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Carta do Presidente

O Museu do Índio, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, é o órgão científico e 
cultural da Fundação Nacional do Índio – Funai. Nele estão depositados documentos 
fundamentais para a história indígena e do indigenismo em nosso país. São mais de 
125 mil documentos, acessíveis aos interessados, que registram momentos importantes 
da história de relacionamento dos povos indígenas com o Estado brasileiro e a 
sociedade nacional. Ali estão guardados documentos da Comissão Rondon (1890-1930), 
do Serviço de Proteção aos Índios – SPI (1910 - 1967), do Conselho Nacional de 
Proteção aos Índios – CNPI (1939-1967), da Fundação Brasil Central – FBC (1943-1967) 
e do Museu do Índio e Funai (1950 aos nossos dias). O Museu do Índio abriga, ainda, 
um dos mais importantes acervos etnográficos contemporâneos da América Latina, 
com mais de 16 mil objetos, em reservas técnicas climatizadas e organizadas. Esses 
documentos fazem parte do patrimônio nacional. São importantes para todos os 
brasileiros e, principalmente, para os povos indígenas. Mais que um acervo que remeta 
ao passado, esses documentos dizem respeito ao presente, ao fato de que vivem em 
território nacional 304 povos indígenas, falantes de 275 línguas.

Esse livro que o leitor tem em mãos trata de quatro desses povos, que vivem em terras 
indígenas demarcadas próximas a fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, no norte 
do Amapá. São os Karipuna, Galibi Marworno, Galibi Kali´na e Palikur: os índios do 
baixo Oiapoque. Em 2007, o Museu do Índio lhes dedicou uma exposição, feita em 
conjunto com seus representantes, que ocupou todo o prédio principal do Museu por 
vários anos. Agora, temos o prazer de publicar o catálogo dessa importante mostra, 
que revelou aspectos marcantes do patrimônio cultural, linguístico e histórico desses 
povos, que a Fundação Nacional do Índio tem o dever de proteger e promover.

Novos objetos, filmes, fotografias e documentos foram produzidos para 
essa exposição e foram incorporados ao acervo histórico do Museu do Índio, 
enriquecendo e atualizando esse acervo, que vem recebendo atenção e cuidados 
especiais nos últimos anos para que fique à disposição de todos e, principalmente, 
dos mais interessados, os próprios povos indígenas.

Ao publicarmos esse catálogo oferecemos ao público um registro vigoroso da 
exposição A Presença do Invisível e informações atualizadas sobre os povos do Oiapoque, 
ainda pouco conhecidos na sociedade nacional. E reforçamos nosso compromisso em 
promover, apoiar e difundir os patrimônios culturais indígenas em nosso país.

João Pedro Gonçalves da Costa
Presidente da Fundação Nacional do Índio - FUNAI
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Apresentação

No início da noite do dia 28 de junho de 2007, 26 representantes indígenas do 
Oiapoque, apresentaram, nos jardins do Museu do Índio, o ritual do Turé para uma 
grande plateia. A apresentação, com cantos, danças e cuias de caxiri, marcava a 
abertura ao público da exposição de longa duração A Presença do Invísivel: vida cotidiana 
e ritual entre os povos indígenas do Oiapoque. Ornamentados com chapéus emplumados 
e portando longos maracás e flautas do turé, esses representantes foram escolhidos 
em suas comunidades para representá-las nesse evento e contribuir com a finalização 
da montagem de peças que, assim como eles, haviam viajado do Oiapoque,  
na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, para o Rio de Janeiro.

Por quase cinco anos, a exposição A Presença do Invisível ocupou o prédio principal 
do Museu do Índio, apresentando uma visão ampla e articulada das manifestações 
cotidianas e rituais dos povos Karipuna, Galibi Marworno, Galibi Kali´na e Palikur, 
que habitam o extremo norte do Amapá, na bacia do rio Uaçá e do baixo curso do 
rio Oiapoque. Nesta exposição, a noção do invisível foi tomada como eixo condutor e 
elemento de ligação dos diversos ambientes que a compuseram, apresentando objetos 
contemporâneos, especialmente confeccionados para serem apresentados, ao lado de 
objetos do acervo do Museu do Índio, de fotos, desenhos, textos, mitos, vídeos, músicas. 
Recriando ambientes naturais e culturais, na forma de cenários que permitissem ao 
visitante entrar em contato com uma típica casa ou pátio de uma aldeia no Oiapoque, 
e criando ambientes que remetessem a contextos míticos, cosmológicos, artísticos e 
estéticos específicos, investiu-se numa cenografia acolhedora e multimídia.

Essa exposição foi resultado de um amplo processo de parceiras institucionais que 
envolveu representantes das comunidades indígenas do Oiapoque, órgãos públicos 
e organizações da sociedade civil. Gostaríamos de agradecer a todos os que se 
envolveram na preparação desta exposição, especialmente os artesãos indígenas 
por seu empenho em confeccionar artefatos que surpreenderam a todos, por sua 
beleza, e que poderão ser apreciados neste catálogo que, na medida do possível, 
pretendeu-se constituir como um registro fiel e exaustivo da exposição.

Organizamos esse catálogo em quatro seções. Na primeira, trazemos o contexto em que 
a exposição foi concebida. Na segunda, quatro artigos apresentam os povos indígenas 
do Oiapoque. Na terceira, objetos e aspectos culturais específicos são evidenciados 
em textos e imagens de contexto. E, por fim, na quarta seção, apresentamos imagens, 
textos e as peças que foram exibidas na exposição A Presença do Invisível.

Prevendo que esse catálogo seja distribuído amplamente nas aldeias do Oiapoque, estamos 
certos que ele será mais uma contribuição para o processo de valorização e fortalecimento 
das iniciativas indígenas de gestão e salvaguarda de seus patrimônios culturais. 

Lux Boelitz Vidal
José Carlos Levinho
Luís Donisete Benzi Grupioni





O contexto da exposição A Presença do Invisível
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O Museu do Índio de cara nova: um projeto em parceria
Luís Donisete Benzi Grupioni
José Carlos Levinho

no prédio principal do Museu do Índio, deu-se a pre-
paração de toda a infraestrutura necessária ao rece-
bimento do sistema de segurança a ser implantado 
na instituição, além da implantação de uma nova 
proposta de sinalização visual, envolvendo mais de 
120 profissionais que trabalharam de modo integra-
do e articulado. 

O resultado desse projeto, executado em parceria, foi 
além do cumprimento dos objetivos e metas traça-
dos no plano de trabalho apresentado ao Ministério 
da Cultura, quando do cadastramento do proje-
to nos procedimentos da Lei de Incentivo à Cultura 
e seu financiamento por parte do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES1. 
Estamos satisfeitos em poder afirmar que além da 
exposição de longa duração planejada ter sido execu-
tada e o sistema de proteção patrimonial ter sido ins-
talado, o projeto alcançou outros desdobramentos, 
repercutindo tanto nos trabalhos futuros do Museu 
do Índio, quanto na dinâmica de valorização cultural 
em curso na região do Oiapoque, Amapá. 

Exposição de longa duração

A primeira experiência do Museu do Índio com uma 
exposição de longa duração, realizada em parce-
ria com representantes indígenas, foi a exposição 
“Tempo e Espaço na Amazônia: os Wajãpi”, inaugurada 
em 2001. Foi com base no aprendizado desta inicia-
tiva e com a intenção de replicar procedimentos que 
haviam se mostrado eficazes e que trouxeram várias 
novidades para o Museu do Índio, que foi construída 

1 O projeto, aprovado pelo Ministério da Cultura, processo MinC N. 
01400.011391/06-41, que recebeu o número Pronac 06.9083, foi acolhido 
pelo BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 
Contrato BNDES N. 06.2.1155.1, que foi seu patrocinador exclusivo.

Com o intuito de ampliar a capacidade de difusão 
de informações qualificadas sobre os povos indíge-
nas no Brasil por parte do Museu do Índio – Funai, 
bem como dotar esta instituição cultural de con-
dições modernas de segurança foi elaborado, em 
2006, o projeto Museu do Índio de Cara Nova: instala-
ção de uma exposição de longa duração e implantação 
de um sistema de proteção patrimonial, uma parceria 
entre esta instituição, órgão científico cultural da 
Fundação Nacional do Índio, e o Iepé - Instituto de 
Pesquisa e Formação Indígena, uma organização 
não-governamental com atuação prioritária junto 
aos povos indígenas no Amapá e norte do Pará. 

Para a reformulação de sua exposição de longa du-
ração, decidiu-se apresentar o complexo cultural 
formado por quatro povos indígenas que habitam 
a fronteira norte do Brasil com a Guiana Francesa. 
Com o título A presença do invisível: vida cotidiana e ri-
tual entre os povos indígenas do Oiapoque, concebeu-
-se um projeto curatorial que ocupou todas as de-
pendências do prédio principal do Museu do Índio. 
Dividida em 12 ambientes temáticos, a exposição 
foi inaugurada no dia 28 de junho de 2007, quando 
se realizou um evento de abertura que contou com 
a presença de representantes dos povos indígenas 
do Oiapoque, que fizeram uma apresentação do 
ritual do Turé nos jardins do Museu do Índio. A ex-
posição apresentou objetos etnográficos de fabrica-
ção contemporânea e do acervo do Museu, além de 
fotografias, textos, vídeos, em ambientes cenográ-
ficos que recriam contextos etnográficos precisos. 
Instalações, cenários, expositores e suportes varia-
dos, especialmente construídos, compuseram um 
rico e moderno projeto cenográfico idealizado para 
valorizar as expressões materiais e simbólicas dos 
povos indígenas do Oiapoque. Concomitantemente 
às obras de reconfiguração do espaço da exposição Ap
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a proposta da exposição que deveria substituí-
-la. Para tanto, a Profa. Dra. Lux Boelitz Vidal, da 
Universidade de São Paulo, foi convidada como 
curadora da exposição, liderando uma equipe de 
antropólogos, cenógrafos, designers, videomakers 
e outros profissionais, reunindo conhecimentos so-
bre a história e a riqueza cultural dos povos que 
habitam o baixo Oiapoque com recursos modernos 
de comunicação e cenografias de exposições.

Lux Vidal foi responsável por iniciar e conduzir 
um amplo programa de pesquisas antropológicas 
na região do baixo Oiapoque, Amapá, orientan-
do pesquisas de mestrado e doutorado junto ao 
Departamento de Antropologia da USP, além de as-
sessorar os povos indígenas em iniciativas de valo-
rização cultural, que se desdobraram em pesquisas 
realizadas pelos próprios, exposições, publicações, 
criação de um museu indígena, no âmbito das ações 
indigenistas realizadas pelo Iepé na região. Foi com 
base nessas experiências, que Lux Vidal propôs que 
a exposição no Museu do Índio buscasse construir 
uma visão ampla e articulada do universo indíge-
na, capaz de dar vida e sentido às manifestações 
materiais, espirituais, estéticas, cotidianas e rituais 
dos Povos Indígenas do Oiapoque e evidenciasse as 
muitas formas de ser e de se expressar identidades 
indígenas no Brasil contemporâneo. Mostrar que 
para além da visão superficial de que esses povos 
eram identificados como “aculturados” havia uma 
riqueza de conhecimentos e práticas sociais e cultu-
rais sofisticadas, ancoradas numa complexa cosmo-
logia e expressas numa forte produção artística e 
estética, foi um dos elementos que norteou a con-
cepção do projeto curatorial da exposição, que to-
mou a noção de invisível como eixo condutor e ele-
mento de ligação de toda a exposição, permeando 
os diversos ambientes, elementos e manifestações 
que a compunham. 

Com a reprodução de um pátio de aldeia, onde se 
realiza o ritual do Turé, em homenagem e agrade-
cimento aos karuãna, espíritos amigos e auxiliares 
do xamã, pelas curas ocorridas ao longo do ano, o 
visitante era convidado a entrar em contato com 
um novo universo cultural. Sob a reprodução de 
um céu estrelado, cuja cor alternava-se indicando 
diferentes momentos do dia, o visitante adentrava 

em diferentes espaços em que os objetos mais sig-
nificativos, relacionados ao Turé, ganhavam dimen-
são e densidade, como os chapéus e ornamentos 
corporais; as esculturas de aves e bichos, cujos es-
píritos aparecem no Turé; as marcas e grafismos so-
nhados pelos xamãs; as armas de guerra que apare-
cem nas narrativas heroicas; os maracás, clarinetes 
e instrumentos musicais, cujo som atrai os seres 
sobre naturais; os potes de cerâmica para o preparo 
e consumo da bebida ritual; as cuias gravadas com 
marcas, ícones do mundo da natureza ou desenhos 
relativos à cosmologia e vida cotidiana; a astrono-
mia indígena, com a anaconda celeste e as Plêiades, 
relacionadas ao ciclo anual das chuvas e à renova-
ção da natureza. Essa imersão num outro universo 
cultural conduzia o visitante a também conhecer 
os projetos culturais e ambientais desenvolvidos na 
região e os desafios contemporâneos com a pavi-
mentação da BR-156 e a construção de uma linha 
de transmissão de energia elétrica e seus impactos 
sobre as Terras Indígenas da região. Por fim, o visi-
tante era introduzido no centro de uma casa indí-
gena: reproduziu-se a casa de um xamã, com toda 
a tralha doméstica e com um espaço reservado à 
Tucai, onde o xamã, com o auxílio de seus karuãna, 
realiza suas curas. Era o espaço síntese, que encer-
rava a viagem do visitante por esse universo cultu-
ral até então desconhecido (Cf. Vidal, 2008).

O projeto curatorial desta exposição previu tam-
bém a constituição de uma nova e importante cole-
ção etnográfica para ser incorporada ao acervo do 
Museu do Índio, registrada e devidamente docu-
mentada. Essa coleção de peças dos Povos Indígenas 
do Oiapoque foi adquirida pelo Museu do Índio, 
e se constitui na primeira coleção completa e re-
presentativa destes povos depositada num museu. 
Essas peças contemporâneas foram expostas lado a 
lado com peças mais antigas, do próprio acervo do 
Museu do Índio. A aquisição das peças para com-
por essa nova coleção foi um importante estímulo 
à produção artística indígena no Oiapoque e pos-
sibilitou dar visibilidade, em um ambiente museo-
gráfico, à parte da produção resultante de oficinas 
dos projetos de fortalecimento cultural em desen-
volvimento na região do Oiapoque nos últimos 
anos (Cf. Vidal, 2008). Além da coleção etnográfica 
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foram produzidos 13 vídeos e 4 videografismos, 
incorporados a diferentes espaços da exposição.  
A produção desses vídeos, documentando aspectos 
do modo de vida e da cultura dos povos indígenas 
do Oiapoque constitui um novo conjunto docu-
mental, que também foi incorporado ao acervo do 
Museu do Índio.

A realização desta exposição representou, ainda, 
para os índios do Oiapoque, uma oportunidade de 
divulgar seu modo de vida e teve um caráter de 
experiência e aprendizado, tanto para o gerencia-
mento do Museu Kuahí dos Povos Indígenas, em 
Oiapoque, como para a formação de pesquisadores 
indígenas interessados em gerir seu próprio patri-
mônio cultural. Possibilitou, também, uma refle-
xão acerca da transmissão e transformação de suas 
práticas e conhecimentos. Esses resultados, nem 
sempre tangíveis e quantificáveis, devem ser regis-
trados e considerados em projetos culturais como 
esse. Por fim, esta exposição, ao expressar diversas 
dimensões da cultura indígena, foi uma oportu-
nidade de divulgar, fora do Estado do Amapá, o 
modo de ser e as expressões materiais e imateriais 
dos Povos Indígenas do Oiapoque, ainda pouco 
conhecidos em outras regiões do país (Cf. Vidal, 
2008). Para isso contribuiu a participação de repre-
sentantes indígenas, que tiveram a oportunidade 
de apresentar o ritual do Turé e acompanhar o pro-
cesso de finalização da montagem da exposição.

Projeto cenográfico e educativo

Objetos com imensa força estética, de um lado, e 
fotos e imagens de um ambiente natural distante 
e variado, com elementos materiais e culturais que 
nem sempre sugeriam estarmos numa aldeia indíge-
na, de outro. Como dar conta, cenograficamente, de 
algo tão diferente que, às vezes, parecia tão familiar? 
Com esse desafio em mente, a cenógrafa e designer 
Simone Melo lançou-se, com sua equipe, a ler textos, 
ver imagens, separar objetos, discutir conceitos, fazer 
propostas de salas e de percursos. Do diálogo intenso 
com a curadoria e com a equipe do Museu do Índio e 
do Iepé, foram se delineando os doze ambientes que 
integram a exposição A presença do invisível. 

De um lado, partiu-se da idéia de recriar ambien-
tes naturais e culturais, na forma de cenários que 
pudessem fazer o visitante se transportar para uma 
casa ou um pátio de aldeia no Oiapoque, de outro, 
criar ambientes que remetessem o visitante a con-
textos míticos, cosmológicos e artísticos específicos. 
Com esse duplo enfoque, procurou-se preencher 
um espaço de museografia de cerca de 500 metros 
quadrados, com 8 salas, 15 ambientes, 3 nichos de 
passagens, totalizando 15 temáticas distintas no es-
paço cênico da exposição.

Em todas as salas, painéis informativos, com textos, 
fotos e ilustrações, foram diagramados com ele-
mentos iconográficos remetendo a padrões cultu-
rais dos povos do Oiapoque, resultando em belas 
peças gráficas, de forte expressão estética. Placas 
com legendas seguiram essa mesma orientação, 
criando uma linguagem visual única em toda a ex-
posição. Todos esses materiais foram apresentados 
em português. Posteriormente, foram vertidos para 
o inglês e francês, e disponibilizados em um dispo-
sitivo móvel, para atender o público estrangeiro. 
Esse conjunto foi complementado por um vídeo 
com linguagem de sinais, para portadores de ne-
cessidades especiais, e por um áudio, para deficien-
tes visuais. Esses materiais foram desenvolvidos por 
especialistas do Instituto Nacional para Educação 
de Surdos e pelo Instituto Bejanmin Constant para 
cegos, ambos no Rio de Janeiro.

Um projeto específico de iluminação foi executado 
para valorizar os diferentes espaços cênicos da ex-
posição, ora privilegiando peças individuais ou con-
junto de peças, ora criando efeitos especiais para 
marcar diferentes cenários. A iluminação foi com-
plementada por um projeto de áudio, para cada 
espaço expositivo, com sons de pássaros, rituais, 
leitura de textos e ambientação, de modo a marcar 
a passagem entre ambientes distintos. Além disso, 
foi desenvolvido um projeto de efeitos especiais, 
valorizando a ambientação de nichos temáticos da 
exposição, com fumaça nas águas de abertura da 
exposição, corredor de vento, projeção rotatória de 
uma cobra mitológica na sala de astronomia, supor-
te giratório de peças e uma câmera com jogos de ilu-
minação de luzes e silhueta representando o xamã.



CARACteRIzAçãO dO PROjetO CeNOgRáFICO dA exPOsIçãO  

A PReseNçA dO INVIsÍVeL

Hall de entrada: Ambientação com fotomontagem combinada com espelho 
d´água e ponte cênica - simulação da chegada ao Oiapoque, o país das águas.

Sala 2 - Sala do Turé: Ambientação com fotomontagem 360 graus e acervo 
etnográfico. Céu com efeito de iluminação representando a passagem do ri-
tual, simulando um amanhecer no pátio da aldeia.

Sala 3 - Sala da Pescaria: Corredor ambientado, com mostruário do acervo 
etno gráfico em 2 núcleos. Objetos cotidianos contemporâneos de pesca em tu-
bos cristais. Vitrine com acervo etnográfico mais antigo, em suporte horizontal.

Sala 4 - Sala da Astronomia: Ambiente montado com piscina e cortina 
d´água, piso elevado com passagem de público sobre a ponte, com corredor 
de vidro. Teto com simulação de planetário. Mito da origem do mundo im-
presso a frente da cortina d´água. Iluminação especial. Vitrines flutuantes nas 
paredes com esculturas raras.

Sala 5 - Sala dos Chapéus: Ambientação de chapéus variados em palco mon-
tado e piso natural com folhagens secas tratadas. Vitrine giratória com chapéu 
especial do acervo etnográfico. Nichos individualizados com plumárias.

Sala 6 - Saleta dos Maracás: Apresentação de maracás em vitrine vertical e cor-
redor de passagem com cortina de vento para atividade interativa do público.

Sala 7 - Sala da Cerâmica: Ambientação com piso de terra batida e mostru-
ário de cerâmicas.

Sala 8 - Sala da Pintura Corporal: Montagem de fotos em espelho reflexivo 
e carimbos interativos.

Sala 9 - Sala dos Objetos: Mostra do acervo etnográfico - cuias, colheres, 
mastros e esculturas com entalhes e pinturas. Vitrine linear e ambientação 
com curvas de níveis simulando as matas e rios. Iluminação no piso sob tapete 
plastificado com efeitos de águas. Marcas e grafismos vetorizados e aplicados 
nas paredes com efeitos espelhados.

Sala 10 - Sala da Guerra: Mostra do acervo etnográfico (bordunas) com 
desenho representativo de guerra impresso em madeira.

Sala 11 - Sala de Projeções: Sala com mostra de vídeos com áudios em fones 
para divulgação de projetos.

Sala 12 - Sala da Casa: Mostra do acervo etnográfico do ambiente casa com 
os objetos em exposição, conforme uso cotidiano, em casa de madeira apa-
rente, elevada com rampa de acesso. Painel impresso em tecido cru sobre 
produção de farinha. Painel de fotos retratando o cotidiano. Vitrine temática 
sobre religião e joalheria. Nicho com redes de algodão. 
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O CONTExTO DA ExPOSIçãO - O MUSEU DO ÍNDIO DE CARA NOVA

Um projeto educativo foi elaborado para potencia-
lizar o aproveitamento da exposição A presença do 
Invisível, voltado para diversos públicos que frequen-
tam a instituição, com foco no público infantil, as-
sim como dar acesso a novos e diferentes públicos 
por meio de atividades de sensibilização, integra-
ção e informação, trabalhando-se de forma lúdica 
e participativa tanto o espaço do Museu quanto os 
temas da exposição.

A ação educativa foi realizada tanto por profis-
sionais com experiência na área de educação em 
museus e centros culturais, quanto por índios de 
outras etnias que puderam fazer um contrapon-
to com as especificidades das culturas indígenas 
expostas. As atividades de mediação foram coor-
denadas por Ana Rondon, educadora do Centro 
Cultural Oi Futuro e coordenadora de projetos em 
arte educação em vários espaços culturais no Rio 
de Janeiro. Partilhou-se aqui da proposição de que 
os museus e os centros culturais são, hoje, espaços 
para a experiência e a educação: um lugar para o 
questionamento, a reflexão, a participação, a inte-
ração e o aprendizado por meio da arte, dos ob-
jetos culturais e mídias interativas, em que expo-
sições e acervos podem ganhar diferentes leituras 
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e interpretações. Para isso, faz-se necessário criar 
meios de acesso e comunicação valendo-se de tex-
tos de parede, mídias impressas, atividades para as 
famílias, capacitação de professores e um trabalho 
de mediação em visitas orientadas e oficinas com 
arte educadores. Aproximando-se o público dos 
conteúdos e objetos apresentados, pretendeu-
-se estimular leituras diferentes a partir de trocas 
compartilhadas.

Com esse entendimento, o projeto educativo focou-
-se em promover a compreensão da diversidade 
cultural indígena dos povos do Oiapoque, apresen-
tando aspectos da vida cotidiana, rituais, línguas, 
artefatos, linguagens estéticas e concepções de 
mundo desses povos, dando acesso a diferentes ti-
pos de público por meio de atividades específicas 
para os diversos perfis de visitantes: crianças, ado-
lescentes, famílias, grupos especiais, terceira idade, 

educadores e gestores de comunidade. A metodo-
logia de trabalho se baseou na possibilidade de 
uma experiência de proximidade com os objetos e 
conteúdos expostos e a construção de significados 
a partir do contraponto com outras culturas e suas 
relações entre passado, presente e futuro, buscan-
do a partir da experiência suscitar outros processos 
cognitivos.

Foi elaborado um roteiro para realização de visi-
tas orientadas e interativas a partir das especifi-
cidades temáticas de cada sala, propiciando uma 
reflexão sobre os conceitos relacionados aos povos 
do Oiapoque: artefatos, linguagem visual, tecnolo-
gia, ritual, mitologia, concepção espacial da casa, 
relação com o ambiente, enfim com sua cultura 
material e imaterial. Foi criado um espaço de aten-
dimento para o público infantil, com capacidade 
para 40 crianças sentadas, composto por arquiban-
cada, ambiente lúdico e painel magnético, repre-
sentando o interior de uma casa do Oiapoque, com 
objetos e o personagem Uaçá. O público infantil 
foi recebido por educadores neste espaço, equipa-
do com TV, áudio e iluminação com efeitos espe-
ciais, onde se desenvolveram as atividades do servi-
ço educativo, visando uma maior compreensão dos 
temas tratados na exposição. Foi, também, constru-
ído, nos jardins do Museu do Índio, um painel ilus-
trativo interativo, onde as crianças desenvolviam 
atividades para compreensão do ritual do Turé. 
Uma mostra audiovisual itinerante, para divulga-
ção da exposição foi elaborada e circulou entre es-
colas e centros culturais no Rio de Janeiro, compos-
ta por um kit audiovisual com 12 filmes temáticos e  
5 vídeos-grafismos desenvolvidos a partir do rotei-
ro expográfico. Visitas de escolas foram agendadas 
a partir da inauguração da exposição e um trabalho 
de formação foi desenvolvido junto aos professores 
pela equipe do setor educativo do Museu do Índio2.  

2 De julho de 2007 a julho de 2009, o serviço educativo do Museu do Índio 
agendou inúmeras visitas de escolas públicas e particulares da cidade do 
Rio de Janeiro, propiciando um maior aproveitamento da exposição. De 
janeiro a novembro de 2008, para citarmos números registrados, 12.030 
estudantes foram atendidos no Museu do Índio, em visitas monitoradas 
e atividades educativas. Outros 14.002 estudantes foram atendidos por 
meio de materiais educativos emprestados pelo Museu do Índio e dispo-
nibilizados diretamente nas escolas. Em 2009, de janeiro a agosto, foram 
7.312 estudantes atendidos no Museu e 2.882 em suas escolas.

Apresentação do Turé na inauguração da exposição. 
LUÍS DONISETE BENZI GRUPIONI
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É importante salientar que, com as obras realizadas 
durante a exposição e apoiadas pelo projeto, esse 
espaço para atendimento de público e realização 
de atividades educativas permaneceu para além 
dessa exposição, sendo incorporado às atividades 
permanentes do Museu do Índio.

Inauguração e repercussão

Um dos objetivos específicos do projeto desta expo-
sição era promover uma apresentação do ritual do 
Turé, nos jardins do Museu do Índio, e propiciar o en-
volvimento de representantes indígenas do Oiapoque 
nos trabalhos de curadoria da exposição. Vinte e seis 
representantes indígenas do Oiapoque vieram ao Rio 
de Janeiro para poderem participar da cerimônia de 
inauguração da exposição A presença do Invisível. Este 
foi um acontecimento único na vida desses represen-
tantes indígenas, não só pela oportunidade da via-
gem, mas pela satisfação em verem suas produções 
culturais e artísticas tratadas com dignidade, como 
eles mesmos expressaram em vários momentos du-
rante os dias que passaram no Rio de Janeiro.

Os índios que viajaram para o Rio de Janeiro para 
participar da inauguração da exposição foram es-
colhidos por suas comunidades pelo fato de serem 
artesãos e conhecedores do ritual do Turé, em sua 
maioria casais que também atuam juntos no Turé 
de suas aldeias. Participaram também seis membros 
da equipe do Museu Kuahí dos Povos Indígenas do 
Oiapoque. Além de participar da parte final da 
montagem da exposição e preparar fisicamente a 
instalação do espaço do Turé, na parte externa do 
Museu do Índio, cuidaram dos preparativos da be-
bida e costura das roupas. Alguns índios filmaram, 
fotografaram e deram entrevistas para rádio e te-
levisão. Participaram também de uma reunião com 
o então presidente da Funai, Marcio Meira, na qual 
foram discutidos assuntos como política, fortaleci-
mento cultural e os problemas que afetam a região 
do Oiapoque, de modo geral. Durante um dia re-
alizaram um tour para conhecer melhor o Rio de 
Janeiro e visitaram o Cristo, no Corcovado. 

Na noite da inauguração, na presença de um 
grande público e de autoridades, a apresentação 
do Turé foi um ponto alto, especialmente por ser 

um ritual tão bonito e ainda pouco conhecido do 
público em geral. Foram realizados vídeos e foto-
grafias do evento, tudo registrado e guardado no 
Museu do Índio, no Museu Kuahí, em Oiapoque, 
e no Iepé. Para esta apresentação, foi construído 
com mastros, bancos e cercas o espaço de realiza-
ção de rituais dos povos indígenas do Oiapoque.  
As peças que compõem esse espaço foram confec-
cionadas pelos índios do Oiapoque, que orienta-
ram sua montagem antes da inauguração.

ReLAçãO dOs RePReseNtANtes INdÍgeNAs 

qUe VIeRAM PARA A INAUgURAçãO dA 

exPOsIçãO

Pelos Galibi Marworno vieram  
Nordevaldo dos Santos, Maria Aldenora 
Henrique, Manoel Raimundo Leonel,  
Dilma Henrique, Alairton dos Santos 
Forte, Estelita dos Santos, Luis Campos dos 
Santos, Maria Deilza Maurício Monteiro, 
Manoel Labontê, Maria Florinda Narciso, 
Evandro Narciso, Isarlene Silva, Sérgio dos 
Santos.  

Pelos Karipuna vieram  
Raimundo Iaparrá, Verônica dos Santos, 
Fernando Forte, Edna dos Santos, Manoel 
Felipe (Colombo), Emídia Pimentel Forte, 
Luciano dos Santos.  

Pelo Museu Kuahi vieram  
Tomás Carlos Aniká Forte, Sandra Vidal 
da Silva, Hélio Ioiô Labontê, Diena Macial 
Sfair, Cleniuria Narciso Monteiro.  

