores 
éticos, leis, mitos e outras estruturas de significação que ligam um 
indivíduo ou um grupo à natureza, incluindo, consequentemente, 
a questão da cultura (FREITAS, 2010 p. 37). 

  

A História Ambiental, que se consolidou como uma disciplina, tem como 

particularidade principal buscar entender a importância e o lugar da natureza na 

vida humana, através de uma visão interdisciplinar (WORSTER, 1991). Ao estudar 

um ambiente, devemos pensar do ponto de vista de sua importância econômica e 

social. Porém, devemos levar em consideração o homem como agente 

transformador do ambiente ao longo da história, introduzindo a cultura humana na 

natureza e no seu estudo. Essa concepção desmistifica a imagem de natureza 

intocada e pura, e passa a pensar o homem como influenciador e influenciado no 

ambiente. Assim, perde-se a dimensão puramente natural, introduzindo o estilo 

de vida, a forma de perceber o tempo e espaço e de se relacionar com o ambiente, 

fatores que vão modificando e construindo novos ambientes (BRAUDEL,1992; 

OLIVEIRA, 2007). 

 

[...] o significado e o valor que uma sociedade atribui aos 
elementos da natureza irão sempre variar no tempo, 



18 
 

acompanhando o processo histórico de seu desenvolvimento 
econômico e social. (ABREU,1992, p.55).  

 

Embora a tendência inicial fosse priorizar a preservação da fauna e flora 

em espaços desabitados, a própria União Internacional para a Conservação da 

Natureza (IUCN) começou a reconhecer a partir da década de 1980 que existiam 

evidências crescentes de que a natureza “exuberante e diversa” nem sempre era 

intocada. Percebia também que, principalmente em florestas tropicais como a 

Amazônia, parte do ambiente mostrava sinais de ser o resultado da interação 

histórica entre sociedades humanas e a natureza (e.g. BALÉE, 1993; DESCOLA, 

2000). Uma paisagem é o resultado da atividade social exercida sobre o meio 

natural ao longo da história (OLIVEIRA, 2010). Esse autor afirma ainda que, além 

da paisagem, a cultura – as formas de uma sociedade agir sobre o ambiente – e 

o território – as relações espaciais de poder – formam as principais bases 

integradoras da história ambiental. 

Segundo o mesmo autor: 

 

A história ambiental e as percepções do ambiente: em uma época 
de crescente destruição dos ecossistemas e de rápida redução da 
biodiversidade, pode ser de grande interesse o resgate de 
diferentes olhares de populações passadas sobre o ambiente – 
seus valores éticos e ambientais, suas crenças, sua forma de 
relação com a natureza, as preocupações com a sustentabilidade 
de gerações, etc. Assim, o resgate de novos e antigos paradigmas 
acerca da relação homem-natureza pode ser uma das 
contribuições da história ambiental a esses problemas 
contemporâneos, (re)significando-os, relativizando-os no tempo e 
apresentando outras alternativas para a convivência da 
humanidade com o meio que a cerca (OLIVEIRA, 2010, p. 230). 

 

A relação das populações tradicionais com a natureza e o 

desenvolvimento sustentável 

  
Na escala da evolução cultural, os povos Tupi, os quais davam os primeiros 

passos da revolução agrícola, desenvolveram tecnologias de produção 

possibilitando a domesticação de diversas plantas, retirando-as da condição 

selvagem para a de mantimento de seus roçados (RIBEIRO, 1995). O mesmo 

autor, destaca que o manejo cultural da mandioca se constituiu em uma façanha 

extraordinária, porque se tratava de uma planta venenosa a qual eles deviam não 
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apenas cultivar, mas também tratar adequadamente, para extrair-lhe o ácido 

cianídrico, tornando-a comestível. Além da mandioca, os Tupi cultivavam o milho, 

a batata-doce, o cará, o feijão, o amendoim, o tabaco, a abóbora, o urucu, o 

algodão, o carauá, cuias e cabaças, as pimentas, o abacaxi, o mamão, a erva-

mate, o guaraná, entre muitas outras plantas. Inclusive dezenas de árvores 

frutíferas, como o caju, o pequi etc.  

As práticas de manejo indígena da floresta, transmitidas ao caboclo, 

incidem na prática de uma agricultura itinerante, em sincronia com a coleta de 

produtos madeireiros e não madeiros, caça e pesca (RIBEIRO, 1992). A mesma 

autora afirma que as principais plantas que alimentam ou que são utilizadas 

industrialmente na Eurásia, África e Oceania, foram domesticadas pelos 

ameríndios. As populações ou culturas tradicionais estão associadas a modos de 

produção pré-capitalistas. O que quer dizer essas sociedades aprimoraram ao 

longo de sua história de relação e dependência com ambiente, formas particulares 

de manejar recursos naturais, não visando somente o lucro, mas sim a 

manutenção cultural, social e ambiental (DIEGUES, 2000). 

Temos o entendimento simplório da relação homem e natureza, partindo 

do ponto de vista antropocêntrico e monocultural, e das diversificadas relações: 

 

O entendimento, até agora predominante, de que toda relação 
entre homem e natureza seja destrutiva é simplificador e injusto 
com inúmeras culturas que desenvolveram outras formas de 
relação com a natureza. Além disso, esta forma de perceber 
homem e a natureza em campos opostos engendrou um modelo 
de proteção da natureza na qual o homem deve figurar apenas 
como um visitante, um apreciador temporário de uma natureza 
ilhada, preservada e intocável (SILVA, 2011, p. 46). 

 

O sistema econômico e social de um povo poderá determinar a relação de 

uso dos recursos naturais, a força de trabalho humano e, portanto, a utilização de 

regras especificas do “bom” ou “mau” uso dos recursos naturais ao longo de sua 

história (GODELIER, 1984). A biodiversidade de uma área é medida pela a história 

da relação entre a sociedade envolvente e o ambiente (BENSUSAN, 2006). A 

mesma autora diz que o resultado dessa relação, provoca alterações não apenas 

de fatores biofísicos, mas também de mudanças socioambiental e econômico. 

Portanto, o que se acreditava ser um ambiente natural é, na verdade, um ambiente 
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com a influência de formas de uso e decorrente da relação, ao longo do tempo, 

do Homem com os recursos naturais.  

A definição de biodiversidade na maioria das vezes não leva em 

consideração a relação humana com a natureza. Todavia, é frequentemente 

definida como algo puramente natural. E o que é pior, não consideram sinais das 

sociedades no ambiente, as quais dependem das ações de desenvolvimento 

sustentável, seja esse do ponto de vista social, econômico, ecológico, geográfico 

e cultural (SACHS, 1993; SILVA, 2011). Todo o planejamento de desenvolvimento 

precisa levar em conta, simultaneamente, cinco dimensões da sustentabilidade: 

 
Sustentabilidade Social: O processo deve se dar de tal maneira 
que reduza substancialmente as diferenças sociais. Considerar "o 
desenvolvimento em sua multidimensionalidade, abrangendo 
todo o espectro de necessidades materiais e não-materiais ...  
Sustentabilidade Econômica: A eficiência económica baseia-se 
em uma "alocação e gestão mais eficientes dos recursos e por um 
fluxo regular do investimento público e privado". A eficiência deve 
ser medida sobretudo em termos de critérios macrossociais.  
Sustentabilidade Ecológica: Compreende a intensificação do uso 
dos potenciais inerentes aos variados ecossistemas, compatível 
com sua mínima deterioração. Deve permitir que a natureza 
encontre novos equilíbrios, através de processos de utilização que 
obedeçam a seu ciclo temporal. Implica também em preservar as 
fontes de recursos energéticos e naturais. 
Sustentabilidade Espacial: Pressupõe evitar a concentração 
geográfica exagerada de populações, atividades e de poder. 
Busca uma relação equilibra da cidade-campo. 
Sustentabilidade Cultural: Significa traduzir o "conceito normativo 
de ecodesenvolvimento em uma pluralidade de soluções 
particulares, que respeite as especificidades de cada 
ecossistema, de cada cultura e de cada local" (SACHS, In: 
BURSZTYN, 1993, p.37 e 38). 

 

Os autores anglo-saxões mencionam frequentemente a “sustainability of 

rain forest management” que poderia ser traduzida livremente por uma “gestão 

sustentável da floresta tropical úmida”, ou ainda por “desenvolvimento 

sustentável” (PUIG, 2008). E como seria a exploração sustentável da floresta? 

 

1) seria rentável economicamente, no sentido em que ela 

proporcionaria renda e qualidade de vida às populações que aí 

vivem e 2) manteria um equilíbrio ecológico a longo prazo, 

permitindo a regeneração da floresta e a conservação da 

biodiversidade e das potencialidades edáficas (PUIG, 2008, p. 

400). 
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Seguindo o diálogo com o mesmo autor, o desenvolvimento sustentável se 

estabelece a partir da relação entre os povos e seu meio ambiente, e para o 

sucesso é necessário não só concordar, mas praticar os aspectos: ecológico, 

respeitando o ambiente; e socioeconômico, compreendendo as sociedades 

envolventes e tecnológicas empregadas na forma do uso dos recursos.  Neste 

contexto, uma importante forma de conservação dos recursos naturais é não 

considerar como fator principal a manutenção da biodiversidade intacta, visto que, 

entende-se não haver natureza intocada. Desta forma, deveríamos pensar em 

incluir nas estratégias de conservação, a cultura das sociedades tradicionais, visto 

que a natureza é também, pelo menos em parte, resultado deste conhecimento 

tradicional, da relação e do uso dos recursos naturais para manutenção de 

aspectos físicos e espirituais – fonte de inspiração para mitos e rituais – de povos 

tradicionais (DIEGUES, 2001). 

 

POVO SATERÉ-MAWÉ: DA ORIGEM A HISTÓRIA  

 

O povo Sateré-Mawé habita a Terra Indígena Andirá-Marau, que está 

localizada na região do médio Rio Amazonas, na fronteira entre os estados do 

Amazonas e Pará. Através de relatos de antigos moradores e de viajantes da 

época, os Mawé possuíam um vasto território, que se estendia dos Rios Tapajós 

e Madeira, delimitado ao norte pelas Ilhas Tupinambaranas, no Rio Amazonas, e 

ao sul pelas cabeceiras do Rio Tapajós (TEIXEIRA, 2005). Atualmente o povo 

Sateré-Mawé ocupa somente um terço das terras originais (YAMÃ, 2007). 

 

No tempo da cabanagem eles vieram de muito longe, Itaituba, 
Pará... eles vieram por vários lugares dentro desse Brasil, no Rio 
Amazonas, Rio Tapajós, Rio Madeira... eles contam que tudo por 
aí eles vieram, tentando evitar conflitos, mas as vezes não tinha 
como evitar. Por todas essas cabeceiras, calhas de rio eles 
vieram, pelo que a gente sabe eles já habitavam o Brasil, por um 
certo tempo eles paravam em um lugar até surgirem um conflito, 
então seguiam para outro lugar que poderia ser habitado 
(SANTOS, Josibias A. Ilha Michiles, 5 jul. 2015. Entrevista 
concedida a Anndson Brelaz de Oliveira).  
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 Eram chamados regionalmente de Mawés, mas se denominam Sateré-

Mawé. O primeiro nome Sateré é de um dos clãs mais fortes, que dá origem a 

linhagem dos Tu’isas (Tuxauas) e que significa “lagarta de fogo”. E o segundo 

nome não denomina nenhum clã, e quer dizer “papagaio curioso ou inteligente” 

(LORENZ, 1992). A estrutura social dos Sateré-Mawé caracteriza-se pela divisão 

em ywanias, que traduzido para o português quer dizer clãs (ALVAREZ, 2009). O 

autor esclarece que os clãs encontram-se dispersos nas diversas comunidades 

ou aldeias, tendo a função básica de orientar casamentos entre clãs distintos. Para 

isso, é preciso classificar diferentes tipos de clãs. Podemos citar: Sateré (Largata 

de fogo), que é o clã que descende dos Tu’isa, que detém os direitos políticos do 

povo (YAMÃ, 2007); Waraná (Guaraná); Akuri (Cutia); Awkuy (Guariba); Nhap 

(Cava); As’ho (Tatu), Wasaí (Açai); Iaguaratê (Onça); Moi (Cobra), Hwi (Gavião), 

Piriwato (Rato grande) Akyi (Morcego); Uruba (Urubu); Nhampo (Pássaro do 

mato) (ALVAREZ, op. cit.). 

 Tradicionalmente as aldeias são conduzidas por um Tuxaua, que pode ser 

eleito pelo conselho de anciões ou pela própria aldeia. Os tuxaua irão representar 

as aldeias no conselho geral dos tuxauas. Esse conselho elege o tuxaua-geral, 

que irá governar toda Terra Indígena, e liderar os tuxauas gerais das principais 

áreas administrativas. Um dos tuxauas lidera as aldeias dos rios Andirá, Mamuru, 

Mariakuã e Waikurupá, e outro as aldeias dos rios Maráw, Urupady, Majuru e 

Mary-mary (YAMÃ, 2007). 

Na concepção indígena dos Sateré-Mawé, antigamente só existiam bichos, 

espíritos e seres encantados povoando a terra, havendo entre eles três deuses 

irmãos: Yakumã, o mais velho, Ukumã’wató, o irmão do meio e a Anhyã-

wuasawyp, uma jovem solteira, dona do Nusokén1(YAMÃ, op. cit.). O Nusokén, 

lugar da origem dos Sateré-Mawé, que eles chamam de “o Éden”, lugar da morada 

de seus ancestrais míticos, ficou fora do território demarcado, uma região de 

floresta densa e pedregosa “onde as pedras falam” (PEREIRA, 1954; LORENZ, 

1992). Uma espécie de jardim botânico onde cresciam as melhores de todas as 

                                                           
1 Os lagos e rios piscosissimos que irrigam as terras em que viveram outrora os Maués e, bem assim, as 

florestas e campinaranas ricas em caças, de toda espécie, deveriam constituir, numa época mais remota, uma 

paisagem magnífica para as atividades desse povo. A representação panteísta do Nuçoquem, - sítio onde se 

encontra todas as plantas e animais úteis aos Maués, segundo a lenda do guaraná, deveriam corresponder, 

outrora, o território por eles ocupado.  (PERREIRA, 1954, p. 12).  
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espécies de origem vegetal e animal, onde o Yakumã plantou a primeira 

castanheira que brotou das patas de uma onça (YAMÃ, op. cit.).   

A Anhyã-wuasawyp era muito formosa, e por isso todos os animais da selva 

a desejavam, mas os irmãos não deixavam que ela se relacionasse, pois temiam 

perder a atenção exclusiva da irmã, a qual era a detentora dos conhecimentos das 

plantas medicinais, visto que podia fazer todos os tipos de remédios para qualquer 

doença (YAMÃ, op. cit.). O autor prossegue descrevendo que, certo dia uma 

cobra-macho, apaixonada pela moça, espalha um forte e sedutor perfume – 

retirado da flor do ipoherê-pohô’hôp – pelo caminho onde a Anhyã-wuasawyp 

passava. E, quando a moça passou próximo ao local que a cobra jogou o perfume, 

ela não resistiu aquele cheiro e passou por cima cobra que estava escondida de 

baixo das folhas. Esta aproveitou e tocou na ponta do pé da moça, o que foi 

suficiente para engravidar a Anhyã-wuasawyp. Seus irmãos ficaram furiosos, 

mataram a cobra e expulsaram Anhyã-wuasawyp do Nusokén e a proibiram de 

voltar. Anhyã-wuasawyp expulsa deu à luz um kurumim (menino) bonito e forte, e 

recebeu o nome Kahu’ê. Sua mãe lhe contou sobre os seus tios, sobre o lugar 

mágico do Nusokén, sobre todos os animais e sobre as frutas que seus tios 

comiam. E o kurumim desejou comer as frutas que os tios comiam. Depois de 

muita insistência do filho, Anhyã-wuasawyp resolve levá-lo ao Nusokén, para 

comer castanhas. Posteriormente, Kahu’ê passa ir com frequência comer as 

castanhas, e os tios ficam sabendo que alguém estava comendo suas castanhas. 

Deixam a cotia como vigia da castanheira e certo dia ela pega o menino 

apanhando as castanhas. A cotia correu e foi avisar os tios, que com uma flecha 

mataram o kurumim (YANAMÃ, op. cit.).  

A origem mitológica do povo Sateré-Mawé e do guaraná nos indicam que 

depois da morte do filho de Anhyã-wuasawyp, ela viajou levando o filho para “perto 

do rio Seremu’yt, o rio mágico, local situado na cabeceira do Rio Marau [...] e 

arrancando o olho esquerdo plantou, nascendo o waraná-hôp o guaraná falso, e 

seguida arrancando o olho direito plantou em terra preta, dele nasceu o primieiro 

pé de guaraná verdadeiro (waraná sése). E falando com filho como se tivesse vivo 

profetizou:  

 

Tu, meu filho, serás a maior benção da natureza. Tu farás o bem 
a todo homem. Tu serás podereso. Tu livrarás os homens das 
doenças e curarás as doenças dos que o procurarem e 
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acreditarem no seu bom poder. Todas as almas cansadas 
chegarão a você, e não negarás o pedido de socorro. Todos os 
fracos serão seus seguidores, e você lhes devolverá a força da 
juventude (YANAMÃ, op. cit. p. 56).   

 

O corpo do filho enterrou em debaixo de uma árvore de Abiu’rana e deixou 

um dos seus ajudantes para vigiar. O nome de seu ajudante era um Karaxué, um 

passarinho do canto muito bonito” (YAMÃ, 2007, p. 57).  

A Anhyã-muasawyp ordena ao passarinho que ao som que qualquer 

barulho oriundo do túmulo do filho, que fosse lhe chamar. E a cada barulho, o 

pássaro voava para avisar Anhyã-muasawyp que, quando abria a sepultura, via 

surgir um animal da floresta, dando origem às várias espécies animais. Por fim, o 

passarinho ouviu um barulho estrondoso vindo da sepultura e, amedrontado, foi 

chamar Anhyã-muasawyp, que o acalmou pelo caminho enquanto pegava ervas 

perfumadas para levar. Yamã ressalta em sua obra o momento em que surgiu o 

primeiro Sateré-Mawé: 

 

Ao chegar no local, abriu novamente a sepultura e dali saiu uma 
criança: o primeiro indivíduo Mawé, o povo do guaraná. Esse 
menino era o filho de Anhyã-muasawê que haveria renascido: era 
moreno, tinha um belo sorriso e cabelos longos como a noite 
(YAMÃ, 2007, p. 58). 

 

A tribo dos índios Sateré-Mawé é descendente das tribos denominadas no 

passado pelo nome de Andirá e Maraguá (UGGÉ, 1993). O mesmo autor faz 

referência a área cultural Tapajós–Madeira, que se situa entre a divisa dos atuais 

estados do Pará e Amazonas, e que parecem pertencer em vários aspectos à 

família linguística Tupi-Gurani2. Continua ainda relatando que o termo Sateré 

(lagarta de vermelha) é o nome do clã dos antigos Tu’isa (tuxaua3) e Mawé 

(papagaio falante) é o nome mais comum de um dos grupos tribais que conseguiu 

                                                           
2 A língua Sateré-Mawé predomina amplamente nas terras indígenas onde 95,9% da população 
é falante (TEIXEIRA, 2005). Não conhecemos dados mais recentes sobre esse percentual. 
3 O Tuxaua é o chefe de uma aldeia, exercendo autoridade por herança-genealógica e linhagem. 
A função do Tuxaua é garantir a sobrevivência e organização socioeconômica da aldeia – 
aceitação ou recusa da presença dos componentes do povo da aldeia e coordenação do trabalho 
comunitário (puxirão) das famílias no período da preparação dos roçados. O tuxaua representa o 
poder Executivo e Judiciário no que diz respeito às normas e tradições tribais; e o Legislativo 
quanto às decisões, por mais anômalas que possam parecer.  O bem-estar ou não de uma 
comunidade depende, em certa forma, da capacidade diretiva do Tuxaua (UGGÉ, 1993). 
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sobreviver à extinção das numerosas tribos indígenas da ilha Tupinambarana, no 

baixo Amazonas. 

A presença dos Sateré-Mawé na amazônia brasileira vem se configurando 

através de uma história de contato com a sociedade envolvente, que ultrapassa 

trezentos anos. O primeiro registro histórico do contato desse povo com os 

brancos data de 1669, com a fundação de missão jesuíta na Ilha Tupinambarana, 

atual Parintins4 (LORENZ, 1992, p. 16). No entanto, Serafim Leite (apud UGGÉ, 

1993, p. 7) relata na história da Companhia de Jesus no Brasil, e os primeiros 

contatos com os Sateré-Mawé. Nesses relatos ele descreve as missões Jesuítas 

dos rios Andirá, Abacaxi e Mariacuã em que os Pe. João Maria, no Rio Tapajós, 

e Pe. Antônio da Fonseca, decreveram o uso do guaraná e a tecelagem de 

algodão, no ano de 1661.  

Os Sateré-Mawé por meio do etnoconhecimento descobriram as virtudes 

fitoterápicas do guaraná (Paullina cupana Kunth) (Figura 1). São os guardiões de 

formas ritualísticas de produção, como coleta e transporte das mudas 

espontâneas da floresta, cuidados específicos na torrefação em forno de barro 

(Figura 1), ao fogo de lenha aromática etc. (ISA, 2000).  

Balée (1988) sugere que esse pensamento de que as populações 

indígenas da Amazônia estão adaptadas à floresta primária deve ser modificado. 

A adaptação é exercida a partir do agroflorestamento, derivado do manejo do meio 

ambiente por povos extintos – o que provocou uma modificação intencional do 

habitat – com a intenção de estimular o crescimento de comunidades vegetais e 

a integração destas com o homem. Isso pode explicar a domesticação de várias 

espécies de plantas, como é o caso do guaraná pelos Sateré-Mawé. Dentre as 

plantas estimulantes domesticadas pelos índios, Ribeiro (1992) cita o guaraná, 

uma planta estimulante notável, contendo pequeno teor de cafeína, pouco 

difundida na América. Mas, a partir do século XIX, os Sateré-Mawé perderam o 

monopólio desse produto.  

