




A PRESENÇA DO INVISÍVEL
Vida Cotidiana e Ritual entre os Povos Indígenas do Oiapoque

A exposição A PRESENÇA DO INVISÍVEL apresenta uma visão

ampla e articulada do universo indígena, capaz de dar vida

e sentido às manifestações cotidianas e rituais dos povos

indígenas do Oiapoque.

A noção de invisível – eixo condutor e elemento de ligação

de toda a exposição – permeia os diversos ambientes,

elementos e manifestações, seja o Turé ou os credos

cristãos, sejam os artefatos materiais, a evocação dos

astros ou das entidades do fundo da água e da mata e

mesmo o contexto sócio-político atual. A cosmologia e suas

manifestações rituais, artísticas e cotidianas estão

articuladas a partir de sucessivos ambientes, diferenciados,

mas interligados.

O conjunto das peças apresentadas nesta exposição é uma

coleção recentemente formada, de criação contemporânea.

Com o intuito de realçar variações e continuidade no

tempo, imagens e peças antigas, do acervo do Museu do

Índio, também estão expostas.

Nesta exposição, dá-se prioridade aos aspectos da

cosmologia indígena, pelo desejo dos próprios índios e pela

consciência que hoje possuem do valor de um patrimônio

cultural específico, apesar de heterogêneo, e que poderia,

se não renovado e fortalecido, vir a desaparecer.

A exposição A PRESENÇA DO INVISÍVEL é mais uma iniciativa

e uma demonstração desse processo.



GEOGRAFIA E PAISAGEM

A paisagem típica da região habitada pelos povos

indígenas do Oiapoque é de savana alagada, banhada por

três grandes rios, o Uaçá, o Urucauá e o Curipi, além de

inúmeros afluentes, lagos e igarapés. O rio Oiapoque

delimita a fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa.

A oeste da terra indígena, uma rica cobertura de floresta

tropical que vai ao encontro das montanhas de

Tumucumaque; a leste, o rio Cassiporé, o Cabo Orange e

o Oceano Atlântico. Muitas aves e muitas palmeiras, das

mais diversas espécies, povoam a região. Entre os rios

destacam-se elevações como as montanhas Cajari, Tipok

e Carupina, referências físico-cosmológicas para os

habitantes da região. As aldeias e as roças ocupam

diferentes ilhas. Segundo as narrativas indígenas, toda

essa paisagem é habitada por seres humanos, animais

e vegetais e também seres “do outro mundo” que se

manifestam pela intermediação dos pajés. Um mundo

predominantemente aquático, cuja cosmologia privilegia

os seres sobrenaturais que habitam o fundo das águas.

Região que antigos viajantes cartógrafos denominavam

o “pays sous l’eau”, peí ãba dji lo, em patoá.

Nas estações seca e chuvosa, a paisagem do “país sob as

águas” transmuda completamente e, com ela, as

atividades diarias e o cardapio variam segundo o

calendario agrícola e as ofertas da fauna e da flora

regional. Em novembro, começam as primeiras chuvas que

perduram intensas até fevereiro, e os rios invadem o

campo. É a época do plantio. De maio a junho as plêiades

desaparecem do céu, levando consigo as chuvas. Os



terrenos alagados começam a secar e tornam-se enormes

lamaçais, transitáveis apenas em canoas empurradas por

varas. A campina, que se formou nos alagados, seca com

o sol ou é queimada nas proximidades das roças e aldeias

para facilitar o trânsito das canoas e a pesca de tracajás

que se dará na próxima cheia.

Esse território é, antes de tudo, um espaço vivido. Os índios

possuem um conhecimento refinado de toda essa região,

tão rica e diversificada. Cada igarapé, cachoeira, cada

acidente marcante tem seu nome. Em 2002, foi realizado

o mapeamento participativo das terras indígenas,

coordenado pela TNC do Brasil, Associação dos Povos

Indígenas do Oiapoque e comunidades.
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KARIPUNA, PALIKUR,
GALIBI-MARWORNO E
GALIBI-KALI’NA

Os povos indígenas do extremo norte do Amapá

habitantes da bacia do rio Uaçá e do baixo curso do

rio Oiapoque – Karipuna, Palikur, Galibi-Marworno e

Galibi-Kali’na –, são o resultado de várias migrações

e fusões antigas e mais recentes. São portadores de

tradições culturais heterogêneas, histórias de contato

e trajetórias diferenciadas, assim como suas línguas

e religiões. Mesmo assim, esses povos têm conseguido

conviver e construir, ao longo do tempo, um espaço de

interlocução, especialmente hoje, pelo viés das Assembléias

Gerais e da Associação dos Povos Indígenas do Oiapoque,

que congrega as quatro etnias. Esses povos somam uma população

de 5 mil índios distribuídos em inúmeras aldeias e localidades, nas

Terras Indígenas Uaçá, Galibi e Juminã. Essas terras indígenas,

demarcadas e homologadas, configuram uma grande área contínua,

cortada a oeste pela BR-156, que liga Macapá a Oiapoque.