E, por fim, representando a Administração Regional 
da Funai em Oiapoque veio  
Domingos Santa Rosa.

O plano de divulgação da exposição A Presença do 
Invisível incluiu o envio de convites por mala-dire-
ta e mailing eletrônico, produção da edição n°19 
do informativo eletrônico No Museu e da edição 
n°29 do jornal Museu ao Vivo, além da preparação 
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de press-kits (releases e fotos) e contatos com a 
imprensa3. Foram levantados, no período junho 
de 2007 a janeiro de 2009, 57 matérias nas mídias 
impressa, eletrônica, radiofônica, web e televisão. 
Toda a divulgação da exposição ocorreu por meio de 
mídia espontânea, não paga. Seu acolhimento pela 
mídia revela a importância do projeto desenvolvido.

Produtos da exposição

A exposição A Presença do Invisível gerou vários pro-
dutos e resultados. O mais significativo talvez seja a 
composição de uma coleção etnográfica com a pro-
dução artesanal contemporânea dos povos indígenas 
do Oiapoque, deixando uma contribuição definitiva 
no acervo etnográfico do Museu do Índio. Essa nova 
coleção é composta por um amplo conjunto de pe-
ças recém-adquiridas e de alta qualidade, que vem 
se juntar ao pequeno acervo, mais antigo, dos anos 
1940-50, já pertencente ao Museu do Índio. As peças 
foram encomendadas aos artesãos e artesãs das di-
ferentes aldeias e tradições, executadas por pessoas 
com grande habilidade técnica e conhecimento da 
tradição indígena. Estes artesãos já haviam participa-
do anteriormente do projeto Resgate Cultural, realiza-
do pela Associação dos Povos Indígenas do Oiapoque 
– APIO e financiado pelo Projeto Demonstrativo dos 
Povos Indígenas – PDPI/MMA, no qual foi realizado 
todo um trabalho de convencimento junto aos ar-
tesãos mais velhos para que, incentivados, estes re-
passassem seus conhecimentos técnicos, estéticos e 
cosmológicos aos artesãos mais jovens, interessados 
em aprender. As atividades foram realizadas nas pró-
prias aldeias, moradia desses artesãos e aconteceram 
quando e como eles decidiam, com aprendizes por 

3 Foi, ainda, produzido, um cartaz de difusão da exposição, elaborado 
antes da inauguração da mesma e amplamente distribuído, que trazia 
não só a arte básica, que integra a linguagem visual de todos os mate-
riais produzidos para divulgar a exposição, como informações sobre 
local e horário de visitação; e um convite para a inauguração, tanto 
para circulação pela internet (e-convite), como impresso, para ser 
enviado pelo correio. Também foi preparado um número específico 
do Jornal Museu ao Vivo, que é uma publicação periódica do Museu 
do Índio, com tiragem de 5 mil exemplares, cujo número 29, de abril 
de 2007, foi destinado exclusivamente a divulgar a exposição. Com 
fotos da região, dos índios e das peças que integraram a exposição, o 
boletim apresenta um texto sobre a mostra e um artigo da curadora 
da exposição sobre a proposta conceitual da mesma. 

eles escolhidos. Houve inúmeros registros fotográ-
ficos e um vídeo foi produzido. O acervo PDPI está 
guardado no Museu Kuahí, em Oiapoque. 

As peças produzidas para a exposição A Presença do 
Invisível foram todas adquiridas pelo Museu do Índio. 
Esta exposição foi para os mestres e mestras artesãos 
uma oportunidade de conceber e realizar um acervo 
diversificado e altamente representativo das expres-
sões materiais artísticas e estéticas encontradas na 
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região. As peças foram recolhidas por via fluvial, sob 
a orientação do antropólogo Francisco S. Paes e com 
a colaboração da equipe indígena do Museu Kuahí. 
Uma vez a coleção reunida, os próprios índios fica-
ram espantados com a riqueza visual do conjunto, 
com peças desconhecidas para muitos, resgatadas 
dos antigos, como esculturas relativas à Astronomia, 
peças “arqueológicas” de barro, desenhos de even-
tos mitológicos reproduzidos nas cuias e desenhos 
figurativos modernos representados no dossel de 
buriti dos chapéus. Havia ainda muitos artefatos fa-
bricados com penas de aves, ossos e dentes de ani-
mais, matérias-primas que hoje são proibidas pelo 
IBAMA. E finalmente estavam ali todos os utensílios 
domésticos para a fabricação de farinha, as armas 
de pesca e caça e antigas armas de guerra. 

Todas as peças foram devidamente identificadas, 
contendo informações sobre os artesãos e suas 

aldeias. No total 203 itens foram inventariados 
pela equipe técnica responsável pela coleta das pe-
ças nas aldeias e seu armazenamento provisório na 
reserva técnica do Museu Kuahí. Posteriormente a 
realização deste trabalho, todo o acervo foi cuida-
dosamente embalado e trazido ao Rio de Janeiro, 
diretamente de Oiapoque, por meio de um avião 
da Força Aérea Brasileira (FAB). Essas peças foram 
fotografas em alta resolução, pelo fotógrafo pro-
fissional Sérgio Zacchi, e foram utilizadas na pre-
paração de produtos de divulgação da exposição.

Derivaram da exposição um conjunto de publica-
ções. Povos Indígenas do Baixo Oiapoque: o encontro 
das águas, o encruzo dos saberes e a arte de viver, de 
autoria da curadora da exposição Lux Boelitz Vidal, 
é um livro que funciona, tanto como catálogo da 
mostra, como um material de difusão sobre a cultura 
material dos povos indígenas do Oiapoque. O livro, 
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Paralelamente ao trabalho de adequação do prédio 
principal do Museu do Índio para abrigar a nova expo-
sição de longa duração, ocorreram os trabalhos para 
preparação da infraestrutura necessária para o com-
plexo sistema de segurança a ser implantado, com a 
colocação do cabeamento e a realização das obras de 
suporte visando à instalação de equipamentos e re-
cursos tecnológicos para os dispositivos de proteção 
central de alarme contra incêndio e contra intrusão 
e um conjunto completo de sensores e sistema de 
câmeras. Todos os espaços ocupados pela instituição 
foram dotados de um moderno sistema de seguran-
ça contra incêndios, roubos e depredações, instalado 
nas salas de trabalho, nas reservas técnicas dos distin-
tos acervos e nos depósitos de material, bem como 
nos locais de muita circulação de público. Projetado 
em conformidade com as normas técnicas vigentes, 
tal sistema atua por meio de alarmes disparados por 
sensores de fumaça e alarmes que detectam a pre-
sença de estranhos no ambiente. Além de assegurar 
condições adequadas de proteção do patrimônio 
tombado, das instalações, dos acervos preservados na 
instituição, de funcionários e público visitante, a im-
plantação desses sistemas foi importante também do 
ponto de vista financeiro, pois representou uma sig-
nificativa redução de custos, em termos de vigilância.

O sistema de proteção patrimonial implantado 
complementa um amplo programa desenvolvido 
nos últimos anos pelo Museu do Índio, dedicado 
à recuperação dos acervos sob sua guarda e do 
prédio tombado que os abriga, preservando para 
as futuras gerações materiais de valor inestimável 
para o resgate da memória da diversidade dos po-
vos indígenas no Brasil. O Museu do Índio abriga 
um acervo etnográfico de mais de 16 mil peças 
etnográficas e mais de 125 mil documentos rela-
tivos à política indigenista brasileira, de 1890 aos 
dias atuais, entre os quais se destacam o acervo da 
Comissão Rondon, Serviço de Proteção aos Índios e 
Fundação Brasil Central. Garantir condições indis-
pensáveis de segurança desse patrimônio, com dis-
positivos de alta tecnologia adequados à sua espe-
cificidade, constituiu, assim, um outro resultado 
importante deste projeto.

editado em parceria entre o Museu do Índio e o Iepé, 
com recursos alocados pelo primeiro, fora do pro-
jeto de mecenato, faz uma apresentação geral dos 
povos indígenas do Oiapoque, para depois descrever, 
minuciosamente, o sistema de objetos desses índios. 
Ilustrado com desenhos, fotografias de campo (da re-
gião e dos índios) e de fotografias de peças (as que 
foram coletadas para a exposição), o livro já contou 
com duas edições sucessivas (2007 e 2009) e tiragem 
de 5.000 exemplares, que foram distribuídas na re-
gião do próprio Oiapoque (onde vivem cerca de 7 mil 
índios) e para escolas, universidades, bibliotecas, or-
ganizações não governamentais, museus, órgãos de 
governo e comunidades indígenas em todo o país. 

Outra publicação foi o livreto-guia que apresenta um 
resumo da proposta da exposição, mostra a região 
em que vivem os povos indígenas Karipuna, Palikur, 
Galibi Marworno e Galibi Kali´na, com informações 
históricas sobre eles e foca na importância do Turé e 
da cosmologia para esses povos. Nesse livreto-guia, 
um mapa apresenta a exposição com a indicação dos 
12 ambientes cênicos, acompanhado da ficha técnica 
da exposição, que foi distribuído gratuitamente ao 
público visitante. Dois folders foram editados para 
divulgação da exposição: o primeiro deles, elabora-
do pela assessoria de comunicação social do Museu 
do Índio, visava atingir os meios de comunicação com 
informações básicas sobre a exposição, buscando sus-
citar o interesse da mídia pelo evento; o segundo fol-
der contém um texto geral sobre a exposição e um 
mapa-guia para os visitantes. A difusão da exposição 
também foi realizada por meio de um site específi-
co, contando com um tour virtual da mostra, e com 
infor mações sobre os povos do Oiapoque4.

Sistema de alarme contra intrusão  
e detecção de incêndio - estratégias 
de ação

Como apontamos acima, o segundo componente 
deste projeto tinha como propósito a instalação de 
um sistema de proteção patrimonial, voltado a com-
pletar o sistema de segurança das instalações do 
Museu do Índio, com a incorporação de um sistema 
de alarme contra intrusão e detecção de incêndio. 

4 Disponibilizado no endereço http://oiapoque.museudoindio.gov.br/ 
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INtegRAçãO de INstItUIções e de eqUIPes

A equipe responsável pela condução desse proje-
to foi constituída originalmente por profissionais 
pertencentes as duas instituições diretamente en-
volvidas com o projeto: o Iepé e o Museu do Índio. 
E por meio do projeto, foram contratados, dire-
ta e indiretamente, vários outros profissionais, 
para a execução de ações específicas para viabilizar 
a montagem da exposição e a instalação do siste-
ma de proteção patrimonial do Museu do Índio. 
Estimamos que cerca de 120 profissionais estive-
ram diretamente vinculados as ações desenvolvidas 
no âmbito do projeto.

A composição da equipe principal responsável pela 
execução do projeto foi constituída por profissio-
nais com experiência na organização e montagem 
de exposições. A coordenação geral do projeto fi-
cou a cargo dos antropólogos José Carlos Levinho 
e Luís Donisete Benzi Grupioni, dirigentes das 
instituições parceiras, Museu do Índio e Iepé. 
Coube a eles cuidar das relações institucionais 
entre as instituições e destas com o MinC e com 
o BNDES, patrocinador exclusivo da exposição.  
A administração financeira do projeto, em seus 
aspectos financeiros, administrativos e contábeis, 
ficou a cargo de duas administradoras pertencen-
tes aos quadros das duas instituições parceiras, que 
trabalharam de forma articulada. Em cada insti-
tuição uma equipe administrativa de apoio asses-
sorou a gestão financeira do projeto, coordenada 
por Rosilene Andrade Falconere e Helena Lúcia 
de Oliveira Sábato.

A curadoria geral da exposição esteve a cargo da 
Profa. Dra. Lux Boelitz Vidal, professora aposen-
tada da Universidade de São Paulo e assessora an-
tropológica do Iepé e do Museu Kuahí. Coube a 
ela a definição de todo o desenho conceitual da ex-
posição, bem como a redação de texos, argumen-
tos, legendas e outros materiais para a exposição e 
para sua divulgação. Uma equipe de graduados em 
Ciências Sociais, constituída por Marina Zacchi, 
Francisco Simões Paes e Ana Paula Nóbrega tra-
balhou ativamente como assistentes de curadoria, 

assumindo inúmeras tarefas que tiveram início 
com a encomenda e recolha de peças em Oiapoque 
e prosseguiu durante todo o tempo de preparação 
da exposição, finalizando com o acompanhamento 
aos índios que vieram participar da inauguração da 
exposição no Rio de Janeiro.

Um conjunto de profissionais, altamente espe-
cializados, com vários trabalhos reconhecidos 
realizados principalmente na cidade do Rio de 
Janeiro, foi contratado para integrar o projeto. 
A eles foi transferida a responsabilidade por cui-
dar de todo o projeto cenográfico, dos projetos 
gráficos e editoriais, da exposição e dos produtos 
de difusão, sob supervisão direta da coordena-
ção geral do projeto e da curadoria da exposição.  
A cenógrafa e produtora cultural, Simone Mello, 
coordenou essa equipe composta pelos profissio-
nais Helena Barros (design gráfico), Dina Salem 
Levy (assistente de cenografia), Rogério Witgen 
(iluminador), Marcellus Schnell (designer grá-
fico), Renata Alves de Souza (designer gráfico), 
Maurício Bevilacqua (produção de efeitos espe-
ciais), Cristiano Pellegrini (designer gráfico) e 
Sérgio Zacchi (fotógrafo).

A coordenação dos serviços educativo, museológi-
co e de comunicação da exposição ficou a cargo de 
profissionais do próprio Museu do Índio, que che-
fiam as respectivas áreas no Museu. Arilza Nazareth 
de Almeida (historiadora) chefiou os trabalhos do 
serviço educativo e para executar as ações relacio-
nadas ao projeto educativo paralelo à exposição fo-
ram contratados profissionais temporários sob sua 
coordenação (Ana Rondon e Wagner Ferreira).  
As museólogas Maria José Novelino Sardella e Ione 
Couto coordenaram os trabalhos relacionados aos 
cuidados com as peças, sua documentação, incor-
poração ao acervo do Museu do Índio e monta-
gem na exposição. Os trabalhos de comunicação, 
voltados à difusão da exposição na mídia impressa 
e televisiva, e assessoria de imprensa, foram desen-
volvidos por Cristina Botelho Brandão, Rosangela 
Abrahão e Marta Gontijo.
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Desdobramentos da Exposição 

A exposição A presença do Invisível foi pensada, des-
de seu início, como um instrumento para valorizar 
o processo de retomada e fortalecimento cultural 
entre os povos indígenas do Oiapoque. Várias ati-
vidades estavam em curso nessa região e foram 
potencializadas pelas ações realizadas em torno da 
exposição do Museu do Índio. A aquisição de peças, 
produzidas por especialistas indígenas, para inte-
grar o acervo da mostra e posteriormente ser incor-
porada ao acervo etnográfico do Museu do Índio, 
fortaleceu a autoestima desses artesãos, mostrou 
o interesse externo e ativou a curiosidade interna 
sobre produtos culturais próprios às comunidades 
indígenas da região. A publicação do catálogo e 
de outros materiais contribuiu para a produção de 
uma importante documentação da cultura material 
desses povos indígenas. A realização da exposição 
no Rio de Janeiro também teve um efeito positi-
vo no processo de efetivação do Museu Kuahí dos 
Povos Indígenas do Oiapoque. 

Porém, talvez o desdobramento mais significativo 
da realização desse projeto tenha sido a consolida-
ção de um vínculo de cooperação entre o Museu 
do Índio e o Museu Kuahi, no Oiapoque, que tem 
resultado em novas ações de parceria. Em 2009, o 
Museu do Índio assumiu a itinerância de uma expo-
sição sobre a organização social wajãpi, instalando 
no Museu Kuahí a primeira exposição temporária 
naquele museu, e assumindo um compromisso de 
apoiar ações de difusão naquela região. Desde en-
tão outras ações de parceria foram implementadas. 
Deu-se apoio à produção e realização das exposi-
ções temporárias no Museu Kuahí, entre as quais 
a exposição transfronteiriça “Memória e Identidade 
dos Kali’na Tïlewuyu” (em 2010), sobre os Kali´na 
que foram levados no século xIx para a França 
para participarem de exposições universais, e a ex-
posição itinerante Tecendo a Arte, Tecendo a Vida: 
Mulheres Tiriyó e Kaxuyana, em 2011, sobre a arte de 
tecelagem com sementes e miçangas das artesãs do 
Tumucumaque. 

Além de exposições, o Museu do Índio, em articu-
lação com o Iepé e o Museu Kuahí, publicaram, em 
2009, o livro Turé dos Povos Indígenas do Oiapoque, 

livro que resultou de uma série de oficinas cultu-
rais conduzidas ao longo de 2007 e 2008 e Artefatos 
e Matérias-primas dos Povos Indígenas do Oiapoque, 
editado em 2013, reunindo textos e desenhos pro-
duzidos a partir de pesquisa realizada pela equipe 
do Museu Kuahí entre 2008 e 2010. Essas publica-
ções são o resultado mais visível de um programa 
de formação em museologia, conduzido pelo Iepé, 
para os funcionários indígenas do Museu Kuahí, 
que realizaram pesquisa nas aldeias indígenas do 
Oiapoque sobre diferentes aspectos do patrimônio 
cultural de seus povos. Esse programa de formação 
vem contando com apoio do Museu do Índio e do 
Iphan/MinC.

Os desdobramentos deste projeto, porém, não se limi-
taram aos povos indígenas do Oiapoque, mas tive-
ram grande impacto para o Museu do Índio, que 
reorientou seu programa de trabalho para estar 
mais próximo aos povos indígenas, na organização 
de inúmeras mostras temporárias sobre diferentes 
aspectos do patrimônio cultural indígena, na cons-
tituição e qualificação de novas coleções etnográ-
ficas e, principalmente, na execução de um amplo 
Programa de Registro e Salvaguarda do Patrimônio 
Cultural Indígena, que se efetivou, nos últimos 
anos, por meio de um Programa de Documentação 
Cultural e Linguística que, com apoio da Unesco e 
da Fundação Banco do Brasil, já envolveu 35 po-
vos indígenas, de 14 Estados, com a realização de 
mais de 330 oficinas com pesquisadores indígenas. 
Esse esforço de documentação cultural contabiliza 
como resultado 42 novas publicações, 14 dossiês 
linguísticos, 25 exposições temporárias, 32 filmes 
produzidos e num acervo de mais de 70 mil foto-
grafias digitais, 425 horas de gravação sonora e 
1600 horas de filmagem em vídeo.

O Museu do Índio está, de fato, de cara nova.

O CONTExTO DA ExPOSIçãO - O MUSEU DO ÍNDIO DE CARA NOVA
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Projeto curatorial e antropológico da exposição 
A Presença do Invisível

Lux Boelitz Vidal

início houve certa dificuldade em explicar à equi-
pe do Museu, como um povo pouco diferenciado,  
à primeira vista, dos regionais e fugindo das carac-
terísticas do estereótipo do índio, possuía a dimen-
são do mundo invisível perpassando todas as esfe-
ras de sua vida, inclusive o seu cotidiano. 

Os índios foram parceiros em todas as etapas deste 
projeto, desde os trabalhos de fortalecimento cul-
tural nas aldeias até a escolha das peças a serem 
produzidas para a exposição, o transporte das mes-
mas das aldeias ao Oiapoque e a embalagem das 
peças no Museu Kuahí.

No dia 19 de abril de 2007, o Museu do Índio inau-
gurou a exposição “A Presença do Invisível – Vida 
Cotidiana e Ritual entre os Povos Indígenas do 
Oiapoque”, em que apresenta ao público uma vi-
são ampla e articulada do universo indígena, to-
mando como eixo condutor e elemento de ligação 
de toda a exposição a noção de Invisível. 

No contexto sociopolítico indígena, o Invisível per-
meia todas as esferas da vida cotidiana e ritual, seja 
no turé ou nas cerimônias cristãs, seja nos artefatos 
materiais, na evocação dos astros ou das entidades 
do fundo da água e da mata. 

O conceito dessa exposição foi resultante das déca-
das anteriores de pesquisas antropológicas na re-
gião junto aos índios, possibilitando um melhor en-
tendimento dos aspectos essenciais que permeiam 
o modo de viver das populações. Os materiais ex-
postos – objetos, textos, fotografias, mapas, de-
senhos e vídeos explicativos sobre os processos de 
fabricação dos artefatos – foram fruto do amadu-
recimento de ideias e práticas, elaboradas ao lon-
go de todo um processo, pontilhado por inúmeros 
projetos de valorização e fortalecimento cultural 

Entre os anos 1970 e 1990, desenvolvi minhas pesqui-
sas entre os índios Kayapó-xikrin do Brasil Central. 
Em trabalhos, publicações e exposições ressaltei, en-
tre outros temas, as manifestações estéticas, espe-
cialmente gráficas, como a pintura corporal, no que 
diz respeito à noção de pessoa e suas relações com a 
organização social. 

A partir de 1990, ao iniciar com os meus orien-
tandos uma pesquisa entre os Povos Indígenas do 
Baixo Oiapoque, me deparei com uma realidade 
ameríndia bastante diferente da dos povos Jê do 
Brasil Central, o que me incentivou a realizar uma 
exposição cujo ponto de partida seria a dimensão 
cosmológica, o xamanismo, o sistema de curas,  
o ritual e, a partir deste conhecimento, organizar a 
apresentação dos artefatos e das manifestações ar-
tísticas. Os Kayapó-xikrin estabeleciam uma distin-
ção entre este mundo, especialmente representado 
pelas suas aldeias circulares e o mundo dos sobre-
naturais, relegados à esfera mítica e apenas rea-
tivados em situações rituais ou de conflito. Entre 
os povos das Guianas, a relação entre humanos e 
invisíveis é mais elaborada e as práticas xamânicas 
mais presentes. 

Para a exposição “A Presença do Invisível”, mon-
tada no Museu do Índio, no Rio de Janeiro, ela-
boramos uma proposta conceitual, com base nas 
pesquisas realizadas entre os povos indígenas do 
Baixo Oiapoque, propondo também a sequência 
dos diferentes módulos da exposição. Tínhamos 
uma ideia muito clara do que queríamos transmitir. 

Incentivados pelo diretor do Museu, José Carlos 
Levinho, tivemos várias reuniões preparatórias 
muito produtivas com a equipe de cenógrafos e 
museólogos responsáveis pela montagem da expo-
sição, um diálogo contínuo entre uns e outros. No 
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dessas populações indígenas, no qual sedimentou-
-se não só o reconhecimento de um patrimônio 
cultural próprio, mas também a necessidade de 
divulga-lo para um público mais amplo, buscando 
melhor visibilidade e construção de diálogos no 
contexto contemporâneo.

A ideia mestra para a exposição era revelar o ci-
clo que vai desde o diagnóstico e a cura de do-
entes, trabalho que o xamã realiza em sua casa, 
na tukai, fumando, cantando, tocando o maracá, 
conversando com os Karuãna, os invisíveis, auxilia-
do pelo paliká e uma audiência atenta, até o ritual 
coletivo, quando este xamã organiza um turé, um 
ritual público, em que os invisíveis que ajudaram 
nas curas são chamados a participar da cerimônia, 
homenageados com cantos, danças e muito caxiri. 
Entre estes dois polos, onde é realçada a dimensão 
cósmica das curas e das festividades, são apresen-
tados todos os artefatos presentes deste contexto, 
com suas belas formas e ornamentações, as marcas. 
Destacam-se os grandes chapéus, os potes de ce-
râmica, os bancos esculpidos, as cuias gravadas,  
a cestaria e os instrumentos musicais: as businas 
cutxi, as clarinetes turé, além dos maracás. No am-
biente doméstico estão os sacos de farinha, redes, 
os troféus de futebol, a bandeira do Divino Espírito 
Santo e o altar familiar com seus santos, velas e fi-
tas coloridas.

Essa ideia mestra foi traduzida em uma solução que 
destacou a cada extremo do espaço museográfico 
duas instalações, centro de atividades fundamen-
tais para os Povos Indígenas do Oiapoque. De um 
lado, o espaço sagrado do lakuh, onde é realizado 
o turé, e de outro, o espaço da casa, onde se rea-
lizam, além das atividades domésticas, as práticas 
de cura tradicionais. Permeando esse eixo central, 
foram distribuídos espaços menores apresentando 
os objetos, uma vez que, no mundo encantado, no 
contexto do turé, os objetos são também Karuãna, 
seres sobrenaturais, chamados pelo canto a par-
ticipar da festa. Esses espaços foram museografi-
camente articulados entre si, com o objetivo de 
enfatizar repetidamente a unidade conceitual da 
exposição: a importância das entidades invisíveis 
em todos os planos da vida dos povos indígenas 
do Oiapoque.

O conjunto de peças dessa exposição é uma bela 
coleção recentemente formada, adquirida junto 
aos diferentes povos indígenas da região. Bem docu-
mentada, cada objeto possui uma ficha com o nome 
do artesão/artista, aldeia de procedência e preço 
da peça. Foi embalada cuidadosamente no Museu 
Kuahí, em Oiapoque, pelos índios funcionários de 
lá, sob a orientação de Francisco Paes, que se in-
cumbiu de trazê-la até o Rio de Janeiro em um 
avião da FAB - Força Aérea brasileira.

É uma coleção contemporânea, mas que evidencia 
técnicas e estilos próprios desses povos indígenas. 
Com o intuito de refletir sobre variações e continui-
dades, foram utilizadas para a montagem da expo-
sição peças mais antigas, bem conservadas, do acer-
vo do Museu do Índio, recolhidas nos anos 1940-50 
pelo inspetor Eurico Fernandes, do SPI. Assim, essa 
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coleção, menos documentada e diferente, em cer-
to grau, foi reinserida no contexto expográfico e 
serviu também de estudo e modelo para os índios, 
cada vez mais interessados hoje em valorizar seu 
patrimônio cultural e artístico.

Na parte externa, no jardim do Museu, foi instalado 
o lakuh, espaço onde se realiza o turé. A referência 
gráfica para essa instalação foi o desenho de autoria 
de Jaizinho Mauricio Monteiro, jovem índio Galibi 
Marworno, funcionário do Kuahí - Museu dos Povos 
Indígenas do Oiapoque. Jaizinho, assim como os ou-
tros funcionários do museu, adquiriu uma formação 
em museologia, através de sua participação nos vá-
rios cursos de capacitação museográfica sob a ótica 
dos valores culturais indígenas que foram desenvol-
vidos junto aos índios, levando-os também a conhe-
cer museus em Belém e São Paulo.

No espaço interno, foram instalados os seguintes 
ambientes:

Na entrada da exposição, uma representação da 
paisagem e do mundo aquático típico da região 
acolhe o visitante, além de fotografias de aldeias 
e dos índios das diferentes etnias que habitam o 
Baixo Oiapoque. 

Destacamos, na sequência, a pequena e delicada 
peça “o convite”, do acervo do Museu do Índio, 
utilizada tradicionalmente para comunicar e convi-
dar as pessoas para o ritual do turé. 

A seguir, o espaço se abre para a sala do ritual do turé. 
Os objetos constitutivos do lakuh e que compuseram 
essa sala foram os mastros, bancos grandes na forma 
de cobras, jacarés e espadartes, banco do pajé, banco 
do urubu ou geréu, maracás, flautas e cutxis, buzinas 
de taboca, cuias com gengibre para espargir os pés 
dos dançarinos, o paghá, cesto do pajé com seus ci-
garros tawaris, o maracá e o bastão do pajé; além, evi-
dentemente, do grande pote de caxiri. 

O lakuh foi inserido no contexto da aldeia através de 
imagens, fixadas nas paredes de casas e da paisagem 
local; e no teto a representação do céu ora diurno ora 
noturno. Vídeos e som acompanham esta instalação.

Segue um espaço estreito, onde está exposta a varieda-
de de armas utilizadas para pesca e caça, entre as quais 
as feitas com pontas de ferro. Aqui são colocados obje-
tos das duas coleções, a antiga do Museu do Índio e a 
atual, evidenciando que para essa atividade não houve 
nenhuma mudança na forma e uso dos artefatos. 
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O espaço reservado à cosmologia palikur expõe 
as esculturas do artista Sr. Uwet, representando as 
constelações Kayeb, cobra de três cabeças e barco 
do xamã, ambientadas de maneira a mostrar a liga-
ção entre o céu e o mundo das águas e, essencial-
mente, dar ênfase ao ciclo das chuvas, relaciona-
do ao mundo habitado pelos humanos, animais e 
plantas e ao mundo invisível, mostrando de modo 
dinâmico a atuação dessas entidades no cosmos.

Em seguida o visitante se depara com a sala dos 
chapéus. Os chapéus, plimaj, foram apresentados 
em suportes perfilados, ao lado de coroas radiais 
de plumagens, as kuhon, dos butxe, cordões de al-
godão, miçangas e asas de besouro, além dos ma-
racás pequenos: um conjunto remetendo aos para-
mentos usados no ritual do turé. As longas penas no 
alto dos chapéus são chamadas de penas-espíritos. 
Durante o turé, os Karuãna vem pousar nelas para 
participar da festa. Esteticamente, a fila de chapéus 
mostra, através de sua decoração, os motivos geo-
métricos mais presentes nos exemplares antigos e 
as representações figurativas mais recentes. 

Na sequência são apresentados os maracás, instru-
mentos usados para convocar os karuãna durante o 
turé; todo pajé usa o seu nas sessões de cura, para 
chamar os espíritos auxiliares. O maracá acompanha 
também, enquanto instrumento musical, todos os 
cantos e o ritmo das danças. Os maracás de cabo lon-
go são de uso exclusivo das mulheres durante o ritual.

Entre os povos indígenas do Oiapoque, os Palikur 
são os únicos que fabricam cerâmica. Uma pequena 
sala foi destinada para abrigar a variedade de arte-
fatos, como os potes menores, os vasos comunican-
tes, apitos, objetos arqueológicos e, especialmente, 
o grande pote de caxiri. Acompanha um vídeo que 
mostra as diferentes etapas da extração do barro e 
confecção dos vasilhames.