 

                                                           
4 Pereira (2003) nos informa que, na ilha de Tupinambaraná (onde está localizada a cidade 
Parintins no Estado do Amazonas), assim era chamada porque nela haviam se refugiado os 
Tupinambá (principalmente na ilha Maracá). 
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Desta forma, Sateré-Mawé é o nome atual da etnia indígena que descobriu 

a espécie do guaraná, que elaborou as bases técnicas de seu cultivo, que 

construiu um saber tradicional acerca das virtudes saudáveis e médicas da 

semente e suas formas de beneficiamento, conservação e uso apropriado. Foram 

eles também que difundiram a espécie na floresta amazônica, vivendo em 

harmonia com ela, contribuindo desta forma, e até hoje, com a conservação e a 

adaptação genética do guaraná ao meio ambiente natural (CPSM, 2016). Esse 

processo de beneficiamento (Figura 2), contribuiu para que hoje o guaraná seja 

conhecido e consumindo no mundo inteiro (SALIM, 2012). A percepção de Salim 

é verificada na narrativa do Tu’isa Josibias Alencar dos Santos da comunidade 

Ilha Michiles, quando analisamos a história da origem do waraná5 narrada por ele.  

 

[...] Então ela (Uniawasap’i6) falou ao cadáver do filho, morto pelos tios: 
os teus tios não te gostavam realmente, eu sabia que eles estavam 
fazendo de tudo para acabar com você, só que hoje você não vai ser 
uma pessoa totalmente esquecida, você vai ser um ser que vai surgir de 

                                                           
5 Waraná é o nome originário do guaraná na língua Sateré-Mawé (CPSM, 2016). 
6 Plantadora e conservadora do Nusoken, local comparado com Éden pelos catequistas (NUNES, 
1954).  

Figura 1. Planta e fruto (a e b) do guaraná nativo (Paullina cupana Kunth). O forno de barro (c) 
usado pelos Sateré-Mawé no processo de torrefação do guaraná e o guaraná em rama (d) que 
é a semente torrada. Fonte: Bruno Negreiros, 2015. 

a b 

c d 
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outra forma, você vai ser respeitado, conhecido, você vai ser a voz do 
trabalho, você vai fazer as pessoas terem união, paz, amor, sabedoria, 
é você que vai comandar os trabalhos do povo. Então ela pegou o olho 
esquerdo e enterrou, desse olho esquerdo surgiu o guaranarana que a 
gente encontra na mata. Ele não é o verdadeiro. Depois ela pegou o olho 
direito dele e enterrou. Desse olho direito que surgiu o guaraná 
verdadeiro. Essa é a história do surgimento do guaraná. E hoje nós 
vemos que tudo o que ela abençoou aconteceu. As pessoas da Europa 
vieram em busca do guaraná, foi à primeira venda para as pessoas de 
longe, foi vendido 20 quilos (SANTOS, Josibias A. Ilha Michiles, 5 jul. 
2015. Entrevista concedida a Anndson Brelaz de Oliveira).  

 

 

O consumo do guaraná para o Sateré-Mawé tem uma analogia mítico-

mágica com a personificação da planta, o laço entre as “belas palavras” que a 

bebida do sapó inspira nas reuniões políticas, o efeito de coerência e harmonia 

na organização social comunitária etc. (ISA, 2000). O waraná faz parte não só da 

cultura do Sateré-Mawé, como também está presente nas mais diferentes 

Figura 2. O beneficiamento inicia pela retirada da semente (a), em seguida é lavado em agua corrente 
(b) e torrado em forno de barro (c). Fonte: Lorenz, 1978. 
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relações da vida do “povo feliz”7 em aspecto como: social, econômico, mitológico, 

espiritual, medicinal. 

 

O guaraná e tudo que ele significa para os Sateré-Mawé tem 
grande importância para a organização social e econômica deste 
grupo. É o produto por excelência de sua economia, não só 
porque seu cultivo e beneficiamento identificam os Sateré-Mawé 
enquanto tal, como pelo fato que é o guaraná beneficiado, dentre 
os produtores que comercializam atualmente, o que alcança 
melhor preço no mercado regional e nacional (LORENZ, 1992, p. 
39). 

 

A área de produção do waraná, destinada a produtos com as 

características qualitativas previstas no protocolo Sateré-Mawé, pode ser 

identificada com a terra de eleição do guaraná nativo. Essa abrange o território 

correspondente à “Terra indígena Andirá-Marau”, que recebeu esse nome porque 

nela são encontradas as cabeceiras dos dois principais rios da região: Rio Andirá 

e Rio Marau. Corresponde a uma área cujo usufruto exclusivo pertence à etnia 

Sateré-Mawé, que tradicionalmente a ocupa, com base no Art. 231 da 

Constituição Brasileira (BRASIL, 1988). 

Todo esse território habitado, incluindo na definição a inteira parte do 

território ancestral considerado como necessário à sobrevivência da sociedade 

tribal, foi definido em 1999 pelas máximas autoridades tradicionais Sateré-Mawé 

como sateré-mawé éco ga’apypiat waraná mimotypoot sése, ou seja: “Santuário 

ecológico e cultural do Guaraná dos Sateré-Mawé” (CPSM, 2010).  

                                                           
7 Os Mawé consideram-se povo paciente e desejoso da vida tranquila, respeitosos e alegres, não 
procuram brigas. “Eles os nossos antigos índios, combatiam e eram valentes só quando os outros 
atacavam e lavavam os produtos da terra dos Sateré-Mawé” - Tuxaua Emílio (UGGÉ, 1993, p. 6). 
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As condições ambientais e de cultivo dos guaranazais destinados à 

produção do “pão de waraná Sateré-Mawé” (Figura 3), devem ser aquelas 

derivadas das técnicas, dos conhecimentos tradicionais e do específico 

relacionamento de natureza mítico-religiosa, que une simbioticamente os índios 

Sateré-Mawé ao guaraná.  

 

 

 

 

As mulheres são as responsáveis por ralar o bastão de guaraná e por 

preparar o sapó (Figura 4). Em português podem ser chamadas de “raladeiras”. 

Elas desempenham essa função ralando o bastão do guaraná com uma pedra 

dentro de uma cuia com água (ALVARES, 2009). O mesmo autor diz que quando 

a cuia chega até a roda em que conversam homens e mulheres, o tuxaua dá o 

primeiro gole e passa a cuia para a direita. Todos bebem do guaraná 

compartilhando a cuia, que retorna para a raladeira ainda com um pouco da 

bebida. Segundo os mais velhos, o guaraná deve ser bebido sempre em um 

número par de vezes: duas, quatro, seis...  

 

 

 

b 

c 

Figura 3. Processo de fabricação do pão de waraná: as sementes torradas são 
piladas até torna-se uma massa (a), com as mãos vão moldando o bastão (b) e 
depois de ficar por dias em fumeiro o guaraná em forma de pão está pronto para o 
consumo (c). Fonte: Lorenz, 1978.  
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 Um outro aspecto relevante na cultura Sateré-Mawé é o ritual da 

tucandeira. Esse é um cerimonial de iniciação masculina, símbolo cultural mais 

representado, multiforme e categórico na catequização dos Sateré-Mawé como 

indivíduo, grupo tribal e consciência de povo (UGGÉ, 1993). Esse ritual é um dos 

elementos da cultura que unifica todos os clãs (ALVAREZ, 2009).  

A origem da tucandeira e da dança waiperiá, conta que antigamente não 

existia tukandeira neste mundo (YAMÃ, 2007).  

 

Mas os demônios já usavam, para se ferrar, animais venenosos 
como a aranha, escorpião, a cobra e a centopeia. Foram eles que 

b 

Figura 4.  Raladeira preparando o sapó da comunidade Ilha 
Michiles (a), uma cuia de sapó bebida típica dos Sateré-Mawé 
(b). Fonte: Próprio autor, 2015.    
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deram a ideia para os Mawé se ferrarem e ficaram bons na pesca, 
na caça e, principalmente, na guerra. Mas esses animais 
venenosos não eram bons para “curar” as pessoas – os venenos 
deles eram fortes, mas não o bastante. Assim, os Mawé 
precisavam encontrar um veneno certo para se ferrar. Então o 
irmão mais novo do grande Tatu, chamado na língua Sateré 
Heneken Hôp (tatu bola), pediu ao seu irmão, o grande tatu, 
chamado Mypynukuri, que o deixasse procurar um animal de 
veneno forte para se ferrar e se tornar grande caçador. [...] na 
caverna da Jibóia-Grande havia se originado uma espécie de 
formiga gigante muito venenosa chamada Watiamã ou 
Tukandeira. Essa Watiamã tinha se criado nos pêlos dos órgãos 
genitais da própria Mãe das Cobras. Ela servia de piolho da Jibóa-
Grande. Mypynukuri foi buscá-la e encontrou na caverna da 
Jibóia-Grande. Cavou, cavou muito e fez uma entrada lateral para 
que a Mãe das Cobras não percebesse que havia um invasor na 
sua caverna. Depois, pegou uma luva trançada com fibras e 
colocou várias Tukandeiras dentro dela para levá-las. Chegando 
a casa, mostrou as Tukandeiras ao irmão, que ficou muito 
satisfeito com o presente. Depois, Mypynukuri ensinou-o a fazer 
as luvas para prender as Tukandeiras e a enfeitá-las. E assim 
foram enfeitadas as primeiras luvas de Tukandeira. [...] Em 
seguida, eles inventaram a dança da Tukandeira, para 
acompanhar o ritual de “ferração”, que é um movimento ritmado 
feito em passos pra frente e para trás. Os participantes se 
dispõem em filas, que se deslocam para o lado direito ou 
esquerdo, seguindo o canto e o ritmo da dança. [...] A Tukandeira 
foi dada por Mypynukuri de presente para os Mawé vencerem a 
febre e para ficarem imunes a várias doenças, bem como para se 
ternarem espertos, bons caçadores, bons pescadores, líderes de 
guerra e para provarem sua força e eficiência contra a dor. Por 
isso, todos os clãs Mawé festejam o ritual da Tukandeira, que, 
além de tudo isso, marca a passagem da infância para a idade 
adulta. É a oportunidade em que os meninos mostram que serão 
adultos respeitados por todos os guerreiros (YAMÃ, Y., 2007, p. 
96-99). 

 
 

 

Uma das etapas do preparo do ritual é a captura da formiga (Figura 5), as 

tucandeiras (Paraponera clavata) são adormecidas em uma mistura de água com 

pedaços de folha de cajueiro. Depois são fixadas de 150 a 200 formigas entorno 

de uma luva tecida de fibras. Para a luva geralmente eles utilizam uma planta 

chamada arumã. As formigas são fixadas com os ferrões para o lado interno da 

luva (Figura 6).   
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Durante o ritual os jovens inserem a mão na luva (Figura 7), essa ação é 

acompanhada por uma séria de cânticos no ritmo do chocalha. Esse processo de 

passagem só é encerrado depois de introduzir a mão vinte vezes na luva 

(ALVAREZ, 2009). O autor diz também que, antes e depois do ritual, os jovens 

passam por uma restrição alimentar, não podendo comer os animais que tenham 

Figura 5. Colete de formiga por um grupo de aluno da comunidade Ilha Michiles 
“a”. Paraponera clavata, formiga utilizada pelos Sateré-Mawé no ritual da 
tucandeira “b”. Fonte: Próprio autor, 2015 (a) e Internet, 2016 (b). 

a 

b 
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dentes, ou “remosos”8, como os peixes de couro ou bagres e uma série de 

vegetais, podendo se alimentar basicamente de farinha especialmente preparada 

e saúva (espécie de formiga). Esse preparo só pode ser feito pelas anciãs, 

evitando desta forma o contato com mulheres eventualmente menstruadas.  

 

  

                                                           
8 Adjetivo atribuído a alimentos que têm reima, isto é, que prejudicam o sangue e causa prurido 

(BRITO JÚNIOR e ESTÁCIO, 2013). 

Figura 6. Sateré-Mawé preparando a luta fixando as formigas para realização do ritual da 
tucandeira. Fonte: Internet, 2016.  
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História demográfica Sateré-Mawé. 

 

O diagnóstico sócio demográfico participativo nas áreas pesquisadas, no 

ano de 2005, registrou 8.500 indígenas. Destes 998 habitantes estavam nas 

sedes dos municípios de Parintins, Barreirinha, Maués e Nova Olinda do Norte e 

7.502 habitantes em 91 comunidades indígenas localizadas nos municípios 

mencionados e no município de Borba (TEIXEIRA, 2005, p. 39). O mesmo autor 

diz que entre os Sateré-Mawé, os moradores de áreas urbanas somam 512 que 

vivem em Parintins, 276 em Barreirinha, 200 em Maués e 10 em Nova Olinda do 

Norte. Dados da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) no ano de 2016, 

registram 17.000 indígenas que habitam a Terra Indígena Andirá-Maraú (Figura 

8). 

  

Figura 7. Rito de passagem dos homens para fase adulta, chamado pelos Sateré-Mawé de 
waymat. Fonte: Lorenz, 1985. 
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No território Sateré-Mawé, em um trabalho publicado pelo Consórcio do 

Produtores Sateré-Mawé (CPSM), foram catalogadas 107 comunidades, 

distribuídas em três municípios: Barreirinha, Maués e Parintins. Essas 

comunidades estão localizadas no Rio Andirá (51 comunidades), no Rio Marau e 

Urupadí (50) e no rio Waikurapá (6), que correspondem respectivamente aos 

municípios supracitados (CPSM, 2010). A ampla maioria (88%) da população 

Sateré-Mawé recenseada reside em duas terras indígenas (Andirá-Marau e 

Koatá-Laranjal). A população é mais numerosa nas bacias dos Rios Andirá e 

Marau (TEIXEIRA, et al., 2011). O mesmo autor afirma que, os Rios Uaicurapá e 

Mari-Mari, no Koatá-Laranjal, concentram um número reduzido de aldeias e de 

habitantes, e são destinos de fluxos migratórios relativamente recentes originários 

das aldeias do Andirá (décadas de 1980, no Koatá-Laranjal, e de 1990, no 

Uaicurapá). E continua alertando que, apesar de o maior número de Sateré-Mawé 

residir em aldeias, os que foram para as cidades ou para comunidades não 

indígenas, não podem ser desconsiderados. Essa quantidade sugere a existência 

de um processo migratório significativo com destino à área urbana (TEIXEIRA, et 

al., 2011).  

A mobilidade espacial dos Sateré-Mawé no interior da área indígena é 

antiga. Porém, seu aumento e redirecionamento parcial para as áreas urbanas 

são relativamente recentes (TEIXEIRA e SENA, 2008). Os autores dizem que as 

causas desses deslocamentos são diversas e podem variar conforme o destino e 

a época em que ocorreu a migração. Os motivos mais comuns são: constituição 

de família; conflitos na comunidade; busca de escolarização; falta de recursos 

importantes na sobrevivência; trabalho e o emprego; busca por melhores 

condições de saúde. E isso independe de conjunturas históricas particulares que 

Figura 8. Crescimento demográfico do povo Sateré-Mawé que a habita na TI Andirá-Marau. Fonte: Dados 
da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI). Gráfico: Próprio autor, 2016. 
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ocorrem na área indígena, variando com o tempo. E ainda afirmam que essa 

migração ocorre tanto em direção às cidades como no interior da área indígena. 

Alegam ainda que, uma importante causa, e que promove o desterro do Sateré-

Mawé da Terra Indígena Andirá-Marau para as áreas urbanas, é o agravamento 

nas condições de subsistência, devido à falta dos recursos naturais mais 

importantes na sobrevivência e manutenção do povo (TEIXEIRA e SENA, 2008). 

 

Estrutura política do povo Sateré-Mawé 

 

As articulações e mobilizações para o processo de demarcação das Terras 

Indígenas (TI), estabeleceu estreitas relações com ONGs. Essas relações foram 

marcadas no início da década de 90 pelos movimentos indigenistas no Brasil, 

motivados e impulsionados pela descentralização da política indigenista brasileira 

da época (ALVAREZ, 2004; SILVA, 2014). Os mesmos autores descrevem que, 

esse fator impulsionou e determinou a criação de inúmeras organizações 

indígenas para tratar de políticas internas do povo Sateré-Mawé, em articulação 

com a política do homem branco. Colocam ainda que, nesse contexto político, 

várias organizações foram criadas com intuito de fortalecer os arranjos políticos 

locais e estruturais do povo, como por exemplo, a Organização dos Professores 

Indígenas Sateré-Mawé (OPISM) e os Agentes de Saúde Sateré-Mawé (OASM). 

Essa estrutura política estimulou a introdução e o acréscimo da ação de 

especialistas de diferentes áreas nos assuntos indígenas. Ao mesmo tempo, 

surgiram diversos caminhos que proporcionaram uma tentativa de entendimento 

entre indígenas e o Estado, via instituições públicas. Com o passar do tempo, 

devido aos desdobramentos dos interesses de cada região (Rio Marau e Urupadi, 

Rio Andirá e Uaicurapá), e aos conflitos dentro da TI Sateré-Mawé –

principalmente relacionados às invasões da TI – outras associações foram 

criadas. Essas associações também contribuíram no sentido de minimizar 

conflitos e ampliar o sistema de auto gerência do território, como foi o caso dos 

Tuxauas dos rios Marau e Urupadi (TUMUPE); Professores do Rio Marau e 

Urupadi (WOMUPE); Organização das Mulheres Sateré-Mawé (APCISM); 

Agentes Indígenas de Saúde do Rio Marau e Urupadi (MAMUPE) e a Associação 

dos Produtores Indígenas e Cultura Sateré-Mawé (ACCISM) (SILVA, 2014). 
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O povo Sateré-Mawé está auto organizado por meio do Conselho Geral da 

Tribo Sateré-Mawé (CGTSM) (ALVAREZ, 2009). De acordo com o mesmo autor, 

o CGTSM foi fundado no dia 15 de setembro de 1987, é a expressão política da 

união das nações Mawé. O conselho se organiza por meio dos Tu’isa e das 

associações indígenas, e é o instrumento social e comunitário de gestão da TI 

Andirá-Marau Sateré-Mawé. Porém, sua formação só ocorreu em 04 de setembro 

de 1990. Esse mesmo autor, segue afirmando que, as associações e os tuxauas 

compõem a estrutura política e estatutária, protegidos pelo estatuto do CGTSM, 

onde o voto do Tu’isa se equivale ao da sua associação (Figura 9). 

   

 

Figura 9. Organização política das principais associações do povo Sateré-Mawé. Fonte: 
Próprio autor. 

 

 

O conselho é uma instituição consultiva e deliberativa, conforme seu 

estatuto. É o principal meio de interlocução, reinvindicação política junto ao poder 

público e instituições parceiras (ALVAREZ, 2009). Suas ações estão 

fundamentadas nos valores, leis e conhecimentos tradicionais dos Sateré, ou seja, 
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no Porantim9 (Figura 10) e no Wará (a origem de todo conhecimento na tradução 

do Sateré para o Português). Dessa maneira, adere às formas e se harmoniza às 

leis da sociedade contemporânea (ALVAREZ, 2009).  

Os Sateré-Mawé criaram em 1995 o Consórcio dos Produtores 
Sateré-Mawé (CPSM) que é parte integrante e braço econômico 
do CGTSM, sendo as organizações de abrangência política mais 
expressiva do território da TI Andirá-Marau, tendo as outras 
associações que integram o Conselho Geral um papel 
fundamental em regiões (comunidades) mais especificas 
(ALVAREZ, 2009).  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
9 É o símbolo, a memória dos Sateré-Maué. É uma haste de madeira longa com 140 cm, larga 
com 12 cm na ponta de cima, e 5 cm na outra debaixo. É feito de madeira dura, na parte mais 
larga tem gravadas linhas e desenhos geométricos que narram – dizem os Sateré-Maué, de um 
lado os bons acontecimentos da tribo, e do outro lado os fatos ruins (UGGÉ, 1993, p. 92). 

b a 

Figura 10. Tuxaua Evaristo apresentando o Porantim, um 
instrumento sagrado que traduzido significa remo, arma ou memória, 
2013. Fonte: Imagem “a” Bruno Negreiros, 2015; imagem “b” 
SATERE MAWE, 2016. 
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Os sítios e as atividades de subsistência do povo Sateré-Mawé 

 

A agricultura tem assegurado ao longo da história a fartura alimentar dos 

povos indígenas, cultivando uma grande variedade de espécies de plantas, 

medicinais, condimentos, venenos e estimulantes (RIBEIRO, 1995). Desse modo, 

prossegue o autor, superavam a situação de carência alimentar a que estão 

sujeitos os povos pré-agrícolas, que permaneciam, porém, dependentes do acaso 

para obter outros alimentos através da caça e da pesca. O mesmo autor destaca 

a importância dos sítios produtivos: a caça e a pesca abundantes garantiam com 

maior regularidade a sobrevivência do grupo e permitiam manter aldeamentos 

maiores.  

A base econômica e o sustento do Sateré-Mawé estão nos saberes das 

florestas e na “agricultura”. Corroborando esse segundo aspecto, os Sateré-Mawé 

foram classificados como lavradores pacíficos (PEREIRA, 1954). Entretanto, além 

de ótimos agricultores são ainda exímios caçadores e coletores (LORENZ, 1992). 

A mesma autora diz que, no início de século XX escoliam lugares 

preferencialmente nas regiões centrais da mata, próximas às nascentes dos rios, 

para implantarem suas aldeias e sítios, regiões abundantes em caças onde 

encontravam mudas nativas do waraná.  

A produção agrícola representa 76,4% da principal ocupação realizada pelo 

Sateré-Mawé, que habita na Terra Indígena Andirá-Marau (TEIXEIRA, 2005). 

Segundo esse autor, as hortaliças, legumes, tubérculos (mandioca, cará, batata-

doce, jerimum, dentre outros) e o guaraná, integram as principais atividades 

produtivas do povo. Segue ainda dizendo que o beneficiamento dos produtos e 

subprodutos, relacionado aos derivados da mandioca – entre eles a farinha, 

tucupi, farinha de tapioca e a goma (que serve para fazer o beiju) – é um trabalho 

coletivo, que envolve toda família.   