Gostam de atividades

esportivas, como

canoagem, arco e flecha e

especialmente futebol.

As competições podem ser

entre aldeias ou etnias ou

contra times das cidades de

Oiapoque e Saint Georges

na Guiana Francesa.

A cada dois anos

realizam as Olimpíadas

Indígenas Regionais



Poliglota, boa parte da população indígena do Oiapoque se

comunica em vários idiomas: português e patoá ou kheoul

(língua franca regional e idioma nativo dos Karipuna e Galibi-

Marworno); os Palikur e Galibi-Kalin’a falam suas respectivas

línguas nas aldeias. Alguns índios também sabem se comunicar

em francês. Apesar das diferenças, prevalece uma visível

solidariedade entre esses povos por compartilhar um mesmo

território, vivenciar uma situação geopolítica comum, por

manter e reativar relações de parentesco e ajuda mútua,

assim como lutar unidos pela terra, saúde, educação, infra-

estrutura e trabalho. Compartilham uma cosmologia

específica, indígena, Carib, Aruak, Tupi e também cristã, um

aspecto marcante que os índios definem como “Nosso Sistema”.

As tarefas para a subsistência são, essencialmente, o cuidado

da roça, a pesca cotidiana, a caça periódica e a fabricação de

farinha de mandioca, da tapioca e do tucupi, tanto para o

consumo próprio como para a comercialização. A farinha e

derivados são produzidos no cabê, casa da farinha, onde várias

famílias trabalham juntas sob forma de mutirão.



entrada

1 chegada

2 turé

3 pescaria

4 astronomia

5 chapéus

6 maracá

7 cerâmica

8 pintura corporal

9 objetos

10 guerra

11 projetos

12 casa
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O TURÉ

O Turé é uma festa de agradecimento aos

seres sobrenaturais, chamados karuãna, pe-

las curas que eles propiciam por meio das

práticas xamânicas dos pajés. É a ocasião em

que a comunidade, no espaço sagrado cha-

mado lakuh ou piroro, dança, canta e bebe

muito caxiri junto com os seres invisíveis que

vem se alegrar na festa e ouvir o pajé cantar

durante várias noites. Embora possa ser rea-

lizado a qualquer momento, o verdadeiro ri-

tual é feito durante a lua cheia de outubro.

Fazem parte do Turé os mastros enfeitados

e os grandes bancos zoomorfos da cobra ou

do jacaré, nos quais os convidados sentam.

Junto ao mastro, fica o banco do pajé e o seu

pakará, cesto onde guarda o maracá e os

cigarros tawari. A bebida caxiri, segundo os

índios, muito apreciada pelos karuãna, é pre-

parada pelas mulheres com mandioca apro-

priada e colocada em grandes potes de

cerâmica. Cada participante prepara seus ins-

trumentos: os maracás, os clarinetes de bam-

bu, também chamados “turé”, e as buzinas

cuti. Os dançarinos usam chapéus de longas

penas, os plumaj ou iuti, ou as kuhon,  delica-

das coroas de penugem de várias cores. Ape-

nas o pajé pode convocar a festa e saber quais

os karuãna convidados e os cantos a serem

executados. As palavras cantadas, geralmente,

representam algum “bicho” que chega na-

quele momento no lakuh para participar da

festa, ou fazem referência a algum objeto

do ritual, o pakará, o bastão do pajé, o tawari

ou a estrela D’alva, entre outros.

Na cosmologia dos povos

indígenas da região, os

Bichos, no seu habitat,

são gente como nós. Nos

os vemos como lagarto,

jacaré ou cobra e, dizem

os pajés, eles nos vêem

como macacos. É uma

forma de organizar o

mundo que inclui seres

visíveis e invisíveis.



As savanas e as margens dos

rios são repletas de belas

aves, como araras e garças

brancas, cujas penas

ornamentam os grandes

chapéus e os delicados

maracás. O som do

maracá, acompanhado de

cantos, chama e convida os

sobrenaturais para realizar

as curas na Tukai e

participar do Turé. Uma

pomba esculpida é colocada

no alto do mastro do Turé,

como garantia de

força, alegria e paz.

Os índios a consideram

um karuãna poderoso.