O espaço reservado às “marcas” é uma grande sala, 
que conjuga e enfatiza objetos e grafismos, atra-
vés de uma iluminação e efeitos especiais. Entre os 
povos indígenas do Oiapoque, os objetos são tam-
bém suportes ideais para o exercício da estética. 
Através das técnicas de incisão, de pintura e fixação 
de cores, os objetos são “marcados”. Esse espaço 
mostrou especialmente as cuias, os trançados, as 

esculturas e o vasto conjunto de grafismos aplica-
dos nesses artefatos. 

E finalmente, fechando a proposta, uma instalação 
apresentou uma casa típica da área indígena, espe-
cialmente com seu tablado de madeira, seus objetos 
do cotidiano – redes, cestos, sacos de farinha, rala-
dores; os objetos sagrados do turé, que o pajé costu-
ma guardar em um canto de sua casa - os mastros e 
os bancos grandes sob o teto, o seu pequeno banco 
e cesto na tukai; a prateleira dos troféus esportivos e 
o altar católico, onde estão presentes as imagens de 
Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira dos Povos 
Latino-Americanos, Santa Isabel, São Sebastião e 
São Benedito, padroeiros das aldeias; a pombinha 
do Espírito Santo e as fitas coloridas dedicadas pelos 
devotos. A maneira como a casa é vivenciada tam-
bém demonstra como o catolicismo e o turé não se 
opõem, tampouco se trata de sincretismo, o que há 
é uma mesma atitude tendo em vista a cura.

Uma pequena sala foi reservada para a apresenta-
ção de vídeos que abordam os diferentes problemas 
existentes nas terras indígenas do Baixo Oiapoque, 
especialmente os relativos aos projetos de infraes-
trutura, além dos projetos desenvolvidos na região 
pelos próprios índios e seus parceiros para a valori-
zação da cultura, a preservação do meio ambiente 
e o desenvolvimento sustentável, conjunto de me-
didas e propostas sintetizadas em uma publicação: 
O Plano de Vida dos Povos Indígenas do Oiapoque.

Do ponto de vista da educação museográfica e patri-
monial, a exposição propiciou aos índios o intercâmbio 
de experiências, integrando-se ao programa de capa-
citação continuada, fundamental para o desenvolvi-
mento do museu Kuahí enquanto instituição com ges-
tão própria dos povos indígenas do Oiapoque.
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Terras indígenas do município de Oiapoque
galibi, juminã e Uaçá

Povos Karipuna, Galibi Kali’na, Galibi Marworno e Palikur
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Concepção e desafios de uma exposição de longa duração

Ione Couto

Em 1954, por ocasião da xV Conferência Geral de 
Museus do Conselho Internacional de Museus, rea-
lizada em Haya, na Holanda, Georges-Henri Rivière 
afirmou que o museu é um meio de comunicação 
e que, independentemente do tipo de exposição,  
a museografia deve proporcionar um aporte de 
prazer e conhecimento. As palavras de Rivière esta-
vam calcadas nas discussões que vinham ocorrendo 
dentro do campo museológico sobre o papel dos 
museus como agentes ativos de transformação. 
Entre as mudanças ocorridas nas instituições mu-
seológicas nas décadas seguintes as reflexões de 
Rivière, a mais expressiva foi a museografia das ex-
posições, que passaram a incorporar novas tecnolo-
gias tornando-as comunicativas e multissensoriais. 

Dentro desta nova realidade, as exposições assumi-
ram um papel preponderante nos museus já que, 
além de refletirem parte do acervo institucional e 
informarem sobre o sujeito museológico, viabiliza-
ram o diálogo entre grupos sociais, democratizaram 
o conhecimento e, devido aos recursos tecnológicos 
empregados, se tornaram ambientes de fruição e 
entretenimento, características que fazem com que 
muitos que visitam museus acreditem que suas ex-
posições representem a totalidade da instituição.

A exposição “A Presença do Invisível” 
no Museu do Índio 

A exposição “A presença do Invisível: na vida coti-
diana e ritual dos povos indígenas do Oiapoque”, 
inaugurada em 2007 no Museu do Índio, é o resul-
tado de um processo de mudança institucional, ini-
ciado em 1998, quando o Museu do Índio passou a 
adotar, para definição do tema e da organização de 
suas exposições, uma abordagem curatorial, com a 
inclusão de um especialista na temática indígena 

para seleção do tema expositivo e seu desenvolvi-
mento expográfico. Desde então, devido aos re-
sultados positivos que tem alcançado, o Museu do 
Índio mantém os projetos curatoriais como parte de 
sua política institucional. A exposição “A Presença 
do Invisível”, assinada pela antropóloga Lux Vidal, 
é mais um resultado dessa nova orientação ado-
tada pelo Museu do Índio, que permitiu oferecer 
ao visitante um panorama da vida ritual, pública e 
privada dos povos Galibi Kali´na, Karipuna, Palikur 
e Galibi Marworno, habitantes do Amapá, na fron-
teira com a Guiana Francesa. 

Para tanto, doze núcleos expositivos foram monta-
dos para auxiliar o visitante a conhecer a paisagem, 
os hábitos e as formas de expressão dos povos in-
dígenas do Oiapoque utilizando objetos, desenhos 
e grafismos produzidos pelos próprios índios. Este 
conjunto documental - objetos e imagens - são 
produtos de oficinas voltadas para a valorização 
cultural, organizadas pelo Instituto de Pesquisa 
e Formação Indígena – Iepé em parceria com a 
Associação dos Povos Indígenas do Oiapoque - 
APIO, iniciativa que faz com que os índios do 
Oiapoque também tenham sido protagonistas na 
realização deste projeto expográfico. 

A diversidade dos povos do Oiapoque e a densida-
de de suas histórias de vida e de relacionamento 
com os vários segmentos da sociedade brasileira se 
encontram sintetizados nesta exposição, que ganha 
relevo devido ao tema, cosmologia indígena, que 
permite que outras esferas da vida destes povos 
também pudessem ser percebidas. Nesta condição, 
a realização da exposição “A Presença do Invisível” 
cumpre um duplo propósito: serve como uma apre-
sentação aos temas tratados ao longo da exposição, 
sensibilizando o visitante para diferentes modos de 

O CONTExTO DA ExPOSIçãO - CONCEPÇãO E DESAFIOS

A
C

ER
V

O
 M

U
SE

U
 D

O
 ÍN

D
IO



36

vida, ao mesmo tempo em que procura evidenciar 
a grande diversidade cultural do Brasil indígena, 
tratado e interpretado pelos próprios índios.

A coleção etnográfica dos povos  
do Oiapoque do Museu do Índio 

Até o ano 2000, o Museu do Índio vinha utilizando 
para a montagem de suas exposições etnográficas 
objetos oriundos de vários povos indígenas coleta-
dos assistematicamente ao longo dos seus 59 anos 
de existência, medida adotada devido à carência de 
coleções completas que permitissem organizar ex-
posições focadas em um único povo indígena ou re-
gião etnográfica. Esta limitação era apontada, pelo 
corpo técnico da instituição, que julgava como insu-
ficiente porque as exposições até então organizadas 
não permitiam que o visitante vislumbrasse um con-
junto cultural único e singular como também contri-
buía para a veiculação da ideia de “índio genérico”. 

A aquisição de novos acervos era então vista como 
indispensável, se não vital, para renovar aquele ci-
clo de exibições. Um segundo problema enfrentado 
pelo Museu do Índio na elaboração de suas exposi-
ções era o desenvolvimento do tema porque o índio 
era - e ainda é - sujeito museológico da Instituição, 
mas não um sujeito de suas ações. Ou seja, o Museu 
do Índio é responsável pela proteção do patrimônio 
cultural indígena e nesta posição possui legitimidade 
para falar sobre os índios, mas não por eles. Contar 
com especialistas, com larga experiência em traba-
lho de campo e convívio sistemático com as comuni-
dades indígenas específicas passou a ser uma opção 
adotada pelo Museu do Índio para novos projetos 
expográficos que passaram a contar também com a 
presença dos próprios índios em todas as etapas do 
projeto. Assim, a adoção dessa nova política cura-
torial passou a ser vista como solução tanto para o 
desenvolvimento de temas expositivos quanto para 
a efetivação de uma política de aquisição de acervo. 

O primeiro projeto desta natureza ocorreu em 2001 
com a montagem da exposição “Tempo e Espaço na 
Amazônia: os Wajãpi”, sob curadoria da antropóloga 
Dominique Gallois. O projeto curatorial permitiu o 
ingresso no Museu do Índio de 307 peças dos Wajãpi 
do Amapá. Esse conjunto documental, resultado da 

produção de vários indivíduos, pertencentes a di-
ferentes comunidades, distribuídas em toda a terra 
indígena Wajãpi, chegou ao Museu do Índio devida-
mente qualificado e acompanhado de todas as infor-
mações necessárias à documentação dos objetos, situ-
ação até então não vivenciada pelo Museu do Índio.

As coleções do Museu do Índio

As coleções imagéticas e etnográficas do Museu do 
Índio têm seu histórico de formação em períodos 
distintos. A primeira data de 1910, ano de criação do 
Serviço de Proteção aos Índios – SPI1. Seu conteúdo é 
formado por imagens captadas nos postos e aldeias 
indígenas por servidores do SPI para ilustrarem seus 
relatórios ou informarem à direção do órgão, sobre 
as atividades executadas naqueles ambientes. 

Com a criação da Seção de Estudos2, em 1942, uma 
equipe de fotógrafos e cinegrafistas foi contrata-
da para registrar as atividades econômicas que vi-
nham sendo realizadas nos postos e aldeias indí-
genas, sob a tutela do SPI: tal contratação resultou 
em uma nova orientação na formação do acervo 
imagético. Um ano após a contratação daqueles 
técnicos, a “Equipe”, como ficou conhecida, passou 
a coletar material etnográfico como parte de suas 
atividades. De 1943 a 2000, o acervo imagético e 
etnográfico contava respectivamente com 21.656 
imagens e 15.336 objetos. Porém, não obstante ta-
manha quantidade e diversidade de documentos, 
havia pouco material sobre ou produzido pelos po-
vos indígenas do Oiapoque que pudessem atender 
a demanda da exposição “A Presença do Invisível”,  
calcada em uma proposta curatorial que pretendia 
abordar as atividades rituais e cotidianas contempo-
râneas desses povos, necessitando para tanto a aqui-
sição de uma nova coleção, tarefa que foi então pro-
posta para ser realizada pelos índios do Oiapoque, 
com assessoria da antropóloga Lux Vidal, que há mui-
tos anos vem desenvolvendo um amplo programa de 
pesquisa na região, além de coordenar projetos de 
valorização cultural junto aos povos indígenas de lá. 

1 O SPI foi extinto em 1967 para dar lugar a Fundação Nacional do 
Índio - Funai.

2 Núcleo técnico do SPI destinado a promover o inventário cultural dos 
povos indígenas e implantar, na sede do órgão, uma unidade museológica.
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Desta ação resultou uma coleção de 297 objetos dos 
quais 250 foram selecionados para exibição, somados 
a outros 19 oriundos da coleção histórica do Museu 
do Índio; objetos novos e antigos que se destinavam 
a dar vida a narrativa dos povos do Oiapoque.

A história de formação das coleções etnográficas do 
Museu do Índio ainda não se encontra totalmente 
organizada, e isso se deve a uma série de questões 
intrínsecas umas às outras. Primeiro porque o acervo 
textual do SPI, base de informação sobre a forma-
ção daquele acervo, foi consumido em um incêndio 
ocorrido no Ministério da Agricultura, em Brasília, 
em 1967. Em 1974, por iniciativa da então direção 
do Museu do Índio3, um projeto visando recuperar o 
que restou daquela documentação foi implantado, 
partindo-se da premissa que a documentação con-
sumida pelo incêndio possuía sua cópia carbonada 
nas unidades regionais do SPI. Em 1976, toda a do-
cumentação relativa ao SPI começou a ser recolhida 
e receber tratamento arquivístico, dando origem ao 
Fundo SPI, um dos sete fundos institucionais existen-
tes no Museu do Índio. Com a organização desta do-
cumentação, verificou-se que as informações relati-
vas à formação do acervo etnográfico eram exíguas 
e as poucas disponíveis estavam contidas em alguns 
relatórios ou documentos avulsos4. Outro fato que 
marca a história das coleções etnográficas do Museu 
do Índio é o fato de o “Livro de Registro”, aberto 
em 1949, ter tomado aquela data como ano de reco-
lhimento das primeiras coleções, quando a própria 
documentação primária do SPI e estudos correlatos 
sobre o Museu do Índio e de Darcy Ribeiro, entre 
outros, informam que desde 1943 um conjunto sig-
nificativo de objetos entrara no SPI, via Seção de 
Estudos. A tomada de decisão em se registrar os ob-
jetos a partir do ano de 1949 pode estar relaciona-
da já a uma falta de informação sobre os objetos 
naquele período, mas tal procedimento não se jus-
tifica quando se trata das coleções organizadas tan-
to pelos integrantes da equipe etnográfica, quan-
to pelos especialistas em etnologia indígena com  

3 Em, 1974 ocupava a direção do Museu do Índio o antropólogo Carlos 
de Araújo Moreira Neto.

4 Relatório Anual do SPI de 1942. MF. 387, S/FG, p. 19; Documentos 
avulsos de 1945. MF. 339, FG. 757, 758, 759, 760, 761, 762, 1086. 
Serviço de Arquivo do Museu do Índio.

Darcy Ribeiro e Max Boudin5, visto que os dados so-
bre os objetos por eles recolhidos se encontravam 
disponíveis na Seção de Estudos do SPI. 

O histórico de formação das coleções dos povos do 
Oiapoque segue o mesmo padrão dos demais, com 
exíguas informações sobre a origem, função, maté-
rias-primas e artesãos. Do conjunto de objetos que 
formam o acervo dos povos do Oiapoque, a grande 
maioria foi encaminhada à Seção de Estudos, en-
tre 1946 a 1959, pela 2º Inspetoria Regional - IR2, 
núcleo do SPI destinado a administrar os postos 
indígenas localizados no estado do Pará, Amapá 
e parte do Maranhão. Fazem parte deste acervo 
64 objetos: 52 são dos Palikur, 10 dos Karipuna e 
2 dos Galibi, todos reunidos no Posto Indígena de 
Nacionalização - PIN que, como o próprio nome in-
dica, era destinado a nacionalizar os índios ali reu-
nidos por meio da educação formal básica, técnicas 
agrícolas e pequenos ofícios. 

5 Os fotógrafos e cinegrafistas eram denominados internamente como 
“Equipe Etnográfica”. Suas primeiras atividades foram junto aos Te-
rena, Umutina, Kadiweú, Kuikuro, Mehinako, Kalapalo, Kaigang e 
Kaiwá, povos localizados no Centro Oeste do Brasil. Já o etnógrafo 
Darcy Ribeiro e o linguista Max Boudin, contratados em 1947, for-
mam o primeiro grupo de especialistas em etnologia indígena do SPI. 
Suas primeiras atividades foram junto aos povos indígenas Ofaye, Ka-
diweu, Ka’apor e Funi-ô. 
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Sobre estes objetos, a documentação textual in-
forma que a coleção datada de 1946 foi enviada 
a pedido da Seção de Estudos para participar das 
comemorações do Dia do Índio daquele ano. O en-
tão chefe da 2º IR, José Maria da Gama Malcher6, 
enviou, além de objetos, amostras de produtos, 
desenhos de peças Palikur, um álbum fotográfico 
e três mapas cartográficos7. O material fez parte 
da exposição etnográfica promovida pela Seção de 
Estudos no hall do prédio do Ministério da Educa-
ção e Saúde, no Rio de Janeiro. Parte deste acer-
vo, como os “Convites de Festa” e as “Flautas retas 
de Osso” dos Palikur, foram incluídos na exposição  
“A Presença do Invisível”. 

Em 1957, registra-se a entrada de uma nova cole-
ção dos índios do Oiapoque no Museu do Índio. 
Novamente, trata-se de uma iniciativa da Seção de 
Estudos, visando ampliar o acervo etnográfico do 
Museu do Índio então carente de peças dos povos 
indígenas da região amazônica. Nilo Veloso, cine-
grafista que em 1957 assumiu interinamente a che-
fia da Seção de Estudos do SPI, solicitou a 2º IR o 
envio de material etnográfico para renovar a expo-
sição do Museu do Índio8 naquele ano. Como o en-
vio não ocorreu, ele encaminhou para a Inspetoria 
Regional 1 e 2, localizadas respectivamente em 
Manaus e Belém, o etnólogo Mario Ferreira Simões 
para providenciar tanto o recolhimento de peças et-
nográficas existentes naquelas unidades, quanto ad-
quirir do espólio do Museu Simoens da Silva as peças 
que estavam sendo leiloadas9. Simões encaminhou 
para o Museu do Índio, em agosto de 1957, 258 itens 
dos povos indígenas do estado do Pará, informando:  
“somente as coleções de artefatos indígenas desta Inspe-
toria valem em triplo as despesas feitas com a minha viagem 
à Amazônia. Material valiosíssimo, já que muitas peças não 

6 José Maria da Gama Malcher foi nomeado diretor do SPI em 1951 e, 
junto com Darcy Ribeiro, organizou o Museu do Índio cuja inaugura-
ção ocorreu no mês de abril de 1953.

7 Microfilme 298, fotograma 521. Núcleo de Arquivo do Museu do 
Índio. 

8  Microfilme 2A, fotograma 2240. Núcleo de arquivo do Museu do 
Índio.

9 A documentação textual consultada não apresentava informações 
tanto sobre a aquisição de tais peças quanto sobre o Museu Simoens 
da Silva. 

mais são encontradas como dos índios Emerillon, Palikur, 
Tembém, Apanieka, etc. que desapareceram ou já foram 
assimilados pela população de neo-brasileiros”10.    

Outros três conjuntos de peças do Oiapoque deram 
entrada no Museu do Índio em 1952, 1954 e 1959. 
A documentação primária do SPI, porém, não lança 
luz sobre elas. O mesmo ocorre com um conjunto de 
cinco flechas e um arco do povo Karipuna, datado 
de 1977, doados pelo então Coronel Ismarth Araújo 
de Oliveira, que presidiu a Funai de março de 1974 
a março de 1979. Em 1994, um capacete Palikur e 
uma rede de dormir Karipuna, coletadas pela extin-
ta Coordenadoria de Artesanato Indígena – COART, 
responsável pelas lojas Artíndia, foram encaminha-
das para o acervo do Museu do Índio. Mesmo sendo 
objetos contemporâneos carecem de maiores infor-
mações sobre os meios de seu recolhimento. 

A formação de um patrimônio cultural

Ulpiano de Meneses informa sobre o “enfrentamento 
do objeto”. Suas palavras estão calcadas na necessida-
de das instituições museológicas assumirem que sua 
comunicação se dá por meio dos objetos, elemento 
estruturador tanto para quem concebe quanto para 
quem visita a instituição. A exposição “A Presença do 
Invisível” não foge de tal prerrogativa, já que sua con-
cepção contou com a exibição de 269 objetos selecio-
nados entre os pertencentes ao acervo histórico e os 
adquiridos para a implantação do projeto. 

Os itens selecionados foram organizados em 12 
ambientes, sendo que a cosmologia dos índios do 
Oiapoque, tema central da exposição, abre e fecha 
o circuito expositivo ocupando a primeira e a últi-
ma sala. O objetivo deste recurso é permitir que o 
visitante tenha uma vivência, tanto em sua chega-
da quanto em sua saída de festas e rituais pratica-
dos pelos povos indígenas.

Os 10 ambientes situados entre o polo inicial e final 
exibem ora os objetos usados em contextos rituais 
ora no dia-a-dia, apresentados ao público em gran-
des grupos para que sua variedade, riqueza e singu-
laridade sejam apreciadas, medida que os retira das 

10 Microfilme 2A, fotograma 2287. Núcleo de arquivo do Museu do Índio.
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Reservas Técnicas colocando-os diante dos olhos do 
público. Destacam-se nestes ambientes os chapéus 
de pena, as cerâmicas, as armas, as colheres, as cuias, 
os trançados e as esculturas de madeira. Para esta 
exposição priorizou-se a apresentação de um acervo 
contemporâneo de cultura material indígena.

Apresentação das peças na exposição

Dada a natureza distinta dos objetos expostos, se 
oriundos da reserva técnica do Museu do Índio, 
portanto, bens patrimoniais, ou se oriundos da 
nova aquisição feita pelo Museu, especificamente 
para essa exposição, foram adotados diferentes 
partidos no que se refere à sua exibição.

Os objetos históricos receberam uma atenção espe-
cial sendo exibidos no interior de vitrines especial-
mente construídas e localizadas em pontos estra-
tégicos da exposição. Tal medida visou tanto lhes 
oferecer destaque quanto protegê-los da incidência 
de luz e da poeira, medidas necessárias por se tratar 
de peças históricas cuja produção atualmente é res-
trita a velhos conhecedores indígenas ou por apre-
sentar padrões gráficos com características distintas 
das atuais. Essa orientação não foi aplicada para os 
objetos contemporâneos. A exibição livre de barrei-
ras oferecia um contraponto aos artefatos exibidos 
nas vitrines, permitindo que o visitante experimen-
te um contato mais próximo com o objeto e, con-
sequentemente, com suas características e detalhes. 

Ainda com relação a este conjunto contemporâneo 
de artefatos é importante informar que seu desti-
no não está devidamente definido pelo Museu do 
Índio, uma vez que a instituição está discutindo a 
incorporação integral ou não dos objetos perten-
centes à nova coleção. Se em 1954 a discussão do 
campo museológico estava calcada no papel social 
dos museus, na atualidade a museologia tem com 
dilema a musealização dos objetos. 

Esse assunto tem sido tema de discussão, que envol-
ve os critérios de seleção de objetos para compor ex-
posições e acervos, visto que, uma vez musealizados, 
os objetos agregam novos valores, deixando, no 
caso do Museu do Índio, de serem objetos etnográ-
ficos para se tornarem documentos científicos, fonte 
inesgotável de informações, capaz de revelar novas 

perspectivas de análise. Novos acervos também re-
forçam e alimentam a necessidade de melhoria na 
gestão dos acervos preservados, exigindo da institui-
ção os meios para a sua manutenção e difusão. 

Mas a musealização também traz problemas para a 
instituição, visto que objetos museológicos requerem 
uma série de ações sobre eles: precisam ser con-
servados, documentados e ficar à disposição para 
difusão e para a pesquisa. Porém, como proceder 
a uma operação desta natureza com um conjunto 
formado por 250 itens, por exemplo, sem colocar 
em risco o acervo atual? Qual a capacidade das re-
servas técnicas incorporarem todo o acervo produ-
zido em função de novas exposições? Esta questão 
ganha importância, no caso do Museu do Índio, em 
função do reduzido espaço físico das atuais reser-
vas técnicas da instituição. Se estas forem sobrecar-
regadas, poderão comprometer a conservação dos 
itens já musealizados no passado. Outra questão 
intrínseca a esta é a necessidade que o Museu tem, 
cada vez mais, de organizar exposições itinerantes 
para atender demandas de diferentes locais e ins-
tituições para difundir o seu sujeito museológico. 
Viabilizar projetos de exposição itinerantes exige 
que os elementos constitutivos da exposição, en-
tre eles os objetos, estejam disponíveis para novas 
montagens, que podem ou não ocorrer em am-
bientes museológicos, e precisam ser transportados 
e manipulados, nem sempre em condições ideais.

Um projeto de aquisição de novos acervos deve, ne-
cessariamente, iniciar-se, tendo claras três matrizes 
onde a primeira refere-se à história da instituição, 
elemento que orientará as novas aquisições; segun-
do, um conhecimento bem embasado da formação 
do acervo preservado, buscando entender e loca-
lizar as lacunas da coleção preservada e; terceiro, 
a existência de um projeto institucional de longo 
prazo, que considere as demandas potenciais feitas 
pela sociedade, e todas as possibilidades, potencia-
lidades e limitações do museu. 

Como se pode perceber, a organização de uma ex-
posição de longa duração, com a constituição de 
um acervo contemporâneo, documentando as ex-
pressões materiais e imateriais de povos indígenas, 
lança uma série de desafios a serem enfrentados, 
que vão além da própria exposição.
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A Gestão do Patrimônio Cultural pelos  
Povos Indígenas do Oiapoque: o Museu Kauhí

Lux Boelitz Vidal

Introdução 

As artes indígenas possuem sua fonte de inspiração 
em uma tradição milenar e representam a filosofia 
de um povo, os seus valores, gostos, estilo, práticas 
sociais e religiosas. Elas estão, na maioria das vezes, 
intimamente relacionadas à cosmologia e às prá-
ticas xamânicas específicas a cada povo. Possuem, 
ainda, uma relação forte com o meio ambiente, que 
oferece uma grande variedade de matérias-primas 
para a fabricação dos mais variados artefatos. 

Mas estas sociedades nunca foram estáticas, sempre 
mudaram e evidentemente de maneira muito mais 
acelerada após a colonização europeia na América. 

A história do contato trouxe as epidemias, a desa-
propriação das terras, a catequização, a tutela, os pro-
jetos desenvolvimentistas, os conflitos, mas também, 
no sentido inverso, a resistência, a luta pela terra,  
o orgulho da identidade étnica, a luta pelos direitos 
civis e políticos e pelo direito à diferença; a procura 
também de parcerias para uma inserção mais justa e 
participativa na sociedade nacional.

Tudo isso mostra, mais uma vez, que estas socieda-
des não vivem congeladas no tempo, mas possuem 
uma longa história, tão longa quanto a nossa, algo 
que muitas vezes esquecemos. Consequentemente, 
as manifestações artísticas destes povos também 
têm história, que resultaram em ganhos, perdas e 
transformações. Os artistas, por sua vez, possuem 
histórias de vida e especialmente possuem nome e 
personalidade própria, algo apenas recentemente 
reconhecido. Deste modo, a arte tradicional, assim 
como as interessantes e criativas inovações não têm 
sido, ao longo dos tempos, apreciadas em termos 
adequados. A caracterização “artesanato indíge-
na” possui conotações de inferioridade em relação 

às noções de arte, ignorando-se a qualidade e con-
tinuidade histórica destas manifestações. Por outro 
lado, nas últimas décadas, tem-se observado esfor-
ços tanto por parte dos índios, que hoje estão mais 
bem informados, como por parte de antropólogos, 
artistas, curadores de museus ou bienais, em valo-
rizar as artes indígenas a partir de novas atitudes 
teóricas, estéticas e participativas. 

Atualmente, temos observado a proliferação de 
museus indígenas e regionais em todo o mundo, 
modelo que vem sendo valorizado por possuir ca-
racterísticas próprias, diversas do modelo de museu 
conhecido nas grandes cidades. 

Ao lado das atividades econômicas e políticas, a cul-
tura, definida de modo amplo, desempenha cada 
vez mais um papel importante para a participação 
e inclusão social. E sendo possuidores de um patri-
mônio cultural rico, diferenciado e de grande bele-
za, os índios têm com que contribuir, o que os têm 
feito cada vez mais reconsiderar e reivindicar sua 
inserção no contexto da sociedade contemporânea. 

Neste contexto mais amplo, se insere o Kuahí, Museu 
dos Povos Indígenas do Oiapoque.

Histórico do museu

Em 1997, após uma viagem à Alemanha, França e 
Portugal de algumas lideranças indígenas, em com-
panhia da deputada federal Janete Capiberibe, os 
povos indígenas da região propuseram a criação 
de um museu em Oiapoque, no centro da cidade, 
para dar visibilidade à cultura indígena e, ao mes-
mo tempo, ser um centro de referência, de memó-
ria, de documentação e de pesquisa para os índios 
da região do Baixo Oiapoque. Esta proposta surgiu 
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da vontade dos índios de participar, cada vez mais, 
em pé de igualdade – ainda que de modo diferen-
ciado – da vida regional e nacional. Cientes de sua 
riqueza cultural e ambiental, das possibilidades de 
produção e divulgação etnocientífica, artesanal e 
artística; cientes também das possibilidades de de-
senvolvimento sustentável e da urgência na me-
lhoria dos programas escolares, os Povos Indígenas 
do Oiapoque se propuseram a defender o Museu 
Kuahí como espaço adequado para incentivar um 
vasto conjunto de atividades, pesquisas e ações que 
beneficiariam, como um todo, as comunidades in-
dígenas e suas iniciativas. 

Ao mesmo tempo, o Museu possibilitaria o estrei-
tamento de relações entre os índios e a população 
do município de Oiapoque. A proximidade com as 
aldeias, por sua vez, viria a inseri-lo no contexto 
de origem, facilitando a compreensão de seu acer-
vo, estando distante o suficiente das mesmas para 

permitir às comunidades uma separação de seu 
cotidiano, conduzindo os índios a uma visão mais 
crítica de si próprios e de seu patrimônio cultural. 
Além disso, possibilitaria o intercâmbio com povos 
indígenas e museus no Brasil e no exterior, através 
de convênios com instituições e universidades.

Outro objetivo do Museu seria o de possibilitar al-
ternativas de renda por meio da comercialização 
planejada da produção artesanal. O Museu viria a 
dar visibilidade aos artefatos produzidos nas aldeias 
e, sobretudo, dinamizar a divulgação dos saberes 
dos mestres artesãos e artistas, além de suscitar a 
preocupação com a sustentabilidade da matéria-
-prima utilizada em suas produções materiais. 

Vários índios da região conheciam o Museu Paraense 
Emilio Goeldi, em Belém, e haviam visto fotografias 
do Museu Magüta dos índios Ticuna, do rio Solimões. 
Estes foram fonte de inspiração para a elaboração 
da proposta de construção do Museu Kuahí.

O CONTExTO DA ExPOSIçãO - A GESTãO DO PATRIMôNIO CULTURAL
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A proposta concreta para a construção do Museu 
foi apresentada pelas lideranças indígenas ao go-
verno do Amapá em 1998 e incluída formalmente 
no Programa de Desenvolvimento Sustentável do 
então governador João Alberto Capiberibe. 