 

A produção de alimentos e dos meios de sobrevivência através do 
trabalho são as formas mais significativas em que uma cultura 
comunica e exprime a própria identidade. O povo indígena dos 
Sateré-Mawé mantém nesse campo matrizes culturais bem 
antigas e genuínas. Numa sociedade primitiva como, de modo 
geral, são as tribos indígenas, a maioria de seus componentes – 
crianças, adultos e velhos – procura o sustento físico e ambiental 
do grupo nos elementos da natureza encontrados na mata e nos 
rios. Colhem o que a natureza produz. Enquanto alguns produtos 



40 
 

se acham ao natural, outros exigem lavoura e transformação 
(UGGÉ, 1993, p. 20). 

 

O guaraná é o produto nobre da economia Sateré-Mawé. Entre os produtos 

comercializados é o que alcança maior valor no mercado, sendo o guaraná o 

principal responsável da organização social e econômica, fato esse que favoreceu 

o aumento da aptidão dos Sateré-Mawé para o comércio (LORENZ, 1992). A 

mesma autora diz que, nos sítios encontra-se além da farinha, que é a base da 

alimentação e também um dos produtos comercializados em larga escala, é 

possível encontrar plantios de subsistência de jerimum, bata doce, cará-branco e 

cará-roxo, espécies frutíferas e, em maior escala, a laranja, se destacando ainda 

as plantações de guaraná. Diz também que, a dieta alimentar é completada por 

beiju, tatacá, caça, pesca e os recursos que coletam como: mel de abelha, 

castanhas, formigas, açaí, leite de amapá, lagartas. De acordo com a mesma 

autora, outros produtos que se destacam são o breu, cipós, arumã, carumã, e 

várias espécies de palha, os quais, além do uso nas comunidades, podem ser 

comercializados nas cidades. Produtos de palha podem ser confeccionado pelos 

homens, através da técnica do tesume10, em peneiras, cestos, tipitis, abanos, 

bolsas, chapéus, divisórias e cobertura das casas. 

                                                           
10 Os Sateré-Mawé designam por tesume o artesanato confeccionado pelos homens (figuras 11 e 12): peneiras, 

cestos, tipitis, abanos, bolsas, chapéus, paredes e coberturas de casas e outros, utilizando como matéria prima 

talos e folhas de carumã, arumã e entre outras (LORENZ, 1992, p. 13). 
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Figura 11. Columbo trabalhado no tesume. Fonte: Lorenz, 1993. 
 

 

 

Figura 12. Seu Antônio Batista, um dos artesãos da comunidade indígena Ilha Michiles, 
iniciando o tesume um paneiro com cipó titica (Heteropsis flexuosa) muito utilizado para 

transporte de produtos da roça, 2015. 

 

A estrutura organizacional econômica e social do povo Sateré-Mawé está 

voltada para os sítios. É nesse espaço que cada família elementar possui suas 

residências, onde concentram os afazeres domésticos (LORENZ, 1992). São 

organizados pelo chefe da família extensa, que é composta pela família dos seus 

filhos e netos. Ele define o que vai ser cultivado, produzido, e os afazeres no sítio, 
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orientando as atividades econômicas dos seus filhos e genros (Figura 13). Ele 

também é o responsável pela organização do puxirum, quando tem a necessidade 

de aumentar a força de trabalho no plantio do roçado ou guaraná, o preparo da 

terra, a limpeza do guaranazal ou seu beneficiamento. Além disso, é responsável 

por providenciar a alimentação de todos no período necessário para a realização 

dessa atividade. Essa unidade familiar pode se transformar em aldeia, se 

aumentar o número de famílias, ou caso seu chefe seja visto como Tuxaua 

(LORENZ, 1992). 

 

A divisão do trabalho, por gênero e idade, para a implantação dos 
sistemas agrícolas tradicionais entre os Sateré-Mawé, não é muito 
definido, já que homens, mulheres e crianças atuam juntos em 
muitas atividades de campo, como capina dos roçados, colheita, 
coleta de recursos silvestres e procura de lenha para a preparação 
dos alimentos. As atividades que envolvem o manuseio dos 
instrumentos como o machado e o fogo para abertura de roças, 
assim como, a coleta de frutos de açaí, são exclusividade 
masculina, enquanto que as atividades que envolvem a 
transformação da mandioca em subprodutos são conferidas às 
mulheres (SALIM, 2012, p. 5). 

 

Podemos observar a dificuldade de se definir as atividades por gênero e 

idade mencionada por Salim (2012), quando acompanhamos integrantes da 

família elementar realizando de descasca da mandioca. Essa atividade envolve a 

participação de homens, mulheres, idosos e crianças (Figura 13), e um dos genros 

do chefe da família extensa, que ficou como responsável por concluir uma das 

etapas do processo de fabricação da farinha: a torrefação (Figura 14). 
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Figura 13. Descasca da mandioca por integrantes da família elementar, comunidade Ilha 
Michiles. Foto: André Zaú, 2015. 

 

 

Figura 14. Processo de torrefação da farinha, por um dos genros do chefe da família extensa, 
Ilha Michiles. Foto: André Zaú, 2015. 

 

A caça e pesca 

 

 Os povos tradicionais das florestas úmidas do mundo, na sua grande 

maioria, têm a caça como uma importante fonte de proteína e subsistência (PUIG, 

2008). O mesmo autor afirma que os povos das florestas tropicais utilizam os 
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mamíferos, peixes e aves, não só como fonte alimento, mas também como uma 

forma de complementar a renda familiar. Na Amazônia brasileira centena de 

milhares de toneladas de carne silvestre são consumidas anualmente pelas 

populações indígenas, ribeirinhas e outros povos que vivem na floresta e dela 

retiram recursos para subsistência (PERES, 2000). Os povos indígenas vêm 

desenvolvendo técnicas e táticas de captura do pescado, que foram 

aperfeiçoadas por muitas centenas de anos, a partir da transmissão desses 

conhecimentos às novas gerações, sendo o pescado uma das suas principais e 

mais importantes fontes de proteína (CABALZAR e CANDOTTI, 2013). Portanto, 

caça e a pesca são atividades vitais para manutenção das famílias, tendo como 

principais formas de adquirir a tão importante proteína, e para ajudar a manter a 

cultura viva nas aldeias. Porém, a perda gradativa da importância dessas 

atividades está relacionada à diminuição drástica dos animais silvestres e do 

pescado nos principais rios das terras Sateré-Mawé (TEIXEIRA, 2005).  

A caça na TI Andirá-Marau, é uma das três mais importantes atividades 

desempenhadas no dia-a-dia das aldeias, sendo praticada predominantemente 

pelos homens (Figura 15). É uma atividade de subsistência, tendo pouco peso na 

economia do Sateré-Mawé. Apresenta uma expressiva variedade de espécies 

como cotia, veado, guariba, paca, jabuti, tatu, porco, macaco, inambu, anta, 

caititu, tucano, queixada, além de tamanduá, preguiça, quati, mutum, capivara e 

outros (TEIXEIRA, 2005). No entanto, o mesmo autor aponta que, em média, 57% 

dos chefes de domicílio entrevistados da Terra Indígena Andirá-Marau, indicam 

que a caça está desaparecendo. Contudo, quando se analisa esses percentuais 

por localidade, o mesmo aumenta para 70% no baixo e alto Rio Marau. Para 

piorar, dos que declararam que caçam, 86% alegaram que a principal causa da 

redução da caça é o aumento populacional dos indígenas.  

Segundo Teixeira (2005), diferentemente da caça, a pesca apresenta um 

percentual mais acentuado de jovens nessa atividade. Para a maioria dos Sateré-

Mawé, a pesca é considerada mais importante do a caça. Segundo o mesmo 

autor, 43% dos chefes de domicilio declararam que a pesca é uma das três 

atividades familiares de subsistência mais importante que praticam. A cada 100 

residências, 85 possuem pelo menos um membro que atua como pescador 

(TEXEIRA, 2005).  
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O mesmo autor alega que os Sateré-Mawé vêm sofrendo 

consideravelmente com a escassez de peixes em sua dieta alimentar, uma vez 

que 58% dos que declaram que alguém da casa pesca, afirmaram também que 

vêm ocorrendo uma redução dos estoques naturais das espécies de peixes na TI 

Andirá-Marau. Continua ainda afirmando que, especificamente no Rio Marau esse 

cenário está ainda pior, já que, dos chefes de domicilio, respectivamente, 81% do 

baixo e 78% do alto Rio Marau asseguram que o pescado vem reduzindo. Os 

Sateré-Mawé citam o aumento populacional como o principal fator da redução do 

pescado em suas terras e, em escala menor, o uso do timbó11 – uma técnica de 

pesca que nos dias de hoje não ocorre mais . Foram citados ainda como possíveis 

causas do desaparecimento dos peixes, o uso de malhadeira e outras de menor 

relevância. 

                                                           
11 Cipó trepador encontrado nas mais diversas regiões brasileiras, considerado venenoso, 
contém uma toxina capaz de asfixiar e matar peixes em poucos minutos (REDETEC, 2015). 

Figura 15. Caçadores da comunidade Nova Esperança "a" e animais caçados ‘b”, TI Andirá-
Maraú, 1985. Fonte: Lorenz, Marau, 1978 a 1985. 

a b 
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A cultura de confeccionar instrumentos e práticas tradicionais de pesca e 

caça (arco e flecha, arapucas, matapi, cacuri), que alguns povos indígenas 

desenvolveram ao longo de sua história, vem sofrendo mudanças significativas 

nas últimas décadas, sendo substituídos por apetrechos modernos que 

intensificam o uso e exploração dos recursos naturais (SANTANA, 2013). De 

acordo com o mesmo autor, antes essas técnicas eram aperfeiçoadas pelas 

experiências vivenciadas na região onde cada comunidade habita, de maneira 

que cada técnica e apetrecho era utilizado de acordo com um período do ano, 

sofrendo forte influência da sazonalidade, bem como das espécies que se 

pretendia capturar e do ambiente de captura, seguindo desta forma um conjunto 

de regras necessárias à sua eficácia, permitindo uma exploração mais eficaz e, 

pelo menos em tese, mais sustentável.  

 

Terra Indígena Andirá-Marau: demarcação e redução do território ancestral 

 

A criação de espaços especialmente protegidos tem sido uma estratégia 

bastante difundida em nível mundial para a conservação da natureza, 

principalmente frente ao crescente processo de ocupação desordenado e da 

exploração predatória de recursos naturais característicos do mundo moderno 

(SMITH e GUIMARAES, 2010). Em 2010, na Amazônia Legal, existiam 414 Terras 

Indígenas (TIs), correspondendo a um total de 1.086.950 km² (21,7% do território 

amazônico). Essa extensão territorial equivale a 98,6% das TIs do Brasil. Nessas 

TIs da Amazônia legal há 173 povos conhecidos, com uma população aproximada 

de 250.000 pessoas, não levando em consideração as TIs que não foram 

reconhecidas e os índios que residem em áreas urbanas (VERÍSSIMO, et al., 

2011). 

A Terra Indígena Andirá-Marau, faz parte dessa estatística, pois foi 

regularizada pelo decreto nº 93.069 de 06 de agosto de 1986, que demarca em 

uma superfície territorial de 788.528,38 hectares com um perímetro de 477,727 

km, situada na divisa entre os estados do Amazonas e Pará (TEIXEIRA, 2005). 

Abrange áreas dos municípios amazonenses de Parintins (30.994ha), Maués 

(148.622ha) e Barreirinha (143.044ha), e dos municípios paraenses de Aveiro 

(115.253ha) e Itaituba (350.615ha) (Figura 16). Segundo o mesmo autor, o 

processo de demarcação foi iniciado em 1978, quando foi realizada a delimitação 
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da área por técnicos da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), sob orientação dos 

líderes indígenas Raimundo Ferreira da Silva (Dico), Donato Lopez da Paz, Emílio 

Tibúrcio e Manoelzinho. No entanto, durante dois anos, os trabalhos foram 

interrompidos, período em que os Sateré-Mawé sofreram várias ameaças de 

invasão do seu território (TEIXEIRA, op. cit.). 

 

Entre 1762 e 1763, segundo se lê no IX vol. (1847) da R.I.H.G do 
Rio, o monge beneditino Fr. João de S. Jo´se, descrevendo sua 
visita ao sertão, confirma, em parte, que essa tribo dos Maués 
vivia outrora na área giográfica que acima delimitamos, apoiados 
na história e nas narrativas de viajantes e catequistas: “E correndo 
as ribeiras do Tappajós de parte do leste, fazendo da ultima 
cachoeira viagem de um dia, se chaga ao sitio que pela terra 
dentro se acha já a nação Magues...” Diversos fatores – guerras, 
moléstias, prolongadas estiagens ou calamitosas inundações – 
deveriam ter concorrido para o deslocamento dos índios Maués, 
da remota área geográfica que lhes assinalamos para a área 
atual, onde continuam a sua organização social e econômica, 
graças à utilidade do principal produto de sua lavoura – o guaraná 
(PEREIRA, 1954, p. 14).  

 

 

Figura 16. Terra Indígena Andirá-Marau. Fonte: Consorcio dos Produtores Sateré-Mawé 
(CPSM), 2016. 
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Segundo relatos dos velhos Sateré-Mawé, seus ancestrais habitavam em 

tempos imemoriais o vasto território entre os rios Madeira e Tapajós (Figura 17), 

delimitado ao norte pelas ilhas Tupinambaranas, no Rio Amazonas e, ao sul, pelas 

cabeceiras do Tapajós (LORENZ, 1992).  

 

 

Figura 17. Terra ancestral do povo Sateré-Mawé segundo a história oral. Fonte: 

Lorenz, 1992. 
 

Segundo relatos de viajantes, desde o século XVIII o território dos Sateré 

vem sendo reduzido aos poucos (LORENZ, 1992). A autora continua, expondo 

que essa redução ocorreu devido alguns fatores que ocorreram ao longo da 

história como: a chegada das tropas de resgate, que percorreram por grandes 

áreas na região Amazônica; a implantação de missões jesuítas e carmelitas ao 

longo dos principais rios e tributários da região; a busca desenfreada pelas 

chamadas drogas do sertão; a exploração da borracha durante o século XIX e 

início do XX e, por fim; a expansão econômica das cidades de Maués, Barreirinha, 

Parintins e Itaituba para o interior dos municípios, aumentando o número de 

invasores que buscavam a extração dos abundantes recursos naturais, terras 
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para fazendas, possibilidades de garimpos, e o domínio econômico dos Sateré-

Mawé através de regatões (Figura 18).  

 

 

Figura 18. Território tradicional dos Sateré-Mawé segundo sua história oral e 
relatos dos viajantes (Séc. XVIII). Fonte: Lorenz, 1992. 

 

Das terras ancestrais, os Sateré-Mawé mantiveram somente o coração da 

área de seleção do guaraná, “as terras altas” (ISA, 2000). O povo Sateré-Mawé 

que habitava a região que se estendia do rio Tapajós no estado do Pará aos rios 

Amazonas e Madeira no estado do Amazonas, atualmente referem-se à 

localidade na margem esquerda do Tapajós como Nusoken12 o lugar de sua 

origem que eles chamam de “o Éden”, lugar da morada de seus ancestrais míticos, 

que ficou fora do território demarcado os Sateré-Mawé, uma região de floresta 

densa e pedregosa “lá onde as pedras falam” (PEREIRA, 1954; LORENZ, 1992). 

Mas devido às inúmeras guerras com os Munduruku e Parintintim, cabanagem e 

                                                           
12 Os lagos e rios piscosíssimos que irrigam as terras em que viveram outrora os Maués e, bem assim, as 

florestas e campinaranas ricas em caças, de toda espécie, deveriam constituir, numa época mais remota, uma 

paisagem magnífica para as atividades desse povo. A representação panteísta do Nuçoquem – sítio onde se 

encontra todas as plantas e animais úteis aos Maués, segundo a lenda do guaraná – deveriam corresponder, 

outrora, ao território por eles ocupado. (PERREIRA, 1954, p. 12).  
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o contato com os “colonizadores”, os Sateré-Mawé perderam grande parte de seu 

território original (PEREIRA, 1954; LORENZ, 1992; UGGÉ, 1993).  

 

“Nessa época havia muita pressão por parte dos invasores 
portugueses que tentavam de qualquer forma dominar os 
indígenas, pelo que a gente sabe, até mesmo uma boa 
contribuição da religião jesuíta, que chegaram junto naquele 
tempo. Subiram o Rio Andirá, o Rio Mariacuã, tudo por aí vieram 
passando na luta, as vezes eles conseguiam barrar um pouco, 
outras vezes os invasores tinham um resultado melhor, foi nesse 
tempo que eles habitaram vários locais para realizar a preparação 
para enfrentar os invasores, um desses locais é ali no Ponto Alto, 
que é perto do Pedreiro, lá eles dizem que cavaram vários buracos 
grandes para se protegerem dos tiros dos canhões” (SANTOS, 
Josibias A. Ilha Michiles, 5 jul. 2015. Entrevista concedida a 
Anndson Brelaz de Oliveira).  

 

Viajantes da época confirmam que de fato houve redução do território 

pertencente aos Sateré-Mawé (Figura 19). Era comum encontrar esse povo, a 

partir do século XVIII, mencionando como território tradicional dos Sateré-Mawé a 

área compreendida pelos rios Marmelos, Sucunduri, Abacaxis, Parauari, Amana 

e Mariacuã (LORENZ, 1992). Esses relatos confirmam também, o que já foi citado 

por outros autores: que as cidades de Maués, Parintins e Itaituba foram fundadas 

sobre sítios Sateré-Mawé, coincidindo com passagens da história oral deste povo 

(ISA, 2000). Desta forma, os Sateré-Mawé foram confinandos nos limites de seu 

territorial atual, à medida que o homem branco adentrava na Amazônia, 

(PEREIRA, 1954). Abandonaram as suas aldeias, que ficavam próximas às 

margens dos rios, para habitar regiões mais centrais nas florestas e as cabeceiras 

dos rios (TEIXEIRA, 2005). Desta forma, os Sateré-Mawé, de acordo com a 

tradição, ficaram conhecidos como índios da floresta, do “centro”, como eles 

falam, se referindo à parte central da floresta, próxima às cabeceiras dos rios. 

Além disso, o mesmo autor descreve que, os principais rios: Mariacuã, Andirá, 

Urupadi, Araticum, Maués-Açu, Abacaxi; e os paranás13: do Ramos e Urariá, eram 

os lugares escolhidos, por fornecerem ótimas condições para uma variada 

alimentação, garantindo a segurança alimentar com caça, peixes, espécies 

                                                           
13 Paraná é uma palavra tupi-guarani que define um braço de rio, largo e extenso, que forma uma ilha, e 
que encontra o mesmo rio mais adiante 
(http://www.dicionarioinformal.com.br/significado.php/paran%C3%A1/6252/). 
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vegetais, como palmeiras de açaí, tucumã, pupunha, bacaba, patauá, outros 

vegetais e o guaraná (LORENZ, 1992).  

 

 

Figura 19. Terra que foi demarcada para o povo Sateré-Mawé - TI Andirá-Marau. 

Fonte: Lorenz, 1992. 
 

É possível observar outro fluxo migratório do povo Sateré-Mawé nos 

últimos anos, saindo das cabeceiras para formar grandes adensamentos 

comunitários nas margens dos rios (ALMEIDA, 2007). O autor expõe que, com a 

chegada dos brancos em busca de guaraná, petróleo e borracha, foram se 

formando comunidades, que mais tarde tornaram-se cidades. Essa “invasão de 

território” acabou obrigando as aldeias a migrarem do centro da floresta, região 

próxima às nascentes e abundantes em caça, para as margens do Rio Marau. 

 

A proliferação de aldeias situadas nas margens dos rios Marau e 
Andirá vem ocorrendo há aproximadamente oitenta anos, e se 
deve às interferências na vida tradicional dos Sateré-Mawé, 
ocasionadas pelas missões religiosas, pelo extinto SPI (Serviço 
de Proteção ao Índio), pela FUNAI (Fundação Nacional do Índio), 
pela pressão dos regatões e pelas epidemias. Todos esses 
fatores levaram os Sateré-Mawé a terem vontade de ficar mais 
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próximos das cidades de Maués, Barreirinha e Parintins 
(LORENZ, 1992, p. 24). 

 

 Ratificando praticamente de forma literal o que foi citado por Lorenz (1992), 

Teixeira (2005) diz que nos últimos oitenta anos as comunidades indígenas 

Sateré-Mawé, vêm sofrendo mudanças expressivas com relação ao aumento do 

número de comunidades concentradas nas margens dos Rios Andirá e Marau, 

cada vez mais próximas às cidades, o que vêm interferindo no modo de vida 

tradicional desse povo.   

  

Nos últimos oitenta anos, uma série de fatores vem provocando a 
multiplicação e estabelecimento das comunidades/aldeias, nas 
margens dos rios Andirá e Marau, em localidades mais próximas 
às cidades, provocando mudanças significativas na sua 
localização tradicional, consequentemente, no modo de vida do 
povo Sateré. Dentre esses fatores, podemos mencionar a 
interferência das missões religiosas (tanto católicas, quanto 
evangélicas), do órgão oficial encarregado de garantir a 
preservação das Terras Indígenas (inicialmente o Serviço de 
Proteção ao Índio – SPI e, posteriormente, a sua sucessora, a 
Fundação Nacional do Índio – FUNAI), dos regatões e das 
epidemias (TEIXEIRA, 2005, p. 21-22). 

 

Os indígenas das antigas aldeias Araticum Velho e Terra Preta, que 

situavam-se na cabeceira do Rio Andirá, foram responsáveis pela formação das 

outras aldeias encontradas hoje no rio (ISA, 2000). Segundo a mesma entidade, 

da mesma forma, a Aldeia Marau Velho, que se localizava na nascente do Rio 

Marau, foi o centro que fundou as aldeias situadas nesse mesmo rio; bem como 

originou as aldeias que existiam nos rios Miriti, Manjuru e Urupadi. Essas três 

aldeias desapareceram em torno da década de 20, mas ainda podemos observar 

seus sinais na história e na floresta (ISA, op. cit.). 