Um dos temas recorrentes

na mitologia e cosmologia

dos povos indígenas do

Oiapoque é a água: a chuva

– símbolo de vida e

renovação –, o mar, os lagos

e o fundo dos rios – lugar dos

sobrenaturais. O

aparecimento da chuva é

descrito como pura magia no

mito palikur sobre a origem

do mundo. Kayeb, a grande

cobra bicéfala, está entre as

constelações mais

importantes na astronomia

Palikur. Dizem que Kayeb,

poderoso pajé, traz as

primeiras chuvas e o fim da

estação seca, coincidindo

com o solstício de dezembro.

É a chuva do Kayeb que

marca o tempo do plantio da

mandioca, as cheias dos

grandes rios e o começo do

ciclo úmido anual

naquela região.



O conjunto de objetos ou artefatos dos povos indígenas do Oiapoque é rico e

diversificado e faz parte daquilo que os índios chamam “Nosso Sistema”.

Alguns artefatos são específicos a cada povo, outros são fabricados e utilizados

em toda a região. Entalhe em madeira, cerâmica, cestaria, plumária e

ornamentação são as manifestações tangíveis e simbólicas de um modo

particular de ver e ser no mundo.

As “marcas” formam um conjunto expressivo de motivos decorativos aplicados

em diferentes objetos da vida cotidiana e cerimonial, acervo convencional, mas

aberto a variações e novos padrões. O pajé sonha as marcas ensinadas pelos

seres sobrenaturais e as repassa para os artesãos, que preparam os mastros e

bancos do Turé.

Os artesãos usam cores naturais

de origem vegetal ou mineral,

especialmente urucu, genipapo,

kumatê e o preto de fuligem, ou

corantes comprados no comércio

de Oiapoque.



Apoio
. AER FUNAI – Oiapoque
. APIO – Associação dos Povos
Indígenas do Oiapoque

. Coordenação de Relações Públicas
da Presidência da República

. FAB – Força Aérea Brasileira

. Museu Kuahi

. TNC – The Nature Concervancy

. DEMU – Departamento de Museus
e Centros Culturais do IPHAN

MUSEU DO ÍNDIO

Assessoria de Comunicação Social
CRISTINA BOTELHO, MARTA GONTIJO,
ROSANGELA ABRAHÃO

Serviço Administrativo
ROSILENE DE ANDRADE SILVA,
LUCÉLIA ELIEZER,
MARIA INÊS V. F. FRAGA,
e PAULO LAURENTINO

Serviço de Atividades Culturais
ARILZA DE ALMEIDA

Serviço de Estudos e Pesquisas
SÔNIA COQUEIRO

Serviço de Museologia
MARIA JOSÉ SARDELLA,
EURIDES CAMPOS FERREIRA
e SUSI TAPAIUNA

Serviço de Registro Audiovisual
DENISE PORTUGAL LASMAR

Montagem e Manutenção
LUIZ CARLOS NOVAES,
ROBERTO AUGUSTO MARTINS,
JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA,
SEBASTIÃO DA SILVA
e SEBASTIÃO LUIZ DE OLIVEIRA

IEPÉ – INSTITUTO DE PESQUISA E
FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INDÍGENA

Conselho Diretor
DENISE FAJARDO GRUPIONI, DOMINIQUE
TILKIN GALLOIS e LUX BOELITZ VIDAL

Secretário-Executivo
LUÍS DONISETE BENZI GRUPIONI

Administração
HELENA LÚCIA OLIVEIRA SÁBATO

Presidente da República
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Ministro de Estado da Justiça
TARSO GENRO

Presidente da Fundação
Nacional do Índio
MÁRCIO AUGUSTO FREITAS DE MEIRA

Diretor do Museu do Índio
JOSÉ CARLOS LEVINHO

Curadoria
LUX BOELITZ VIDAL

Coordenação de projeto
LUÍS DONISETE BENZI GRUPIONI

Assistente de curadoria
MARINA S. ZACCHI

Coordenação de logística em campo
FRANCISCO SIMÕES PAES

Concepção, projeto e gerência
SIMONE MELO

Projeto gráfico
HELENA DE BARROS
e MARCELLUS SCHNELL

Projeto de luz
ROGÉRIO WILTGEN

Fotografia
LUX VIDAL, FÁBIO MAFFEI,
UGO MAIA ANDRADE
e PAULO R. COPOLLA

Produção de vídeos
DAVID GREEN,
FRANCISCO SIMÕES PAES
e GIANNI PUZZO

Produção de montagem
LUIS ANTONIO GARRIDO

Assessoria de arquitetura
DINA LEVY

Produção de áudio
LUIZ CRUZ

Efeitos especiais
MAURÍCIO BEVILACQUA