Em 2000 foi iniciada a construção do Museu e os 
índios, assessorados por mim e por Lucia H. van 
Velthem, do Museu Paraense Emilio Goeldi, entre-
garam ao governo um conjunto de documentos: 
justificativa e objetivos do Museu, Estatuto, lista 
de equipamentos, etc. Tratava-se de uma proposta 
inovadora, por não fazer deste um museu sobre os 
índios, mas dos índios. 

Segundo planejado, o Museu seria mantido pelo es-
tado do Amapá e gerido pelos próprios índios, dire-
tamente envolvidos em todas as atividades. Cursos 
e oficinas de capacitação seriam oferecidos para 
a formação dos técnicos em museologia, pessoas 
escolhidas pelas próprias comunidades indígenas. 

Esperava-se por parte do governo um apoio efetivo 
aos povos indígenas e suas manifestações culturais, 
de cunho não-paternalista, assumindo que a cons-
trução da cidadania para os índios se fundamen-
ta nos seus próprios valores, dinâmica e processo 
histórico.

A implantação do Museu

O Museu Kuahí dos Povos Indígenas do Oiapoque 
é uma entidade pública, sem fins lucrativos, de admi-
nistração indireta vinculada à estrutura organi-
zacional da Secretaria de Estado da Cultura do 
Amapá. O Museu tem por finalidade dar visibili-
dade à diversidade sociocultural dos povos indíge-
nas do Oiapoque das etnias Galibi Kali’na, Galibi 
Marworno, Karipuna e Palikur e promover um di-
álogo com seus diversos públicos, especialmente 
com as escolas do município de Oiapoque. 

O CONTExTO DA ExPOSIçãO - A GEStãO DO PAtRIMôNIO CULtURAL

O Museu Kuahí na cidade de Oiapoque – evento de comemoração da copa América.  ACERVO MUSEU KUAHÍ
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Embora o Museu Kuahí tenha sido inaugurado ape-
nas em 2007, sua presença já vinha se fazendo sentir 
desde 2001, quando foram ministrados os primeiros 
cursos de capacitação museológica para uma turma 
de vinte indígenas escolhidos pelas próprias comuni-
dades de acordo com a formação escolar e interesse 
de cada participante. Estes cursos foram ministra-
dos em Oiapoque e em Belém, no Museu Paraense 
Emilio Goeldi e no Museu de Arte. Nesta cidade fo-
ram também visitados o Museu de Estado, o Museu 
de Arte Sacra, galerias de arte e localidades da pró-
pria cidade de interesse histórico e turístico. 

Paralelamente, os resultados de variadas pesquisas 
antropológicas e especialmente de dois projetos 
culturais desenvolvidos nas aldeias foram de signi-
ficativa importância para estimular a retomada cul-
tural que esses povos indígenas têm presenciado. 
Trata-se dos projetos: “Resgate e Fortalecimento 
Cultural”, desenvolvido pela Associação dos Povos 
Indígenas do Oiapoque – APIO, em parceria com 
o Programa Demonstrativo para Populações 
Indígenas do Ministério do Meio Ambiente – PDPI 
/ MMA; e “Formação de Gestores do Patrimônio 
Cultural”, desenvolvido junto aos professores in-
dígenas que atuam nas aldeias da BR 156, reali-
zado pelo Iepé – Instituto de Pesquisa e Formação 
Indígena, em parceria com a Petrobras Cultural. 

O Projeto de Resgate e Fortalecimento Cultural 
- APIO / PDPI, elaborado com os índios, visou in-
centivar os velhos artesãos e artesãs, nas suas pró-
prias aldeias e lugares de produção tradicional,  
a transmitir seus conhecimentos, saberes e técnicas 
relativos às mais diversas manifestações artísticas, 
artesanais, materiais e imateriais, às gerações mais 
jovens. A proposta foi a de garantir a transmissão 
de conhecimentos em risco de extinção, uma vez 
que seus últimos detentores somam número bas-
tante reduzido, a maioria já em idade avançada. 

A Formação de Gestores do Patrimônio Cultural – 
Projeto Iepé / Petrobras Cultural, por sua vez, teve 
o objetivo de formar pesquisadores indígenas para 
atuar como gestores de seu patrimônio cultural 
material e imaterial, através do aprendizado de 
procedimentos de seleção, preservação, pesquisa, 
registro e divulgação interna e externa dos bens 
culturais. Embora este seja um processo lento e 

de resultados difusos, assume grande importância 
a médio e longo prazo. As aldeias localizadas ao 
longo da BR 156 foram escolhidas para a realiza-
ção deste projeto em função da situação de grande 
vulnerabilidade em que se encontram, ocasionada 
pelas obras de pavimentação desta estrada federal 
que liga Macapá a Oiapoque.

Caminhando em concomitância com estes projetos, 
o Museu Kuahí desempenha papel de suma im-
portância, ao possibilitar a mudança da percepção 
indígena sobre a própria produção, nele exposta 
em suportes, vitrines ou armazenada na reserva 
técnica. De objetos de uso, comercializáveis ou 
descartáveis, as peças transformam-se em objetos-
-documento, com outra identidade e significado. 
Este novo posicionamento da produção cultural 
permite um olhar diferente, distanciado e crítico 
sobre a mesma. Ao mesmo tempo, torna a gestão 
da produção cultural mais interessante e integrada 
ao mundo moderno.

Da inauguração aos dias de hoje

O Museu Kuahí foi inaugurado no dia 19 de abril de 
2007 – Dia Nacional do Índio – com a presença de 
indí genas, autoridades governamentais como o go-
vernador do estado, Antonio Waldez Góes da Silva, e 
de representantes da Secretaria do Estado de Cultura 
do Amapá – Secult/AP, além da população local.

A inauguração do Museu, com uma significativa 
exposição inaugural, ocupando todos os ambien-
tes, não teria sido possível sem o convênio 158/2005 
entre a Secult/AP e o Ministério da Cultura – MinC. 
Foi graças a esse convênio que a Secult/AP pôde 
mobiliar e equipar as diversas instalações. O Museu 
dispõe hoje de salas de exposição, reserva técnica, 
auditório equipado e apropriado para seu públi-
co, sala de processamento documental, biblioteca, 
sala de leitura, sala de pesquisa e sala pedagógica.  
Na entrada, um grande hall acolhe os visitantes 
e abriga ainda a loja para venda de artesanato.  
Há também espaços externos como uma grande va-
randa bastante frequentada. Tem, enfim, à disposi-
ção de todos os indígenas e cidadãos de Oiapoque, 
uma exposição de artefatos indígenas, uma coleção 
bastante representativa com tendência a aumentar 
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com novas contribuições. Os livros e revistas da bi-
blioteca vêm sendo cada vez mais solicitados pelos 
alunos e professores para ajudá-los em seus pró-
prios cursos de formação. 

 O convênio Secult/MinC possibilitou a retomada 
de um extenso e intenso processo de formação pro-
fissional, museológica e museográfica, aos 17 indí-
genas que atualmente trabalham no Museu como 
técnicos contratados pela Secretaria de Cultura do 
Estado do Amapá. Nessa direção, de abril de 2007 
até julho de 2009, foi realizado um esforço no sen-
tido de organizar e capacitar a equipe junto aos 
setores do museu, aos quais cada indígena se pro-
pôs trabalhar; para este processo, puderam contar 
com a assessoria do antropólogo Francisco S. Paes, 
contratado pela Secretaria da Cultura.

Em 2007, foram realizados junto aos técnicos indí-
genas do Museu os cursos de capacitação em Con-
servação Preventiva, História da América Indígena 
e do Amapá, Administração e Gestão. Em 2008, 
foram ministrados os módulos de capacitação em  
Antropologia, Arqueologia, Jornalismo Comuni-
tário e Editoração de Boletim, Leitura e Produção  
Textual, Linguagem Audiovisual, Museologia, Docu-
mentação, Ação Educativa e Métodos de Pesquisa.

Novas ações e projetos permitiram a ampliação dos 
trabalhos junto às comunidades indígenas e não-
-indígenas da região do Oiapoque. A realização 
de exposição temporária e evento de encerramen-
to do Projeto APIO/PDPI de Valorização e Resgate 
Cultural; a construção de uma proposta de expo-
sição temporária sobre a arte dos índios Galibi 
Kali’na da Guiana Francesa; exposição temporá-
ria sobre os resultados do projeto Iepé/Petrobras 
Cultural; Seminários sobre meio ambiente em par-
ceria com as ONGs The Nature Conservancy (TNC), 
Iepé e a APIO; mostras de vídeo e palestras abertas 
ao público em geral, assim como nas escolas indíge-
nas, realização de Turés, assembleias e outras ativi-
dades relevantes para os índios e para a sociedade 
oiapoquense. 

O Museu tem sido bastante frequentado e elogia-
do por parte dos visitantes indígenas, da cidade de 
Oiapoque e de todo o Amapá, além dos inúmeros 
turistas, especialmente guianenses e franceses. 

Os procedimentos do Museu, assim como seu 
Estatuto seguem, na medida do possível, as diretri-
zes da Comissão Internacional de Museus – ICOM 
– e contam com a assessoria de profissionais expe-
rientes nas áreas de antropologia, museologia, ar-
queologia, ação educativa e outras.

Considerações acerca das coleções 
sobre os Povos Indígenas do Oiapoque 

Um aspecto interessante das atividades de resgate 
cultural nas aldeias, da inauguração do Museu Kuahí, 
assim como da encomenda de 250 artefatos para a 
exposição “A Presença do Invisível – vida cotidiana 
e ritual entre os Povos Indígenas do Oiapoque”, 
montada em 2007 no Museu do Índio – RJ, é a for-
mação de várias coleções, em diferentes momentos 
e que comparadas entre si, revelam muito sobre a 
própria história dos Povos Indígenas do Oiapoque, 
o papel dos museus e da documentação, a pesquisa 
antropológica e as ações efetivas de valorização e 
fortalecimento cultural. Cada coleção em si adqui-
re relevância, no conjunto das coleções, quando, do 
ponto de vista comparativo, as características e o va-
lor de cada uma se revelam com relação às outras. 
O trabalho de curadoria para a exposição do Rio de 
Janeiro, assim como o seminário sobre Identidades e 
Patrimônio Cultural, organizado pelo MAE (Museu 
de Arqueologia e Etnologia da USP) em junho de 
2007, deixou este aspecto bem claro. 

Existe no Museu do Índio do Rio de Janeiro uma 
coleção antiga, dos anos 1940-50, sobre os Povos 
Indígenas do Oiapoque, essencialmente sobre os 
Palikur. São objetos valiosos recolhidos por Eurico 
Fernandes, antigo funcionário do SPI na região e ou-
tros indigenistas. A documentação é deficiente e a 
descrição sumária. Há, nesta coleção, peças de plumá-
ria que hoje não produzem mais, ou fazem com de-
coração diferente, antigos clarinetes, os famosos turé, 
e objetos delicados, que serviam como convites para 
os rituais, além de pequenas bordunas que as mulhe-
res usavam durante os rituais para chamar a chuva. 

O Museu do Índio também possui uma coleção de 
armas de pesca; estas, até hoje não mudaram, são 
os mesmos artefatos confeccionados com madeira, 
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taboca, fio de curuá e ferro batido. Em 2008, como 
em 1940-50, as mesmas formas, o mesmo uso co-
tidiano. Por outro lado, comparando os típicos 
chapéus Palikur, se antigamente o cobre-nuca de 
plaquetas de buriti era sempre ornamentado com 
marcas geométricas, hoje os índios pintam dese-
nhos mais figurativos com temas míticos ou da vida 
cotidiana, ou ainda capas de revistas ou DVDs.

Estes objetos compõem a exposição “A Presença do 
Invisível”, ao lado das peças contemporâneas. 

Os índios, convidados à inauguração da exposição, em 
junho de 2007, ficaram admirados e muito satisfeitos de 
(re)ver estes artefatos mais antigos e bem conservados.

Sabemos que há uma coleção Palikur na Europa, 
no Museu de Gotemburgo, mas não a consultamos. 
São peças recolhidas por Curt Nimuendajú, em 1926, 
quando pesquisou na região. Estão documentadas 

graças à monografia deste antropólogo. Há também 
uma pequena coleção no Museu Paraense Emilio 
Goeldi, pouco expressiva e pouco documentada, mas 
com algumas cerâmicas Galibi-Kali’na do Oiapoque, 
artesania que não mais realizam, trazidas pelo an-
tropólogo Expedito Arnaud na década de 1960.  
Os índios reconheceram que as peças tinham sido ela-
boradas pela mãe do velho chefe atual, assim como 
algumas vestimentas. 

A primeira coleção mais sistemática e documen-
tada, doada ao MAE - USP foi realizada entre os 
Palikur, Karipuna e Galibi Marworno na década de 
1990. Os índios produziam poucos artefatos para 
a venda, principalmente colares, mas usavam cuias 
decoradas, faziam cestaria, especialmente para o 
tratamento da mandioca, assim como raladores e 
esculturas para as festas do Turé - mastros e bancos 
-, além de instrumentos musicais. 
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Esta coleção de 260 peças não foi pensada a priori, 
mas acompanha as pesquisas de campo que se ini-
ciaram em 1990 na região, por parte de professores 
e estudantes do Departamento de Antropologia da 
USP, vinculados ao Núcleo de História Indígena e do 
Indigenismo. Há uma boa representação de todas 
as categorias artesanais, peças bem documenta-
das, mas do ponto de vista estético deixa a desejar. 
Ainda não havia sido iniciado o projeto de resga-
te cultural e nem toda a pesquisa sobre as marcas 
nos mais diferentes suportes. Sendo assim, ela é um 
marco histórico, a primeira coleção que acompa-
nha o início das pesquisas entre os Povos Indígenas 
do Oiapoque, segundo um viés teórico que valo-
riza a história, os processos e reconhece a hetero-
geneidade das manifestações culturais na região. 
Esta coleção se insere entre uma mais antiga, a do 
Museu do Índio e as duas coleções seguintes, já fru-
tos dos projetos de valorização cultural nas aldeias, 

das pesquisas sobre cosmologia, xamanismo, cultu-
ra imaterial e patrimônio cultural indígena, com a 
formação de pesquisadores indígenas, assim como 
da construção do Museu Kuahí.

A coleção do Museu é formada por mais de 300 peças, 
encomendadas, representando todos os artefatos 
mais expressivos de uso cotidiano e ritual e peças 
fabricadas para o comércio. O acervo inclui tam-
bém algumas peças arqueológicas e algumas escul-
turas, especialmente do povo palikur, diretamente 
relacionadas à astronomia indígena. 

Em suma, tanto para o acervo do Museu Kuahí 
como para a exposição “A Presença do Invisível”, 
no Museu do Índio, foram produzidas duas grandes 
coleções de artefatos etnográficos de altíssima qua-
lidade, fato que surpreendeu a todos, inclusive aos 
próprios índios. Quando as coleções recolhidas nas 
aldeias dos diferentes rios chegaram ao Museu Kuahí  
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e foram armazenadas em duas salas, a espera de 
seu destino, o conjunto causou impacto. Alguns ín-
dios disseram que nunca haviam visto certos arte-
fatos, não os conheciam. Outros não se cansavam 
de perguntar e tirar fotos. De fato, não sabiam que 
tudo isso ainda existia e poderia ter algum valor 
em outros contextos. Os artefatos recolhidos sob 
forma de coleção representaram algo novo para 
eles, especialmente, a coleção para a exposição do 
Rio de Janeiro. 

Há ainda uma outra pequena coleção, resultado do 
projeto de Resgate Cultural APIO / PDPI – MMA. 
Enquanto os velhos repassavam seus conhecimen-
tos aos mais jovens, os artefatos produzidos eram 
levados à sede da APIO e guardados em uma sala. 
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Equipe de funcionários indígenas do Museu Kuahí.  lUx vIDAL

São peças valiosas, muitas delas experimentais e 
testemunhas de todo um esforço de transmissão de 
saberes entre gerações. Fazem parte do acervo pe-
ças bem antigas que não eram mais fabricadas, mas 
também inovações, tanto na forma como na deco-
ração. Esta coleção foi, em 2007, incluída no acer-
vo do Museu Kuahí, mas como coleção específica e 
separada, testemunha deste trabalho de resgate.

Exposições temporárias e permanentes

Em 2007, ao mesmo tempo em que era organizada 
a exposição inaugural do Museu Kuahí, foi monta-
da no Museu do Índio no Rio de Janeiro a grande ex-
posição, mencionada acima, “A presença do Invisível 
– vida cotidiana e ritual dos Povos Indígenas do 
Oiapoque”. A ideia foi dar maior visibilidade às 
manifestações xamânicas, rituais e artísticas dos 
povos indígenas do Oiapoque. Trinta representan-
tes indígenas viajaram para a inauguração no Rio 
de Janeiro, tendo ajudado nos acabamentos e re-
alizado a montagem do lakuh, o espaço sagrado, 
onde apresentaram um Turé na inauguração da ex-
posição, na área externa do Museu

Na ocasião, foi publicado o livro Povos Indígenas do 
Baixo Oiapoque – o encontro das águas, o encruzo dos 
saberes e a arte de viver (Museu do Índio/Funai/Iepé, 
2008). Esta publicação reflete o reconhecimento 
e fortalecimento das manifestações culturais dos 
Povos Indígenas do Baixo Oiapoque.

Vista frontal do Museu Kuahí.
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Em 2009, com o vasto material produzido duran-
te a execução de um projeto Iepé, de valorização 
dos patrimônios culturais dos povos indígenas do 
Amapá e norte do Pará, que contou com apoio da 
Petrobras Cultural, montou-se uma exposição iti-
nerante por meio de banners que circularam nas 
aldeias.

Ainda em 2009, o Museu Kuahí recebeu uma ex-
posição sobre a organização social dos Waiãpi, 
“Jane Reko Mokasia”, incentivando maior aproxi-
mação e intercâmbio entre os povos indígenas do 
Amapá. Com isso a população regional e os índios 
do Oiapoque puderam entrar em contato com esse 
belo material e conhecer outra realidade cultural.

Em 2010, no dia do Índio, em abril, foi inaugurada a 
exposição transfronteiriça “Memória e Identidade 
Kali’na Tilewuyu”, que foi dividida em duas par-
tes: “Eles partiram para o país dos brancos – 1882 
e 1892” e “Os Galibi Kali’na Tilewuyu do Brasil 
– 1950-2010”. Devido a uma maior aproximação 
entre os índios dos dois lados da fronteira, surgiu 
a idéia de realizar uma exposição transfronteiriça 
Brasil-Guiana Francesa, que apresentaria fatos his-
tóricos sobre os Galibi Kali’na da Guiana Francesa 
e a história e vida dos Galibi Kali’na que migraram 
para o Brasil em 1950, abarcando diferentes tem-
pos e lugares, como o Brasil, a Guiana francesa, 
a Europa, desde as exposições universais do final 
do século xIx até os dias de hoje. Com estas duas 
faces, a histórica e a contemporânea, em espaços 
diferenciados, a exposição tornou-se muito rica, 
pois ela na verdade apresentava diferentes histó-
rias, eventos e viagens marítimas no tempo e no 
espaço e englobava várias exposições, desde o sé-
culo xIx, que vão se articulando uma na outra ao 
longo do tempo.

Em outubro de 2009 foi realizada no Museu Kuahí 
uma oficina preparatória desta exposição, com a pro-
dução de textos sobre o tema e desenhos de objetos 
antigos que constam da obra “Nana Kali’na, une his-
toire des Kali’na en Guyane”, (Collomb, G. e Tiouka, 
F.: 2000). Esta iniciativa integrou as atividades de for-
mação de pesquisadores indígenas e de registros e 
valorização cultural que vêm sendo realizadas pelo 
Iepé – Instituto de Pesquisa e Formação Indígena, no 
âmbito do Pontão de Cultura, “Arte e Vida dos Povos 
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De cima para baixo:

Exposição itinerante nas aldeias; escola da aldeia e leitura de livro 
sobre o acervo do Museu Kuahí.  LUx VIDAL

Educativo do Museu e estudantes da cidade de Oiapoque. 
ACERVO MUSEU KUAHÍ
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Indígenas do Amapá e norte do Pará”, financiado 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan) do Ministério de Cultura (Minc).

Na ocasião foi montada ainda uma exposição, sob 
forma de banners, baseada em oficina e publica-
ção, realizados também em parceria com o Iepé e 
relativas ao complexo ritual do Turé, tão presente 
na região, ressaltando os aspectos cosmológicos 
desta manifestação, a fabricação dos objetos pre-
sentes no ritual e sua ornamentação, assim como a 
própria performance, dança e música.

Em maio de 2011 o Museu Kuahí recebeu a exposi-
ção etnográfica “Tecendo a Arte, Tecendo a Vida: 
mulheres Tiriyó e Kaxuyana”, organizada pelo Iepé 
e Museu do Índio – FUNAI e montada pela equipe 
do Kuahí. A exposição retrata a arte da tecelagem 
com algodão, sementes e miçangas das mulheres 
Tiriyó e Kaxuyana, que vivem na faixa oeste da 
Terra Indígena Parque do Tumucumaque, no Pará.

Com recursos captados pelo Iepé junto ao IPHAN 
foi realizado durante os anos 2010, 2011e 2012 um 
grande projeto de pesquisa indígena sobre a pro-
dução e comercialização da farinha de mandioca.  
A abordagem do tema se desenvolveu através de ofi-
cinas integrando pesquisadores indígenas do museu 
Kuahí e agricultores vindos das aldeias; conhecimen-
tos significativos foram registrados em textos, dese-
nhos e fotografias e, posteriormente, organizados 
na publicação “A Roça e o Kahbe – Produção e co-
mercialização da farinha de mandioca” (Iepé:2011), 
direcionada aos professores das escolas indígenas.

Na sequência, como meio de divulgação desses 
conhecimentos a um público mais amplo, iniciou-
-se todo um trabalho de planejamento e poste-
rior montagem da exposição “A Roça e o Kahbe”,  
assim como do folder que a acompanha. A propos-
ta curatorial dessa nova exposição se fez no sentido 
de tornar ainda mais claras as etapas dessas ativi-
dades contínuas e cotidianas, que se estendem da 
roça até o comércio local ou regional. 

O projeto cenográfico foi realizado em duas eta-
pas. Uma primeira com uma oficina de cenografia, 
ocasião em que os pesquisadores indígenas tive-
ram a oportunidade de receber instruções sobre a 

montagem de exposições, confeccionaram maque-
tes e refletiram sobre opções para expor o tema da 
“Casa de Farinha”. 

Posteriormente, em um segundo momento foi 
montada a exposição no museu. Os índios optaram 
por muitos painéis com imagens e poucos painéis 
escritos, cientes do domínio que possuem sobre o 
tema, preferem ter a exposição como um roteiro 
em que eles, como protagonistas, podem exercer 
mais a oralidade como meio de comunicação com 
o público. As imagens mostram os processos de 
produção e comercialização da farinha e, por outro 
lado, os textos cuidadosamente escolhidos pelos ín-
dios, relatam mitos e práticas simbólicas relativas 
ao cultivo e processamento da mandioca.

Em abril de 2012 foi aberta ao público a exposição 
“A Arte e o Saber dos Mestres”. Trata-se de uma 
exposição inteiramente de curadoria dos índios. 
Desde a escolha do tema, concepção intelectual e 
cenografia, ela foi pensada e realizada pelo grupo 
de índios museólogos do museu Kuahí.

O tema da exposição é a memória do Projeto 
Demons trativo dos Povos Indígenas – PDPI, em que, 
em oficinas nas aldeias, os mestres artesãos ensi-
naram a jovens aprendizes interessados as artes 
tradicionais. 

Esse processo resultou em uma coleção a parte, 
chamada Coleção PDPI, que agora está exposta na 
sala principal de exposições do museu. Os artefa-
tos expostos falam dessa experiência de resgate e 
valorização cultural desenvolvida nas aldeias entre 
2004 e 2007.

Essa exposição mostra o trabalho e o empenho dos 
mestres e seus aprendizes em dar continuidade às 
suas práticas artesanais e artísticas e em divulga-las 
para um público mais amplo. Evidência também o 
valor que a equipe do museu Kuahí atribui ao seu 
próprio acervo museográfico, recentemente cons-
tituído, afirmando que esta coleção representa o 
legado de mestres reconhecidos nas terras indí-
genas como grandes artesãos. É a consciência da 
importância da valorização dos mais velhos como 
portadores de uma tradição que pode se perder se 
não for retomada periodicamente.

O CONTExTO DA ExPOSIçãO - A GESTãO DO PATRIMôNIO CULTURAL
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Considerações Finais

A perspectiva de longo prazo para o Museu Kuahí 
é consolidar um programa de formação continua-
da dos técnicos indígenas, bem como apoiar novas 
atividades. Nesse sentido, está em desenvolvimen-
to mais um grande projeto de pesquisa indígena, 
já na fase de organização dos conhecimentos para 
a publicação de um Catálogo das matérias-primas 
utilizadas na confecção dos seus artesanatos.

Outro aspecto interessante com relação ao Museu 
é que a demora em o implementar fez com que 
os índios se apropriassem dele, inclusive pedindo 
insistentemente ao governo que o inaugurasse.  
O Museu lhes aparece, assim, como mais uma con-
quista do movimento indígena. Como consequ-
ência deste processo, o Kuahí hoje é considerado 

como mais uma instituição indígena na região, tal 
como as associações indígenas ou a FUNAI (também 
administrada pelos índios), isto é, um sujeito polí-
tico no contexto institucional indígena da região, 
com poder de representação. Por outro lado, mui-
tos eventos da cidade de Oiapoque acontecem no 
Museu, pelo espaço de qualidade que ele oferece, 
o que também prestigia os índios no meio urbano 
e municipal.

Uma última questão a ser considerada diz respeito à 
documentação. Há uma discussão com os índios so-
bre os documentos que devem compor os arquivos 
apenas acessíveis aos indígenas e o que é acessível 
ao público. Isto é, o Museu levanta uma série de dis-
cussões muito atuais, sobre propriedade intelectual 
e maneiras de documentar e divulgar a cultura indí-
gena, não de maneira abstrata, mas bem concreta. 

O CONTExTO DA ExPOSIçãO - A GEStãO DO PAtRIMôNIO CULtURAL
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Trazer do fundo: a memória em movimento no Baixo Oiapoque

Marina Zacchi

A exposição A presença do invisível: vida cotidiana e 
ritual entre os Povos Indígenas do Oiapoque, que teve 
lugar no Museu do Índio do Rio de Janeiro, trouxe 
a público um acervo de cerca de 250 artefatos en-
comendados aos Karipuna, Galibi Marworno, Palikur e 
Galibi-Kali’na e produzidos ao longo dos dois anos 
que antecederam o evento de abertura, em julho 
de 2007. A qualidade estética que se observa nes-
sa coleção (Vidal, 2008) induz a pensar na difícil 
equação entre continuidade e processo, própria de 
políticas de cultura que tem posto em evidência ex-
pressões culturais associadas a populações de que 
se dizem “populares e tradicionais”.

Os artefatos que integram a coleção da exposição 
exprimem os efeitos de um programa de valoriza-
ção cultural que estava em curso nas aldeias no pe-
ríodo, em particular dos projetos Resgate Cultural 
(desenvolvido pela Associação dos Povos Indígenas 
do Oiapoque – APIO, com apoio do Ministério 
do Meio Ambiente – PDPI/MMA) e Formação de 
Pesquisadores Indígenas do Patrimônio Cultural 
(desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa e Formação 
Indígena – Iepé, com apoio da Petrobras Cultural). 
Muitos foram mesmo escolhidos entre as peças 
produzidas no contexto desses projetos. À época, 
a exposição mesma a ser realizada pelo Museu do 
Índio – FUNAI foi pensada como integrante desse 
programa mais abrangente. A coleção chama a 
atenção por sua variedade, não apenas de tipos, 
mas em como se constituem enquanto documentos 
de memória. É com essa abordagem que gostaria 
de comentar um pouco sobre esses artefatos e so-
bre o contexto em que foram produzidos.

O Museu dos Povos Indígenas do 
Oiapoque - Kuahí

O programa de valorização cultural com que esti-
vemos envolvidos não pode ser entendido senão a 
partir do Museu dos Povos Indígenas do Oiapoque 
– Kuahí que constituía o seu cerne. Concebido como 
um museu a ser construído na cidade de Oiapoque, 
um museu não sobre índios, mas dos índios, em que 
estes estariam à frente de todos os seus processos 
(CASTRO & VIDAL, 2001), veio a ser efetivamente 
inaugurado pouco tempo depois da abertura da 
exposição no Rio de Janeiro, após uma implantação 
que se prolongou por quase dez anos. Mas, mesmo 
antes de sua inauguração, já se poderia considerá-
-lo operante. 

Além do deslocamento de elementos do cotidiano 
para outro espaço, propiciando aos índios um olhar 
sobre si de caráter reflexivo que incidiria sobre sua 
criatividade e projetos de futuro, a construção do 
museu na cidade de Oiapoque possuía inúmeras 
outras proposições. Único equipamento cultural 
no município supriria carências como ausência de 
biblioteca, de videoteca, de acesso à internet e au-
ditório. O comércio de artefatos indígenas passa-
ria a ser feito na loja do museu, com preços mais 
condizentes com seu valor e com outra condição 
de dignidade. Seria um espaço de entretenimen-
to e conhecimento sobre a região para turistas. 
Também, um espaço de interlocução e articulação 
com a população local, informando sobre a ques-
tão indígena e dissipando preconceitos. 

Entre as proposições constava ainda a necessidade 
de resguardar as áreas indígenas do crescimento 
do fluxo de pessoas na região em decorrência da 
construção de uma ponte sobre o rio Oiapoque Ponte de buriti e vista da aldeia
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estreitando por essa via as relações entre Brasil e, 
através da Guiana Francesa, com a França. Não de-
morou muito para a pressão vir efetivamente sob ou-
tros formatos, com a pavimentação da estrada que 
liga Macapá a Oiapoque e que corta as terras indíge-
nas ao longo de 50 quilômetros, às margens da qual 
existem nove aldeias indígenas. Ou com a demanda 
apresentada pela Eletronorte de passar pela área in-
dígena um “linhão” para o fornecimento de energia 
elétrica para o município. Enfim, o Museu Kuahí foi 
pensado como uma política de cultura, mas, enquan-
to tal, como uma política de Estado, que apoia e res-
peita as iniciativas dos povos indígenas.