 

Problemas ambientais na TI Andirá-Marau  

 

Hoje os Sateré-Mawé e muitas outras etnias vivem uma relação 
interétnica com a sociedade envolvente em função da luta pela 
vida. Muitos povos indígenas tiveram que encontrar novas formas 
de inserção social. Somente a demarcação da terra não foi 
suficiente. Esse processo fomentou um surgimento de um 
movimento indígena que tomou feições em numerosas 
organizações (NASCIMENTO, 2010).  
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A Constituição Federal de 1988 foi um instrumento essencial para a 

regularização e a expansão das áreas destinadas aos povos indígenas. O art. 231, 

caput, da Constituição Federal de 1988 assim estabelece: 

 

São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as 
terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União 
demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens 
(BRASIL, 1988, p. 83). 

 

Como foi realizado o processo da demarcação do Terra Indígena Andirá-

Marau, e o direito garantido na constituição sobre as terras que tradicionalmente 

ocupavam? Como a sobreposição da TI Andirá-Maraú com as UC’s, tem afetado 

a sustentabilidade ambiental do povo Sateré-Mawé, e como essas questões tem 

ferido os direitos assegurado pela constituição? Essas são teses que precisam 

ser analisadas, assim como, outros questionamentos que estão na Proposta de 

Emenda Constitucional (PEC) Nº 215 que, apesar de inconstitucional, não é a 

única ameaça a merecer a atenção. Existem milhares de ropostas legislativas que 

prevêm a retirada de direitos dos povos indígenas e/ou os direitos ambientais. 

Na década de 1970 a Amazônia foi marcada por grandes projetos, que 

visavam à integração da região com o resto do país, com o intuito do 

“desenvolvimento” nacional. Esse processo foi incentivado através da construção 

de estradas, barragens, exploração de minérios e até petróleo. Mobilizaram 

diferentes frentes de expansão, apresentando o mesmo resultado para diversos 

grupos indígenas: doenças infectocontagiosas, doenças sexualmente 

transmissíveis, malária, fome, estigmatização das identidades indígenas e 

dependência (ALVAREZ, 2004). Esse mesmo autor diz que, frente a tal quadro, o 

Conselho Indigenista Missionário (CIMI), militantes da igreja de base, 

impulsionaram a criação de um movimento social indígena a partir da realização 

de assembleias interétnicas. Esse movimento buscou contrapor a falsa oposição 

criada, na qual os interesses das populações tradicionais eram contrários àquilo 

que era considerado “progresso”. Nesse embate ideológico, povos indígenas e 

aqueles que defendiam seus direitos eram estigmatizados e denominados de 

vilões do “desenvolvimento”, agentes do “atraso” (CARNEIRO e SOUZA, 2009). 

Os autores seguem dizendo que o futuro das comunidades indígenas, assim 

como, a integridade das florestas e dos recursos naturais nelas existentes 
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dependerá, cada vez mais, do contexto territorial, social, econômico e cultural em 

que essas comunidades estão inseridas, bem como da sua capacidade de gerir o 

conjunto das suas relações com a sociedade brasileira.  

Desde a década de 1990, sobretudo a partir da criação do PPTAL14 e do 

PDPI15 os conceitos de gestão, manejo e proteção de Terras Indígenas são alvo 

de variadas interpretações e propostas, que envolvem povos indígenas, 

especialistas, organizações parceiras e órgãos de Estado. Na avaliação do PDPI, 

os problemas ambientais em Terras Indígenas estão, via de regra, associados aos 

seguintes fatores:  

 

1) redução das terras originais ocupadas, acarretando a 
intensificação da exploração dos recursos; 2) aumento 
populacional em terras que são, por lei, finitas; 3) substituição de 
formas tradicionais de uso de recursos naturais por outras, mais 
intensas; 4) demanda externa por recursos existentes nas Terras 
Indígenas, aumentando a intensidade de exploração por índios e 
terceiros; e 5) novas demandas dos índios por bens 
manufaturados (apud Miller, 2008: 2) (VERÍSSIMO, et al., 2011).  

 

Ao longo da história do povo Sateré-Mawé houve momentos difíceis para 

manter a integridade do território frente às inúmeras invasões como: projeto da 

construção de uma estrada que interligasse os municípios de Maués e Itaituba, 

que iria retalhar ao meio a terra indígena, e a que ganhou mais repercussão até a 

nível internacional (Figura 20), a invasão da TI Andirá-Marau pela empresa Alf 

Aquitaine para fazer prospecção petrolífera (UGGÉ, 1993). A empresa francesa 

Elf Aquitaine, estatal de petróleo na França, fez “um acordo” com a Petrobras e a 

Funai e iniciou uma pesquisa sismográfica no Rio Andirá, em 1981, chegando 

também as proximidades do Rio Marau (ALMEIDA, 2007). 

  

                                                           
14  Programa Integrado de Proteção às Populações e Terras Indígenas da Amazônia Legal (PPTAL) 
15 Em 2001, por meio da cooperação internacional (PPG7), foi criado (e encontra-se hoje em fase final de 

avaliação), o Projeto Demonstrativo dos Povos Indígenas (PDPI), sediado em Manaus e realizado pela 

Secretaria de Coordenação da Amazônia (SCA) do MMA. 
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Figura 20. Sateré-Mawé Dico uma das lideranças do povo na frente contra a invasão 
da empresa francesa Elf Aquitanie, em Genabra para firmar um acordo, vira notícia a 
nível internacional, 01 de agosto de 1984. Fonte: O Nativo, 1984. 

 

O mesmo autor diz que, a empresa invadiu a área com equipamentos 

pesados, de prospecção, derrubou muitas árvores e abriu perto de 40 clareiras 

dentro do território. A prospecção consistia em enterrar explosivos com fios que 

chegavam até a superfície e, depois, provocar uma explosão subterrânea (Figura 

21). Eram realizadas cerca de 20 explosões por dia e, obviamente, isso acabou 

com a caça na região e aterrorizou os índios.  
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Figura 21. Empresa Alf Aquitania realizando atividade de prospecção petrolífera na Terra 

Indígena Andirá-Marau, 1981. Fonte: Ghislaine Morel, 1983. 

  

Esse autor segue ainda afirmando que, além disso, houve mais um fator 

que pesou bastante: em muitos lugares, a Elf provocava a explosão e chegava à 

conclusão de que ali não havia petróleo. Então, abandoava o local sem retirar os 

restos de explosivos ou os fios. Os índios tiraram o pó explosivo, que estava no 

subsolo, e levaram para as aldeias, onde as mulheres Sateré-Mawé descobriram 

que o pó matava formigas. Eles começaram a espalhar aquilo na aldeia e vários 

índios morreram, especialmente crianças (ALMEIDA, 2007).  

 

[...] essas invasões podemos citar o projeto de construção da estrada 
Maués/Itaituba, que tinha por objetivo ligar Maués ao sul do país e que 
cortaria a Terra Indígena ao meio, impossibilitando, assim, a 
demarcação de acordo com o traçado exigido pelos índios. Após a 
constatação de uma série de irregularidades, esse projeto foi 
embargado. Outras invasões importantes foram as realizadas pela 
empresa francesa de petróleo Elf-Aquitaine, durante os anos de 1981 e 
1982. Interessada na exploração desse mineral, realizou estudos 
sismológicos que causaram grandes prejuízos à flora e fauna da área. 
Além disso, provocaram a morte de alguns Sateré-Mawé com a 
detonação de cargas de dinamite enterradas naquela área (TEXEIRA, 
2005, p. 21-22). 

 

As perdas para o Sateré-Mawé prosseguiram mesmo após a retirada da 

empresa, já que a mesma deixou 82 clareiras, mais de 344 km de áreas 
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desmatadas e picadas com inúmeras cargas de dinamites (Figura 22). A utilização 

das dinamites nas nascentes e nos rios pode ter contribuído para o 

desaparecimento do pescado (LORENZ,1992).  

 

 

Figura 22. Área de desmatada pela empresa francesa de petróleo Elf-Aquitaine, na região 
do Rio Andirá. Fonte: Ghislaine Morel, 1983.  

 

A historiografia relata que aldeias inteiras dos Sateré-Mawé foram 

destruídas por seringalistas que cobiçavam os ricos seringais de suas terras. A 

área habitada pelos Sateré-Mawé continua sendo procurada pela quantidade de 

produtos vegetais, animais e minerais encontrados em suas terras, com valor 

comercial expressivo (SILVA, 2010). No período da exploração da borracha 

existiam seringueiros vindos da região de Itaituba-PA, que devastaram aldeias 

inteiras dos Sateré-Mawé e ocupavam suas terras (UGGÉ, 1993). O autor 

continua dizendo que, além dos seringueiros, existiam os madeireiros, 

garimpeiros, epidemias e doenças que reduziam ainda mais, o habitat das 

comunidades Sateré-Mawé. Comerciantes (regatões), patrões para exploração do 

pau-rosa (Aniba rosiodora Duck), da farinha e de produtos como tesume, 

aumentaram o sofrimento e a dependência dos índios em relação aos 

“civilizados”.  

Relatos descrevem, já na década de sessenta, a exploração do pau-rosa 

na TI Sateré-Mawé (Raimundo Pio de Carvalho Lima no relatório obediência a 
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O.S. I nº 24/66, de 26 de setembro 1966 do Ministério da Agricultura). Esse 

documento relata que, depois de uma longa viagem até a aldeia Vila Nova do Rio 

Andirá e de caminhar por 10 km na floresta, o fiscal Raimundo Lima e os indígenas 

chegam ao local onde funcionava uma usina clandestina de pau-rosa (Figura 23), 

que atuava há oito anos dentro do território indígena. O fiscal descreve que 

encontraram no local, cortado e empilhado, uma quantidade muito grande de pau-

rosa, e que estimou o montante em 40 toneladas, pronta para transporte, que era 

realizado com caminhões em uma estrada no meio da floresta.  

 

Figura 23. Usina clandestina de pau-rosa, explorando os recursos naturais no 
território indígena Sateré-Mawé. Fonte: Raimundo Pio de Carvalho Lima, 
1966. 
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Sobreposição das terras indígenas 

 

As unidades de conservação (UC) têm como principal objetivo a 

preservação dos recursos naturais, habitats e ecossistemas do território nacional 

e das águas jurisdicionais, em determinado espaço e com uma administração 

específica (BRASIL, 2000). A criação das UCs é de responsabilidade do poder 

público federal, estadual e municipal, mas para isso são necessários estudos 

técnicos e consulta pública na área que se pretende implantar uma UC. As UCs 

favorecem o uso sustentável dos recursos naturais garantindo o desenvolvimento 

de atividades socioeconômicas sustentáveis, tanto aos povos tradicionais que 

dentro da reserva como as comunidades do entorno (BRASIL, 2016). 

Segundo a lei Nº 9.985, de 18 de julho de 2000 e com base no Ministério 

do Meio Ambiente as UCs dividem-se em dois grupos: 

 

Unidades de Proteção Integral: a proteção da natureza é o principal 
objetivo dessas unidades, por isso as regras e normas são mais 
restritivas. Nesse grupo é permitido apenas o uso indireto dos recursos 
naturais; ou seja, aquele que não envolve consumo, coleta ou dano aos 
recursos naturais. Exemplos de atividades de uso indireto dos recursos 
naturais são: recreação em contato com a natureza, turismo ecológico, 
pesquisa científica, educação e interpretação ambiental, entre outras. As 
categorias de proteção integral são: estação ecológica, reserva 
biológica, parque, monumento natural e refúgio de vida silvestre. 
Unidades de Uso Sustentável: são áreas que visam conciliar a 
conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais. 
Nesse grupo, atividades que envolvem coleta e uso dos recursos 
naturais são permitidas, mas desde que praticadas de uma forma que a 
perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos 
ecológicos esteja assegurada (BRASIL, 2016).  

 

Tendo em vista, a conservação da natureza e proteção da floresta, 43% da 

Amazônia legal está ocupada por Unidades de Conservação (22%) e Terras 

Indígenas (21%), equivalente a 2,1 milhões de quilômetros quadrados, 

considerando apenas áreas no continente e descontando-se as sobreposições 

entre TIs e UCs (CARNEIRO, 2009). Quase a totalidade da extensão das TIs do 

Brasil (99%) estão na Amazônia Legal (FANY, 2004). E segue dizendo que nesse 

território se encontra 60% da população indígena brasileira e que, desta forma, 

subentendesse que os 40% restante estão distribuídos em 1% da extensão 

territorial total das TIs do Brasil, e que isso tem agravado ainda mais os problemas 

socioambientais nessas regiões do país. O mesmo autor diz que, as 
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sobreposições das UCs nas TIs não precisariam gerar incidência de confrontos, 

mas sim proporcionar uma proteção extra as terras. Entretanto, segue dizendo 

que não é o que vemos na prática, visto que os conflitos mais recentes são 

aqueles incidentes da demarcação de TIs em UCs de uso sustentável. Os 

problemas acontecem quando comunidades não indígenas tentam acessar os 

recursos naturais da TI em área sobreposta a uma UC. Por outro lado, quando o 

manejo regulado do uso do recurso natural, realizado através do processo longo 

de muitas reuniões, com intenso diálogo entre as comunidades e pesquisadores 

da UC, visando à sustentabilidade ambiental, mesmo com a sobreposição, as 

comunidades indígenas passam a ter direitos da utilização exclusiva do território 

e sem exceções para o uso tradicional dos recursos (FANY, 2004). O autor segue 

dizendo que, enquanto as duas frentes lutam pelo direito do usufruto do território, 

os invasores aproveitam para fazer a supressão predatória dos recursos naturais 

tanto das UCs quanto as TIs. 

Os limites territoriais da TI Andirá-Marau se sobrepõem à duas unidades de 

conservação. Uma é Floresta Nacional do Pau Rosa, uma unidade de 

conservação de uso sustentável (Figura 24), que se superpõe na parte sudoeste 

da TI, pertencente ao estado do Amazonas; e a outra é uma UC de proteção 

integral: o Parque Nacional da Amazônia, que está localizada na parte sul da TI, 

mais precisamente nos limites do território paraense, no município de Itaituba 

(SILVA, 2014). As áreas que estão em sobreposição correspondem a 14% 

(110.698 ha) do TI Andirá-Marau, sendo que 3% (20.105 ha) com o Parque 

Nacional da Amazônia e 11% (90.593 ha) a com a Floresta Nacional do Pau Rosa 

(FANY, 200416). 

 

                                                           
16 Não foram encontrados dados mais recentes sobre a sobreposição da TI Andirá-Marau com as 
UC’s Floresta do Pau Rosa e Parque Nacional da Amazônia. 
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Figura 24. Sobreposição da TI Andirá-Marau com as UC’s Floresta Nacional do Pau Rosa e 
Parque Nacional da Amazônia. Fonte: FANY, 2004. 

 

Além dos problemas com desmatamento, crescimento populacional e 

aumento do lixo nas comunidades na região nordeste da TI Andirá-Marau, as 

redondezas do Rio Uaicurapá vêm sofrendo com intenso desmatamento, 

presença de serrarias ilegais e com o desenvolvimento da agropecuária, 

acarretando em grande redução dos recursos naturais. A relação da TI Andirá-

Marau com entorno deve ter uma vigilância redobrada, e essa deve atuar 

diretamente nos principais vetores de pressão (ISA, 2000).  

Em tese, nessa região, as TIs têm desempenhado um papel muito 

importante na conservação, pois o desmatamento nas terras indígenas 

corresponde apenas a 1,3% da área, sendo que 93% desse desmatamento não é 

realizado por indígenas (CARNEIRO, 2009). Porém, existem TIs que estão 

sofrendo fortes ameaças das madeireiras e grileiros, estando os casos mais 

críticos relacionados a proximidade com rodovias, pois essas facilitam o acesso 

nos territórios indígenas (CARNEIRO, op. cit.). O mesmo autor defende a 

eficiência das TIs e UCs em reduzir o desmatamento, mas diz que, se não houver 

uma efetiva fiscalização e um plano que impeça o avanço do desmatamento, 

lugares até então bem preservados sofrerão forte pressão e todo o esforço se 

tonará em vão. Nesse contexto, um balanço geral do desmatamento mostra que 
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as TIs são as áreas que sofrem pressão do desmatamento (Figura 25). Podemos 

observar em destaque a Terra Indígena Andirá-Marau, que também vem sofrendo 

com os desmatamentos, principalmente no território que pertence ao estado do 

Pará, a partir do “arco do desmatamento”, que vem avançando em direção ao 

território dos Sateré-Mawé (CARNEIRO, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Figura 25. Mapa da pressão do desmatamento nas TIs. Fonte: CARNEIRO, 2009. 

 

Os Sateré-Mawé e a luta pela sustentabilidade  

 

O processo de demarcação das terras indígenas fomentou o surgimento de 

um movimento indigenista, que se expressa através de numerosas organizações 

fomentando estreitas relações com ONGs (ALVAREZ, 2004, p. 12). As 

associações desenvolvem um papel político-pedagógica, através da qual o 

movimento indigenista obtém sua importância a partir da apropriação do universo 

ideológico de seus aliados (ALBERT, 1997; RAMOS, 1998). Os mesmos autores 

dizem que, o método de influência mútua com a sociedade envolvente levou a 

que, por empréstimo, conceitos como “luta ecológica”, “desenvolvimento 

sustentável” e “auto-gestão” das terras indígenas, fossem trazidas para discursos 

de lideranças indígenas. 

Terra Indígena 
Andirá-Marau 
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A partir da década de 1990, com o avanço formal das garantias 

constitucionais e das demarcações das Terras Indígenas, o desafio político se 

volta para a criação e a consolidação participativa de mecanismos de gestão, 

manejo e proteção das TIs (VERÍSSIMO et al., 2011). Em 2008, no âmbito do 

Ministério do Meio Ambiente, foi estabelecida a Política Nacional de Gestão 

Ambiental em Terras Indígenas (PNGATI), norteada pela implantação de ações 

de apoio aos povos indígenas na gestão e manejo sustentável dos recursos 

naturais de suas terras legalmente reconhecidas. Seu objetivo é contribuir, 

prioritariamente, com a proteção dos territórios e das condições ambientais 

necessárias à reprodução física e cultural, bem como ao bem-estar das 

comunidades indígenas (VERÍSSIMO et al., 2011). O mesmo autor faz uma crítica 

a forma de desenvolvimento do país, previstos no Programa de Aceleração do 

Crescimento do Governo Federal (PAC). Aquele programa, além das pressões 

históricas e a ambição da sociedade envolvente, novas hidrelétricas, estradas, 

portos, mineração, entre outras ações, acarretarão em novos impactos, que 

intensificarão ainda mais as pressões sobre os povos indígenas da região. O 

mesmo autor é enfático em expor que a consolidação e ampliação dos processos 

de gestão participativa devem ser encaradas como uma necessidade de primeira 

urgência, demandando uma autoanálise do estado real de como se encontram as 

TIs, partindo do protagonismo dos indígenas com apoio das instituições parceiras 

e entidades governamentais, e estabelecendo as estratégias de gestão, manejo e 

proteção, tendo em vista conservação ambiental e o uso racional dos recursos 

naturais. Corroborando com essa assertiva, Smith e Guimaraes (2010) afirmam 

que, para que um projeto seja aplicado pelos povos indígenas, é necessário 

envolver características de sua cultura, e que seus planos de vida sejam 

colocados em prática, como uma etapa metodológica da gestão ambiental. Citam 

ainda a importância da criação de um fundo de investimento no âmbito da política, 

que possa contribuir para o sucesso do projeto.  

Conforme supracitado, o povo Sateré-Mawé tem como principais atividades 

econômicas a agricultura e o extrativismo. E tal condição demanda diversas ações 

para o fortalecimento dessas atividades, em consonância com a preservação da 

biodiversidade, e do patrimônio histórico e cultural (ISA, 2000). Para isso, criaram 

em 1995 o Consórcio dos Produtores Sateré-Mawé – CPSM, que é parte 

integrante do CGTSM, para tutela e valorização dos produtos agroflorestais da 
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Terra Indígena Andirá-Marau – reconhecida como santuário ecológico e cultural 

do waraná. Esse consórcio busca assumir o papel do propulsor econômico para 

a autogestão da TI, financiando uma série de ações que têm como objetivo a 

criação de um plano de manejo e desenvolvimento sustentável (ALVAREZ, 2004). 

Com a autogestão o CGTSM tem expectativa de desenvolver estratégias para 

manter, recuperar e fortalecer um espaço antrópico caracterizado por uma 

economia suave, que se propõem a proteger o exclusivo banco genético do 

guaraná existente no mundo (ISA, 2000). 

A partir das experiências do Centro de Trabalho Indigenista (CTI), criou-se 

o projeto Waraná, com a finalidade de colocar produtos Sateré-Mawé no mercado 

transnacional, com o apoio da Associação de Consultoria e Pesquisas Indianistas 

da Amazônia (Acopiama). Os recursos são divididos em três partes: a primeira vai 

para os produtores, que rebem valores mais juntos por suas produções; outra 

parte vai para o financiamento das atividades do CGTSM, seja a organização 

política como o apoio financeiro a outros projetos; e por fim, a terceira perte vai 

para o pagamento de bolsas de estudos para universitários Sateré-Mawé na 

cidade de Manaus (ALVAREZ, 2009). Porém, essa organização não é suficiente 

para acabar com a exploração dos regatões (Figura 26), pois os mesmos, em 

resposta, inflacionam os preços dos produtos por eles comercializados (ISA, 

2000). 
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Figura 26. Barco regional realizando comércio de compra, venda e troca na Terra 
Indígena Andirá-Marau, 2016. Fonte: próprio autor. 

Umas das principais ações do projeto Waraná na Terra Indígena Andirá-

Marau foi o resgate do processo tradicional de produção e beneficiamento do 

guaraná realizado pelo mais velhos. Essa técnica se dá através uso dos fornos de 

barro para o processo de torrefação do guaraná, substituindo ao longo do tempo 

os fornos de ferro utilizados. Isso acabou revivendo um artesanato tradicional que 

estava correndo o risco de se perder: a confecção de panelas e utensílios de 

cozinha de barro; bem como o plantio de guaraná e mandioca consorciado com 

espécies de plantas nativas (ISA, 2000). A mesma organização diz que, o projeto 

Waraná, através da Associação das Mulheres Indígenas Sateré-Mawé (AMISM), 

de forma pioneira, iniciou a coleta seletiva do lixo (pilhas e plástico), com a 

finalidade de controle sanitário e para evitar a contaminação do solo e corpos 

hídricos. 