O Projeto Resgate Cultural APIO - PDPI

A primeira proposta para um projeto de “resga-
te cultural” nas aldeias indígenas foi apresenta-
da por um índio Karipuna a uma Secretaria do 
Estado do Amapá. Com o mesmo nome, foi sub-
metido pela Associação dos Povos Indígenas do 
Oiapoque (APIO) ao Programa Demonstrativo para 
Populações Indígenas (PDPI), um subprograma do 
Programa Demonstrativo para a Amazônia (PDA) 
do Ministério do Meio Ambiente. Tendo por base 
a sustentabilidade dos modos de vida de povos 
que vivem em florestas tropicais brasileiras a linha 
Programas Demonstrativos estabeleceu algumas li-
nhas de apoio.

Na maneira como foi concebido, o projeto promo-
via a transmissão nas aldeias de saberes que poucos 
detinham, ou que alguém possuía de maneira espe-
cial. Optou-se, todavia, por não utilizar o formato 
de oficina. O projeto designava o detentor do saber 
como mestre, dando a ele um estatuto diferenciado, 
sugeria um número pequeno de aprendizes e forne-
cia o material necessário. Cabia ao “mestre” indicar 
quem seriam os aprendizes, de que maneira se da-
ria a transmissão, em que momento, em que ritmo. 
Ao longo do processo a coordenação antropológica 
acompanhava e registrava as escolhas feitas. Havia 
ainda outras linhas de trabalho, como formação em 
gestão, documentação das tecnologias e videográ-
fica e elaboração de plano de manejo das matérias-
-primas pelos Agentes Ambientais Indígenas.

O mais interessante dessa experiência era observar 
a apropriação do projeto nas aldeias, possível, aliás, 
graças à abertura dada pelo PDPI às alterações que 
se impunham. Ao fim, o importante não era se as 
expressões culturais continuariam ou não sendo pra-
ticadas. Essa é e continuará sendo necessariamente 
uma escolha feita e refeita por seus produtores, em 
acordo com os sentidos que as expressões culturais 
adquirem no curso da história, mas colocar as ex-
pressões culturais indígenas na ordem do dia provo-
cava o olhar para elas. Com o projeto buscou-se ob-
servar e tentar compreender sua dinâmica interna.

Projeto de Formação de Pesquisadores 
Indígenas do Patrimônio Cultural - Iepé 

Prevendo o crescimento do interesse pelas expres-
sões culturais indígenas que decorreriam das po-
líticas de patrimônio imaterial instituídas pelo  
Dec. 3551/2000 e promovida por seus instrumen-
tos, esse projeto propunha preparar os índios do 
Oiapoque para assumirem as iniciativas de promo-
ção e difusão de seu patrimônio cultural e dar a 
eles substrato para escolherem as orientações de 
propostas advindas de eventuais parceiros. O pro-
jeto foi realizado pelo Iepé e contemplou todos os 
povos indígenas do Amapá e do norte do Pará.

Desenvolvido nas aldeias à margem da BR 156 no 
curso das negociações para a pavimentação, inte-
grou um movimento em que os índios que ali vi-
viam sentiam sua memória ameaçada com a possi-
bilidade de remoção das aldeias. O projeto levou à 
apropriação em outro nível dos conhecimentos que 
detinham. Acabou provocando reflexões acerca da 
questão étnica1 e outras, como a da condição da 
mulher indígena, a relação entre jovens e velhos, 
trazidas por eles. Em cada uma das aldeias a forma-
ção de pesquisadores adquiriu um formato ditado 
pela dinâmica local.

1 As aldeias a margem da BR-156 são das etnias Karipuna, Galibi 
Marworno e Palikur, que durante as atividades do projeto foram 
levados a dialogar entre si.
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Os artefatos como documentos de 
memória e criatividade culturalmente 
orientada

CUIAs – objetos frequentes em contextos coti-
dianos, rituais e religiosos nas aldeias, servindo a 
usos muito variados, não haviam sido pensadas 
como alvo de um projeto de intervenção, mas aca-
bou acontecendo, por iniciativa da artesã Edilene 
no Manga, aldeia Karipuna. O interessante é que 
Edilene não se preocupou em ensinar a técnica 
de gravar ou tingir as cuias, dominada por muita 
gente. O trabalho a que Edilene se propôs foi um 
trabalho de pesquisa sobre as marcas tradicionais, 
consultando os mais velhos e registrando as infor-
mações obtidas. Como ela era uma índia Galibi 
Marworno que vivia há já muitos anos em uma al-
deia Karipuna, adotou como procedimento dese-
nhar as cuias em papel e anotar se a marca dizia 
respeito a ambas as etnias e se havia diferenças nos 
nomes que lhes eram atribuídos.

Em sua pesquisa, registrava também as marcas e 
informações que obtinha em sonho com parentes 
mais velhos já falecidos, acionando um tradicional 
mecanismo de criatividade em que a criação estéti-
ca se vincula ao invisível. Além do trabalho com as 
marcas, Edilene procurou explorar as possibilidades 
das formas das cuias, criou cuias com bases, tam-
pas, alças, bicos e semelhantes a bules; encaixou 
quantidades variadas umas nas outras para formar 
jarros; produziu bolsas; bustiês. Segundo afirmava, 
buscou recuperar todas as variações de formatos 
que vira desde sua infância.

Outro aspecto interessante é que com a introdu-
ção recente de motivos figurativos na ornamenta-
ção alguns homens começaram também a gravar 
cuias, atividade antes exclusivamente feminina. 
Nas de produção masculina, a exemplo das produ-
zidas pelo Sr. Getúlio da aldeia Kumarumã para a 
exposição, observa-se bichos e plantas ornamentais 
e cenas fortes de guerra e confrontos xamânicos 
(VIDAL, 2009: 35). Também na aldeia Kumarumã, 
o Sr. Manoel Azemiro Charles adotou uma maneira 
própria de proceder. Ao invés de gravar os motivos 
e depois passar a tinta de cumatê, ele grava sobre 
a tinta passada anteriormente por sua esposa em 
toda a superfície da cuia, de modo que o desenho 
aparece em branco, sobressaindo mais que o usual. 
As inovações introduzidas não anulam, antes repõem 
as diferenças de gênero nas expressões gráficas.

jOALheRIA INdÍgeNA - Embora a produção e utili-
zação de colares, anéis e pulseiras sejam muito dis-
seminadas nas aldeias, há algumas pessoas que o 
fazem de maneira especial2. A produção de anéis e 
pingentes em inajá e tucumã é bastante dissemina-
da, mas o Sr. Nordevaldo, da aldeia Kumarumã, en-
talha esses cocos muito rígidos com uma precisão e 
riqueza de detalhes notáveis. O PDPI permitiu for-
necer a ele ferramentas que lhe possibilitaram apri-
morar ainda mais o seu trabalho, como pequenas 
serrinhas utilizadas em geral por aeromodelistas.  
É um trabalho primoroso e a maneira como é reali-
zado, bem como a variedade de formas, lhes impri-
mem um caráter autoral. Os efeitos da transmissão 
por ele empreendida se fazem notar não apenas 
na produção das duas aprendizes com quem traba-
lhou durante o projeto.

Também no que diz respeito à joalheria indígena a 
Sra. Edilene assumiu uma postura de pesquisadora 
abordando a diversidade de sementes e materiais 
que podiam ser utilizados, onde obtê-los, a manei-
ra correta de retirá-los, técnicas de processamento 
tais como utilizar raspas de velas de filtro de carvão 
velhas para o polimento ou ferver as sementes já 
perfuradas em óleo de andiroba a fim de afastar 

2 Os homens produziam belos colares e pulseiras feitos com dentes de 
macaco, onça e ossos de cobras, produção hoje proibida pelo IBAMA 
por se tratar de matéria-prima de procedência animal. 
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A índia Galibi Marworno Edilena dos Santos apresenta o trabalho realizado 
no contexto do projeto Resgate Cultural APIO/PDPI-MMA e expõe cuias 
produzidas em atividade de ensino e experimentação por ela conduzida.
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Turé realizado no contexto da atividade de transmissão dos cantos 
do Turé com a participação dos pajés Galibi Marworno Sr. José 
Andrade Monteiro e Sr. Manoel dos Santos.

 Montagem do lakuh para realização de 
Turé no contexto da atividade de transmis-
são conduzida pelo pajé Galibi Marworno 

Sr. José Andrade Monteiro.
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bichos e prolongar sua vida útil. Trabalhou o apri-
moramento dos fechos, a simetria entre os lados, 
a combinação de sementes, a utilização de fios 
de origem vegetal, como a fibra de curauá, o que 
aumenta o valor para a venda. Edilene dedicou-
-se ainda, com um grupo de mulheres à pesquisa e 
produção de corantes naturais.

sAkOL, PAthON – As bolsas de acitá ou arumã são 
muito bem produzidas pelo Sr. Mário da aldeia 
Manga. A sakol foi por ele inventada, utilizando as 
técnicas tradicionais de trançado sobre as quais ti-
nha domínio para recriar uma sacola ordinária vista 
no comércio local em Oiapoque. Nas atividades de 
transmissão um dos aprendizes do Sr. Mário foi um 
de seus filhos. Ao longo do ensino e experimen-
tação, foi promovida pelo SEBRAE uma oficina em 
que um professor de fora ensinaria aos índios a fa-
bricação de móveis e cestas em arumã com o intui-
to de geração de renda. Causou certo alvoroço a 
realização de uma oficina para ensinar trançados a 
uma população com tradição em produzi-los, mais 
ainda porque o arumã exigia manejo urgente.

A oficina foi realizada e o filho do Sr. Mário apren-
deu com grande facilidade a fazer os móveis e as 
novas cestas. Iniciando à época uma produção, de-
senvolvia uma atividade associada ao pai, ao mesmo 
tempo dela se diferenciando. Como se tratasse de 
algo diferente e que oferecia novas possibilidades 
ele recebeu muitas encomendas de dentro da área 

indígena. O Sr. Mário continuou a fabricar as bolsas, 
inclusive com a ajuda eventual do filho e incorporou 
uma técnica aprendida para o preparo do talo do 
arumã, que facilitava essa etapa do trabalho.

jAMAxI – Entre os índios do Oiapoque o jamaxi é 
produzido como cesto cargueiro em duas versões, 
uma feita no mato e logo descartada após o uso, ou-
tra em cipó titica que chega a durar em torno de três 
anos. Há o jamaxi produzido pelo Sr. Antônio, por 
ele aprendido quando ainda jovem foi trabalhar na 
abertura da BR-156. Aprendeu com um não índio ca-
sado com uma índia de outra região. O jamaxi con-
tinuou sendo produzido pelo Sr. Antônio ao longo 
dos anos e, a despeito de possuir ou não outros usos, 
guarda em si a memória da apropriação do conhe-
cimento, aludindo a uma disposição de abertura ca-
racterística dos Karipuna (TASSINARI, 1988; VIDAL, 
1998) e mesmo das relações indígenas na Amazônia.

 Produção da sakol pelo Sr. Mário dos Santos, saber 
transmitido em atividade de ensino e experimentação por 

ele conduzida no contexto do projeto Resgate Cultural 
APIO/PDPI-MMA.

LUx VIDAL
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ObjetOs de gUeRRA – A borduna, os escudos enta-
lhados em madeira e as flautas de osso continuam 
sendo produzidas como memória da guerra entre 
os Galibi Marworno e Palikur, narrada em diferen-
tes versões míticas. Muitos os conhecem e alguns 
ainda sabem fabricá-los, ainda que não possuam 
outro uso corrente em dias atuais que não este de 
caráter mnemônico.

ObjetOs RItUAIs dO tURé – a transmissão dos 
cantos do turé foi incluída no projeto Resgate 
Cultural a pedido de uma importante liderança 
Galibi Marworno. O então cacique Sr. Paulo Silva 
demandou uma atividade com esse fim quando por 
ocasião do I Fórum Sócio Ambiental receberam na 
aldeia um pajé karipuna e durante a realização do 
turé o cacique percebeu que os jovens já não do-
minavam os cantos. Queria uma atividade ampla, 
nas escolas, para todos os alunos. Seguindo o mo-
delo do projeto, preferiu-se optar por um número 
pequeno de aprendizes para cada “mestre”, que 
seriam em número de três.

Há tempos a realização de turés na aldeia havia 
sido interrompida, desde há aproximadamente dez 
anos, com o falecimento do último pajé, não ten-
do aparecido ainda outro. Coincidiu que um pouco 

antes do início das atividades pelo projeto, o pajé 
falecido começou a visitar um senhor da aldeia ex-
pressando a intenção de transferir para ele os seus 
Karuãna3. Em seguida, o filho mais velho desse pajé, 
que guardava em sua casa o pakará do pai com seu 
maracá pequeno, começou a adoecer. Ele sabia que 
para melhorar deveria começar a cantar para os ka-
ruãna do pai, mas não queria assumir essa respon-
sabilidade. Para não perder o irmão, outro filho do 
antigo pajé decidiu assumir para si as cantorias.

Ambos os pajés passaram a promover cantarolas 
na aldeia. Como disputassem os karuãna do mesmo 
pajé havia por vezes alguma tensão, mantida sob 
controle, para o que colaborava terem entre si uma 
relação ianu4 (ANDRADE, 2007: 36). As coisas se ar-
ranjaram e ficaram ambos os pajés como mestres 
do projeto. Os aprendizes indicados eram em ge-
ral seus palikás5. Em vista do contexto do projeto, 
nos preparativos para as cantarolas que passaram 
a acontecer semanalmente os pajés apresentavam 
longas explicações que os palikás gravavam. Por 
fim, os pajés nos procuraram solicitando auxílio 
para a realização de um turé em agradecimento aos 
Karuãna, explicando tratar-se de momento central 
para a atividade de ensino se completar.

Para a exposição do Museu do Índio do Rio de 
Janeiro, no que diz respeito aos artefatos rituais, 
optamos em boa parte dos casos por deixar a pro-
dução sob o encargo dos pajés, como ocorre por 
ocasião da realização de turés. O pajé distribuía 
prioritariamente em seu rang6 a atribuição de en-
talhe e pintura dos bancos, mastros e demais arte-
fatos, feitos sempre sob sua orientação, ou através 

3 Seres do outro mundo dotados de agência e visíveis apenas para o 
pajé que com este estabelecem uma relação de reciprocidade. Uma 
vez que tenham sido domesticados pelo pajé, os Karuãna o auxiliam 
com a realização de curas e em agradecimento o pajé promove os 
turés para que os Karuãnas venham dançar e se divertir no lakuh. 

4 A relação ianu é uma relação de respeito ascendente que se  
estabelece entre os pais de um casal que estabelecem aliança  
(VIDAL & TASSINARI, 2002).

5 Os palikás são os assistentes do pajé nas sessões de cura ou cantarolas. 
Paliká é também o nome de uma planta, que raspada pode ser mistu-
rada ao tawari, cigarro utilizado pelo pajé.

6 “O rang corresponde, na etnologia guianense, à esfera do grupo 
local, onde é recorrente a consangüinização dos afins”. (VIDAL & 
TASSINARI, op cit: 4)

 Produção do jamaxi pelo Sr. Manoel Antônio dos Santos Karipuna, saber 
transmitido em atividade de ensino e experimentação por ele conduzida 

no contexto do projeto Resgate Cultural APIO/PDPI-MMA.
LUx VIDAL
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dele, pelos karuãna a quem ele iria retribuir com 
a realização do turé. Os objetos são pessoas vistas 
apenas pelo pajé e em muitos casos continuam a 
sê-lo. Não obstante, em alguns casos os artefatos 
adquiridos para o Museu do Índio integraram turés 
anteriormente realizados, tendo sido a aquisição 
definida pelo pajé.

LAdAINhAs eM LAtIM – Outra expressão cultural 
incorporada no projeto por solicitação do então 
cacique da aldeia Espírito Santo, Sr. Alicio, foram as 
ladainhas em latim, cantadas por ocasião de mortes 
e doenças e durante a Festa do Divino, festa gran-
de dos Karipuna. Tassinari (2003: 305) aponta que 
à época de sua pesquisa, embora outras pessoas 
acompanhassem as canções, inclusive executando 
o gestual associado, o conhecimento sobre as ento-
ações que asseguravam o acesso ao santo e sobre 
os significados que as ladainhas possuíam era atri-
buído exclusivamente ao Sr. Tangahá. A atribuição 
desse conhecimento a uma única pessoa imprimia 
mistério às orações, dotadas de sentidos mais pro-
fundos, e dava peso de legitimidade aos antigos e 
ao passado (TASSINARI, 2003: 305).

Com o falecimento do Sr. Tangahá, seu filho Sr. José 
Nildo dos Santos (Gatê) passava a ser a “única” 
pessoa a deter o conhecimento sobre as ladainhas, 
que por solicitação do cacique seria transmitido no 
contexto do projeto. Mais que assegurar a trans-
missão dos cantos em si mesmos, o projeto viria 
então reforçar a autoridade sobre seu domínio, ob-
jeto efetivo da transmissão, bem como assegurar à 
prática o valor de “tradicionalidade” que se acaba-
va por imprimir às expressões culturais indicadas.  
O Sr. Gatê trabalhou com quatro aprendizes que 
escreviam os cantos, ensaiavam até que a entoa-
ção recebesse a aprovação do “mestre” e então os 
gravavam. Para considerar completo seu trabalho,  
o Sr. Gatê decidiu não se ater apenas às ladainhas 
em latim, passando a abordar a entoação do con-
junto de ladainhas como uma sequência. Por fim 
determinou que os aprendizes acompanhassem a 
execução durante a festa, repondo o espaço costu-
meiro de aprendizagem.

Miniatura de lakuh construído na atividade de ensino e 
experimentação de bancos do turé conduzida pelo índio 
Karipuna Joel dos Santos no contexto do projeto Resgate 
Cultural APIO/PDPI-MMA.  LUx VIDAL 
 
Bancos em processo de produção durante atividade de en-
sino e experimentação conduzida pelo Sr. Wet no contexto 
do projeto Resgate Cultural APIO/PDPI-MMA.  LUx VIDAL
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A memória em movimento

Poderíamos aqui abordar muitos outros casos, mas 
para efeito de ilustração parece suficiente. Outras 
demandas apareceram ao longo do percurso, como 
a apresentada pelos Karipuna de recuperação da 
língua original; dos Galibi-Kali’na de recuperação 
da língua, da cerâmica tradicional além da iniciati-
va do Sr. Lod de produzir os variados tipos de tran-
çados que faziam; de um índio Karipuna do quadro 
de servidores da FUNAI que apresentara a proposta 
de montar um grupo de turé para a realização de 
apresentações culturais.

A atitude ante essas demandas nunca foi de fecha-
mento, ainda que se considerasse que a língua tradi-
cional Karipuna fosse o patoá tal como falavam, língua 
construída mediante a fusão entre outras; ou que o 
galibi falado entre os Kali’na não poderia ser automa-
ticamente transposto, depois de cinqüenta anos que 
ocorrera a migração de algumas famílias para o lado 
brasileiro, o mesmo se dando em relação à cerâmica. 
A questão sempre foi mais qual a maneira apropriada 
de fazer, e quando uma proposta era assim trazida o 
assunto era discutido com muita tranquilidade.

Esse processo merece ainda análise fina, que conside-
re as motivações para a adesão a propostas com esse 
caráter; as escolhas associadas à transmissão; a reper-
cussão entre os aprendizes e de modo mais geral; os 
efeitos do processo sobre as expressões propriamen-
te ditas, como a aplicação das marcas nos mais varia-
dos suportes e o que o define; variações nas formas, 
orna mentação, técnicas materiais, entre outras. Essas 
análises vêm sendo realizada por pesquisadores que 
atuam entre os Povos Indígenas do Oiapoque.

Atividade de ensino e experimentação de cestaria conduzida pelo Sr. 
Pedro Batista na aldeia Kumenê no contexto do projeto Resgate Cultural 
APIO/PDPI-MMA.  LUx VIDAL

Sr. Leal e sua filha - Palikur fabricando o cesto do pajé. PDPI.  LUx VIDAL

Campos alagados com vista para o monte Tipoca
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O País sob as Águas: os povos indígenas do Oiapoque
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Os Karipuna do Amapá

Antonella Tassinari

No norte do Estado do Amapá, no vale do rio Uaçá, 
reside esta população indígena de cerca de 1700 
pessoas, principalmente às margens do rio Curipi. 
Ali convivem com outras populações indígenas: 
Palikur, Galibi Marworno e Galibi-Kaliña, com 
quem fazem alianças de casamento e intercâmbios 
econômicos e políticos.

Os Karipuna compartilham com estes povos indíge-
nas do Uaçá os traços de uma tradição ampla e re-
gional, embora possuam suas especificidades. Estas 
populações indígenas estão inseridas em redes mais 
amplas de intercâmbio que englobam famílias não-
-índias estabelecidas em aldeias e cidades vizinhas, 
no Brasil e na Guiana Francesa.

Língua e nome

Os Karipuna falam português e kheuol, alguns so-
mente este último, que é a língua franca da região, 
mas que apresenta variações do patois falado por 
outros grupos indígenas e, principalmente, do patois 
de Caiena.

O termo “Karipuna” é usado como autodenomina-
ção por essa população e indica uma identidade de 
“índios misturados” ou “civilizados”, que é tanto 
atribuída como assumida pelas famílias Karipuna. 
Esta noção de “mistura” deve ser entendida de 
acordo com o padrão de organização social des-
crito abaixo, que valoriza as alianças estabelecidas 
com indivíduos ou famílias estrangeiras, mas que 
também busca estratégias para controlar esse con-
tato e “não espalhar o sangue”.

Localização e ambiente

O rio Curipi é um afluente do rio Uaçá, que desá-
gua no mesmo delta do Rio Oiapoque, num local 
chamado de “Ponta do Mosquito”, junto ao Cabo 
Orange. Toda região do baixo rio Oiapoque, inclu-
indo a bacia do rio Uaçá com seus afluentes, con-
siste numa área de fronteiras em vários sentidos. 
Fronteiras entre áreas fluviais e marítimas, litoral e 
área interiorana, vegetação pantanosa e de flores-
ta, o calor equatorial e a brisa das monções oceâni-
cas, fronteiras entre nações. As populações do Uaçá 
que convivem nessa região também criam, contor-
nam e recriam fronteiras específicas, diferencian-
do-se como etnias e se identificando como “povos 
indígenas do Oiapoque”.

A bacia do rio Uaçá localiza-se entre o rio Cassiporé 
e o rio Oiapoque, que marca a fronteira do Brasil e 
da Guiana Francesa, sendo que ambos são dos pou-
cos rios da região amazônica que correm no sen-
tido Sul-Norte e deságuam no Oceano Atlântico. 
O rio Curipi deságua no rio Uaçá numa localidade 
conhecida por Encruzo. 

As águas salgadas do oceano adentram o rio Curipi 
até as proximidades do Encruzo, de forma que os 
pescados variam muito na extensão do rio, sendo 
encontradas espécies de água doce e salgada. A vege-
tação também varia ao longo do rio, de acordo 
com a presença de várzeas ou terra firme. No baixo 
curso há uma vegetação pantanosa, formada por 
mangues e florestas de várzea. 

Mais acima, surgem as grandes extensões de cam-
pos alagados, entremeados por pequenas eleva-
ções cobertas por floresta de terra firme, os “tesos”, 
onde são construídas as aldeias ou plantadas as 
roças. Essa paisagem é conhecida por “savana” e Levantamento do mastro em festa católica.  ANTONELLA TASSINARI
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povoada por garças, maguaris, marrecos, patos sel-
vagens e socós. Ali a montanha Cajari, com seus 325 
metros de altitude, parece enorme e imponente. 

Ao sul, próximo da cabeceira do Curipi, os campos 
pantanosos dão lugar a uma vegetação de terra 
firme, compondo florestas onde se encontram vea-
dos, antas, guaribas, cotias, pacas, macacos, caititus 
e quatis. É nessa região de terra firme que foi cons-
truída na década de 1970 a rodovia BR 156, recen-
temente ligada à Guiana Francesa através da ponte 
sobre o Rio Oiapoque.

História

Sobre a história mais geral da região, cabe enfati-
zar que, no palco comum do Oiapoque, diversas et-
nias indígenas, pertencentes aos troncos linguísticos 
Aruak, Karib e Tupi, desde o século xVI conheceram 
o contato com os europeus, com suas diferentes 
nacionalidades e intenções: franceses, portugue-
ses, holandeses, ingleses, membros de expedições 
missionárias, comerciais, armadas, científicas. Cada 
qual, entre nativos e estrangeiros, de acordo com as 
contingências e interesses próprios, estabeleceram 
alianças, trocas ou fizeram guerras. Nesse processo, 
ao qual, nos séculos subsequentes, uniram-se popu-
lações negras refugiadas ou alforriadas, bem como 
grupos indígenas foragidos de perseguições, algu-
mas etnias indígenas desapareceram, outras se fun-
diram ou foram incorporadas em grupos maiores, 
outras ainda se formaram, processos que geraram 
os atuais povos indígenas do Uaçá. A atual popula-
ção Karipuna do rio Curipi resulta dessa história de 
alianças e fusões de diversas etnias.

Foi apenas no século xx que os grupos do Uaçá 
conheceram uma presença mais constante do go-
verno brasileiro. Essa história mais recente foi fun-
damental para a elaboração de uma identidade 
conjunta atualmente compartilhada por esses gru-
pos. Ao mesmo tempo, de acordo com as diferen-
tes atitudes de cada povo frente à atuação desses 
órgãos governamentais, e suas alianças com cer-
tos segmentos religiosos, traços específicos vão se 
imprimindo em suas culturas, atualmente usados 
como fatores de diferenciação dos grupos. 

Somente em 1900 aquela região é anexada definitiva-
mente ao território brasileiro, pois antes era área dispu-
tada entre Brasil e França. A partir da década de 1920, 
as autoridades brasileiras iniciam projetos de ocupa-
ção do antigo território contestado, cujas populações 
consideradas “afrancesadas” eram vistas como ame-
aça à garantia da integridade territorial. Nessa data, 
foi criada a Comissão Colonizadora do Oiapoque, que 
percorreu a fronteira em viagem de reconhecimento, 
e cujas conclusões alardearam a necessidade de coloni-
zar a região com “elementos nacionais”. 

Acima da vila Martinica (atual sede do município 
de Oiapoque), a comissão propôs a construção da 
Colônia Agrícola de Clevelândia, fundada oficial-
mente em 1922, recebendo colonos provenien-
tes do Nordeste. Em 1924, essas famílias de colo-
nos tiveram que dividir os alojamentos com 1.630 
presos políticos, opositores do governo de Artur 
Bernardes. No ano seguinte, presos e colonos fo-
ram vítimas de uma grave epidemia, e os sobrevi-
ventes foram transferidos para a vila Martinica.

Tendo fracassado essa iniciativa de colonização com 
“elementos nacionais”, o governo volta sua aten-
ção para as populações indígenas. Em 1927, o rio 
Oiapoque é percorrido pela Comissão de Inspeção 
de Fronteiras do Ministério da Guerra, coman dada 
pelo general Rondon. Os relatórios produzidos pela 
Comissão informam que “os Galibis vivem no alto 
Uaçá, os Paricurás ocupam o rio Urícauá, os Caripunas 
o rio Curipi”. Também apontam para a necessidade 
de criação de um posto indígena e de uma escola, 
como primeiras instituições destinadas a “incorpo-
rar os índios à sociedade”.

Foi também na década de 1920 que Curt Nimuendaju 
realizou sua pesquisa entre os povos do Uaçá, espe-
cialmente entre os Palikur. Esse trabalho, juntamen-
te com aqueles realizados nas décadas seguintes por 
Eurico Fernandes (1948, 1950), são os únicos registros 
de cunho etnográfico que temos sobre os índios da 
região na primeira metade do século xx. De acordo 
com as informações de Nimuendaju, Karipúna refere-
-se a “um número bastante grande” de falantes da 
Língua Geral Tupi, fugitivos das missões do Cunani e 
Macari que migram para o Oiapoque no final do sé-
culo xVIII, juntamente com índios Aruãs, após ter ha-
vido o despovoamento da região pelos portugueses.
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Aldeia Espírito Santo

Aldeia Manga
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Aldeia Santa Isabel

Aldeia Japim Aldeia Tauahu
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Na década de 1930, ocorreu um incremento de ex-
plorações econômicas no território ocupado pelos 
índios. Uma usina de extração de pau-rosa funcio-
nou no Curipi de 1932 a 1935, até o esgotamento 
dessa madeira, tendo empregado vários Karipuna. 
Explorações auríferas foram realizadas principal-
mente por crioulos nos rios Oiapoque e Uaçá. 

Do ponto de vista das políticas governamentais, ocor-
rem nessa década três fatos importantes para as po-
pulações do Uaçá: a implantação de escolas primárias 
em 1934, a expedição de 1936 de Luís Thomas Reis, 
enviado para a área como inspetor de fronteiras para 
verificar a possibilidade de utilizar a população indí-
gena como “guardas de fronteiras”, e a nomeação de 
Eurico Fernandes, que já tivera anteriormente conta-
to com os povos do Uaçá, como inspetor dos índios.

Conforme se depreende dos relatórios de Inspeção de 
Fronteiras, a necessidade da escola, idealizada como 
escola profissionalizante, estava vinculada à neces-
sidade da “formação de trabalhadores nacionais”, 
devidamente controlados por meio da construção de 
um posto indígena que contaria com o “apoio social 

e político” do destacamento militar de Clevelândia. 
O projeto de escola, portanto, compartilhava da base 
ideológica do Serviço de Proteção ao Índio, pautado 
numa visão positivista de “civilização” e numa peda-
gogia coercitiva, nacionalista e autoritária. 