O projeto Waraná, visando somar esforços às ações que estão sendo feitos 

pelos Sateré-Mawé em prol do etnodesenvolvimento da TI Andirá-Marau, hoje 

conta com o apoio da Associação dos amigos do INPA (ASSAI), em parceria com 

a Secretaria de Estado da Produção Rural (SEPROR) e com patrocínio da 

Petrobrás (MORATO e YASBEK, 2016). Esses mesmos autores seguem expondo 

que o objetivo central do projeto é promover a conservação dos recursos naturais, 

aumentar produção de alimentos e a geração de renda, através da implantação 



66 
 

de atividades produtivas sustentáveis, da recuperação das áreas degradadas nas 

comunidades indígenas, e através dos conhecimentos agroecológicos em 

harmonia com as práticas de cultivos tradicionais, bem como a partir da 

implantação de sistemas agroflorestais, do manejo de sementes de espécies 

florestais nativas e da sensibilização ambiental nas comunidades dos rios 

Uaicurapá, Andirá e Marau na Terra Indígena Andirá-Marau. 

Outros projetos importantes são desenvolvidos pelo CPSM, através do 

projeto Waraná (ISA, 2000). Dentre eles, a entidade destaca a implantação da 

meliponicultura (criação de abelhas nativas sem ferrão) na TI Andirá-Marau. Esse 

projeto foi pensando como uma forma de contribuir para a segurança alimentar e 

para a produção de remédios caseiros, como também para aumentar a 

produtividade dos guaranazais através da polinização. Com isso, espera-se 

reduzir a pressão da extração predatória para venda de mel aos regatões. Além 

disso, se espera que essa atividade contribua para o aumento do cultivo de 

espécies nativas de árvores frutíferas e, em consequência, contribua para o 

eventual retorno de parte da caça (ISA, 2000).   

O projeto de manejo e conservação de quelônios aquáticos (Pé-de-Pincha) 

é outro projeto que vem sendo desenvolvido há seis anos pelo povo Sateré-Mawé. 

Ele ocorre nos principais tributários da TI, nos municípios de Parintins, Barreirinha 

e Maués, e conta com uma parceria entre a Universidade Federal do Amazonas 

(UFAM) e o Instituto Federal do Amazonas (FAM), Campus Maués, neste último 

sobre a coordenação deste autor. Em relação ainda ao projeto dos quelônios, o 

consumo tradicional dos animais e de seus ovos fazem parte da cultura e da 

alimentação dos povos da Amazônia, hábitos foram herdados dos povos 

indígenas da região. Contudo, a exploração não sustentável dos estoques 

naturais fez com que as populações de tartarugas (Podocnemis expansa) e 

tracajás (Podocnemis unifilis) fossem reduzidas drasticamente (ANDRADE, et al., 

2011). Os Sateré-Mawé, percebendo a redução desses recursos, através de suas 

lideranças, solicitaram o apoio do projeto Pé-de-Pincha em ações efetivas para a 

conservação dos animais na região. No mesmo ano, em 2010, foi realizado na 

comunidade indígena Vinte Quilos o primeiro treinamento de monitores de praias. 

Nesse treinamento foram passadas as técnicas de como realizar o manejo e a 

conservação de quelônios, levando em consideração também conhecimentos 

empíricos e culturais Sateré-Mawé. Esse treinamento contou com a participação 
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das principais lideranças do povo, bem como de Agentes Ambientais Indígenas 

das comunidades dos Rios Marau, Uaicurapá e Andirá, que demonstraram o 

interesse em implantar o projeto. 

A Universidade Federal do Amazonas, via Pró-Reitoria de Extensão e 

Interiorização, possui em seu leque de programas a ação extensionista 

denominada “Manejo Sustentável de Quelônios por Comunidades do Médio e 

Baixo Amazonas – Programa Pé-de-Pincha”. Essa ação é executada pela 

Faculdade de Ciências Agrárias, desde 1999, estimulando a conservação de 

quelônios (ANDRADE, 2008). O mesmo autor diz que, o objetivo principal do 

projeto é conservar as populações de quelônios (Podocnemis unifilis, P. 

sextuberculata, P. expansa e P. erytrocephala) do médio e baixo Rio Amazonas e 

Juruá. Essa conservação foi pensada para ser desenvolvida de forma 

participativa, envolvendo comunidades e instituições locais. Somam-se a isso, 

atividades de educação ambiental com temas diversos, de acordo com 

potencialidades de cada região, e o fortalecimento de organizações comunitárias. 

Esse autor explica que o programa recebeu o apelido de “Pé-de-pincha”, devido 

às pegadas que o tracajá deixa nas praias, e que se parecem com tampinhas de 

refrigerante, chamadas de "pincha" na região. 

As ações do projeto “Pé-de-Pincha” nas comunidades indígenas Sateré-

Mawé, não vem se preocupando somente em formar um extenso banco de dados, 

que auxiliará na elaboração de um futuro plano de manejo de quelônios na região. 

Existe também a preocupação de capacitar Agentes Ambientais Indígenas para 

trabalhos de monitoramento ambiental e de desenvolver técnicas de manejo de 

quelônios (tecnologia social gerada pelo programa) que permitirão que, no futuro, 

que os indígenas possam, através de suas próprias organizações, gerenciar e 

conduzir esse trabalho. Isso representaria alcançar o objetivo final desta proposta 

de desenvolvimento integrado de conhecimentos através da extensão 

universitária. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Relação pessoal com objeto de pesquisa 

 

 Essa história inicia no ano de 2010, que coincide com o período de entrada 

deste autor no projeto de extensão universitária da Universidade Federal da 

Amazônia (UFAM), desenvolvido na Terra Indígena Andirá Marau. O projeto 

“Manejo e Conservação de Quelônios”, mais conhecido como “Pé-de-Pincha”, foi 

demanda dos próprios Sateré-Mawé. E, nesse processo, tive a honra de ministrar 

o primeiro treinamento sobre manejo e conservação de quelônios, na época 

realizado na comunidade Vinte Quilos, no Rio Andirá, Município de Barreirinha. 

Essa experiência permitiu uma troca intensa de conhecimentos, visto que contou 

com a participação de pessoas de idades variadas, representando quase todas 

as comunidades indígenas da região. 

A partir dessa experiência vislumbramos um panorama um pouco mais real 

dos problemas socioambientais que muitas das comunidades locais apresentam. 

Conhecer essa realidade me aproximou do Povo Sateré-Mawé, pois como filho de 

Maués, já conhecia algumas das lendas e costumes, porém, de maneira 

superficial. Infelizmente ainda hoje pouco sabemos do povo que deu origem ao 

nosso município, à sua cultura e ao guaraná, principal produto e que move a 

economia local. 

 Em 2012, já como professor do Instituto Federal do Amazonas – IFAM 

Campus Maués, passo a coordenar um projeto de extensão “Manejo e 

Conservação de Quelônios na TI Andirá-Marau”, uma continuação do projeto Pé-

de-Pincha, mais precisamente na região do baixo Rio Marau e Urupadí. Através 

desse projeto, o IFAM passa a realizar atividades de extensão diretamente com o 

povo Sateré-Mawé, a partir do qual servidores (técnicos e docentes) e discentes 

dos Cursos Técnicos em Meio Ambiente, Recursos Pesqueiros e Agropecuária, 

passam a realizar ações de extensão e pesquisa em algumas dessas 

comunidades indígenas. Atuamos de forma direta em sete comunidades, 

realizando a conservação de quelônios, a partir de uma metodologia que hoje é 

dominada pelos indígenas e que vem trazendo importantes resultados práticos, 

como o aumento das populações desses animais.  
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O projeto de extensão foi um dos vencedores nacionais 2016 do Prêmio 

“Respostas para o Amanhã”, onde concorremos com mais de 2.170 projetos. Esse 

prémio representa uma vitória das comunidades indígenas e dos estudantes do 

Curso de Educação de Jovens e Adultos do Técnico em Recursos Pesqueiros. 

 Uma dessas comunidades é a da Ilha Michiles – uma comunidade 

relativamente nova, não só no tempo de fundação, mas também, na forma de 

encarar os problemas socioambientais que vêm enfrentando ao longo de sua 

história. A cada viagem de campo temos aprendido mais que ensinado, e uma 

dessas experiências foi compartilhada por uma aluna do Curso de Técnico em 

Agropecuária. Quando questionada sobre o que tinha aprendido, a mesma 

respondeu “...ser feliz com tão pouco, pois apesar de termos um certo conforto 

nas nossas casas, acabamos reclamando de tudo e não percebemos que a vida 

passa e esquecemos de ser felizes”.  

Hoje essa relação com as comunidades indígenas locais perdura por mais 

de seis anos. Certamente esse aspecto foi essencial para que esse estudo 

pudesse ser desenvolvido nessas comunidades e, em especial, com aquela 

situada na Ilha Michiles. Essa relação nos possibilitou definir com mais clareza os 

objetivos deste trabalho e determinar as estratégias de estudo associadas. 

Sujeitos da pesquisa  

 

A Terra Indígena Andirá-Marau é a unidade de referência dos povos 

indígenas Sateré-Mawé (Portaria Nº. 1.216, de 06/05/1982, do processo de sua 

regularização administrativa). Foi homologada pelo Decreto Nº. 93.069 publicado 

no Diário Oficial da União em 07 de agosto de 1986 e está localizada na região 

do Baixo Rio Amazonas, aliando os estados do Amazonas e Pará, por 

compreender os municípios amazonenses Barreirinha, Maués e Parintins, com 

Aveiro e Itaituba, no território paraense. Politicamente, divide-se em três áreas 

caracterizadas pelos rios que banham seu território: Rio Andirá, no município de 

Barreirinha, servindo de acesso para os indígenas atingirem o estado do Pará; Rio 

Marau, no município de Maués; e rio Uaicurapá, no município de Parintins (SILVA, 

2010). 

A comunidade Ilha Michiles, um dos sujeitos dessa pesquisa, está 

localizada a margem esquerda do baixo Rio Marau (Localização geográfica: 

003º45’251” Lat. Sul; e 057º14’249” Long. Oeste), distante cerca de 80km em linha 
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reta do município de Maués-AM. Em embarcações rápidas, com motor de popa 

de 60HP, se leva cerca duas horas da sede do município à Ilha Michiles. Em 

barcos de madeira regionais, que são utilizados pelos indígenas, os mesmos 

demoram cerca de seis horas de trânsito entre as duas localidades. 

A Aldeia Ilha Michiles, foi fundada em 15 de abril de 2000, na época 

composta por nove (9) famílias, lideradas pelo Tuxaua José Michiles, capitão 

Martízio Filho, capataz Osmar Pereira e pelo agente indígena de saúde Sebastião 

dos Santos – o qual atua na função até os dias de hoje, além dos professores: 

Jocimar Alencar dos Santos e Josibias Alencar dos Santos, o atual Tuxaua. Antes 

de fundarem a comunidade, as famílias pertenciam à comunidade Nova 

Esperança (Sebastião Santos, comunicado pessoal). 

Um dos motivos que levaram a deixar a comunidade de origem, vêm de 

uma história recente contada pelos mais velhos, [...] “foi por uma razão importante” 

afirmaram, pois na comunidade que pertenciam todos os planos e sonhos que 

compartilhavam nas reuniões, frequentemente não eram acatados (Sebastião 

Santos, comunicado pessoal). Uma forma que encontraram para testar e executar 

suas ideias foi procurar autonomia. A partir daí, desligaram-se da antiga 

comunidade e, começam a trabalhar na construção da comunidade Ilha Michiles 

(Figura 27). Junto com a comunidade surgiu a ideia de fundar uma escola. A 

educação seria o marco principal da comunidade. Eles entendiam que a partir da 

escola se tornaria realidade o sonho da autonomia, para colocar em prática suas 

perspectivas e filosofias de vida, e para fortalecer a luta pela preservação da 

cultura e independência socioeconômica. 
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A comunidade possui hoje 192 habitantes (Figura 28), que contam com 

uma estrutura básica das comunidades da região como: gerador de luz, água 

encanada, poço artesiano, escola de ensino fundamental até 9º ano, barracão 

comunitário, refeitório e cozinha com fogão industrial, alojamento e banheiros para 

visitantes, um Agente Indígena de Saúde (AIS). Essa comunidade fica próxima à 

comunidade Nova Esperança, o polo base de saúde do baixo Rio Marau e 

apresenta uma igreja evangélica (Adventista do 7º Dia). 

 

Figura 28. Crescimento demográfico da comunidade Ilha Michiles que a habitam na TI Andirá-Marau. 
Fonte: Dados da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), 2015. Gráfico: Próprio autor, 2016. 

Figura 27. Aldeia indígena Ilha Michiles, TI Andirá-Marau, Maués-AM, 2015. Fonte: Próprio autor. 
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A área territorial pertencente à comunidade, hoje não parece ser suficiente 

para sustentar todas as famílias da aldeia. Isso se dá, provavelmente, devido à 

carência de recursos naturais disponíveis e ao fato da mesma estar situada em 

uma “ilha”. Ao longo do tempo as lideranças e os comunitários começaram a 

desenvolver projetos, que tinham como objetivo reduzir a falta de recursos, 

valorizando costumes antigos de produção de alimentos, aliados à novas 

tecnologias, dentro dos conceitos agroecológicos. Esse processo conta com apoio 

de instituições como Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do 

Amazonas; o Instituto Nacional da Amazônia; a Universidade Federal do 

Amazonas e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, 

Campus Maués, além de suas próprias organizações. 

   

Delineamento do estudo 

 

 Esse trabalho é uma pesquisa descritiva (GIL, 1987), que tem como 

objetivo refletir sobre o nível de “consciência ambiental” da comunidade Ilha 

Michiles e de comunidades vizinhas, do ponto de vista da sustentabilidade 

socioambiental e cultural. Visa identificar se na Ilha essa consciência hoje é maior 

do que as comunidades vizinhas e diferente daquela apresentada pelas principais 

lideranças regionais. 

Os investigados da pesquisa foram divididos em cinco grupos: 

i- comunidade Ilha Michiles (IM); ii- comunidades vizinhas com interferência (CCI) 

de projetos socioambientais; iii- comunidade Monte Horeb (MH); iv- as principais 

lideranças (LID) do povo Sateré-Mawé; v- comunidades vizinhas sem interferência 

(CSI) de projetos socioambientais (Figura 29). De cada grupo foram entrevistados 

sete indígenas, que foram indicados pela liderança de cada comunidade, e que 

aceitaram participar da pesquisa, conforme termo de consentimento e de livre 

esclarecimento (Anexo B).  

 



73 
 

 

Figura 29. Delineamento do estudo. 

 

Procedimentos específicos 

 

 O primeiro passo para que pudéssemos realizar a pesquisa foi reunir com 

o coletivo da comunidade da Ilha Michiles, para apresentar a proposta e saber se 

os mesmos aceitariam que realizássemos esse estudo na comunidade. Com a 

anuência da comunidade, marcamos uma reunião com as principais lideranças 

indígenas da tribo Sateré-Mawé. Essa reunião contou também com participação 

da FUNAI e de representante da Direção Geral do IFAM Campus Maués (Figura 

30). Mas, para que conseguíssemos a autorização para executar a pesquisa na 

Terra Indígena Andirá Marau, tivemos que assumir alguns compromissos. A nosso 

ver, tais compromissos devem ser uma obrigação de cada pesquisador, ou seja, 

retornar para a comunidade os resultados, indicando como eventualmente tais 

resultados poderão melhorar a qualidade de vida da população. 

 

Figura 30. Processo de autorização para realizar a pesquisa e coleta de dados.  
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 As viagens de campo sempre requerem um planejamento com certa 

antecedência, e se tratando de Terra Indígena é necessário ter a ciência das 

lideranças e da FUNAI. Uma vez que a região do baixo Marau está à 80km em 

linha reta (Figura 31), com os meandros do rio Maués-Açu e Urupadí, essa 

distância sobre para 117km da cidade de Maués. O tempo da viagem altera de 

acordo com período ano, pois no período da cheia do rio parte da floresta fica 

inundada, o que possibilita a navegação. Na região chamamos esses atalhos de 

“furos”, no entanto, no período da seca, como não é possível passar pelos “furos”, 

dependendo da embarcação, podem ser acrescentadas mais duas horas a 

viagem, influenciando no aumento dos custos associados à combustível e outros. 

Em um barco de madeira regional o tempo da viagem dura cerca de sete horas 

no período da seca e cinco horas na cheia. Porém, de “voadeira” (embarcação 

rápida geralmente confeccionada de alumínio e uso do motor de popa como 

propulsor), no período de seca a viagem pode durar cerca de três horas e na cheia 

dos rios, não mais do que duas horas. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O levantamento social teve como instrumento utilizado para a coleta dos 

dados uma entrevista estruturada, com perguntas abertas (Anexo A), e a coleta 

documental de informações. O método de registro dos dados foi mediante o uso 

do caderno de campo e gravação das falas, para detalhamento e análise posterior 

80 km 

Figura 31. Distância em linha reta do município de Maués as aldeias indígenas do baixo Rio Marau e, 
tracejado em vermelho “furo” que passa pela floresta inundada.   

“FURO” 
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das informações. Ressaltamos que todas as entrevistas contaram com o auxílio 

de um interprete. Foi observado que, pelo menos em algumas ocasiões, o 

entendimento e a interpretação das perguntas por parte de alguns dos 

entrevistados, era melhor quando era questionado em Sateré-Mawé. Isso se dava 

especialmente com os mais velhos e com indígenas que pertenciam às aldeias 

mais isoladas. 

O primeiro contato em cada aldeia para a realização das entrevistas era 

com o Tu’isa, respeitando a hierarquia pessoal da principal liderança na aldeia. 

Depois de entrevistá-lo, solicitávamos a autorização de sequência das ações e a 

indicação do próximo elemento a ser entrevistado.  

Na fase inicial as entrevistas foram realizadas nas próprias aldeias, pois 

estávamos coordenando as atividades do projeto Manejo e Conservação de 

Quelônios na Terra Indígena. Porém, mas aldeias nem sempre tínhamos a 

disponibilidades dos indígenas para realizar as entrevistas. Recordo-me de um 

fato que ocorreu na Ilha Michiles – mas que é a realidade frequente em várias 

aldeias. Ao chegarmos na comunidade, não encontramos os homens, pois os 

mesmos estavam tentando apagar uma queimada em uma área de igapó. Nessa 

ocasião, não conseguimos realizar nenhuma entrevista. Cientes de que os 

comunitários, no início de cada mês, vão para a cidade de Maués, para adquirir 

mantimentos, levar seus produtos para vender ou trocar, receber seus benéficos 

e/ou aposentadoria, resolver questões de saúde, dentre outros; e que essa 

permanência dura em média cinco dias, utilizamos a estratégia de entrevistar 

indígenas também nessas ocasiões. Isso foi utilizado como uma forma de redução 

de custos com a logística, visto que para chegar até as aldeias o tempo e o custo 

são bastante mais altos. Desta forma, adotamos a estratégia de entrevistar alguns 

dos indígenas no período em que estavam na cidade de Maués. Todos os 

indígenas que contribuíram com a pesquisa, habitavam ou habitaram na Terra 

Indígena Andirá-Marau. Porém, por motivos como busca por melhores condições 

de saúde e estudo, conforme citado, estavam temporariamente na cidade.  

A partir das gravações foi possível reproduzir com precisão respostas e 

registrá-las adequadamente. As anotações, quando realizadas durante a 

entrevista, visaram apenas destacar alguma informação muito relevante ou algum 

um comportamento relevante do entrevistado. Nesse caso, por exemplo, podemos 

citar o caso de uma liderança que se negou a falar das lendas mais importantes, 
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pois acreditava que desta forma estaria protegendo sua a cultura tradicional (e.g. 

GIL, 1987). 

 A entrevista teve como foco avaliar o nível de “consciência ambiental” dos 

entrevistados, a partir de perguntas que consideravam aspectos de suas relações 

com a fauna, flora, alimentação: caça, pesca, roça e extrativismo, lendas, espaço 

físico e uso da terra, aspectos culturais e relações familiares. As respostas foram 

classificadas em cinco categorias (senso SILVA JÚNIOR e COSTA, 2014), para 

que pudéssemos avaliar tais resultados também de forma quantitativa, pelo 

menos em alguma medida. 

 

Análise dos resultados 

 

 A análise dos resultados foi realizada de forma qualitativa e quantitativa, 

tentando produzir uma interpretação mais ampla dos dados. Como forma de 

avaliação qualitativa, foi utilizado o método observacional, muito empregado nas 

Ciências Sociais (GIL, 1987). Na interpretação quantitativa dos grupos, foram 

realizados a partir de uma análise de variância (MINGOTI, 2005), que permite 

mensurar e visualizar, por meio gráfico, a associação entre um conjunto de 

variáveis e a eventual semelhança ou diferença entre grupos. 
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RESULTADOS 

 

A análise de percepção realizada com indígenas Sateré-Mawé aponta que 

problemas ambientais, como a escassez de recursos naturais na Terra Indígena 

Andirá-Marau, estão entre as raízes de dificuldades socioambientais vivenciadas 

pelas comunidades na atualidade. Essa conjuntura parece estar provocando, em 

algumas dessas comunidades, a busca por uma nova relação com a natureza e, 

especialmente considerando os recursos naturais (Figura 32), interpretada a partir 

de aspectos considerados mais conscientes em termos de conservação. 

 

 

Figura 32. Percepção dos indígenas sobre o nível de relação das comunidades com a natureza, 
na região do baixo Rio Marau, TI Andirá-Marau, Maués-AM, 2016. 