Resumidamente, pode-se dizer que em 1934 duas pro-
fessoras foram contratadas pelo governo para leciona-
rem na vila Espírito Santo no Curipi e em Santa Maria 
dos Gallibis no Uaçá (atual aldeia de Kumarumã).  
As escolas funcionaram nas casas dos chefes das aldeias 
durante apenas três anos. Em 1945, através do SPI,  
a escola foi novamente ativada nos rios Uaçá e Curipi, 
dessa vez na aldeia Santa Isabel, onde funcionava o 
estabelecimento comercial do líder Coco.

Ainda que aparentemente precária e descontínua,  
a educação escolar teve fundamental importância para 
a formação da atual identidade desses grupos, para a 
propagação do uso do português e para a configura-
ção das aldeias. Noções cívicas como o hasteamento 
da bandeira, a comemoração do Sete de Setembro,  
o hino nacional e a prática cotidiana do jogo de fute-
bol foram alguns dos legados introduzidos pela escola.

O PAÍS SOB AS ÀGUAS - OS KARIPUNA NO AMAPá

Turé na Aldeia Espírito Santo.  ANTONELLA TASSINARI
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A partir da década de 1950, com a saída de Eurico 
Fernandes, o controle do SPI deixa de ser tão marcan-
te, havendo uma diminuição dos projetos, uma aber-
tura para entrada de comerciantes, menor controle 
e até incentivo dos casamentos com não-índios. Com 
a diminuição dos recursos, a atuação do SPI torna-se 
menos eficaz e o novo agente deste órgão volta-se 
para acordos com políticos locais, incentivando o alis-
tamento eleitoral dos índios e estabelecendo uma 
política clientelista. Os Karipuna são os que mais par-
ticipam desse alistamento e logo passam a votar de 
acordo com as indicações de seus líderes, contrarian-
do as expectativas do agente do SPI.

A criação da Funai, em 1967 (órgão oficial sucessor 
do SPI), muda o quadro administrativo da região, 
com a criação de dois postos indígenas: PI Kumarumã 
e PI Palikur. A população Karipuna continua sendo 
atendida pelo PI Encruzo até o final da década de 
1970, quando é construído um posto no Curipi.

A presença do CIMI, nas pessoas de padre Nello 
Ruffaldi e irmã Rebecca Spires, será importante 
para o desenvolvimento de uma identidade con-
junta aos quatro povos indígenas do Oiapoque. 
Por meio do contato com as aldeias indígenas, 
Nello Ruffaldi, pároco de Oiapoque desde 1972,  
se aproxima da linha do CIMI e inicia projetos vol-
tados para a autonomia dos grupos e para a valori-
zação de aspectos de suas culturas (como o próprio 
idioma kheuol). Entre os projetos, destacam-se o 
incentivo à organização de assembleias políticas e 
os projetos para educação diferenciada, com resul-
tados visíveis e crescentes em nossos dias.

A década de 1970 foi marcada por uma maior parti-
cipação política das lideranças do Uaçá, que passaram 
a atuar de forma mais organizada. Manuel Primo 
dos Santos, conhecido como Coco, fundador da al-
deia Santa Isabel, foi eleito vereador da cidade de 
Oiapoque por dois mandatos. As assembleias indíge-
nas do Oiapoque, inicialmente promovidas pelo CIMI e 
incentivadas pelos chefes de posto, passaram a ser cada 
vez mais promovidas e organizadas pelos próprios ín-
dios. Atualmente, são conhecidas em todo o Estado do 
Amapá e consideradas como exemplos de organização. 

Os frutos mais positivos do processo de participa-
ção política e de autonomia dos grupos indígenas 

revelaram-se principalmente na década de 1990, 
destacando-se a homologação definitiva das ter-
ras indígenas do Oiapoque em 1992, a criação da 
Associação dos Povos indígenas do Oiapoque, no 
mesmo ano, a formatura de 13 professores indíge-
nas no curso pedagógico em 1995, e a eleição do 
índio Galibi Marworno João Neves à prefeitura do 
município de Oiapoque em 1996.

Os Karipuna e os povos indígenas do Oiapoque, 
cujas gerações anteriores absorveram a “moral 
cívica” trazida pela escola, atualmente vivem um 
processo de valorização das tradições indígenas, 
buscando recuperar a própria história e os conheci-
mentos que consideram tradicionais.

Turé das crianças na aldeia Manga.  UGU MAIA ANDRADE
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Olimpiadas indígenas: futebol  e competição de canoas no Rio Curipi.  LUx VIDAL

FRANCISCO SIMõES PAES



74

Aldeia Espírito Santo, Festa do Divino. Imagem do Divino, 
festa na capela e “ almoço dos inocentes”.  LUx VIDAL

MARCIO SZTUTMAN
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AldeiA lOCAlizAçãO POPulAçãO

Manga Rio Curipi 960

Japiim Rio Curipi 58

Paxiubal Rio Curipi 38

Santa Isabel Rio Curipi 350

Taminã Rio Curipi 79

Espírito Santo Rio Curipi 556

Jõdef (Kutiti) Rio Curipi 65

Txipidon Rio Curipi 42

Igarapé de Onça Rio Curipi 14

Zacarias Rio Curipi 21

Ghõ Puen Rio Curipi 04

Tauahu Rio Curipi 13

Bastião Rio Curipi 12

Açaizal Rio Curipi 111

Encruzo Foz do rio Curipi 12

Piquiá BR-156 45

Curipi BR-156 61

Kariá BR-156 61

Estrela BR-156 71

Ahumã BR-156 47

Ariramba Rio Oiapoque 84

Kunanã Igarapé Juminã 83

População e Organização Social

A população Karipuna, segundo dados da FUNAI de 2002, é formada 
por cerca de 1700 pessoas residentes em aldeias localizadas no vale 
do rio Curipi, ao longo da rodovia BR 156, no rio Oiapoque e no 
igarapé Juminã. O quadro populacional abaixo revela a grande varie-
dade na composição demográfica dessas aldeias: da pequena Ghõ Puen, 
formada por uma única família nuclear, à grande vila Manga com 
mais de 900 habitantes.         
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A variedade na composição dessas aldeias é reflexo 
de duas tendências complementares que perpassam 
toda a organização social Karipuna: o ideal de viver 
isoladamente e somente na companhia dos parentes 
consanguíneos e a valorização do estabelecimento 
de laços com o exterior. Essas tendências podem pa-
recer contraditórias, mas podem ser entendidas como 
os dois lados de uma mesma moeda: uma face apre-
senta o lado bom de viver em família e distante dos 
estranhos, a outra face revela o perigo do isolamento 
familiar que é a negação da vida em sociedade. 

Assim, entre os Karipuna, o ideal comum aos povos 
da região das Guianas, de viver isoladamente na 
companhia da família extensa, é realizado em situa-
ções de contato controlado com o exterior. Podemos 
dizer que as famílias buscam um balanço entre per-
manecer na companhia dos familiares e fazer con-
tato com outras famílias em situações controladas. 

Dessa maneira, as famílias habitantes das peque-
nas localidades residenciais estão unidas em círculos 
maiores de troca e ajuda mútua, assim como as famí-
lias das grandes aldeias estão separadas em grupos 
menores de sociabilidade que recortam a população 
total destas vilas formando “bairros” localizados es-
pacialmente. Assim se compõem os “grupos locais” 
que são a base da organização social Karipuna: famí-
lias nucleares idealmente aparentadas, com tendên-
cia à endogamia, que podem residir na mesma lo-
calidade ou estarem separadas em aldeias distintas.

As “duas faces da moeda” da organização social 
Karipuna também se manifestam nas tendências de 
casamento: de um lado, há o movimento de fecha-
mento no interior do grupo local endogâmico, com 
o estabelecimento de uniões com parentes próximos 
como tios ou primos, baseadas no ideal de “não espa-
lhar o sangue”. De outro lado, há a extrema abertura 
desse grupo à exterioridade, a partir de alianças com 
pessoas “de fora”, englobando não apenas aqueles 
de outros grupos locais Karipuna, mas preferencial-
mente de outras etnias ou mesmo não-índios. 

As alianças endogâmicas são valorizadas pelo ideal 
de “não espalhar o sangue” e seguem um padrão 
de residência uxorilocal, ou seja, o casal reside um 
tempo na casa dos pais da esposa. As uniões com 
pessoas “de fora” são também bastante valorizadas, 

por permitir a inserção da família em outras relações 
de troca e ajuda mútua, englobando comerciantes, 
militares, professores, funcionários públicos das ci-
dades vizinhas brasileiras e da Guiana Francesa. 
Nesse último caso, não há um padrão de residência 
definido. Por certo, essas uniões são muito mais ins-
táveis que as primeiras mas, quando desfeitas, não 
chegam a afetar o equilíbrio dos grupos locais.

A preocupação em estabelecer alianças que “não 
espalhem o sangue” revela que o grupo local se 
considera idealmente como uma comunidade con-
sanguínea, como é comum às populações indígenas 
das Guianas. Mesmos as alianças com cônjuges de 
fora podem se adequar a esse ideal, segundo duas 
estratégias. A primeira consiste em trazer à memó-
ria laços estabelecidos pelos antepassados, justifi-
cando algum grau de proximidade com o cônjuge. 
Numa região de intenso intercâmbio interétnico, 
como no vale do Uaçá, essa estratégia é facilmente 
usada mesmo com cônjuges provenientes de outras 
etnias. No caso de uniões com pessoas não-índias ou 
outras com as quais não é possível rememorar laços 
anteriores estabelecidos pelas respectivas famílias, 
outra estratégia é usada: a inserção de parentes do 
estrangeiro nas redes de reciprocidade locais. Isso 
ocorre, inicialmente com a valorização da partici-
pação do cônjuge no círculo de cooperação e ajuda 
mútua, posteriormente, com a aproximação de seus 
familiares (por ocasião dos mutirões e das festas) 
até que, finalmente, os próprios familiares venham 
realizar alianças no interior do círculo de relações 
Karipuna. Assim, mesmo que o primeiro casamento 
tenha “misturado o sangue”, as uniões subsequen-
tes fazem que o “sangue não se espalhe”.

No caso Karipuna, o balanço entre as tendências com-
plementares de viver isoladamente com o grupo ide-
almente consanguíneo e estabelecer alianças com a 
exterioridade conformou um padrão de organização 
social com características próprias. Esse padrão pode 
ser observado nas alianças realizadas pelos antepassa-
dos mais antigos, conforme apontam as genealogias 
das atuais famílias Karipuna. A memória genealógica 
atinge um núcleo comum de antepassados, provenien-
tes da região do Salgado Paraense, que teria migrado 
para o baixo rio Oiapoque no terceiro quartel do século 
xIx e ali estabelecido alianças com famílias autóctones, 
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segundo o padrão exposto acima. A manutenção das 
mesmas tendências de escolhas de casamento pode ser 
compreendida como estratégias de preservação de um 
grupo de famílias que se identificam como “parentes” 
no interior de um cenário multiétnico bastante diver-
sificado. Por certo esse grupo de famílias aparentadas 
teve sua população bastante incrementada desde en-
tão, estabeleceu um relacionamento estreito com as 
cidades e os grupos indígenas vizinhos, mas se mante-
ve enquanto povo diferenciado.

As tendências acima apontadas nas escolhas de 
alianças, do local de residência ou de composição 
do grupo local, ancoradas em ideologias de consan-
guinidade e em estratégias de estabelecimento de 
laços com a alteridade revelam, portanto, a cons-
trução substantiva de padrões próprios de sociabi-
lidade que articulam as famílias Karipuna entre si e 
permitem a manutenção de suas fronteiras sociais, 
ainda que inseridas em vastas redes de intercâmbios 
matrimoniais na região do baixo Oiapoque.

Os mutirões de trabalho e as trocas 
recíprocas 

Agosto é mês de seca na região do Uaçá. É época de 
derrubar a mata para plantar uma nova roça de man-
dioca. As famílias Karipuna começam a se mobilizar, 
cada qual planejando o lugar de sua próxima roça e 
se preparando para o trabalho da derrubada, exclu-
sivamente masculino. Os homens convidam alguns 
parentes para fazerem o serviço em mutirão e as mu-
lheres preparam caxiri para servirem aos convidados.

A esse trabalho, nos meses subsequentes, seguem-
-se os de roçado e encoivara do terreno, dos quais 
também participam as mulheres e crianças, confor-
me sua idade e capacidade de ajudar. Por volta do 
mês de outubro e novembro, as famílias já têm as 
roças limpas e prontas para o plantio, esperando 
o período das chuvas. É quando as famílias orga-
nizam grandes mutirões de plantio, convidando 
umas às outras para trabalhar em mutirão. São nes-
ses mutirões que se reúnem as famílias que partici-
pam de um mesmo grupo local.

Os donos da roça preparam uma farta refeição para 
servir aos convidados: os homens consideram fácil 
pegar peixes, tracajás ou jacarés, se o rio ainda não 
transbordou. Também buscam na mata entrecasca 
de tauari, servida como palha para os cigarros dos 
momentos de pausa. As mulheres trabalham para 
fazer caxiri, sem o qual não há ânimo para trabalhar.

Em um dia de mutirão, as famílias conseguem dar 
conta do plantio de uma roça. Ao trabalhar como 
convidada em um mutirão, uma família considera 
que “pegou a mão” dos donos da roça. Esses deve-
rão “pagar a mão”, trabalhando nos mutirões de 
todas as famílias convidadas. 

Essa é a base da sociabilidade entre as famílias 
Karipuna e evidencia a manutenção de laços de reci-
procidade unindo a população. Ao “pegaram/paga-
rem as mãos” umas das outras no plantio das roças,  
as famílias participam conjuntamente de uma ativida-
de fundamental para a reprodução do grupo. Ainda 
que levem o mesmo tempo de serviço que gastariam 
se cada família trabalhasse isoladamente em suas roças, 
consideram que o resultado é muito melhor, pois cada 
pessoa tem “mão boa” para determinado produto.
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São mais de 20 espécies diferentes de mandioca, 
além de batata doce, cará, algodão, bananas e ár-
vores frutíferas. A mandioca é usada para o pre-
paro de farinha, tapioca, beijus, tucupi e a bebida 
caxiri. Boa parte da farinha produzida é destinada 
à venda nas cidades de Oiapoque e Saint Georges 
da Guiana. Esse é o principal meio das famílias ob-
terem recursos para comprarem as mercadorias 
que não produzem, para aqueles que não recebem 
salários como professores, merendeiras, agentes de 
saúde, entre outros serviços. Assim, as roças forne-
cem o produto básico da subsistência das famílias e 
uma importante fonte de renda.

Cosmologia: o “nosso sistema”

Os Karipuna utilizam a expressão “nosso sistema” 
para definir um conjunto de práticas, conhecimen-
tos e crenças que consideram próprias, englobando 
os conhecimentos dos pajés e dos “sopradores”, 
assim como rezas e benzimentos de origem cató-
lica. Esse “sistema” cosmológico compõe um con-
junto de crenças e rituais elaborado pelas famílias 
Karipuna através da história de contatos com tradi-
ções diversas e hoje é uma referência fundamental 
para orientar a vida no rio Curipi. 

Os Karipuna consideram que, paralelamente à re-
alidade em que vivemos, ao “nosso mundo”, ou a 
“este tempo”, existem outros mundos que definem 
abreviadamente como “Fundo”, ou de maneira 
mais específica como “fundo das águas”, ou “fundo 
do mato” ou ainda “terra embaixo do Sol”. Trata-se 
de um tempo presente mas paralelo ao nosso, que 
ocorre em outro registro.

Nestes mundos diversos vive uma série de seres sobre-
naturais, denominados em termos gerais de “bichos” 
(bet), “almas” (nam), “mestres” (met), karuãna,”donos” 
ou “avôs”(ghãpapa) e, de maneira mais específica, 
de “cobra”, “macaco”, “jacaré”, banahe, laposinie, 
entre outros. O contato com estes seres é sempre 
considerado perigoso às pessoas comuns, podendo 
causar-lhes ataques, morte e mesmo engravidar as 
mulheres. Os pajés são os únicos que têm capacidade 
de transitar por entre esses mundos, assim como de 
evocar e controlar esses seres em nosso mundo.

Chamam “bichos” os seres que povoam os mundos 
do “fundo das águas e do mato” e que são carac-
terizados por nomes de animais diversos, sendo os 
mais comuns: cobras-grandes, jacarés, macacos, es-
padartes, colhereiros, galegas. Afirmam que estes 
seres “são gente como nós no mundo deles”, onde 
fazem suas festas e bebem caxiri, e que “vestem 
sua capa de bichos quando vêm passear no nosso 
mundo”, ou seja, a cobra veste sua pele de cobra, 
as aves vestem suas penas e os animais vestem suas 
capas de pelos.

Estes seres também podem ser chamados nam 
(“alma”), categoria que inclui “tudo o que tem es-
pírito”, como certas árvores usadas para fins curati-
vos para a própria iniciação xamânica (denominadas 
arari, apucuriuá, tauén e também o tauari). Nesses 
casos, o termo não se refere às almas de pessoas mor-
tas. A respeito do destino dos mortos, os Karipuna 
consideram que suas almas “ficam por aí” e podem 
causar doenças nos vivos, ou ainda acelerar a mor-
te de pessoas enfermas. Dizem que os brancos não 
percebem, mas os índios escutam quando há almas 
perto, pois elas fazem um assobio fino, que também 
é produzido no mato pelas árvores que têm nam.

Chamam “mestres” os seres que, entre as catego-
rias mencionadas, auxiliam os pajés em seu apren-
dizado e em suas práticas. A palavra “mestre” é 
igualmente usada em relação aos seres que habi-
tam ou cuidam de determinados lugares: “mestre 
do igarapé”, “mestre da gruta”, para quem usam 
também os termos “mãe”, “dono”, ghãpapa (avô). 
Neste caso, ouvi menções a cobras, macacos, “bi-
chos” em geral, e também aos hohôs, definidos 
como seres pequenos, com cabelos longos e ema-
ranhados, que habitam áreas de pedras, grutas e 
igarapés, e andam sempre em par - “são dois irmão-
zinhos” - que podem engravidar as mulheres fazen-
do-as conceber filhos gêmeos.

Os Karipuna consideram que os “mestres” cuidam 
dos lugares onde habitam deixando-os sempre lim-
pos e podem causar doenças naqueles que os poluem, 
mediante o cheiro forte de peixe (pitiú) e de sangue 
menstrual. No entanto, dizem também que esses seres 
são atraídos por este sangue, por meio do qual pene-
tram no corpo das mulheres e fazem que concebam 
“filhos de bichos” quando tiverem relações sexuais.
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Por fim, a designação karuãna refere-se a todos 
os seres que têm relação com determinado pajé, 
alguns dos quais são seus “mestres”. Um karuãna, 
por estar sempre ligado a algum pajé, também 
pode ser chamado por ele de “amigo” (zami) ou 
“camarada” (kamahad), sendo sempre considerado 
como uma individualidade, tendo inclusive uma 
história e personalidade próprias.

Os karuãna de um pajé podem ser “bichos”, como 
cobras, jacarés, macacos e pássaros, “almas” como 
“arari”, “tauarí”, mas também categorias dife-
rentes de seres, habitantes de mundos diversos, 
como os “curupiras” (djab dan bua), “diabos” (djab),  
“índios bravos” (banahe), entre outros. A todas es-
sas categorias de seres são atribuídas capacidades 
próprias, às vezes línguas específicas, e também 
podem ser chamados pelo termo mais genérico de 
“bichos do pajé”. 

Todo pajé tem entre seus karuãna alguns laposinie. 
Este é considerado o “mestre maior”, aquele que 
ensina ao pajé as capacidades e técnicas curativas, 
e sem o qual um pajé é apenas capaz de fazer feiti-
ços. Dizem que esses seres vivem na “terra embaixo 
do Sol” ou no “mundo de onde o Sol nasce”, e são 
descritos como “pessoas brancas e finas”, também 
chamados “bons doutores”. A palavra laposinie 
(do francês la poussinière) refere-se também à cons-
telação das plêiades, conhecida localmente como 
sete-estrelas. Dentre seus conhecimentos astronô-
micos, os Karipuna observam que as plêiades so-
mem do céu no início do inverno e consideram que 
passam o mês em outro mundo para trocar de pele, 
levando consigo peixes e pássaros, que passam a 
ser difíceis de encontrar.

Diferente dos pajés, cuja força provém da capaci-
dade de controlar os karuãna de transitar entre os 
diferentes “mundos”, há também outros especia-
listas terapêuticos, como os sopradores e rezado-
res, cuja técnica pode ser aprendida e depende da 
experiência e da prática.

Os “sopros”, também chamados de potá, são can-
ções entoadas em voz muito baixa, próximo à ca-
beça ou ao corpo do doente, acompanhadas de 
sopros e pequenas cuspidelas, que “mandam a 
doença embora”. Os sopradores também aplicam 

remédios nos pacientes, feitos com cascas de árvo-
res, folhas, raízes e sementes. Os tipos mais comuns 
de doenças tratadas pelos sopradores têm as causas 
atribuídas a fenômenos atmosféricos: o arco-íris, 
uma garoa fina, as várias maneiras do vento bater 
na água, causam diferentes tipos de mal-estar que 
devem ser tratados por potás específicos. 

Há também potás destinados à proteção dos recém-
-nascidos e ao seu crescimento saudável, feitos nos 
bebês, no seu alimento e mesmo no seio materno 
e para evitar que ataques dos “karuãna” ou das 
almas de animais caçados por seus pais. Há potás 
feitos para “cercar” um doente, considerado frágil 
e propenso ao ataque de almas de mortos que de-
sejam capturar suas almas.

As rezas de origem cristã são outro recurso para a 
cura de doenças e proteção de crianças. As reza-
deiras são reconhecidas como especialistas no diag-
nóstico e cura de certas doenças, como “esipla”,  
“cobreiro”, “quebranto” e “mau-olhado”. Sua for-
ma de entoar é diferente dos potás. São repetidas 
mentalmente pelo rezador, não sendo possível es-
cutá-las, a não ser quando estão sendo ensinadas. 
São acompanhadas de alguma erva ou objeto que 
complementa a oração. Para a proteção das crian-
ças pequenas, as rezadeiras também preparam pe-
quenos saquinhos de pano com ervas e orações es-
critas em papéis dobradinhos, os bhebs. 

Para a cura de doenças e a abundância das roças, 
os Karipuna também recorrem às promessas aos 
santos católicos, especialmente aos padroeiros das 
aldeias: Espírito Santo, Santa Isabel, São Sebastião 
e Nossa Senhora de Guadalupe. 

Englobando este conjunto variado de seres e as prá-
ticas rituais e terapêuticas que compõem o “nosso 
sistema” está a explicação última de que “toda a 
força vem de Deus”. Ou seja, na qualidade de criatu-
ras de um mesmo Deus, os Karipuna reúnem todos 
esses seres sobrenaturais que afetam cotidianamen-
te suas vidas e para os quais realizam suas festas.
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É dia de festa no Rio Curipi

Todos os anos, em maio, as famílias Karipuna le-
vantam um mastro em sua aldeia mais tradicional: 
a vila Espírito Santo, e passam duas semanas fes-
tejando o Divino, com grande fartura de comida, 
bebida, bailes e orações. Esta é considerada a Festa 
Grande Karipuna. Geralmente, entre outubro e novem-
bro, antes das chuvas, os Karipuna também levan-
tam mastros dentro de uma cerca de bambus, onde 
o pajé chama seus karuãna para cantar, dançar e 
beber com as famílias aparentadas. Em dezembro, 
começam os mutirões de plantar roça que ganham 
ares de festa quando os homens se põem a cantar e 
as mulheres servem caxiri aos convidados. 

O ano Karipuna é todo marcado por festas como es-
sas, alegres ocasiões de encontro entre as famílias 
do Curipi. Momentos onde também entram em con-
tato com outras famílias da região e com os seres 
de outros mundos: os karuãna dos pajés e os santos 
católicos. O que não pode faltar é o oferecimento 
de alimento, bebidas e presentes aos convidados.

Cada aldeia se enfeita em festa no dia de seu pa-
droeiro, seguindo o exemplo da Festa Grande:  
a aldeia Açaizal comemora São Sebastião, Manga 
festeja Nossa Senhora de Guadalupe, e a aldeia 
Santa Izabel homenageia a santa homônima.  
Há ainda em toda a parte os festejos para os santos 
de junho: Santo Antônio, São João e São Pedro e 
para o “protetor dos roceiros”: São Tomé. Os Turés 
também são muitos, realizados pelos vários pajés 
do Curipi no final da seca. Mas também podem ser 
feitos para comemorar o dia do índio, em 19 de 
abril, ou para festejar vitórias políticas, como a ho-
mologação da área indígena ou a inauguração do 
Museu Kuahi, em Oiapoque.

Embora com origens muito diferentes, estas várias 
festas podem ser entendidas como parte de um mes-
mo conjunto simbolicamente articulado na ideia de 
“nosso sistema”, no interior do qual adquirem seu 
pleno sentido. Trabalhar junto e festejar junto são o 
amálgama para a criação da sociabilidade Karipuna, 
da parte de famílias de várias origens.

O turé é uma clarineta feita com bambu, em três 
tamanhos diferentes: mamã, mitã e pitxi. O instru-

mento dá nome a essas festas, ocasiões de dançar, 
beber e cantar junto com os karuãna de um pajé, e 
de oferecer-lhes caxiri, como retribuição às curas de 
doenças que propiciaram. Os participantes de um 
Turé correspondem à clientela de um pajé, àquele 
grupo de famílias que a ele recorre em casos de 
enfermidade. Assim, os Turés reúnem famílias ge-
ralmente aparentadas, que têm em comum a con-
fiança em determinado pajé, e o reconhecimento 
do conjunto de seres sobrenaturais que são con-
siderados zami (amigos), kamahad (camaradas) ou 
met (mestres) deste pajé.
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Centrado na figura dos pajés, cada Turé abran-
ge as particularidades de seu próprio universo de  
karuãna. Acredita-se que os xamãs mais “fortes” 
conseguem agrupar um maior número de karuãna, 
os quais lhes ensinam muitas músicas de Turé, e por 
isso são capazes de cantar várias noites sem repe-
tir nenhuma canção. As músicas são cantadas na  
“língua dos antigos”, conforme ensinadas pelos 
karuãna. A força advinda dos karuãna também per-
mite que façam o diagnóstico adequado das doen-
ças e consigam curá-las com êxito, de forma que 
há muita gente para preparar caxiri no Turé de um 
pajé “forte” e a dança dura muitas noites.

A preparação de um Turé começa com muita ante-
cedência, como também ocorrem com as festas de 
santos. No final de um Turé, após o discurso do pajé, 
um grupo de homens se propõe a ajudá-lo no ano 
seguinte, com o gesto de carregar os mastros do 
Turé nas costas. São chamados tet dãse (cabeças da 
dança) e devem auxiliar o pajé em todos preparati-
vos, além de contribuir para animar a festa, tocando 
as clarinetas turé, cantando e puxando as danças.

Os pajés afirmam que a preparação do Turé come-
ça com os sonhos, durante os quais viajam para  
“o Fundo”, ou para “outros mundos”, onde parti-
cipam de Turés com seus karuãna. São estes rituais 
oníricos que inspiram os pajés a organizarem seus 
Turés “nesse mundo”: ali aprendem as pinturas 
dos bancos, dos mastros, sua disposição no pátio 
da dança( laku), bem como novas músicas. Estas 
são também ensinadas por seus karuãna, de modo 
que cada melodia é considerada particular de cada 
pajé, sinais de seus contatos com os karuãna.

A partir dos sonhos, portanto, os pajés arrumam 
o laku, pátio de dança delimitado por uma cerca 
de bambus (piroro), dentro do qual são dispostos os 
bancos e os mastros enfeitados. Para a arrumação, 
convocam os tet dãse, geralmente com um ou dois 
meses de antecedência, tempo necessário para a 
confecção dos bancos, mastros e enfeites corporais: 
coroas de penas, colares, adornos dorsais, maracás.

Os Turés terminam quando termina o caxiri. A música 
final é a “canção do urubu”, karuãna que “vem para 
acabar com o caxiri”. Na dança, os músicos enfiam as 
clarinetas turé numa bacia de bebida colocada junto 
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ao mastro, imitando a agitação dos urubus, derru-
bando tudo e fazendo um reboliço.

A festa do Divino é considerada a Festa Grande 
Karipuna, reunindo na aldeia Espírito Santo, por 
duas semanas, aqueles que se consideram parte 
da “comunidade do Curipi”. As demais aldeias se 
esvaziam nessa data, pois quase todas as famílias 
se encontram festejando na aldeia Espírito Santo. 
Também participam aqueles que se consideram 
Karipuna, mas residem fora do Curipi, seja em 
outras aldeias do Uaçá ou do Oiapoque, seja nas 
cidades vizinhas de Oiapoque e Saint Georges.  

Turé Karipuna com maracá de cabo longo.  ANTONELLA TASSINARI
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E também os que se encontram em cidades mais 
distantes, como Caiena, Macapá ou Belém do Pará, 
retornam de tempos em tempos para festejar e pa-
gar alguma promessa ao Divino. É na Festa Grande, 
portanto, que se pode visualizar de forma alegre 
e dinâmica aquilo que é difícil de se encontrar em 
outros momentos da vida do grupo, pois é nessa 
festa que “a sociedade” Karipuna toma corpo.

A Festa Grande segue o calendário católico. Em uma 
quinta-feira de maio comemora-se a ascensão de 
Jesus Cristo aos céus, quando o mastro do Divino 
é levantado. Dez dias depois é comemorado o dia 
de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, ocasião 
em que o mastro é derrubado. É nesta segunda oca-
sião que os festejos são mais importantes e anima-
dos. Entre os dois dias há uma série de atividades 
preparatórias e de encerramento, de forma que os 
festejos do Divino começam muito antes da quinta-
-feira da Ascensão e terminam depois do Domingo 
de Pentecostes. Entre as duas datas, há um curto 
período de cinco ou seis dias em que algumas famí-
lias retornam para suas aldeias.

Alguns meses antes do início da festa, ocorre a xahi-
te, uma procissão com as bandeiras do Divino e com 
o tambor, que passa de casa em casa pedindo dona-
tivos para a festa. As famílias ajudam como podem: 
com bananas, farinha, velas ou dinheiro.

O sábado anterior à Ascensão é o dia de Maiuhi 
Xapel, o mutirão para limpara o terreno da Capela. 
Assim que amanhece, os rojões anunciam o começo 
dos dias festivos. Algumas mulheres se revezam na 
cozinha, preparando a refeição ou coando o caxiri. 
Os homens também trabalham na limpeza de pei-
xes e da caça mais fresca. Os festeiros preocupam-
-se em servir bebida a todos. Aos poucos, homens e 
mulheres começam o serviço de limpeza do terreno 
onde receberão os participantes.

Na véspera da Ascensão, uma equipe de foliões sai da 
aldeia em busca de um tronco para fazer o mastro do 
Divino e à noite acontece o primeiro baile, que é in-
terrompido à meia-noite para a oração da Ladainha 
em latim. Todos vão à capela e, depois da oração,  
fazem fila para beijar a imagem do Espírito Santo dos 
demais santos no altar, todo enfeitado com fitas co-
loridas. No dia da Ascensão, o mastro é levantado em 
mais um dia de farta comida, bebida, cantos e danças. 

Passados nove dias da Ascensão, na véspera de 
Pentecostes, os festeiros fazem a “alvorada” com ro-
jões e a vila do Espírito Santo recomeça a ficar cheia 
e animada, com a chegada dos barcos de outras al-
deias. É o dia da procissão da Meia-Lua, na qual vários 
barcos e canoas dirigem-se até a pequena ilha do ce-
mitério. A procissão desce a rampa da aldeia com as 
crianças e mulheres carregando velas acesas, seguidas 
dos homens com as bandeiras e o andor do Divino 
enfeitados com fitas e flores. Um conjunto de violões, 
viola, violino e cavaquinho segue tocando músicas 
religiosas para “acompanhar o santo”. A procissão 
segue em barcos até a entrada do cemitério, onde 
entoam canções próprias da Meia-Lua. 

No dia de Pentecostes, é preparada a Mesa dos 
Inocentes, uma refeição servida solenemente para as 
crianças, que se dirigem ao local em procissão. No fi-
nal da tarde, começa a cerimônia para a derrubada 
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Pesca na ponte da aldeia Encruzo.  LUx VIDAL
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do mastro. Um rapaz sobe no mastro e retira a ban-
deira do Divino. Em seguida, usando um machado 
enfeitado com fitas coloridas, cada festeiro dá um 
golpe para derrubá-lo. Somente no começo da noite 
a música na Casa da Festa é interrompida e o cacique 
da aldeia toma a palavra para perguntar quem se dis-
põe a ser festeiro no ano seguinte. É o compromisso 
desses festeiros que garante a continuidade da festa, 
pois deverão dedicar-se o ano todo para prepará-la. 

No dia seguinte, quando todos se preparam para ir 
embora, as mulheres levam todas as panelas para 
lavar no rio, junto com toda a bebida que sobrou:  
“é para acabar com tudo”. Todas entram no rio fa-
zendo algazarra e atirando água em quem passa ali.

Apesar de procedentes de diversas tradições, indí-
genas e ibéricas, as festas têm muitas recorrências: 
os mastros levantados e derrubados, a preferência 
pela cor vermelha para as bandeiras do Divino e 
do Turé, a imagem de uma ave representando o 
Divino Espírito Santo (a pombinha branca) e escul-
pida nos bancos dos pajés (a galega), as canções 

que se referem a certos momentos do dia e da noi-
te, como a alvorada ou a aparição da estrela Dalva, 
as línguas desconhecidas das canções (“a língua 
dos antigos” dos Turés e o latim das ladainhas) as 
formas ritualizadas de oferecimento de bebidas, 
a algazarra de homens ou mulheres que termina 
com toda a bebida e encerra as festas. 

Assim, apesar de não haver uma cosmologia úni-
ca que articule os seres sagrados do catolicismo e 
do xamanismo, além da explicação de que “toda 
a força vem de Deus”, fica evidente que esses dois 
universos religiosos originalmente provenientes de 
tradições distintas, adquirem feições muito seme-
lhantes em suas formas de festejar, que os tornam 
mutuamente compreensíveis. Além disso, as festas 
Karipuna compartilham princípios comuns de re-
ciprocidade: o dar e receber alimentos e bebidas 
em troca de dons ou graças, operantes também nas 
relações que as famílias estabelecem entre si por 
ocasião dos mutirões para derrubar e plantar roças, 
para construir casas, para fazer grandes quantida-
des de farinha. 

Rio Curipi. LUx VIDAL
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Palikur: história e organização  
social de um povo entre dois países

Artionka Capiberibe

Os Palikur, povo indígena falante de uma língua 
maipure arawak, são uma das populações atuais 
que há mais tempo vivem na região ao norte da foz 
do Amazonas. Sabe-se disso, porque, já na primei-
ra década do século xVI, documentos de viajantes 
europeus relatavam a presença de uma numerosa 
sociedade indígena chamada Paricura, na foz de 
um grande mar de águas doces. Essa história antiga 
significa também que eles lidam há tempos com os 
não índios, numa relação que, até meados do sécu-
lo xx, custou-lhes muitas vidas e a diminuição ra-
dical de sua população. Na documentação histórica 
e em suas narrativas orais, os Palikur são descritos 
como bravos guerreiros e navegadores, qualidades 
que, por certo, os ajudaram a sobreviver e a experi-
mentar o atual crescimento populacional. 

Hoje, os Palikur habitam nos dois lados da fronteira 
entre o Brasil e a Guiana francesa e, a despeito das 
diferenças de contexto, mantêm uma organização 
social bastante semelhante em ambas as situações 
de habitação. Este texto privilegiará a descrição da 
vida palikur no lado brasileiro da fronteira, contu-
do, fornecerá algumas informações sobre a situa-
ção na Guiana francesa.

Nome

Em 24 de março de 1513, o viajante espanhol Vicente 
Yáñez Pinzon declarou haver encontrado “[...] a pro-
víncia dos Paricura [que] se encontra imediatamen-
te a noroeste do Mar doce, ou seja, do Amazonas.” 
(J.C. da Silva, 1981: §1637), seu companheiro de 
viagem, Manuel de Valdovinos estende ainda a de-
nominação de Paricura para o rio Amazonas (1981: 
§1638). Após esta primeira menção, os índios atu-
almente conhecidos como Palikur foram diversas 

vezes citados em relatos e mapas de viajantes, do-
cumentos administrativos e etnográficos por uma 
miríade de corruptelas do mesmo nome, como: 
Paricuria, Paricura, Paricuras, Paricores, Palincur(s), 
Palicur, Palicours, Paricur, Pariucur, Parikurene, 
Parikuyen, Paricoros, Paricurarez, Parikur, Palicou-
enne, Parincur-Iéne, Palikur, Pa’ikwene, Parikwene 
etc. (T.Hartmann,1984; D.Gallois,1986; entre outros).

O vocábulo que deu origem a estas transforma-
ções pode ter sido Parikwene, que, como explicam 
os Palikur, significa simplesmente “índio”, poden-
do ser aplicado a qualquer membro de uma etnia 
indígena. Hoje, cada lado da fronteira adota como 
etnônimo um termo distinto. Assim, por conside-
rarem ‘Palikur’ uma palavra imposta pelos agentes 
do contato, os Palikur da Guiana francesa mais en-
volvidos no movimento indígena preferem autode-
nominar-se pelo vocábulo Parikwene. Já no Brasil, 
o nome adotado é ‘Palikur’, que é visto como um 
modo mais específico de autodesignação, ao passo 
que Parikwene é usado em seu conteúdo semântico 
‘índio’ como um modo mais genérico de referência.

Língua

Os Palikur falam o parikwaki, uma língua pertencente 
à subfamília Maipure filiada à grande família linguís-
tica Arawak. Na região, as outras línguas faladas são: 
o português; o francês; o créole, língua proveniente 
do francês, forjada na rede de relações socioeconô-
micas que interligava colonos franceses, escravos de 
origem africana e os índios da região; a língua Kali’na 
da família linguística Karib, falada pelos Galibi do 
Oiapoque; e o patoá, uma variação do créole que, por 
processos diferentes, foi adotada pelos Karipuna e 
Galibi Marworno como língua indígena diferenciada.
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Do lado brasileiro, a maioria dos homens Palikur,  
jovens e adultos, e algumas mulheres também falam 
o patoá, língua franca nesta região, mas restringem 
seu uso às relações comerciais, políticas e sociais expe-
rimentadas fora das aldeias ou, eventualmente, no 
contato com algum visitante que fale esta língua. 
Parte dos homens adultos fala o português, apren-
dido nas transações sociais e comerciais, nas relações 
de trabalho e nos poucos anos de escola frequenta-
da. Mas esta língua é cada vez mais falada entre os 
jovens (homens e mulheres) por conta da escolariza-
ção e de um maior contato interétnico. 

Na Guiana francesa, a segunda língua é o créole, 
que vem disputando acirradamente espaço com o 
parikwaki. A língua nacional, o francês, é fortemen-
te impulsionado pela escola, na qual não existe en-
sino diferenciado, apenas algumas experiências de 
aproximação às línguas maternas dos ameríndios, 
como a introdução dos chamados “mediadores 

culturais e bilíngues” (O. Lescure, 2005, 2009), dife-
rentemente do Brasil que possui professores indí-
genas e introduz o ensino bilíngue nos primeiros 
anos de alfabetização. 

O processo de escolarização dos Palikur na Guiana 
e no Brasil segue, pelo menos, até o segundo grau. 
Mas são poucos os jovens que levam este processo 
até o fim do ensino médio e menos ainda aqueles 
que seguem até a faculdade. Contudo, mais recen-
temente, vem se observando no Brasil um cresci-
mento no número de estudantes palikur que fre-
quentam e concluem o terceiro grau. Isto se dá por 
conta de um acesso mais facilitado à universidade, 
por meio de cursos modulares realizados na cidade 
de Oiapoque, geograficamente mais próxima da 
área indígena, e pelo investimento das famílias no 
processo de formação educacional como um meio 
eficaz para entender e dominar o sistema político-
econômico brasileiro.

Trapiche para o rio Urukaua, aldeia Kumene.  ARTIONKA CAPIBERIBE
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Demografia e localização

Como registrou o navegador Vicente Yáñez Pinzon, 
os Palikur eram suficientemente numerosos no iní-
cio do século xVI a ponto de emprestar seu nome 
ao território que ocupavam. Entretanto, assolados 
por epidemias, pela perseguição dos caçadores de 
escravos e das “Tropas de Guarda-costas” portu-
guesas que os perseguiam por considerá-los alia-
dos dos franceses, os Palikur quase desapareceram. 
No primeiro quarto do século xx, a população 
Palikur no Urukauá contava apenas 186 pessoas 
(Nimuendaju, 1926), mas ao longo desse século, 
com o fim das perseguições e uma assistência à saú-
de mínima dada pelo Estado, houve uma retomada 
do crescimento populacional. Este fato se confirma 
na comparação entre o censo populacional de 2002, 
no qual a população Palikur do Urukauá contava 
cerca de 1000 pessoas (FUNAI – ADR/Oiapoque) e o 
censo de quase dez anos depois, que conta cerca de 
1500 pessoas (DSEI Amapá e Norte do Pará, 2011), 
ou seja, um salto de 50%, mostrando uma consoli-
dação no crescimento populacional.

Em território brasileiro, os Palikur estão locali-
zados no extremo norte do Estado do Amapá, 
no perímetro do município de Oiapoque, na re-
gião da bacia do Uaçá, um afluente do baixo rio 
Oiapoque. São os habitantes mais antigos dentre 
as populações indígenas que atualmente vivem 
nesta região que, segundo dados arqueológicos e 
fontes históricas, até a invasão europeia foi am-
plamente ocupada por populações Arawak. Hoje 
em dia, os Palikur são os únicos representantes 
dessa ocupação.

As aldeias no Brasil distribuem-se ao longo do rio 
Urukauá, afluente da margem esquerda do rio 
Uaçá. Seguindo o rio de sua cabeceira até próxi-
mo ao curso médio, observa-se uma vegetação 
de terra firme, mas, a partir deste ponto, em di-
reção à foz, a vegetação muda e é tomada por 
campos que se mantêm alagados no inverno ou 
período de chuvas e, no verão, secam. Esses campos 
são entre cortados por tesos, nos quais estão loca-
lizadas as aldeias (ou paytwempu). Estas são treze, 
formadas seja por uma única família nuclear; por 
uma parentela (ou grupo doméstico) composta 

por um sogro, seus filhos (as) solteiros, suas filhas 
casadas e eventualmente seus filhos casados; ou 
pela reunião de várias parentelas. 

Seguindo da cabeceira em direção à jusante do 
Urukauá, a primeira aldeia palikur avistada é 
Ywawka. Com cerca de setenta habitantes, esta 
aldeia é relativamente recente em relação às ou-
tras, foi criada em 1998 e instalada na beira da 
estrada BR-156 com a finalidade principal de 
proteger a área indígena de possíveis invasões. 
Depois dela, seguindo rumo à foz do Urukauá e 
passando a área de Terra Firme, temos na margem 
esquerda: Yanawa, com uma pequena popula-
ção de treze pessoas, pertencentes a uma única 
família nuclear. Depois, em sequência, estão as 
aldeias Kamuyrwa, com aproximadamente no-
venta pessoas, e Puwaytyeket, com cerca de se-
tenta habitantes, ambas compostas por mais de 
três parentelas. Mais abaixo do rio fica a grande 
aldeia de Kumenê, com aproximadamente nove-
centos e vinte habitantes (DSEI Amapá e Norte do 
Pará, 2011). Colada a ela, existe a pequena ilha 
de Tarukepti, habitada por quatorze pessoas.  
Ao lado de Tarukepti, está a aldeia de Amomni, 
com aproximadamente oitenta habitantes. Mais 
abaixo fica a última aldeia palikur da margem es-
querda, Isuwvinwa, também chamada de aldeia 
Urubu em português, com pouco mais de trinta 
pessoas. Na margem direita do rio Urukauá há: 
a aldeia de Kwikvit, que fica quase em frente a 
Puwaytyeket, e é habitada por cerca de cinquenta 
pessoas, pertencentes a um único grupo domés-
tico. Logo em frente ao Amomni ficam as aldeias 
Mawihri (Mangue I), que é também formada por 
um único grupo doméstico e tem cerca de quaren-
ta habitantes, e Mbadgewni (Mangue II), habita-
da por dezessete pessoas. Irimwewni é a última 
aldeia palikur da margem direita, conhecida em 
português como Tauary, tem cerca de sessenta ha-
bitantes. A última aldeia descendo o rio Urukauá é 
Flecha, formada principalmente por índios Galibi 
Marworno, ela fica localizada quase na foz do rio, 
próximo à confluência do Urukauá com o Uaçá.
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Os quatro povos indígenas que vivem na margem 
brasileira do baixo rio Oiapoque (Palikur, Galibi 
Marworno, Karipuna e Galibi-Kali’na) habitam três 
reservas contíguas: a Terra Indígena Galibi, ho-
mologada em 1982 pelo decreto n º 87844, DOU 
22/11/82, com a extensão de 6.689ha, localizada na 
margem direita do baixo rio Oiapoque e habitada 
por uma família Galibi do Oiapoque (Kali’na), gru-
po falante de uma língua Carib que emigrou da re-
gião de Mana, na Guiana francesa, nos anos 1950 
(L. Vidal, 2000). Ainda no rio Oiapoque, bem pró-
ximo à foz, fica a Terra Indígena Juminã, homolo-
gada em 1992 pelo decreto s/n º de 21/05/92, DOU 
22/05/92, com 41.601ha, que é habitada por famílias 
Galibi Marworno e Karipuna. E, na bacia do Uaçá, 
a Terra Indígena Uaçá I e II, homologada em 1991 
pelo decreto n º 298 de 29/10/91, DOU 30/10/91, 
com 470.164ha (C.A. Ricardo, 2000: 373), nela es-
tão situadas as aldeias Palikur, Galibi Marworno e 
Karipuna e cada povo se localiza em um dos três rios 
que formam esta bacia: no rio Urukauá, as aldeias 
Palikur; no Curipi, as aldeias Karipuna; e, no Uaçá, 
a grande aldeia-vila de Kumarumã, que concentra 

a maioria da população Galibi Marworno. Em seu 
conjunto essas áreas indígenas representam as 
Terras Indígenas do Oiapoque. 

Na Guiana francesa, o censo populacional não dis-
crimina os habitantes por características físicas ou 
etnia, não há tampouco um órgão responsável pe-
los assuntos indígenas que possa fornecer dados 
populacionais, como o que se vê no lado brasileiro. 
Por estes motivos, é difícil acompanhar a evolução 
populacional palikur na Guiana, mas, por meio de 
trabalhos acadêmicos pode-se construir um quadro 
com a localização dos Palikur em território francês 
e uma estimativa de sua população. Neste país, os 
Palikur compõem núcleos populacionais e/ou bair-
ros indígenas em pelo menos quatro localidades 
diferentes: na cidade fronteiriça de Saint-Georges, 
nos municípios de Régina e de Roura, e em Tonate-
Macouria, cidade do entorno de Caiena, capital 
da Guiana francesa. Na região francesa do baixo 
Oiapoque os núcleos de população palikur mais 
importantes são: o Village Espérance (subdividido 
em Village Espérance I e II), localizado dentro da 
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cidade de Saint-Georges, que possui uma popula-
ção de cerca de trezentos e cinquenta habitantes 
(D. Davy, 2007: 35); Gabaret, aldeia localizada ao 
norte da cidade de Saint-Georges, na margem do 
igarapé Gabaret, um afluente do rio Oiapoque; 
e, quase na foz do Oiapoque a aldeia de Trois 
Palétuviers. A cerca de 20 Km de Caiena, no entor-
no de Tonate-Macouria encontra-se a aldeia pali-
kur Kamuyene, esta aldeia está localizada à mar-
gem da Route Nationale 1 (RN1), próximo à costa 
da Guiana e tem aproximadamente quatrocentos 
habitantes (D. Davy, 2007: 34). Entre Saint-Georges 
e Caiena, há dois núcleos populacionais palikur, um 
na Montanha Favard, dentro do perímetro da cida-
de de Roura, com cerca de cento e cinquenta pesso-
as, e outro, conhecido como Wayam, na entrada da 
cidade de Régina, com cerca de trinta habitantes  
(F. Ouhoud-Renoux, 2000: 97).

Em território francês, o gerenciamento das terras 
é bastante diferente do Brasil, lá existem as Zones 
de droit d’usage (ZDU) “Zonas de direito de uso”, 
reconhecendo às “comunidades de habitantes que 
tiram sua subsistência da floresta” o “direito de 
uso coletivo sobre os espaços que ocupam para a 
prática da caça, da pesca e, de uma maneira geral, 
para o exercício de toda atividade necessária à sub-
sistência dessas comunidades” (Decreto no. 87-267 
de 14 de abril de 1987, apud. G. Collomb, 2005:19).  
No entanto, de acordo com Collomb (2005: 19), 
esse decreto não assegura um reconhecimento jurí-
dico da posse das terras pelos índios, pois é tempo-
rário, revogável e sua aplicação só pode ser feita se 
houver um acordo entre as comunidades e a cidade 
onde se localizam, o quê, no mais das vezes, não 
ocorre. No caso Palikur, apenas três comunidades se 
beneficiam das ZDU: Montanha Favard, Kamuyene 
e Wayam (A. Capiberibe & al., 2009: 36).

Em 2000, os Palikur na Guiana compunham uma 
população total de cerca de setecentas pessoas, 
(F. Ouhoud-Renoux, 2000: 97). Na mesma época, 
a FUNAI contava setecentos e oitenta Palikur no 
Urukauá. Hoje, 2012, pode-se estimar que a popu-
lação Palikur na Guiana francesa esteja próxima da 
população no lado brasileiro, ou seja, em torno de 
mil e quinhentas pessoas.

Histórico das relações com os não índios

A história dos contatos vivida pelos Palikur desde 
o século xVI apresenta uma variedade de atores 
– comerciantes e viajantes europeus, funcionários 
administrativos franceses e portugueses, jesuítas 
franceses, tropas militares portuguesas, escravos 
negros fugidos das Guianas, aduaneiros brasileiros 
e franceses, missionários católicos e evangélicos, 
entre outros –, com os quais a natureza das relações 
travadas variaram: ora podiam ser comerciais, ora 
religiosas, ora políticas, ou todas simultaneamente.

Nos primeiros registros históricos (início do século 
xVI), os Palikur são localizados na costa sul da en-
tão capitania do Cabo do Norte (atual Estado do 
Amapá), pouco acima da foz do rio Amazonas.  
Em meados do século xVII, viram-se obrigados a 
migrar para o norte da capitania, rumo ao interior, 
localizando-se entre o litoral e a região de campos 
alagados da bacia do rio Uaçá. As perseguições dos 
portugueses, que temiam as relações comerciais 
entre os índios e os demais europeus que transi-
tavam na região (franceses, ingleses, irlandeses e 
holandeses), acirraram-se neste período, resultan-
do no extermínio de diversas etnias Arawak, entre 
elas os Aruã, considerados aliados dos franceses e, 
portanto, inimigos dos portugueses.

No contexto de disputas pelo portal de entrada do 
rio Amazonas e territórios contíguos, o comércio es-
tabelecido entre os Palikur e os outros europeus não 
poderia escapar impune às autoridades portuguesas, 
que passaram a tratá-los como inimigos. Em 1728, 
os maus tratos infligidos pelas “Tropas de Guarda-
Costa” do domínio português motivaram uma queixa 
do governador de Caiena, Monsieur de Charanville, 
ao emissário do Capitão-General do Estado do Grão 
Pará, afirmando que “fôrças luso-brasileiras teriam 
praticado violências contra gentio submetido à sobe-
rania de França, isto é, os Palincurt”, que, segundo 
o historiador Arthur Cézar F. Reis (1993:143), seriam 
“inimigos de longa data dos colonos paraenses”.

As hostilidades dos luso-brasileiros com as popula-
ções indígenas tiveram também reflexos nos proje-
tos dos missionários católicos que percorreram a re-
gião entre meados do século xVII e meados do xVIII 
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(Lombard,1928). Seguindo a estratégia de atrair os 
índios mais expostos às agressões dos portugueses, 
missionários jesuítas franceses tentaram por várias 
vezes instalar missões entre os Palikur. Porém, segundo 
Nimuendaju (1926:10), há registros apenas de uma 
única missão, que teria sido fundada em 1738 pelo 
padre Fourré e não teria durado muito tempo.

Com a definição administrativa do território contes-
tado franco-brasileiro em 1900, que estabeleceu o 
talvegue do rio Oiapoque como fronteira natural en-
tre os dois países, as relações dos Palikur com os fran-
ceses ganharam uma nova conotação, persistindo, 
entretanto, o temor das autoridades brasileiras com 
a vulnerabilidade da soberania sobre esta população.

Este temor é atestado pela falta de diplomacia e 
pelas arbitrariedades cometidas pelos funcionários 
da aduana brasileira, “que gritavam com os índios 
por estes não falarem a língua portuguesa e por 
serem contrabandistas” (Nimuendaju, 1926:12). 
Este tratamento motivou, ainda em 1900, a mi-
gração da quase totalidade da população para o 
lado francês. Com a justificativa de proteger os 
índios, o governo colonial de Caiena convidou os 
Palikur a se mudarem para a margem esquerda 
do rio Oiapoque, cedendo-lhes a região da Crique 
Marouan como território exclusivo. Mas, devido às 
epidemias de gripe, sarampo e malária, muitas fa-
mílias retornaram ao Urukauá poucos anos depois 
(C. Nimuendaju, 1926:12;E. Arnaud, 1969:05).

No decorrer do século xx, as relações entre as po-
pulações indígenas da região e os não índios foram 
marcadas principalmente pelas políticas administra-
tivas brasileiras. A visita da Comissão de Inspecção de 
Fronteiras comandada pelo General Rondon, em 1927, 
concluiu que era necessário instalar na região um 
posto do Serviço de Proteção aos Índios (SPI) e esco-
las nas aldeias. Por ser esta uma região de fronteira 
pouco habitada, investiu-se na garantia do território 
pela nacionalização das populações indígenas; no 
entanto, para que isto fosse possível seria necessário 
incutir-lhes o espírito cívico brasileiro, “exortando o 
seu sentimento nativista” (Rondon, 1927:21). 

Em 1930, instituiu-se o primeiro posto do SPI, instalado 
em um ponto geográfico estratégico, denominado 
de Encruzo por estar localizado no cruzamento dos 

rios Curipi e Uaçá, local de acesso e passagem obri-
gatória de quem vem do Oiapoque ou das aldeias 
Karipuna do Curipi em direção às aldeias dos Galibi 
Marworno e Palikur. Quatro anos depois, duas pro-
fessoras foram enviadas, respectivamente, para as  
aldeias de Espírito Santo no rio Curipi e Santa 
Maria dos Galibis (atual Kumarumã) no rio Uaçá 
(A.Tassinari,2003). Nesta época, os Palikur foram os 
únicos a recusar a implantação da escola em suas 
aldeias, associando este empreendimento à escra-
vização. Só permitiram a instalação de uma escola 
após sua conversão ao pentecostalismo evangélico, 
quase quarenta anos depois da primeira tentativa.

Iniciava-se então a tarefa de tornar os índios ci-
dadãos brasileiros. A atuação destas instituições  
(escola e SPI), que na prática funcionavam pela ação 
individual das pessoas que estavam à sua frente, 
pautou-se pelo ideário positivista de “ordem e pro-
gresso”. O SPI criou a liderança de caciques; tentou 
interferir na produção econômica, principalmen-
te pela introdução de outras espécies de cultivos;  
e, junto com o regime estabelecido pelas profes-
soras, introduziu o castigo, realizado através de 
trabalhos para a “comunidade” ou de maus tratos 
físicos, e destinado àqueles que se desviassem das 
normas instituídas pelo próprio serviço de proteção.

No entanto, a despeito da diretriz comum, a ação 
deste órgão ocorreu de maneira diferente em re-
lação a cada uma das sociedades indígenas da 
região. Enquanto sua participação na vida dos 
Karipuna e Galibi Marworno era mais direta, in-
clusive com a instalação de um posto na aldeia de 
Kumarumã, entre os Palikur o controle era feito 
esporadica mente – mas sempre com a mesma rigi-
dez, fato ainda presente na memória dos mais velhos. 
Em suas constantes viagens ao Oiapoque e à Guiana 
Francesa, os Palikur obrigatoriamente passavam 
pelo posto do Encruzo, onde eram submetidos a 
revistas, principalmente na busca de bebidas alcóo-
licas, terminantemente proibidas.

Em 1968, o SPI foi substituído pela Fundação Nacional 
de Assistência ao Índio (Funai). Ao contrário de seu 
predecessor, a Funai adotou uma política indigenis-
ta, e, junto com o Conselho Indigenista Missionário 
(CIMI), teve papel importante no processo de demar-
cação das terras indígenas e na sua manutenção.
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No final da década de 70, a Funai, sob a chefia 
de Frederico Oliveira, e o CIMI, coordenado pelo 
padre italiano Nello Rufaldi, juntaram-se às po-
pulações indígenas da região reivindicando que a 
abertura da BR-156, que ligaria a capital do esta-
do, Macapá, à cidade de Oiapoque, não cortasse a 
Terra Indígena já demarcada; principalmente por-
que o traçado da estrada separava as cabeceiras 
dos rios Uaçá e Curipi do restante da área indígena.  
No entanto, prevaleceu a vontade do governo do 
então Território Federal do Amapá, cujo governa-
dor fora indicado ainda no auge da ditadura mi-
litar. As tentativas para barrar a passagem da es-
trada não lograram êxito, e as instituições ainda 
sofreram as consequências do malogro. A Funai 
teve o funcionário Cezar Oda afastado e transfe-
rido do Estado sob falsas acusações, e o CIMI quase 
amargou a extradição do padre Nello Ruffaldi.

Um dos resultados diretos dessa orientação de ação 
política conjunta foi a criação de uma unidade in-
terétnica, posteriormente traduzida na identida-
de conjunta “Povos Indígenas do Oiapoque”. Esta 
identidade política comum permitiu que em maio 
de 1992 os Palikur, Karipuna, Galibi Marworno e 
Galibi do Oiapoque (Kali’na) criassem, em assem-
bleia geral, a Associação dos Povos Indígenas do 
Oiapoque (APIO). 

Logo que foi instituída, a associação possuía um 
caráter de representação e reivindicação de bene-
fícios em prol das populações indígenas. A partir 
de 1996, a APIO passa a ser interlocutora direta do 
governo do Estado, transformando suas reivindica-
ções em ações diretas, ficando a seu cargo definir 
prioridades, gerenciar projetos e contratar mão-
-de-obra tanto para a construção de escolas, como 
para cursos de formação de professores. 

Em 1996, a APIO foi presidida pelo índio Galibi 
Marworno João Neves. Neste mesmo ano ele foi 
eleito prefeito do Oiapoque pelo Partido Socialista 
Brasileiro (PSB) com a maioria absoluta dos votos 
da área indígena. Atualmente, há um quadro am-
plo de inserção e representação política dos povos 
indígenas do Oiapoque nos níveis regional e nacio-
nal. Há pelo menos quatro pleitos, os índios elegem 
1/3 da Câmara de vereadores do Oiapoque (cujo 
nome homenageia o falecido cacique Karipuna 

Manuel Primo dos Santos, mais conhecido como Seu 
Coco). Quase 80% dos funcionários da FUNAI ADR-
Oiapoque são Karipuna, Galibi Marworno e Galibi 
do Oiapoque. E, desde a década de 1980, os caci ques 
viajam para participar de manifestações e congres-
sos indigenistas nacionais e internacionais. 

Até recentemente, os Palikur eram os menos in-
seridos nessas redes de representação supra local. 
Entretanto, no ano 2000, eles conseguiram eleger 
seu primeiro vereador à Câmara de Oiapoque, fei-
to repetido em 2008 com a eleição de um suplente 
que assumiu o posto. Entre 2010 e 2014, dois jo-
vens ocuparam postos de administração no gover-
no do Estado, um deles foi diretor do importante 
Museu dos Povos Indígenas do Oiapoque - Kuahi e 
o outro foi chefe do Núcleo de Educação Indígena 
da Secretaria de Educação. Além disso, as escolas 
palikur contam hoje com 65% do quadro de pro-
fessores preenchido pelos próprios palikur e quase 
todos os agentes de saúde são também palikur.