 

Através de parcerias com instituições, como por exemplo Universidades, 

ONG’s, Institutos Federais, lideranças e comunidades têm adotado, talvez de 

forma mais reflexiva, e do ponto de vista da ótica das sociedades não indígenas, 

práticas supostamente mais rigorosas de conservação dos recursos naturais 

(Tabela 1). Tais ações estão associadas aos saberes tradicionais e não 

tradicionais, nesse caso saberes acadêmicos. Elas resgatam hábitos como a caça 

e pesca estritamente para a subsistência, abolindo, por exemplo, o uso do timbó. 

Além disso, tem-se a reflexão na linha de, ou pelo menos a expectativa de inserir, 

“novas” técnicas agroecológicas, como plantios consorciados, recuperação de 

áreas degradadas, dentre outros. 
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Tabela 1. Percepção dos indígenas sobre ações desenvolvidas nas aldeias 
para tentar reduzir os impactos ambientais na região do baixo Rio Marau, 
TI Andirá-Marau, Maués-AM, 2016. 

Atividades 
desenvolvidas pelas 
aldeias 

Frequência Total % 

Reduzir o lixo e 
poluição x x x x x x x x 8 14 
Conscientização 
ambiental  x x x x x x x  7 13 
Reduzir do 
desmatamento x x x x x x x  7 13 

Preservar a natureza x x x x x x   6 11 
Palestras sobre meio 
ambiente x x x x x    5 9 
Projetos de 
conservação da 
natureza x x x x x    5 9 

Caça e pesca somente 
p/ subsistência x x x x     4 7 

Evitando as queimadas 
x x x x     4 7 

Uso sustentável dos 
recursos naturais x x x x     4 7 

Outros* x x x x x x     6 11 
 

  
 

Com base na história ambiental recente (PÁDUA, 2002), e em resultados 

desta pesquisa, corroboramos as afirmações de Veríssimo (2011), que apontam 

que a diminuição dos recursos naturais e o aumento dos problemas ambientais 

na Terra Indígena Andirá-Marau, possivelmente estão relacionados a fatores de 

origens diversas. Dentre eles podemos citar: 1) a redução das terras originalmente 

ocupadas, especialmente caracterizada a partir de relatos dos mais habitantes 

antigos (LORENZ, 1992; VERÍSSIMO, op. cit.); 2) o aumento populacional dos 

Sateré-Mawé em uma terra “finita”, demarcada (TEIXEIRA e BRASIL, 2005); 3) 

um sistema de cultivo que utiliza a queima com base na monocultura da mandioca, 

dentre outros. Nesse processo, via de regra, cada agricultor utiliza a área 

desmatada (em média uma quadra, ou 1ha, por família), pelo período de um ano, 

sendo que no próximo ciclo de cultivo aquela família irá demandar outro trecho 

semelhante; 4) queimadas descontroladas; 5) sucessivas invasões por não 

indígenas, que se apropriam indevidamente de recursos da floresta, como 

madeira, pau rosa, ouro, caça e pesca (LORENZ, op. cit; TEXEIRA, op. cit.); e 6) 

* plantio consorciado, reflorestamento. 
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a dependência de produtos industrializados (TEXEIRA 2005), o que contribuí para 

o aumento da produção de lixo nas comunidades (Figura 33). 

 

 

Figura 33. Percepção dos indígenas sobre os principais problemas ambientais enfrentados pelas 
comunidades do baixo Rio Marau da Terra Indígena Andirá-Marau, Maués-AM. 2016. 

 

Na percepção dos entrevistados, em geral, o espaço territorial pertencente 

às comunidades não é suficiente para sustentar as famílias (Figura 34). Conforme 

comentado, provavelmente a forma de utilização desse espaço, pelo menos em 

alguma medida, deve ter contribuindo para essa condição percebida. Além do 

que, paradoxalmente na percepção de aproximadamente 50% dos entrevistados, 

o aumento populacional e o número das comunidades próximas umas às outras 

têm agravado os problemas ambientais relacionados às atividades de 

sobrevivência, ou seja, caça, pesca e agricultura. 
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Figura 34. Percepção dos indígenas sobre o espaço físico para sustentar as 
comunidades através da caça, pesca, agricultura, cultivo do guaraná da região baixo Rio 
Marau, Terra Indígena Andirá-Marau, Maués-AM. 2016. 

 

Foi identificada a clara percepção de que a origem do alimento está vindo 

não só das localidades ocupadas como também a partir da compra nas cidades 

e/ou da compra/troca com regatões (Figura 35). 

 

 

Figura 35. Percepção sobre a origem dos principais alimentos das famílias que vivem nas 
comunidades da região do baixo Rio Marau, TI Andirá-Marau, Maués-AM, 2016. 
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Lendas e mitos são formas de resgatar na história as origens do povo. Os 

Sateré-Mawé têm como uma das principais lendas a do guaraná (LORENZ, 1992). 

Entretanto, quando arguidos com relação às principais, fora a referência ao 

guaraná, observamos que os mesmos possuem uma significativa variedade de 

lendas e mitos (Figura 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cultura original é considerada como muito importante para o povo Sateré-

Mawé. Quando abordados sobre a importância de se manter a cultura indígena, 

todos os entrevistados responderam que a mesma deve ser preservada, 

afirmando que essa seria a verdadeira identidade do índio Sateré-Mawé. 

Reconhecem que é um grande desafio permanecer fieis às tradições, 

principalmente na realidade vivenciada atualmente, onde muitos indígenas 

buscam os centros urbanos à procura de melhores condições de vida, 

especialmente no que se refere à alimentação, saúde e possibilidades de 

sequência em termos de educação formal.  

Sobre a percepção dos indígenas a respeito das principais medidas para 

a preservação e manutenção da cultura, os resultados apontam para diferentes 

e complementares propostas (Tabela 2). 
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Figura 36. Percepção dos indígenas sobre as principais lendas e mitos do povo Sateré-Mawé, com exceção da 
lenda do guaraná, na região do baixo Rio Marau, Terra Indígena Andirá-Marau, Maués-AM, 2016. 
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Tabela 2. Percepção dos indígenas sobre medidas relevantes para preservar a 
cultura original do povo Sateré-Mawé na TI Andirá-Marau, Maués-AM, 2016. 

Que medida é importante para preservar a 
cultura original 

Total % 

Devemos praticar e valorizar, porque isso é 
a identidade do índio Sateré-Mawé 

11 32 

Desenvolver uma política especifica e inserir 
na educação escolar indígena 

7 21 

Temos que valorizar e assumir nossa 
identidade principal que é a língua materna 

6 18 

É importante manter para que possamos 
valorizar a natureza 

5 15 

Passando para as futuras gerações, para 
elas entenderem a origem do povo Sateré-
Mawé 

5 15 

 

A partir da percepção dos entrevistados, observamos aquilo que eles 

acreditam que as comunidades mais desejam. Isso está diretamente relacionado 

com principais problemas socioambientais enfrentados pelo Povo Sateré-Mawé: 

a necessidade de educação, a necessidade melhoria na forma de produção de 

alimentos e possibilidades de acesso a um sistema de saúde mais adequado 

(Figura 37). Dentre as opções mais citadas pelos entrevistados se destacaram a 

criação de um curso técnico em agroecologia (29%) e o aumento da produção de 

alimentos (24%), reduzindo a dependência dos produtos de fora da TI, garantindo 

desta forma a segurança alimentar para as comunidades. 
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Figura 37. Percepção dos indígenas sobre o que as comunidades mais desejam que aconteça em anos 
próximos na região do baixo Rio Marau, Terra Indígena Andirá-Marau, Maués-AM, 2016. 

 

A partir do conjunto das entrevistas em cada comunidade, analisadas 

comparativamente, apontou que a comunidade da Ilha Michiles se destaca das 

outras pela valorização possivelmente mais acentuada das tradições, levando em 

consideração ainda as questões ambientais. A mesma comunidade apresentou 

diferença significativa (F= 5,25 e P= 0,0028) com relação ao nível de consciência 

ambiental, do ponto de vista da sustentabilidade socioambiental e cultural, quando 

comparada com o grupo CSI. A comunidade MH e o grupo LDI também 

apresentaram diferenças significativas, quando comparadas com ao grupo CSI 

(Figura 38). 
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Figura 38. Resíduos de uma ANOVA, considerando a diferença entre as médias do nível de 

consciência ambiental do ponto de vista da sustentabilidade socioambiental e cultural dos grupos 
Ilha Michiles (IM), Comunidades com interferência (CCI), Monte Horeb (MH), Lideranças (LID) e 
Comunidades sem interferência (CSI), da região do baixo Rio Marau da TI Andirá-Marau, Maués-
Am, 2016. 
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DISCUSSÃO  

 

 
Os “índios” não deixaram somente um legado à cultura brasileira, mas o 

muito que ainda temos a aprender com esses povos, de imensa riqueza de 

etnoconhecimento que, devido à nossa ignorância, deixamos de absorver 

(RIBEIRO, 1991). A autora afirma que o respeito à natureza não se consegue 

apenas com medidas educativas ou sanções penais. Necessitamos de uma 

política fundiária voltada para as necessidades do povo brasileiro e não de uma 

minoria de proprietários e empresas multinacionais que fazem da terra um bom 

negócio, atendendo interesses antinacionais e privatistas. 

A agricultura tem assegurado ao longo da história a fartura alimentar dos 

povos indígenas, cultivando uma grande variedade de espécies de plantas, 

medicinais, condimentos, venenos e estimulantes (RIBEIRO, 1995). Desse modo, 

prossegue o autor, superavam a situação de carência alimentar a que estavam 

sujeitos os povos pré-agrícolas, dependentes exclusivamente da abundância dos 

recursos naturais em parte do ano e, na outra, a condenação à penúria.  

Aqueles que visitam as comunidades da Terra Indígena Andirá-Marau 

percebem, pelo menos em alguma medida, que existe a necessidade de um 

grande esforço coletivo (interno e externo), para que o povo Sateré-Mawé possa 

garantir a sustentabilidade socioambiental e cultural (TEIXEIRA, 2005). O povo 

Sateré-Mawé, tradicionalmente, conseguia obter o sustento através da caça, 

pesca, extrativismo, cultivo do guaraná, quintais agroecológicos, roças e da 

produção da mandioca e de seus derivados (TEIXEIRA, op. cit.). Tais atividades 

foram aperfeiçoadas ao longo do tempo (RIBEIRO, 1995), vivendo num sistema 

tradicional de uso coletivo dos espaços e recursos naturais. Porém, existem novos 

desafios a cada época, face às mudanças que ocorreram no ambiente ao longo 

da história, e em razão da relação dos indígenas com a natureza. Tais mudanças 

parecem estar condicionando novamente aos indígenas à condições similares às 

“pré-agrícolas”. Tal condição se dá porque ecossistema está condicionado, 

também, às inter-relações funcionais de suas espécies. Quando algumas dessas 

espécies começam a desaparecer, todo o sistema se altera (REDFORD, 1992; 

GRAY, 2004). É preciso levar em conta que a destruição de um elo na cadeia de 
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um ecossistema pode colocar em risco o todo, ameaçando regiões da imensidão 

da Amazônia (RIBEIRO, 1991). 

Os Sateré-Mawé vêm enfrentando com o esgotamento de suas reservas 

naturais de alimento (TEIXEIRA, op. cit.). O mesmo autor aponta que a falta 

desses recursos tem obrigado às famílias Sateré-Mawé de boa parte das 

comunidades da região do baixo Rio Marau, a aumentar a dependência dos 

alimentos industrializados, que são comprados ou trocados nos comércios na 

cidade ou com os regatões. Nesse contexto, a redução dos recursos naturais e o 

aumento dos problemas ambientais na TI Andirá-Marau, estão ocorrendo devido 

vários fatores, corroborando a avaliação do Projeto Demonstrativo dos Povos 

Indígenas, que os problemas estão relacionados às próprias Terras Indígenas 

(VERÍSSIMO, et al. 2011).  

A ocorrência do aumento populacional ao longo de tempo, vem agravando 

os problemas ambientais nas comunidades Sateré-Mawé (TEIXEIRA, 2005). Tal 

condição faz aumentar a demanda por locais que contenham caça e solo fértil 

para o plantio, o que vem provocando a migração do povo para as margens do 

Rio Marau (TEIXEIRA e SENA, 2008). Essa migração gera, muitas vezes, novas 

comunidades, umas próximas às outras (LORENZ, 1992; TEIXEIRA, op. cit.), 

aumentando a demanda por recursos naturais essenciais nesses pontos de 

concentração de pessoas. Ribeiro (1991) afirma que além da redução do território, 

cercados por todos os lados pela população regional, os grupos tribais restantes 

tiveram de alterar drasticamente suas relações com o ecossistema e, inclusive, 

migrar, mudando sucessivamente sua adaptação de um ecossistema ao outro.  

Uma vez que a caça, pesca e agricultura tradicional não tem sido suficiente 

para a manutenção familiar do povo Sateré-Mawé, muitos tem recorrido a 

produtos industrializados, encontrados nos centros urbanos ou trazidos por 

regatões. Alguns dos entrevistados chegaram a afirmar que quase a totalidade 

dos alimentos que são consumidos nas comunidades onde residem não são mais 

produzidos nas roças, coletados, pescado ou caçados na região. Os mesmos 

provêm de origem externa às comunidades...  

Acreditamos também que os fatores que podem estar contribuindo para 

essa realidade preocupante, são de origens diversas. Dentre eles, entendemos 

que a pressão demográfica e a exploração de recursos naturais pelos próprios 

indígenas, e também por não indígenas, estão dentre os principais elementos 
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desse novo contexto. Assim, a “falta de espaço” para o plantio produtivo de novos 

roçados e pomares e a descaraterização do ambiente natural, devido a invasões 

e mudanças culturais determinam o novo cenário.  

Caso observado por Ribeiro (op. cit.), as tribos que permaneceram no 

mesmo território tiveram que explorá-lo de uma forma mais intensiva, com uso de 

uma tecnologia aparentemente mais eficiente, como os implementos de ferro na 

agricultura e as espingardas para a caça, resultando, em alguns casos, num 

declínio na produtividade no médio e longo prazos. A autora aponta, que a 

dependência desses bens de consumo, além de proporcionar um processo de 

aculturação, gera a necessidade de produção de excedentes, para poder adquirir 

bens industriais que aos poucos vão se tornando “indispensáveis”.  

Outro fator que, pelo menos em alguma medida parece estar contribuindo 

para mudanças culturais está associado às religiões distintas da cultura indígena. 

Quando falarmos de cultura indígena, acreditamos que a existência de igrejas de 

diferentes e “novas” matrizes interfere na relação que os mesmos tem com suas 

culturas, mitos, territórios e com a natureza. Por isso, corroboramos com a 

assertiva de se manter e fortalecer as identidades, línguas e religiões originais 

seguindo os preceitos da OIT (CONVENÇÃO No 169 da OIT).  

Um grave problema socioambiental, que foi possível identificar com clareza 

em boa parte das entrevistas, está associado à suposta falta de recursos naturais 

para manutenção das famílias. Como consequência, a dependência de alimentos 

industrializados tem sido a solução para suprir tais carências. Desta forma, esses 

alimentos têm contribuído para o aumento da produção de lixo e para a ocorrência 

de doenças que não eram comuns aos indígenas (ALENCAR, 2016, comunicação 

pessoal). 

Com relação à falta de caça nas proximidades das aldeias, um entrevistado 

relatou que para conseguirem uma caça é preciso embrenhar mata adentro, o que 

não garante o êxito em capturar algum animal. Já o pescado poderia continuar a 

ser uma das bases alimentares. Porém, populações de peixes usualmente 

pescados vêm diminuindo com o grande esforço de captura e com o 

desmatamento, além de estar sob a influência negativa de queimadas em trechos 

de mata ciliar de rios, igarapés e lagos e de outros problemas históricos (Figura 

39).  
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O uso do timbó, que é uma planta ictiotóxica que contêm diferentes 

princípios ativos, causa a morte ou a imobilização dos peixes. O princípio ativo 

que inibi a respiração celular de quase todos os organismos vivos é a rotenona. 

Peixes estão dentre os organismos mais sensíveis, uma vez que a rotenona entra 

rápida e eficientemente na corrente sanguínea através das brânquias (RIBEIRO, 

2010). O timbó foi apontado por uma parte dos entrevistados como um fator 

responsável pela redução do pescado no Rio Marau. Entretanto, essa prática foi 

proibida pelo Conselho Geral da Tribo há aproximadamente dez anos.  

 

Figura 39. Foco de queimada que se originou de um incêndio que era para ser 
controlado, porém de maneira acidental se espalhou e, desta forma, afetou uma área 
de igapó, importante para a fauna aquática, comunidade Ilha Michiles, TI Andirá-Marau, 
Maués-AM, 2015. Fonte: Próprio autor. 

 

Outro fator que pode ter contribuído para a atual falta da caça e de pescado 

no Rio Marau ocorreu na década de 80 (LORENZ, 1992). A empresa Elf-Aquitaine 

invadiu a terra indígena, efetuando prospecção petrolífera. As perdas para o 

Sateré-Mawé prosseguiram, mesmo após a retirada da empresa, visto que a 

mesma deixou 82 clareiras, em mais de 344km de áreas desmatadas e picadas 

com inúmeras cargas de dinamites (LORENZ, op. cit.). A utilização de dinamites 

nas nascentes e nos rios deve ter contribuído para o “desaparecimento” do 

pescado e da caça. Também existiram relatos de que já houve morte de índios 

que tentaram utilizar as dinamites nos rios para pescar (ALVAREZ, 2009). 
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O diálogo entre diferentes formas de conhecimentos, sobretudo de 

conhecimentos indígenas locais e os conhecimentos científicos é um aspecto 

desejável para melhora a efetividade de ações de gestão ambiental nas terras 

indígenas (ALTIERI, 2002; THEODORO et al., 2009). No entanto, esses 

conhecimentos externos precisam, antes de tudo, ser apropriados pelos povos 

indígenas, de acordo com sua lógica e racionalidade específicas. Essa 

consideração faz parte, inclusive, de um dos princípios básicos do pensamento 

agroecológico, que visa maior sustentabilidade por meio, principalmente, do 

aproveitamento de saberes e práticas de manejo locais. 

Nesse sentido, na comunidade Ilha Michiles podemos citar o projeto 

“Manejo participativo e Conservação de quelônios aquáticos - Pé-de-Pincha” fruto 

de uma parceria entre Universidade e Instituto Federal do Amazonas (UFAM e 

IFAM, Campus Maués). Esse projeto visa, através dos conhecimentos locais, a 

conservação das populações de quelônios, garantindo assim um dos hábitos 

tracionais dos habitantes locais, que é o consumo de carne e ovos dessas 

espécies (TEIXEIRA, 2005).  

O projeto vem sendo realizado há seis anos e, foi integrado a rotina da 

comunidade (Figura 40). Durante o verão quando surgem às praias – lugares de 

desova dos quelônios – os comunitários (adultos e crianças) coletam os ovos de 

locais mais vulneráveis e os manejam para uma área protegida, chamada por eles 

de “chocadeira”. Nesses locais, os ovos são cuidados por dois meses, até a 

eclosão dos filhotes. Posteriormente, as tartarugas são devolvidas à natureza, 

contribuindo para a manutenção das espécies que apresentam um grande valor 

nutricional para manutenção do povo Sateré-Mawé. 
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Considerando o quadro das comunidades como um todo, entendemos que 

a melhor alternativa ainda é a criação de condições mais favoráveis para que os 

índios manejem, sustentavelmente, os recursos naturais de suas terras, 

contribuindo para a preservação de outras áreas. A sua simples criminalização, 

como se fossem protagonistas desse quadro de degradação e não vítimas de 

práticas predatórias, pelo menos em alguma medida, pode funcionar como um 

fator de oposição a estratégias conservacionistas (FANY, 2004).  

A comunidade Ilha Michiles tem o anseio de tornar permanente a realidade 

de um projeto integrado de etnodesenvolvimento, para promover na aldeia uma 

relação mais equilibrada com o meio ambiente. Para tanto, lideranças locais, em 

conjunto com vários membros da comunidade, acreditam que um Curso Técnico 

de Nível Médio em Agroecologia poderá ser uma dessas ferramentas 

transformadoras, que contribuirão para essa relação sustentável com seus 

espaços atuais. Expor os estudantes à realidade local contextualizada, colocando 

em prática o que aprenderam nas suas roças, pomares e quintais agroecológicos, 

é possibilitar que o indígena seja índio também na escola. Desta forma, tal 

processo promoverá, dentro da escola, a valorização do saber indígena. Os 

Figura 40. Crianças da escola indígena Mypynugkuri, encenando os processos de coleta, 
transplante, eclosão e soltura de filhotes de quelônios, na 6ª Soltura de filhotes de quelônios. 
Atividade realizada pela comunidade Ilha Michiles, TI Andirá-Marau, Maués-AM, 2016, Fonte: 
Próprio autor. 
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Sateré-Mawé apresentaram um elevado nível de compreensão e interesse quanto 

a resolver a questão da atual insuficiência de recursos naturais e, como isso pode 

afetar gerações futuras. Podemos afirmar ainda que, do ponto de vista da 

sustentabilidade socioambiental e cultural a comunidade Ilha Michiles, apresenta 

uma consciência ambiental mais ampla e profunda, quando comparada com 

percepção de comunidades vizinhas. 

Mesmo com os impactos e a insuficiência de recursos naturais na região 

do baixo Rio Marau, acreditamos que, se não fosse o povo indígena Sateré-Mawé 

ter conservado parte dos recursos naturais através de sua cultura, os impactos 

ambientais seriam mais intensos e amplos do que aqueles que podemos perceber 

na atualidade. 

 

CONCLUSÕES  

 

O “Povo Feliz” apresenta uma história uma luta permanente, para manter 

suas tradições e costumes, sem deixar de reforçar que “a Natureza” é um 

elemento de extrema importância para que os mesmos consigam transmitir seus 

conhecimentos tradicionais para as próximas gerações. Nesse sentido, nos 

parece adequado afirmar que os Sateré-Mawé necessitam, pelo menos em 

alguma medida, reinventar alguns aspectos de sua relação com seus espaços 

naturais, considerando as limitações atuais de seus territórios. Isso poderá 

permitir que os mesmos continuem a viver e tirar seu sustento da terra, dadas as 

limitações que “o ambiente” hoje apresenta. Essa nova relação, a nosso ver, 

passa pelo aperfeiçoamento de algumas das técnicas tradicionais de subsistência 

e pela incorporação de “novas” técnicas, que podem contribuir para o aumento da 

capacidade suporte de seus territórios, contribuindo para a perpetuação de seu 

modo de vida. Nesse sentido, corroboramos com a assertiva de que os Sateré-

Mawé possuem uma forte dependência da natureza. E que essa relação perpassa 

por importantes muitos aspectos etnoculturais, sociais e ambientais desse povo. 

Acreditamos que um Curso Técnico de Nível Médio em Agroecologia 

contribuirá para sua inclusão da comunidade em novo sistema, que permitirá uma 

maior chance de independência, na perspectiva da integração socioambiental em 

suas diversas expressões, bem como a manutenção e preservação da cultura 

Sateré-Mawé.  
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Os Sateré-Mawé apresentaram um elevado nível de compreensão e 

interesse quanto a resolver a questão da atual insuficiência de recursos naturais 

e, como isso pode afetar gerações futuras.  A comunidade da Ilha Michiles vê no 

equilíbrio ambiental, especialmente na preservação da biodiversidade, a garantia 

de sua própria sobrevivência. Eles entendem que, a partir desse princípio, 

poderão alcançar a desejada e necessária segurança alimentar, possibilitando 

desta forma a perpetuação de sua forma de vida, autossuficiente e a 

sustentabilidade. 

Por fim, acreditamos que a presença do povo indígena Sateré-Mawé no 

baixo Marau, com suas crenças e hábitos, pelo menos em alguma medida, e de 

forma direta ou indireta, deve ter ajudado a conservar parte dos recursos naturais 

atuais hoje existentes na região. 
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ANEXO A – Roteiro da entrevista  

 

 

Mestrando: Anndson Brelaz de Oliveira 

Local:  

Data:  

Hora:  

Entrevistado:  

Nº da entrevista: 

 

“História e percepção ambiental de comunidades Sateré-Mawé”. 

 

Entrevista 

1. Você pode falar um pouco da história de sua comunidade? De onde as pessoas 

vieram? Quem foram os primeiros a construir as casas no local? Há quanto tempo 

mais ou menos isso aconteceu? Mais ou menos quantas pessoas têm hoje na sua 

comunidade? 

2. Qual é a importância do guaraná para o povo Sateré Mawé? 

3. E as lendas? Além da lenda do guaraná, quais são aquelas que são mais 

contadas? Porque são importantes? 

4. Como você vê a relação das pessoas de sua comunidade com a Natureza? As 

pessoas valorizam o lugar onde moram? Valorizam o modo de vida que vocês 

têm? Reclamam de alguma coisa? 

5. As pessoas valorizam a natureza? De que maneira? 

6. E as crianças da comunidade, como elas se relacionam com os bichos e as 

com as plantas? 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
INSTITUTO DE AGRONOMIA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
AGRÍCOLA 
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7. De onde vêm os principais alimentos das famílias que vivem na comunidade? 

Vem da caça, pesca e agricultura local ou são trocados e comprados? 

8. Em sua opinião, em que medida é importante preservar a cultura original da 

comunidade? E a modernidade? Televisão, celular, computador, tablet etc., 

ajudam ou atrapalham a vida na comunidade? 

9. E escola? Existe uma escola em sua comunidade? Ela ensina em português ou 

Sateré? E igreja? Existe alguma na comunidade? Qual? 

10. Quais são os principais problemas da comunidade em relação ao ambiente 

(lixo, desmatamento excessivo, queimadas, falta de caça, falta de frutos para 

coletar etc.)? O que tem sido feito na comunidade para diminuir esses problemas? 

11. O espaço que a comunidade tem hoje é suficiente para sustentar a 

comunidade? Em temos de caça, pesca, agricultura, cultivo do guaraná etc? 

12. Vocês sabem exatamente onde são os limites da sua comunidade? Existem 

outras comunidades muito próximas, usando os mesmos espaços que vocês? 

Existem conflitos com outras comunidades ou com outras pessoas? 

13. Qual é a sua opinião sobre possíveis parcerias de projetos socioambientais 

vindos de fora: de Universidades, Institutos Federais, ONG’s que poderiam ser 

desenvolvidos na comunidade? 

14. Em sua opinião, o que você acha que seria importante que as pessoas 

soubessem sobre sua comunidade? E sobre o povo Sateré? 

15. Como os mais velhos gostariam que a comunidade ficasse no futuro? E os 

mais novos, pensam semelhante aos mais velhos? Como você acha que será o 

futuro da comunidade? 

16. O que as pessoas da comunidade mais desejam? O que vocês desejam que 

aconteça nos próximos anos? 

17. Por favor, comente mais alguma coisa que achar interessante (questão livre). 
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ANEXO B – Termo de consentimento livre esclarecido 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

INSTITUTO DE AGRONOMIA 

PROGRAMA DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO AGRÍCOLA 

 

INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS 

IFAM – CAMPUS MAUÉS 

DIREÇÃO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

1. Apresentação da Pesquisa 
 

1.1 Título da pesquisa: História e percepção ambiental de 
comunidades Sateré-Mawé 

1.2  Pesquisador: Anndson Brelaz de Oliveira 
1.3  Orientador: André Zaú, Dr. 
1.4  Instituto de Pesquisa: Instituto de Agronomia/Programa de 

Pós-graduação em Educação Agrícola da UFRuralRJ. 
1.5  E-mail: anndson.oliveira@ifam.edu.br/andrezau@unirio.br 

 

2. Objetivo da Pesquisa 
Conhecer através da história ambiental a relação da comunidade 

Ilha Michiles com a natureza, nos seus diferentes aspectos: sociais, 

econômicos, culturais, religiosos, mitológicos e suas perspectivas 

futuras.  

3. Sujeitos e Métodos 
A Terra Indígena Andirá-Marau e unidade de referência dos povos 

indígenas Sateré-Mawe, conforme atesta a Portaria Nº. 1.216, de 

06/05/1982 do processo de sua regularização administrativa. Foi 

homologada pelo Decreto Nº. 93.069 publicado no Diário Oficial da 

União em 07 de agosto de 1986 e está localizada na região do Baixo 

Rio Amazonas, aliando os estados do Amazonas e Pará por 

compreender os municípios amazonenses Barreirinha, Maués e 

Parintins com Aveiro e Itaituba no território paraense. 

Politicamente, divide-se em três áreas caracterizadas pelos rios que 

banham seu território: rio Andirá, no município de Barreirinha 

(servindo de acesso para os indígenas atingirem o estado do Para), 

rio Marau, no município de Maués e rio Uaicurapa no município de 

Parintins. Localizada a margem esquerda do no Rio Marau a 
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comunidade Ilha Michiles é composta por 32 famílias, que tem 

como fonte de subsistência o extrativismo e a produção de farinha 

e guaraná (Paullinia cupana), possui uma escola que funciona de 

forma multisseriada com crianças do ensino infantil e fundamental 

e dois professores da própria comunidade, poço artesiano, água 

encanada, um agente indígena de saúde e de saneamento básico. 

Realizar entrevistas com as lideranças, professores, comunitários 

da comunidade Ilha Michiles e de outras comunidades, para 

conhecer a percepção sobre meio ambiente e educação ambiental, 

relação da comunidade com a natureza nos seus diferentes 

aspectos: sociais, econômicos, culturais, religiosos, mitológicos e 

suas perspectivas futuras. 

 

Autorizo o(a) estudante _____________________________________________ pelo(a) 

qual sou responsável, a participar do processo de coleta de dados da pesquisa de 

Mestrado intitulado. “História e percepção ambiental de comunidades Sateré-Mawé” 

Nome: _________________________________________________________________ 

Assinatura: _______________________________________ Data: _________________ 
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ANEXO B – Mitos, lendas e historias Sateré-Mawé, contados por Dona 
Mariquinha Lopez Trindade, Vida Feliz, Rio Andirá, 1999.  

 

Fonte: CONSÓRCIO DOS PRODUTORES SATERÉ-MAWÉ – CPSM. Livre academia do Wará 
– I secção: patrimônio histórico-cultural [Documentos]. Disponível em: 

<http://www.nusoken.com> Acesso em 10 abr. 2016. 

 
Origem da Mandioca (mani) 

 
1) Um mês depois que ela se casou, os tios dela fizeram uma festa (i’atuehaira, 
dança). 
2) Eles só fizeram esta festa para chamar as mulheres. 
3) Naquele tempo estes tios17 foram um peixe matrinxã (werikihig, s. a. // pira 
gĩg, s. m.) e piranha (pakãi pehig, s. a.). 
4) Eles estavam dançando só para chamar a mulher para matâ-la. 
5) Por que eles disseram, que não gostavam dela. 
6) Por que faz tempo ela não queria casar com eles. 
7) Por que ela casou com um homem feio perante dos tios dela. 
8) Por isso os tios dela pensaram só em tornâ-la em mandioca. 
9) Por isso o marido dela não deixou ela para a casa dos tios dela. 
10) Mas ela respondeu: “Eu queria ir pra lá!” 
11) Aí ela foi. 
12) No momento que ela chegou os tios dela dançaram a dança da muriká 
(peixe). 
13) E ela disse: “Eu vim aqui para participar na festa de vocês!” 
14) Então: “Tudo bem!” 
15) “Mas, só que estamos muito cansado!” 
16) “Por que já dançamos muitos dias.” 
17) Mas a mulher disse para eles: “Eu queria dançar!” 
18) “Depois de dançar eu queria voltar á minha casa.” 
19) Então os tios deles disseram: “Vamos dançar!” 
20) E dançaram. 
21) Então os tios dele falaram entre si: “Quando a mulher se aproxima mais, 
você pode se vingar nela!” 
22) No momento que o piranha dançava, ela se aproximou nela e se vingou18. 
23) E ela caiu. 
24) Ela caiu rindo e ela disse. 
25) “Meus tios, agora não sei mais como dançar!” 
26) “Por que faz muitos dias que eu não dançava e por isso eu não sei mais 
dançar.” 
27) Então ela levantou e dançou de novo. 

                                                           
17 Tios“: ue hamu’in, meus tios; também: “sogro”, ue hamupot; hamu: todos os irmãos da minha 
mãe. 
 
18 Se vingou“: magicamente, akurek (só pain’i pode fazer: no pensamento dele, ele joga fumaça 
de cigarro). 
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28) Então se aproximou o outro tio e se vingou. 
29) Então ela ficou doente e voltou para o seu marido. 
30) Então o marido dela disse para ela: 
31) “Eu te avisei antes!” 
32) “Não vaya para a casa dos seus tios!” 
33) “Mas você não atendeu, por que os seus tios fizeram a festa para se vingar.” 
34) “Agora volta para teus tios!” 
35) “Só os teus tios podem dar jeito.” 
36) E eles mataram ela. 
37) Eles tiraram as orelhas dela, elas tiraram todas as partes dela. 
38) Também eles tiraram os buchos dela. 
39) Mas sobre os filhos19, que ela tinha na barriga, eles falaram: 
40) “Como nos vamos fazer com estes filhos?” 
41) E o outro respondeu: “Nos os vamos colocar junto com a mãe deles.” 
42) E eles os enterraram no próprio terreiro. 
43) Depois els os tinham enterrado, passou uma semana. 
44) E saiu uma planta enorme. 
45) Aquela chama-se mandioca (mani). 
46) Mas ainda não prestou, por que tava muito forte. 
47) Então estas plantas de mandioca ficaram muitos dias no terreiro. 
48) E eles falaram: “Vamos procurar como podemos resolver este gosto de pão 
(man)!” 
49) Mas eles não conseguiram fazer este pão gostoso. 
50) Então eles chamaram uma mulher (uniã, s. a.). 
51) E ela disse para eles: “Vocês não sabem preparar o gosto de beijú!” 
52) Mas eles tentaram, tentaram um pouquinho, mas tava muito forte. 
53) Então eles disseram: “Vamos fazer uma reunião!” 
54) E vieram muita gente. 
55) E disseram para eles: “Nos já temos o nosso alimento!” 
56) E eles tomaram um pouquinho de tucupí. 
57) E morreram tudinho numa casa. 
58) Aqueles homens tomaram a primeira bebida (man hy, tarubá) e morreram. 
59) Então o sapo disse para si mesmo: 
60) “Todos que comem a minha mulher vão morrer!” 
61) Então uma pessoa correu para o sapo para contar o que aconteceu, quando 
eles tinham tomado bebida. 
62) E ele contou. 
63) “Todos que tinham tomado bebida, morreram”, ele disse. 
64) E ele perguntou: “Será, que o meu irmão tá prá lá também?” 
65) “Sim, o seu irmão está esperando o morte dele.” 
66) E ele convidou Ate ywakup20. 
67) Ele disse: “O que aconteceu por aqui?” 
68) “O meu irmão também está doente!” 
69) “As bebidas deles são muito forte.” 
70) Então ele disse para o sapo: 
71) “Eu vou deixar meu cigarro contigo.” 
72) “Quando você se aproximou do seu irmão, fuma próximo da nariz dele!” 
                                                           
19 “Filhos da mandioca  filho” é muda (como filhos de guaraná). 
 
20 Convite de um pagé grande 
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73) Quando ele chegou, ele viu, que todos ficaram no chão. 
74) E todos morreram. 
75) Ele fumou cigarro bem perto dos mortos. 
76) E aí o irmão dele respirou a fumaça. 
77) E tudos se levantaram. 
78) E ele disse: “Agora a bebida já foi feito, e por isso hoje em dia os bêbados 
caem no chão, mas sem morrer.” 
79) Por que os irmãos sabiam tocar flauta (parataure hig, passarinho, irmão do 
sapo). 
80) Então Ate ywakup chamou de novo uma mulher (sapo). 
81) E deu um pau muito bonito para a mulher. 
82) Então ele chamou mais duas mulheres. 
83) E aqueles mulheres fazem beijú. 
84) E elas fizeram um grande beijú. 
85) E colocaram um beijú em cima o outro. 
86) E ela pegou esta vara bonita. 
87) E também os beijús com ela varinha21 para poder tirar a força do beijú. 
88) E tudo isso aconteceu e ela mandou a gente provar estes beijús. 
89) E eles disseram para ela: “Com certeza a força do beijú saiu tudinho!” 
90) E ela disse: “Eu vou pegar, o que primeiro saiu da força do beijú.” 
91) “Este é muito doce!” 
92) “Mas nos não podemos tomar isto!” 
93) E ele também lambou aquele tucupí. 
94) E mandou de novo para provar. 
95) É por isso, que até hoje em dia, quem trabalha a mandioca, pode comer. 
96) Mas cru não pode comer. 
97) E ela pegou o líquido do beijú. 
98) E outra mulher, que se chama kupe hig (abelha), pegou uma parte do líquido 
de beijú. 
99) Outra abelha, que se chama ewyt apanag, cuja mel é muito doce, pegou a 
outra parte do líquido do beijú. 
100) Então um velho, que se chamou Neki, pediu maniva. 
101) Ele pediu e disse: “Desta planta sai o alimento de vocês!” 
102) “Por isso que eu preciso também!” 
103) E eles responderam: “Se você precisar, tem que fazer roça primeiro!” 
104) Mas naquele tempo não tinha terçado e machado. 
105) Mas ele derrubou com uma pedra de rocha. 
106) Ele fazia uma grande roça. 
107) E o dono de mandioca disse para Neki: 
108) “Quando você queima roça, depois de manha cedo, você pode gritar assim: 
109) “Daqui está pronto o seu campo, mulher Uniã weru’i!” 
110) O dono da mandioca disse: “Depois de gritar, vai acontecer.” 
111) Então ase’i Neki já foi preparar a roça. 
112) Quando ele queimou, ele gritou: 
113) “Daqui, o seu campo já está pronto!” 
114) Depois ele dormiu. 
115) De manha cedo ele acordou e foi para a roça dele. 

                                                           
21 “Varinha bonita”; possivelmente: sawiti, planta, usada como fermento na massa de beijú (no 
processo de fazer tarubá); folhas torradas. 
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116) Neste momento ele viu, que no meio da roça dele cresceu uma maniva 
enorme. 
117) E agora a mandioca já foi feito na roça dele. 
118) Então o dono da mandioca disse para ele: 
119) “Você sempre vai buscar esta mandioca.” 
120) “Quando você chega no tuco da mandioca, arranca sempre a raiz enteira!” 
121) “Quando você arranca o raiz, o resto [que fica no chão] vai crescer.” 
122) Então o velho já tava muito satisfeito. 
123) Ele tava trabalhando preparar um beijú. 
124) E ele produziu muito! 
125) Até faltou vasilha para guardar. 
126) E ele chamou os seus parentes. 
127) “Vocês podem vir pra cá, vamos reunir!” 
128) “Eu tenho muitos beijús aqui!” 
129) “Vamos acabar hoje, por que não tem vasilha!” 
130) De manha cedo uma rola (myryhu) disse: 
131) “Por que você gritou ontem?” 
132) “Eu estava admirando estas plantas!” 
133) “Por que já tinha esta planta para mim alimentar!” 
134) Aí a mulher rola respondeu: “Por causa desta planta você tava tão 
admirado?” 
135) “Mas se nos casamos contigo, esta planta crescia na roça inteira.” 
136) E ele dormiu. 
137) De manha cedo ele acordou de novo e foi embora para a roça. 
138) Neste momento ele não viu mais uma planta dele. 
139) Sumiu a planta dele. 
140) Por que esta (mulher) mandioca tinha voltado para o primeiro terreiro. 
141) De manha cedo o Neki foi de novo para o dono da mandioca. 
142) “Eu te avisei antes!”, o dono falou. 
143) “Não admire a planta na sua roça!” 
144) “E por isso agora você tem que levar só o galho da mandioca para a sua 
roça.” 
145) Então o dono de mandioca disse: “Na hora de entregar o galho de 
mandioca, este galho nasceu da filha da onça velho. 
146) “Este galho chama-se ‘Onça grande’ (awyato iwato), e este galho chama-se 
‘Onça pequena’ (awyato hiit).” 
147) Então agora vocês tem que convidar os seus parentes para plantar na sua 
roça. 
148) E para ajuntar as maniva também. 
149) E também você tem que suar para conseguir o seu trabalho. 
150) Até hoje em dia tudo isso aconteceu com nos. 
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Origem da Água 
 

1) Então Anuma disse: “Quando vocês estão com sede, vocês podem passar 
sobre a fumaça do meu cigarro (suhu), por que eu sou imortal.” 
2) É assim que ele falou para o seu povo. 
3) Ele não é homem mortal, por isso ele ficou pendurado em cima. 
4) Então eles colocaram a fumaça do cigarro e passaram sobre ele e daí a 
fumaça passou pela primeira pia (warupy, vasilha). 
5) Depois caiu a fumaça, e depois caiu um pingo de água na pia.8 
6) Cada vez que caiu água na pia, fez um som de pingo como um relógio. 
7) Naquele tempo não tinha água. 
8) Muita gente estava com sede. 
9) Água só tinha para os donos (ika’iwat ria). 
10) Esta água saiu destes homens imortais. 
11) Um dia o filho do irmão dele falou para o seu pai: “Papai, estou com sede!” 
12) “Os meus tios (uhehamu’in) já estão bebendo água, papai!” 
13) “Não vai para lá, meu filho!” 
14) “Por que sai muito pouca água” 
15) “Se tu vai para lá, não vai te reclamar!“ 
16) „Por que você tá maluco!” 
17) “Não fala desta água pouquinha, por eles beberam pouquinho água.” 
18) Neste momento o filho do sururi tunug chegou na casa do seu tio. 
19) Então ele falou: “Boa tarde, os meus tios.” 
20) Mas naquela hora os tios deles não estavam em casa. 
21) Mas só uma outra irmã, que morava num quarto sozinha. 
22) “Ah, você chegou por aqui!” 
23) “Eu veio por aqui, por que alguns falavam, que os tios estão bebendo água. 
Só por isso eu veio por aqui.” 
24) “Eu vou beber água dos meus tios.“ 
25) Na hora de conversar caiu um pingo de água na pia. 
26) Ele disse: “Eu posso ver, o que tá acontecendo por aqui.“ 
27) Então ela mostrou para ele. 
28) Mas a água estava tudo tampada. 
29) E aí ele abriu. 
30) Quando ele abriu, ele disse: 
31) „Tanta fama por tão pouca água?” 
32) “Se eu bebesse, acabarei logo!” 
33) Quando ele falou assim, ele voltou para a casa dele. 
34) Mas ele disse: “Amanhã vou aparecer aqui de novo na mesma hora.” 
35) Depois que ele saiu, os tios dele chegaram na casa deles. 
36) Embora eles já sabiam tudo, eles perguntaram: 
37) “Quem chegou hoje mesmo?” 
38) “Chegou hoje o filho do sururi tunug, o novo sururi.” 
39) Então eles disseram: “Tudo bem!” 
40) Então eles disseram: “Mas você sacudia a mão?” [por antipatia] 
41) “Sim.” 
42) Então eles acabaram toda a água deles. 
43) Mas o resto da água foi bem arrumado e colocaram na pia de novo. 
44) Eles vomitaram na pia e colocaram também a fumaça do cigarro na pia. 
45) Agora a água já foi contaminada. 
46) Água bem limpo, mas já contaminada. 
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47) Mas tinha muita água na pia. 
48) Neste momento ele veio de novo. 
49) Então ela disse: “Boa tarde!” 
50) Ele respondeu: “Boa tarde!” 
51) Os tios disseram: “Você veio de novo?” 
52) “Sim, eu veio por aqui para beber água.” 
53) Então os tios dele disseram: “Pois não, a água tá aqui para você mesmo. 
54) Então ele bebeu na vontade dele. 
55) Então ele estava muito cheio de água. 
56) E também ele tinha gases. 
57) Depois que aconteceram gases, ele foi para a casa do pai dele. 
58) E aí ele disse: “Estou muito doente agora,papai!” 
59) Então ele respondeu: “Eu te avisei antes de ir para lá!“ 
60) „Então volta de novo!” 
61) “Só os seus tios, que vão dar jeito!” 
62) “Com os seus mariri (wasuwa’a) os tios vão benzer tua barriga. 
63) Aí ele foi de novo para a casa dos seus tios. 
64) Aí ele chegou: “Eu voltei de novo, meus tios!” 
65) Agora, com este mariri vocês debem me bencer!“ 
66) E com eles mariri eles benceram. 
67) Então ele tinha mais e mais gases em sim. 
68) Ele queria vomitar, mas não vomitou. 
69) „Eu queria vomitar, meus tios!“ 
70) „Pode vomitar!“ 
71) „Acho que você comia alguns buchos de peixe?“ 
72) Então na mesma hora que os tios benzeram a sua barriga, caiu na costa. 
73) Quando ele caiu, espocou a barriga dele na casa dos seus tios. 
74) A água não tinha saída da casa. 
75) Então eles benzeram de novo. 
76) “Queria, que tivesse os meus muitos servidores aqui!” 
77) “Você pode chamar a minha turma (ywania), minhas crianças!” 
78) E as crianças correram. 
79) E eles chamaram os servidores, os libelulas (yaha wai) e as andorinhas 
(mokia), esse 
pássaro do peito branco. 
80) E eles se reuniram. 
81) E também chamaram as rãs (ikuama, s. a. // wa’asa wato, s. m.)). 
82) E aí ele disse de novo: “Como nos podemos fazer o nosso trabalho?” 
83) “Por que o nosso porto para tomar banho já foi feito.” 
84) Aí eles ficaram contente. 
85) “Aí, o nosso porto já tá bem feito!” 
86) Ai eles estão brincando tomando banho para cá, para alí na água. 
87) Todas as rãs mergulhavam. 
88) O irmão mais velho, o primeiro rei (morekuat) deles estava olhando por cima 
da porta. 
89) E ele viu, que eles estavam muito contentes. 
90) As rãs sujaram a casa deles tudinho. 
91) Por que esta água não tinha saída. 
92) Então o rei deles disse para eles: 
93) „Falei para vocês, que jogam a água para fora!” 
94) “Mas vocês só estão brincando!” 
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95) Então o rei deles, que chama-se sapo tutun, disse para eles: 
96) „A nossa água, o nosso porto está pronto!” 
97) Aí eles mergulhavam de novo. 
98) Mas aquele rei estava na porta. 
99) E ele mandou de novo de tirar água para fora. 
100) „Vocês só tão brincando na água!” 
101) E aí ele pegou tutun e puxou o braço dele e furou o omoplata dele. 
102) Por causa disso ele ficava aleijado. 
103) Então ele não tinha mais condições de tirar água para fora. 
104) Então a água começou maltratar os donos da casa. 
105) Então eles mandaram de chamar o pai da água. 
106) “Só o pai dele tem condições de resolver!” 
107) Então veio o pai dele. 
108) Então o dono da casa falou para eles: 
109) “Como podemos fazer o nosso trabalho?” 
110) Quando ele chegou, as pessoas já estavam na água mergulhando. 
111) Mas outras pessoas já estavam subindo [em cima de pau]. 
112) Mas ele levou um pouquinho de tabaco. 
113) E ele fumou. 
114) Quando ele tinha fumado a metade, ele jogou o cigarro na água bem no 
canto. 
115) Ele pegou outro cigarro, mesma coisa, e jogou o resto no canto. 
116) Então ele disse: “Cuidado!” 
117) Aí o mariri dele mudou por si mesmo para o outro lado. 
118) Então a bandeira10 dele mudou também para o outro lado da beira do rio. 
119) Então disse: “Cuidado, já vai!” 
120) Aí ele mandava as águas: “Você vai bem direito, não volta assim!” 
121) O irmão dele disse: “Não, não pode fazer isso!” 
122) “Se tivesse água, que corre direito, não podia fazer nada!” 
123) “Tem que correr em curvas!” 
124) Só desta maneira, que os nossos filhos podem alimpar. 
125) Então ele disse: “Já vai!” 
126) Então ele fumou de novo e tirou o cigarro da boca e depois ele jogou na 
água. 
127) No momento que ele jogou o cigarro o trovão de repente levou terra. 
128) Ele levou muita terra. 
129) Com esta água correu dobrando. 
130) A água assim correu até o fim. 
131) Sururi tunug é trovão. 
132) É por isso que as águas parecem cobra. 
133) E também tem várias tipos de cobras nos rios. 
134) Então por isso que acontecem muitas doenças como diarreia, vómito no 
tempo da água cheia. 
135) Por que a água saiu através dos vômitos dos tios. 
136) Então a água já foi feito, mas o irmão dele falou: “Eu vou ficar por aqui 
mesmo!” 
137) Então no momento de espocar saiu sangue e aquele sangue ficou assai 
(wasa’i). 
138) Então por isso a chuva é filho do sururi tunug. 
139) E por isso quando nos ouvimos trovão, nos admiramos: “Puxa vida, vai 
chover!” 
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140) Então a outra bandeira (pai’ni kyseyp11) dele virou patawa. 
141) Então a água já foi feito, já tinha água para nos beber. 
142) Mas naquele tempo não tinha nada dentro da água. 

 

 

Origem do Guaraná Servo Mikiles 
 

1) Então Uniawãsap’i estava gestante (sat.: ime~pyt’a) através da brincadeira da 
cobra. 
2) Quando ela estava gestante os remedios deles não ficaram mais limpos (sat.: 
ikahu). 
3) Então os irmãos dela perguntaram: „Como foi assim, minha irmã? Primeiro 
não foi 
assim!“ 
4) Na hora quando estava amassando os remedios8, ela não estava limpa. 
5) Por causa disso os irmãos já sabem. 
6) Aí eles perguntaram: „Você não namorou com alguma pessoa?“ 
7) Aí ela respondeu: „Não, meu irmão, mas os homens me disseram: ‚Olha pra 
cá, olha pra cá, Uniawãsap’i!‘ Mas veio uma caba9 e posou no meu lugar [onde 
ela pisava]. Mas eu não namorei com ele. Mas também uma cobrazinha (l.g.: ywi 
ywi pakup’i; ywi, preguiça) passou em cima da minha barriga no caminho ao 
porto. Só isso, o que aconteceu.“ 
8) Aí eles já sabem. Que ela estava gestante. 
9) Aí eles disseram: „Você é gestante mesmo!“ 
10) Aí eles esqueceram, que ela era a irmã deles. 
11) Ela não mais trabalhou par os seus irmãos. 
12) Chegou o dia do parto (sat.: ime~pyt) da Uniawãsap’i e ela deu luz (sat.: 
tumewoherep,„saída do nené“) à seu nené. 
13) Os irmãos dela ficaram bravo com ela. 
14) Ela morava sozinha num outro lugar. 
15) Mas tinha uma pessoa para atender ela. 
16) Só aquele mucura a atendia. 
17) Ela trouxe água e comida para ela, no dia do parto. 
18) Essa criança era muito bonita. 
19) Ele foi homem. 
20) Aí a mãe se apaixionou com ele. 
21) Então ele cresceu até andou na casa. 
22) origem do timbó (sat.: uku) foi o filho dos Anumaria. 
23) Os tios mataram Ikuap mo pakup’i. 
24) Então o pai dele transformou os ossos do filho em timbó. 
25) Aí o timbó já foi feito. 
26) Os murukaria mataram ele, po que foi ele, que primeriro colocou o nome no 
milho (sat.:awati). 
27) Então ele transformou os ossos do seu filho em timbó. 
28) Uma vez o timbó pronto eles pensaram em matar os peixes. 
29) Então o timbó já está pronto. 
30) Aí eles reuniram. 
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31) Aí eles disseram: „Agora a nossa planta está pronto. Como podemos chamar 
essa planta? 
32) Aí eles procuraram o nome do timbó (sat.: uku) 
33) Eles não acharam bom o nome dele.10 
34) Naquela hora estava lá o tio de timbó chamado Ukumã hup’i (l.g.; sat.: 
iu~kan, tucano), o nome [„tipo“] dele é hirau. 
35) Ele foi chamado e ele veio. 
36) Ele disse: „Como foi?“ 
37) „Não, nós só queremos saber de você, como chamar essa planta.“ 
38) Então o tio disse: „Vocês não conhecem o meu nome?“ e ele voltou. 
39) Eles já conheceram o nome dele. 
40) Então eles falaram: „Nós vamos chamar essa planta ‚uku‘!“ 
41) Então eles pensaram em arrancar o timbó. Aí eles arrancaram. 
42) Aí eles pensaram: „Como vamos fazer agora?“ 
43) Aí eles fizeram um pilão. 
44) Quando estava pronto, eles disseram: „Vamos botar na água.“ 
45) Eles mandaram o timbó, que mata os peixes até o fim do rio, até os grandes 
rios, qualquer peixe. 
46) É assim, que o pai dele disse. 
47) Ele queria acabar com todas as peixes, não queria nem um peixe na água. 
48) Então ele disse: „Eu não quero, que nenhum mulher gestante baixe na beira 
na hora de botar timbó. 
49) Era um rapaz (sat.: kurum), cujo mulher era gestante. 
50) Ele [o rapaz] baixou á beira sem ser convidado. 
51) Hoje acontece a mesma coisa, que pessoas chegam sem ser convidado. 
52) O nome desse kurum foi awyato wene~ pakup’i („onça da água“). 
53) Ele não estava com saúde. 
54) A mulher estava gestante e ele estava com vermes. 
55) Foi ele, que foi pra beira antes do que o timbó chegou para o fim do rio. 
56) O timbó ainda não tinha saido longe. 
57) Esse rapaz, que estava doente, botou um pé dele na água. 
58) Naquele momento o timbó parou, não pude mais matar os peixes. 
59) Da mesma maneira ainda hoje o timbó não mata todos os peixes. 
60) Foi a culpa da mulher gestante dele. 
61) Por isso não morreram os peixes. Por culpa da mulher gestante. 
62) Eles pegaram pouco peixe. 
63) Então ele [o dono do timbó] foi rio abaixo, até ele encontrou aquele doente 
no rio, cujo mulher estava gestante. 
64) Aí ele disse: „Eu falei antes. Mas porque você veio pra cá? Eu quero, que 
ninguem bote o seu pé no rio“, disse o pai do timbó. 
65) Ele amaldiçou e matou ele. 
66) Aí ele tirou os testículos e colocou no cesto (sat. [l.g.?]: pira eiam, peixe / 
vasilha; tehamuru pe, sateré antigo; poko, mod. sat.). 
67) Só os „caroços“ dele ele botou nele. 
68) Também ele levou os seus poucos peixes. 
69) Naquela hora a irmã dele estava no parto. 
70) Naquela hora os irmãos dela trouxeram peixinhos embrulhados, também 
camarão embrulhada para a irmã deles. 
71) Ela disse: „Esse peixe eu não quero. Não quero peixe embrulhado, também 
não quero camarão embrulhado.“ 
72) Aí ela disse: “Leva para lá! Porque está muito cheiroso!“ 
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73) É por isso, que, quando uma mulher está no parto, ela não come peixe. 
74) Aí eles voltaram. 
75) Aí eles jogaram os peixes num pau. 
76) Esses peixinhos no pau foram transformados no urupé (sat.: more, urupé; 
mosap hĩg, tipo de urupé). 
77) Também tem os urupé vermelho (sat.: apy~e hup; hup, vermelho). 
78) Antes de sair eles falaram para ela: „Mete a mão naquele cesto, minha irmã!“ 
79) Aí ela pegou os ovos da Onça da água. 
80) Aí ela plantou perto da casa dela. 
81) Daqui brotou a primeira castanha. 
82) Então Uniawãsap’i plantou e aí cresceu. 
83) Naquela hora o filho dela já cresceu. 
84) Aí ele andou por aí e achou um castanhal. 
85) Lá em cima tinha muitas frutas. 
86) Aí andou por aí o filho do cobrazinho. Ele não foi filho da gente, mas do 
cobrazinho. 
87) Aí ele voltou para a mãe dele: „Quais frutas são essas, que tem lá em cima, 
mamãe (sat.:a‘i)“? 
88) „São as nossa castanhas (sateré antigo: aiwe’ytypit; mod.sat.: wê‘eîã). Eu 
plantei no dia de teu nascimento. Atrepa e você pode apanhar!“ 
89) Aí o filho dela atrepou a primeira vez nesse castanheiro e apanhou tres 
castanhas. 
90) Essas ele trouxe para a mãe dele. 
91) Aí eles comeram. 
92) Depois do menino chegou o irmão da mãe dele no tuco do castanheiro. 
93) Aí ele já soube, que alguma pessoa tinha apanhado castanhas. 
94) Aí eles contaram: „Alguns estão mexendo em nossas plantas!“ 
95) „Alguns que estão mexendo, eu acho. 
96) Aí eles procuraram, quem mexeu nas plantas deles. 
97) Então eles disseram: „Por aí tem cutia. Mandemos ela, que prove as nossas 
castanhas, a~ga’apy merekunia (sateré antigo para akuri). 
98) „Mas não, mandemos ela só, quando as castanhas têm caido!“ 
99) Mandemos também a arara (moi hup moi hup, „cobra vermelha“, sateré 
antigo para arara). 
100) „Sim. Mas não agora, porque agora as astanhas ainda são verde.“ 
101) „Por aí também tem esse periquito. Mandemos ele para cortar as flores [da 
castanha]. 
Mas não agora, mas só na época, quando tem flores.“ 
102) Aí um deles perguntou: „Mas como foi? Ele asou no fogo e as abriu com 
cacete.“ 
103) „E também tem por aí o filho do cobrazinho (sateré antigo: moi wekyry 
tuipyt, cobra /filho; mod.sat.: moi sa’yru), ele, que fez troça de nós.“ [ahewyryap 
mokosap’i, zombar]. Eu acho, que é ele. Esperemos ele lá no tuco do 
castanheiro.“ 
104) Naquela hora o sobrinho deles chegou. 
105) Aí eles disseram: „Você, nosso sobrinho!“ 
106) Aí ele [um dos tios] disse: „Pode atrepar! Você pode apanhar só tres frutas. 
Quando apanhou, chega!“ 
107) Aí ele subiu e apanhou tres frutas. 
108) O tio disse: „Ta bom, meu sobrinho.“ 
109) Mas o sobrinho disse: „Espera aí, eu vou tirar mais.“ 
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110) „Ta bom, pode tirar.“ 
111) Ele tirou. 
112) Aí o tio dele disse: „Desce logo!“ 
113) Aí ele desceu. 
114) Ele quase chegou até o chão, quando os tios flecharam ele. 
115) Então ele gritou. 
116) Mas o tio dele disse: „Desce logo, sobrinho! Não vai cair!“ 
117) Aí ele desceu. 
118) Aí estiveram os tios com fibras nas mãos, para esperar o morte dele. 
119) Para torar o corpo dele, uma vez que ele morreu. 
120) Então ele desceu e morreu22. 
121) Aí eles cortaram com aquela fibra. 
122) Por isso hoje em dia sentimos dor na coluna, quando somos velhos. Por 
causa desse corte. 
123) Então o filho dela gritou. 
124) Aí a mãe dele veio correndo23. 
125) Aí ela ficou bravo com os seus irmãos: „Agora vocês pode comer o meu 
filho, que vocês mataram!“ 
126) Aí ele respondeu: „Não, a minha irmã!“ 
127) Aí eles deixaram o corpo dele e foram embora. 
128) Aí só a mãe dele ficou sozinha com o corpo dele. 
129) Ela falou para o corpo dele: „Você já ta morto, o meu filho, mas um dia vocé 
vai viver de novo!“ 
130) Aí ela tirou os olhos dele. 
131) „Você ja ta morto, mas um dia você vai ficar aquí no mundo para organizar 
qualquer trabalho! 
132) Você vai ficar como líder (sat.: morekuat). 
133) Todos os teus descendentes sempre vai se reunir para você. 
134) Você vai se responsabilizar para os teus descendentes, quando começam 
o trabalho deles. 
135) Para fazer as casas, as roças, limpar o terreno, para qualquer trabalho. 
136) Também, quando as lideranças se reunirem.“ 
137) É assim que ela falou. 
138) Aí ela plantou os olhos dele. 
139) Aquele chama- se de guaraná. 
140) Ela disse: „Você vai ficar para sempre, meu filho. Por causa de você as 
lideranças vão ficar satisfeito. Também o povo vai ficar satisfeito.“ 
141) Por causa disso todo mundo gosta de guaraná para fazer o seu trabalho. 
142) Para fazer casa, para limpar terreno, depois de comer a gente precisa de 
guaraná, antes de trabalho precisa guaraná, na hora de trabalho é distribuido 
para o pessoal. 

                                                           
22 Os pássaros tomaram banho no sangue do menino: origem da plumagem colorida; primeiro 
veio Arara, numa folha ele levou sangue, para mostra-la à sua mãe: por causa disso ele tem 
penas vermelhas (Ranulfo). 
 
23 Variante (Ran.): No momento o menino é tocado pelas flechas, ele grita. A mamãe vem 
correndo, tira a flecha da mão do tio. Ele tira a flecha dela de novo e lhe da uma varinha no lugar 
da flecha. Por causa disso hoje em dia as mulheres nao mais usam flecha, mas a varinha para 
pegar saúva (sat.: we~gki’a pok hap, saúva / meter /para). 
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143) Nós o tomamos para fazer festa, como ela primeiro tem dito para o seu 
filho. 
144) É por causa disso guaraná vai ficar por aquí. 
145) A guaraná é a força dos índios. 
146) É assim, que a mãe falou para guaraná. 
147) Dai começou guaraná. 
148) Através do primeiro castanhal Uniawãsap’i plantou os olhos dele, quem é 
guaraná. 
149) Aquele guaraná ficou para nós, também para as lideranças e para todos. 
150) Esse bém ficou até hoje. 
151) É assim, que eles contaram sobre aquele guaraná. 
152) Então Uniawãsap’i colocou e fechou o corpo do seu filho, o qual os tios dele 
tinham cortado. 
153) Esse corpo ela tentou transformar em gente. 
154) Ela fechou e disse: „Daquí você vai te transformar. E você vai se reviver de 
novo!“ 
155) Aí ela mandou o caraxué (sateré antigo: hĩg uato, sat. mod.: hirut) para 
vigiar. 
156) Aí ela disse: „Quando ele vai reviver, você tem que me avisar!“ 
157) Assim Uniawãsap’i falou para o caraxué. 
158) Aí o caraxué cantou: „Os seus filhos já nasceram, Uniawãsap’i. Tão falando 
já! Venha pra cá!“ 
159) É assim, que você deve me avisar!“ 
160) Assim o caraxué falou pra ela, mas ele falou na sua própria língua 
161) A voz (sateré antigo: he’akuara, „buzina“) cantou [piru piru; voz do pássaro]: 
„Os seus filhos já são nascidos!“ 
162) Assim o caraxué cantou de manhã cedo para Uniawãsap’i: „Os seus filhos 
já foram nascidos. Os seus filhos são alegre já.“ 
163) É assim em nossa línguagem de hoje, mas na linguagem antiga é assim.14 
164) É aí Uniawãsap’i foi embora para lá. 
165) Ele levou uma pedra (sateré antigo: wirisú) para fazer os dentes deles. 
166) Aí ela se sentou e deixou a pedra no coxo [colo] dela. 
167) Nesse momento eles já estão alegre como gente. 
168) Aí ela tirou a tampa e saiu só porco queixada. 
169) Aí os porcos levaram, o que deveria ser os nossos dentes. 
170) Esses são os porcos queixada. 
171) Então ela os amaldiçoou: „Eu queria que saisse gente, porque vocês 
sairam? Daquí pra diante vocês serão comida de gente, quando vocês voltarem 
por aquí.“ 
172) Por causa disso as vezes os porcos entram na casa [terreno?] da gente. 
173) As vezes a gente mata os porcos. 
174) Assim dizem os velhos antigos 
175) Aí ela fechou de novo. 
176) Aí na proxima manhã o caraxué cantou na mesma hora e chamou a mãe 
dele. 
177) Aí ela foi de novo. 
178) Nesse momento sairam os kuata [macaco], esses kuata muito grande. 
179) Então ela disse: „Porque vocês fizeram assim? Eu queria gente próprio, é 
assim, que 
eu falei. Mas o jeito de vocês é assim. Então vocês vão abaixo, lá pra fora!“ 
180) Por causa disso os kuata ficaram lá pra fora. 
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181) Então ela fechou de novo. 
182) Na proxima manhã o caraxué cantou de novo e chamou ela, mas ela não 
foi mais. 
183) Mas ele chamou todos os dias. 
184) Aí ela foi de novo e abriu. 
185) Aí ela abriu e olhou para dentro e viu um casal de crianças pequenininhas, 
um homem e uma mulher. 
186) Aí ela os pegou. 
187) As crianças foram muito barrigudas. 
188) Aí Uniawãsap’i as pegou e criou. 
189) Ela os criou bem fechado [no vasilhame]. 
190) Mas tem remedio (sat.: mohãg) para ficar gordo e crescer grande. 
191) Com esse remedio lhes deu banho [lavou] cada dia para ficar gordo. 
192) Aí ela disse: „Ninguem deve olhar para eles.“ 
193) No começo ela queria que todos são iguais. 
194) Mas esses gafanhotos e sapos olharam. 
195) Por causa disso hoje não somos iguais. 
196) Então eles já iam crescendo, eles tiveram a mesma altura. 
197) Através deles a gente hoje em dia existe. 
198) Assim Uniawãsap’i criou o filho da cobra, aquele que foi cortado e cujo 
corpo apodreceu, através dele nós existimos. 
199) Por isso o nosso corpo ficou cheirando. 
200) E assim falaram os velhos antigos. 
201) Através disso nós somos seres humanos (sat.: miit’iin). 
202) Mas ela nós amaldiçoou e por causa disso nós não somos iguais. 
203) Eles [gafanhoto e sapo] nós amaldiçoaram, porque eles não são iguais 
entre si. 
204) Tem varios tipos de gafanhotos, foram eles, que olharam. 
205) É assim que ficou a historia do origem do puratĩg. 
206) Aquí termina, o que eu sei. 