Algum tempo antes do movimento político incenti-
vado pela FUNAI e pelo CIMI, os Palikur tiveram ex-
periência com outro tipo de contato, o religioso. Em 
1965, o casal de missionários linguistas do Summer 
Institute of Linguistics (SIL), Harold e Diana Green, ins-
talou-se na aldeia de Kumenê no Urukauá e iniciou 
o aprendizado da língua palikur. Permaneceram 
no Urukauá durante aproximadamente onze anos. 
Neste período, além de estudar a língua, os missio-
nários incentivaram a entrada da escola e auxiliaram 
quando havia problemas de saúde.

Passados dois anos da chegada do casal Green, os 
Palikur receberam as primeiras visitas de um pastor 
missionário da New Tribes Mission. A ação deste 
pastor é considerada pelos Palikur como marco ini-
cial da evangelização. Foram suas pregações reli-
giosas que exortaram os Palikur a “aceitarem Jesus, 
batizando-se nas águas”. Após este momento, pas-
tores da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de 
Macapá, capital do Estado, iniciaram a instalação 
de uma sede da Igreja na aldeia de Kumenê, con-
solidada pela consagração de um pastor indígena 
responsável por sua direção.

Hoje, todos os pastores da Assembleia de Deus pali-
kur são nativos. A Igreja sede da “Convenção Estadual 
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dos Ministros” das Assembleias do Amapá, situada 
em Macapá, sacramentou desde o primeiro pas-
tor palikur, o finado Paulo Orlando, até os atuais: 
João Antonio Felício e Manoel Hipólito, pastores 
na Igreja da aldeia Kumenê; Olavo Guiome, pastor 
no Village Espérance; José Norrino e Emílio Narciso, 
no Village Kamuyene. As Igrejas menores são con-
duzidas por jovens “obreiros”, que num futuro não 
muito distante, tornar-se-ão pastores. No total, 
há quatro Igrejas Assembleia de Deus palikur no 
Urukauá e três na Guiana francesa. 

Embora pareça que a Assembleia de Deus está sozi-
nha no Urukauá, há nesta região uma aldeia adven-
tista, a Irimwewni (conhecida como Tawary), e duas 
aldeias que recebem a visita do padre responsável 
pela paróquia de Oiapoque: a Amomni e a Isuwvinwa. 
Pode-se dizer que há uma certa pluralidade religiosa 
na região, entretanto, ela não é paritária no sentido 
numérico. Na Guiana francesa, a pluralidade religio-
sa é mais ativa, no Village Espérance, por exemplo, 
a Igreja Adventista do Sétimo Dia divide mano a 
mano os fiéis com a Assembleia de Deus.

Para os Palikur, a evangelização significou uma reor-
denação nas práticas que compõem sua socialidade, 
principalmente no que diz respeito ao domínio do 
xamanismo, que foi lançado para um plano social 
discreto, mantendo-se nas práticas das encantações 
e na fabricação dos remédios com ervas, óleos e mi-
nerais. Quanto aos xamãs (ihamwi), eles praticamen-
te desapareceram da região do Urukauá.

O contato com outras etnias

A convivência das quatro etnias da região do baixo 
Oiapoque - Palikur, Karipuna, Galibi Marworno e 
Galibi-Kali’na - se dá, principalmente, nas Assembleias 
Gerais dos Povos Indígenas do Uaçá, nos festejos do 
“Dia do Índio”, nas festas religiosas e nas passagens 
regulares pela cidade de Oiapoque. Apesar deste 
convívio, observa-se entre os Palikur uma tendência 
endogâmica em relação à etnia. No entanto, não 
são rigidamente fechados a casamentos interétnicos. 
Ultimamente, com o aumento no número de crentes 
no Uaçá, as festas religiosas têm se mostrado um es-
paço facilitador para tais casamentos. 

A participação dos Palikur nas Assembleias Gerais 
Indígenas pode ser descrita como tímida, pois, ape-
sar de falarem o patoá, não se sentem à vontade 
para se pronunciar nesta língua. Observa-se, então, 
uma grande diferença em relação às reuniões inter-
nas à etnia, nas quais os oradores (homens e mulhe-
res) costumam estender-se por longo tempo. Vale 
destacar que os Palikur invariavelmente queixam-se 
de não serem ouvidos e de não terem suas deman-
das atendidas. E recusam-se propositadamente a 
participar da rede de sociabilidade engendrada pela 
Assembleia. O aspecto mais marcante desta recusa 
ocorre no último dia da Assembleia, na noite da fes-
ta de encerramento, quando somente os “desviados 
da fé” juntam-se aos Karipuna, Galibi Marworno e 
Galibi-Kali’na para dançar e beber a noite inteira.

Xamã palikur Uwakti - aldeia Galibi Marworno de Kumarumã.
ARTIONKA CAPIBERIBE
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No entanto, se uma situação requer a ação conjunta 
de todas as etnias, os Palikur participam ativamente 
junto com as outras. Assim foi no final de abril de 
1998, quando os índios uniram-se para impedir a 
posse de um novo administrador da Funai – ADR/ 
Oiapoque. Durante cerca de quinze dias, a sede da 
administração foi tomada e cercada, e coube aos 
Palikur montar guarda, armados de arcos e flechas, 
até que a indicação fosse retirada. Assim também 
ocorre nos momentos de limpeza das picadas de 
demarcação da Terra Indígena, quando grupos de 
homens deslocam-se para o meio da mata por três 
a quatro dias para realizar o trabalho.

Atividades econômicas

Como em toda a região amazônica, no Uaçá ocor-
rem apenas duas estações: a chuvosa, que transcorre 
entre dezembro e junho e é chamada de inverno, e 
a seca, entre julho e novembro, também conhecida 
como verão. Estas duas estações definem as ativi-
dades econômicas realizadas durante o ano.

A mudança de estação provoca uma transformação 
na paisagem do Urukauá que interfere diretamente 
na economia. No auge do verão, entre julho e se-
tembro, a água concentra-se no rio, que fica bastan-
te seco, facilitando a pesca feita com anzol e linha, 
zagaia ou arco e flecha. Neste período, comem-se 
quase todos os tipos de peixe, principalmente os 
mais nobres, como tucunaré, tamuatá e pirarucu. 
Segundo uma legislação interna, elaborada numa 
Assembleia dos Povos Indígenas do Oiapoque, o pi-
rarucu não pode ser pescado em qualquer época 
do ano. O período da piracema, março, deve ser 
respeitado para garantir sua preservação. Dada a 
fartura de pesca, uma parte dos peixes é salgada 
para o consumo interno na época de escassez. Mais 
recentemente, com uma maior regularidade no 
fornecimento de energia elétrica via óleo diesel,  
os Palikur começaram a adquirir refrigeradores e os 
peixes passaram a ser também congelados.

Com o campo seco, os Palikur descobrem com faci-
lidade os ninhos de ovos de tracajá, jacaré e cama-
leão, animais muito apreciados que são apreendi-
dos na fuga da queima do junco seco dos campos, 
técnica que visa não somente à caça, mas facilitar o 

tráfego de canoas empurradas por longas varas (takar) 
quando os campos estiverem alagados no inverno.

É também no verão que se começa a procurar os 
melhores locais para fazer as roças. Os procedimen-
tos adotados são a derrubada, a queima, a coivara 
e por fim o cultivo. Plantam-se banana, abacaxi,  
pimenta de cheiro, batata cará, entre outras espé-
cies, mas o principal produto é a mandioca brava para 
a produção de farinha e de seus derivados – beiju,  
farinha de tapioca, cruera para mingau etc. A farinha 
de mandioca é a base da alimentação em toda a re-
gião do Oiapoque, e são os índios Palikur, Karipuna 
e Galibi Marworno que abastecem cerca de 80% do 
mercado de farinha da cidade de Oiapoque.

O local escolhido para a roça pode ter a distância 
percorrida, no verão, durante uma hora a pé so-
bre troncos de buriti, absolutamente necessários 
para evitar que as pessoas pisem na lama espessa 
e escura do campo seco, ou, mais ou menos o mes-
mo tempo em canoas levadas por takar através do 
campo alagado, no inverno. Na Guiana francesa, as 
roças são abertas a uma distância média do bairro, 
semelhante às distâncias que, no lado brasileiro, se-
param as aldeias das roças e o trajeto da casa à roça 
pode ser feito a pé, de bicicleta ou de carro.

No inverno, a pesca torna-se muito difícil, porque 
o Urukauá enche transbordando o campo e os pei-
xes se espalham no campo alagado. Neste período, 
a caça é uma atividade primordial. Os Palikur so-
bem o rio em direção à mata de terra firme, onde 
pernoitam na espera de animais como anta, vea-
do, paca, cutia, diversas espécies de macaco (não 
comem coamba) e guariba. O uso de espingardas 
permite um rendimento maior. Às vezes, basta uma 
noite para conseguir o alimento necessário para 
alimentar um grupo doméstico por uma semana. 
Se não querem afastar-se muito, descem o rio em 
direção às “ilhas” Tipoca, Soussouri e Ucupi, que 
também abrigam as mesmas espécies de animais. 
Os pássaros são outra fonte de alimentos. Espécies 
como a garça, o maguari, o mergulhão, o jaburu 
são encontrados principalmente nas margens do 
rio ou no campo aberto, enquanto as galegas, tuca-
nos e outras espécies de pássaros pequenos são ca-
çados dentro da floresta.
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No inverno, o cuidado com a roça de mandioca é 
basicamente com a limpeza e manutenção. Em de-
zembro, inicia-se a produção da farinha de man-
dioca, que é parte consumida e parte estocada em 
grandes tonéis com tampa de rosca, que são com-
prados na Guiana Francesa e utilizados para man-
ter a farinha sempre crocante, aspecto que a torna 
tão apreciada na região. Esta produção supre a de-
manda interna de um ano e a comercialização nas 
cidades de Oiapoque e Saint Georges.

Aldeias e Villages

Atualmente, existem treze aldeias palikur às mar-
gens do Urukauá, mas o número de aldeias é sem-
pre flutuante, porque a decisão de sair de uma al-
deia e fundar uma nova é estabelecida pelo chefe 
de um grupo doméstico.

Tradicionalmente, as aldeias são construídas volta-
das para o rio e possuem uma morfologia variada. 
Nas menores, o ponto de referência é a casa do 
fundador (paytwempu akivara), com as outras casas 
dispostas ao seu redor. Algumas de porte médio, 
com cerca de oito habitações, tem as casas cons-
truídas em torno de um campo de futebol, ou são 
construídas com uma estrutura de ruas. A maior al-
deia, o Kumenê, é comprida, tem suas casas perfila-
das em duas ruas paralelas e ocupa toda a extensão 
da ilha. As construções públicas, como escola, posto 
de saúde e posto da Funai, estão localizadas numa 
ponta mais isolada da aldeia.

Antes do contato com a religião evangélica, os 
Palikur distribuíam-se em pequenas aldeias dis-
tantes umas das outras. O crescimento populacio-
nal da aldeia do Kumenê iniciou-se em meados da 
década de 60 com o processo de evangelização e 
posteriormente com a construção de uma igreja da 
Assembleia de Deus nesta aldeia. O Kumenê con-
grega, portanto, vários grupos domésticos que, no 
padrão «mais tradicional», fragmentado espacial-
mente, estariam separados em aldeias diferentes. 

Este tipo de organização espacial também se apre-
senta no Village Espérance - Guiana francesa. Como 
dito anteriormente, o Village Espérance é subdividi-
do em dois: Village Espérance I e Village Espérance II. 

Cada um desses espaços possui seu paytwempu akivara 
(fundador do lugar), o que contribui para pensá-los 
como grupos locais distintos. Por outro lado, a divisão 
corresponde também ao tempo de existência de cada 
uma dessas partes, sendo o Village Espérance I ante-
rior ao Village Espérance II. Esta divisão é também 
marcada pela Igreja presente e predominante em 
cada uma das partes, a Adventista do Sétimo Dia no 
Village Espérance I, e a Igreja Evangélica Assembleia 
de Deus no Village Espérance II.

O Village Espérance I é formado por trinta e quatro 
casas construídas em um mesmo padrão e dispostas 
de maneira mais ou menos alinhada em três ruas 
paralelas. Essas casas, assim como as vinte e duas 
que compõem o Village Espérance II, foram plane-
jadas, financiadas e construídas pelo governo fran-
cês por meio de uma empreiteira. 

Sinalizando a entrada principal do Village Espérance I 
e situada na rua que o atravessa e o conecta ao Villa-
ge Espérance II, divisa-se a pequena sede da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia. Colado à Igreja há um es-
paço vazio, que lembra as praças centrais nas peque-
nas aldeias do Urukauá e que pode ser considerado 
como o centro desta parte do bairro palikur. 

O Village Espérance II foi fundado por membros 
da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Por isso e 
não por acaso, a sede da Igreja está situada numa 
das pontas do Village Espérance II, que, para quem 
vem do Village I é a ponta de entrada desse espa-
ço. Assim como no Village Espérance I e nas aldeias 
do Urukauá, há no Village Espérance II uma praça 
central de chão batido, na qual não há nenhuma 
construção, que é também utilizada pelas crianças 
e jovens para jogar futebol. Novamente, vê-se apli-
cada a mesma lógica de organização espacial dos 
outros lugares palikur. Temos então uma Igreja, um 
espaço central de uso coletivo e uma disposição de 
casas em arruamento. 

Em direção à periferia do Village Espérance, seguin-
do em linha reta até o final do Village Espérance 
II e encostadas a ele, encontram-se quatro mora-
dias e duas casas de farinha. Diferentemente das 
outras casas do Village, essas habitações foram 
feitas pelos próprios moradores palikur e sua dis-
tribuição espacial também é feita em torno a uma 
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praça central. De acordo com um de seus morado-
res, o nome desse espaço seria Village Espérance III.  
De formação mais recente, esse Village Espérance 
não conta com os mesmos recursos urbanos e sani-
tários dos outros dois. 

Para além desse espaço, e com o mesmo tipo de as-
sistência urbana e sanitária do Village Espérance III, 
fica o quartier Savane. Sua localização fica próxima 
a uma das áreas de roças, em um espaço bastante 
grande e ocupado de maneira esparsa, principal-
mente por habitações Palikur e Galibi Marworno. 
Aqui e acolá, encontra-se pequenos agrupamentos 
de casas construídas por seus moradores.

Relações de parentesco

No grupo doméstico observam-se laços de coopera-
ção e obrigação bem definidos, especialmente na 
relação entre genro e sogro. A autoridade do sogro 
sobre seus genros é reforçada pela tendência de 
residência uxorilocal pela qual, após o casamento,  
o genro deve ir morar junto aos sogros. Sendo as-
sim, um genro só muda de status quando casa suas 
filhas, tornando-se um sogro.

A descendência, por sua vez, é determinada pela 
subdivisão da etnia em subgrupos exogâmicos cuja 
filiação se dá pela via paterna, isto significa que,  
os filhos, de ambos os sexos, herdam do pai o nome 
do subgrupo ao qual permanecem vinculados mes-
mo após o casamento. Assim, uma mulher casada 
pertence a um subgrupo, enquanto seus filhos per-
tencem a outro. Os subgrupos vêm sendo chama-
dos de clãs pela bibliografia sobre os Palikur. 

Num passado mais antigo, cada clã falava um idio-
ma distinto, com a redução da população, provoca-
da pela violenta história da relação com os coloni-
zadores, a variedade linguística foi paulatinamente 
desaparecendo, restando apenas o parikwaki, lín-
gua falada pelo extinto clã do sol (Kamuyene). 

Os clãs são referidos a uma origem mítica na qual 
a humanidade encontrava-se dividida em “gen-
tes” ou “povos” diferentes. De um grande núme-
ro de subgrupos reportado pelos documentos his-
tóricos, restam hoje seis cujos nomes são também 

traduzidos para o português e o francês na forma 
de sobrenomes. São estes: Wayveyene ou “gente da 
lagarta” (em português, constituem os sobrenomes 
Ioiô, Orlando, Paulo, Brasil e Hipólito; em francês, 
Norino, Yoyo e Michel); Wakavunyene, “gente do 
esteio” (sobrenome Batista, Leôncio, Flogênio e 
Baptist); Kawakukyene, “gente do Ananás” (sobre-
nome Labonté); Paraymeyene, “gente da piramu-
taba ou bagre” (sobrenome Guiome, Martins ou 
Guiaume e Martin); Wadahyene, “gente da lagar-
tixa” (sobrenome Iaparrá ou Yapara); e Waxiyene, 
“gente da montanha” (sobrenome Antônio Felício, 
Felício, Augusto ou Félicio, Auguste). 

As denominações dos subgrupos por sobrenomes 
portugueses e franceses deveram-se à ação dos 
padres católicos na região que, nos séculos xIx e 
xx, percorriam as aldeias do baixo Oiapoque minis-
trando o sacramento do batismo e, com isso, apli-
cando sobrenomes cristãos. Posteriormente, foi a 
vez dos cartórios de registros de nascimento, regis-
tros necessários para comprovar as nacionalidades 
brasileira ou francesa, manterem os sobrenomes já 
definidos pelos batismos cristãos. A multiplicidade 
de sobrenomes relacionados a um único subgrupo 
é consequência de mal-entendidos e, muitas vezes, 
da má vontade dos encarregados dos registros ci-
vis. A mais recente modificação foi a introdução do 
sobrenome em português do subgrupo (ou clã) da 
mãe, no registro de nascimento da criança, como 
nome do meio, ao modo brasileiro.

Chefia, conselho e liderança

Até os dias de hoje, observa-se o sistema de chefia 
estabelecido pelo SPI na região e sempre reforçado 
pelos órgãos de assistência públicos. As aldeias esco-
lhem um cacique para representá-las, que, em geral, 
é o chefe do grupo doméstico fundador da aldeia 
(paytwempu akivara), seguindo a chefia tradicional. 
Nas aldeias maiores é um pouco diferente, há um 
rodízio na indicação dos caciques, a população os 
escolhe entre os chefes de grupos domésticos, que 
podem ocupar o posto diretamente ou indicar al-
guém relacionado a eles para fazê-lo. Nestas aldeias 
são indicados também um vice-cacique e um conse-
lho formado, em geral, por homens. Ultimamente, 
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Preparação dos clarinetes Tures para o Ritual Aramteman.  ARTIONKA CAPIBERIBE

Ritual Aramteman.  ARTIONKA CAPIBERIBE
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a opção de escolha de caciques tem recaído em ho-
mens mais jovens, escolarizados e que saibam se 
articular bem em português e fora da aldeia. 

São estas “lideranças” que se apresentam como re-
presentantes da “comunidade palikur” nas assem-
bleias indígenas regionais ou em qualquer evento 
fora do âmbito das aldeias. Entretanto, mais recen-
temente, com a fundação de novas aldeias por 
chefes de grupos domésticos – processo que havia 
sido interrompido pela centralização territorial de-
corrente da evangelização pentecostal –, o número 
de caciques aumentou consideravelmente, pulveri-
zando o poder. Atualmente, não se vê apenas uma 
liderança como porta-voz de toda a “comunidade 
palikur”, mas, sim, vários caciques, representando 
suas pequenas aldeias.

Quaisquer decisões que afetem a aldeia são discu-
tidas em reuniões com a totalidade da comunidade 
em questão, quer seja esta representada por uma 
aldeia ou por um conjunto de aldeias. Estas reuni-
ões são geralmente muito longas, dando a opor-
tunidade a quem queira se pronunciar (em geral, 
os homens mais velhos, numa faixa etária acima 
de 40 anos). Mulheres e jovens se manifestam mais 
raramente.

Quando há uma transgressão interna da regra de 
boa sociabilidade, caracterizada principalmente 
por brigas entre afins, furtos e brigas decorrentes 
de traições matrimoniais, os envolvidos são julga-
dos por uma comissão formada pelo cacique, vice-
-cacique e conselheiros. Existe apenas uma pena: 
roçar espaços de uso comum, que varia de grau se-
gundo a gravidade do delito. Quanto mais grave é 
considerada a transgressão cometida, maior a área 
que o acusado terá que roçar.

Em caso de morte por assassinato, o matador é 
exilado da comunidade. O caso mais conhecido 
foi o da morte de um xamã (ihamwi), na década 
de cinquenta, empreendida por quinze homens. 
Vale ressaltar que esta morte marcou o desapare-
cimento da função de xamã no Urukauá. Segundo 
os Palikur, “os homens que mataram o ‘pajé’ foram 
expulsos para bem longe, para o Brasil”.

Concomitante à liderança política do cacicado e do 
conselho, há a liderança religiosa, exercida pelo 
pastor e os obreiros sobre os frequentadores da 
igreja. Cabe ao pastor a boa condução de seu reba-
nho, para que este não se “desgarre”, a conquista 
de novos adeptos e a reintegração na igreja daque-
les que um dia se afastaram.

Pintura facial Kumenê.  ARTIONKA CAPIBERIBE
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Arte e cultura material

A cultura material palikur é rica e diversificada, com-
posta de vários tipos de trançados, cestarias, potes 
de cerâmica, flautas de bambu e ossos de animais, 
carimbos faciais feitos em pequenos blocos de ma-
deira, bordunas, escudos, arco e flecha, cocares de 
variados tipos de penas, bancos cerimoniais, canoas 
etc. São eles os únicos na região que sabem confec-
cionar os grandes potes para wohska (bebida fer-
mentada à base de mandioca, utilizada de modo 
fundamental nos rituais, nos pagamentos de mu-
tirão de roça e nas assembleias políticas) utilizados 
pelos Karipuna e Galibi Marworno, sobretudo na 
realização do ritual regional do Turé. 

Até recentemente, os objetos relacionados aos ri-
tuais tradicionais estavam praticamente fadados a 
desaparecer por conta de sua relação com o mun-
do xamânico, condenado pela religião evangélica. 
Mas isto vem mudando desde a criação do Museu 
dos Povos Indígenas do Oiapoque - Kuahi. Este mu-
seu foi uma demanda conjunta das populações in-
dígenas feita, em 1997, ao grupo de antropólogos 
coordenados por Lux Vidal e ao governo do Estado 
do Amapá, na gestão do governador João Alberto 
Capiberibe. Da proposta de criação do museu, pas-
sando pela elaboração de seu projeto arquitetôni-
co e de gestão, e pelos diversos cursos de capacita-
ção de jovens das quatro etnias - em museologia, 
administração e patrimônio - tudo foi apresentado 
e discutido abertamente nas Assembleias dos Povos 
Indígenas do Oiapoque. Sua construção foi iniciada 
no final de 2001, contudo, nas mudanças de ges-
tões do Estado, deixou de ser prioridade e, entre 
idas e vindas, só foi inaugurado em 2007. 

Desde sua inauguração, o Museu Kuahi, que é adminis-
trado por jovens Palikur, Galibi Marworno, Karipuna e 
Galibi-Kali’na, tem se mostrado um centro significativo 
de difusão do conhecimento sobre as sociedades indí-
genas, abrigando ainda exposições de povos indíge-
nas de outras regiões do Estado e do país, bem como,  
levando seu acervo para outros Estados do Brasil. Este 
é o caso da exposição abrigada pelo Museu do Índio 
no Rio de Janeiro e que é representada no presente 
catálogo: “A Presença do Invisível: Vida Cotidiana e 
Ritual entre os Povos Indígenas do Oiapoque”. 

Pote de wohska (bebida fermentada de mandioca)  
e produção de cestaria.  ARTIONKA CAPIBERIBE
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Cosmologia e mitologia

No plano cosmológico, os Palikur afirmam que a 
criação e estruturação do universo e de tudo que 
faz parte deste é obra do deus cristão. Dizem,  
entre outras coisas, que seus antepassados pensa-
vam o universo composto em camadas, mas hoje 
eles “sabem que o mundo é redondo”. No entanto, 
vários aspectos de sua vida cotidiana revelam que a 
cosmologia tradicional é ainda um norte para eles. 
Isto se vê no modo como conduzem suas relações 
sociais, baseando-se no parentesco e no respeito 
marcado entre gerações nas relações econômicas, 
regidas pela presença dos wahawkri muwok “avós 
da chuva”, que enchem os rios de peixes e marcam 
as atividades do ciclo da mandioca brava; e nas re-
lações políticas. Esta cosmovisão está presente prin-
cipalmente num vasto repertório de mitos.

Os relatos míticos podem ser divididos em duas 
categorias: mitos etiológicos - que versam sobre o 
surgimento dos Palikur e suas relações, seja com o 
meio ambiente, seja com outras etnias da região -, 
e aqueles que falam de relações estabelecidas en-
tre humanos e não-humanos as quais se passam 
num trânsito entre o mundo terrestre (nosso mun-
do) e o “outro mundo”, o pahakap, que fica localizado 
em paralelo ao nosso mundo, nos planos celeste, sub-
-terrestre e/ou sub-aquático. Nele habitam: os espíritos  
auxiliares do xamã, como os imawi, espíritos das 
montanhas, e os imusri, espíritos poliglotas; espíri-
tos agressivos, como os uruku, comedores de cadá-
ver, chamados em português de lobisomens; e os 
wahawkri, seres cronologicamente anteriores aos 
outros, maiores e mais fortes que estes, fundadores 
de alguma espécie animal ou fenômeno da nature-
za, que são vistos como dominadores e mestres de 
suas crias. No pahakap, cobras-grandes, mapingua-
ris, urubus de duas cabeças, onças, gaviões gigan-
tes etc. vivem em suas formas humanas e somente 
quando vem ao nosso mundo é que elas colocam as 
vestes animais (ou zoomorfas).

Os mitos costumam ser apontados como parte de 
um universo de conhecimento relegado ao passa-
do. Frequentemente são chamados de “histórias 
dos antigos, “histórias de antigamente”, “histórias 
de muito tempo atrás”. Entretanto, quando são 

contados, em certas passagens o narrador pode de-
ter-se e afirmar que o fato em questão é real e ain-
da ocorre atualmente, denunciando, desta feita,  
a posição ambígua ocupada pelos mitos na cosmo-
visão palikur. É justamente esta ambiguidade que 
tem permitido o convívio da mitologia indígena 
com a religião cristã, o que não ocorre com os ritos, 
que não podem ser ambíguos e por isso sofrem um 
cerceamento constante a ponto de praticamente 
não serem mais realizados no Urukauá. Mas, é pre-
ciso que se diga que, embora este “conhecimen-
to” que aparece nos mitos e rituais palikur não seja 
integralmente vivido no cotidiano contemporâneo 
(pelo menos não do lado brasileiro da fronteira), 
ele é vivenciado num sentido lato, pois é parte da 
cosmologia que explica o mundo e os humanos, 
aquilo que funda e fundamenta a vida palikur.

O universo mítico aparece então dividido em três ca-
madas: o plano subterrâneo e subaquático, chamado 
de “mundo do fundo”, o plano terrestre e o plano 
celeste. O primeiro, como apontam suas designações, 
encontra-se logo abaixo da superfície da terra e no 
fundo dos rios. A posição em paralelo com o nível 
terrestre facilita o contato entre os dois mundos, con-
dição para a existência do mundo mítico, uma vez 
que este plano só possui sentido em conexão com o 
mundo dos humanos. A representação da passagem 
entre os dois mundos é física: nos relatos, há sempre 
um mergulho nas águas ou um “buraco” no nível 
terrestre, que permite o deslocamento da história e 
seus personagens de uma esfera a outra ao longo da 
narração. A mudança de um plano a outro é marcada 
pela transformação dos seres sobrenaturais, que, no 
seu mundo, possuem forma humana, mas, para subi-
rem ao plano terrestre, precisam “vestir-se” com um 
“casaco” que lhes confira forma animal.

No plano terrestre, vivem os seres humanos, as 
plantas, os animais e também os seres sobrenatu-
rais. A constituição deste plano possui uma topo-
grafia análoga à Terra atual. Entretanto, as loca-
lizações geográficas são fluidas e variam de uma 
narrativa a outra. 

Por fim, o plano celeste. Num primeiro momento, 
ele parece ser um espaço dominado exclusivamente 
pelo universo cosmológico cristão – representado 
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como o Éden, habitado pela trindade e reservado 
aos eleitos, àqueles que “aceitarem Jesus” antes 
do “fim dos tempos”. Em contraposição aos outros 
domínios, à primeira vista, o céu parecia configurar 
um vazio mitológico. Mas, ainda que de maneira 
fragmentária, alguns aspectos da cosmologia indí-
gena permanecem ocupando espaço neste domí-
nio. Além disso, o espaço para além do céu é o ter-
ritório dos wahawkri muwok “avôs da chuva” cuja 
representação visual são constelações estelares.

Nimuendaju, em 1926, apontava a existência de 
três céus: Inoliku, o mais baixo dos três, Mikene e 
Ena. Logo acima do primeiro, havia um céu especial, 
Yinoklin, habitado pelos Yumawali, espíritos (ou 
demônios, como são chamados por Nimuendaju) 
das montanhas (1926:46-47). 

Esta mesma divisão do céu em camadas aparece 
na fala de um informante, no entanto, ao invés 
de três céus, haveria seis. Dentre estes, só dois pos-
suem moradores destacados: no segundo céu, vive 
o urubu-rei de duas cabeças, e, no sexto, está Jesus 
Cristo, aguardando os eleitos “no Éden celeste fei-
to de ouro”. As demais camadas são apresentadas 
como “vitrines” do purgatório, nas quais se veem 
as almas daqueles que não vão alcançar a vida 
eterna. Estas almas possuem corpo humano até o 
pescoço, que se apresenta vestido com uma túnica 
branca, e cabeça de animal (macaco, jacaré, etc.).

Talvez por ser importante para a visão de mundo 
cristã, o céu tenha sido apropriado de maneira 
mais categórica, resultando na atual configuração: 
uma mistura de cosmologias cristãs e indígenas.

Rituais e cantos

Os rituais palikur envolvem a participação conjunta de 
homens e mulheres. A condução da festa é determina-
da pelo instrumento que é predominante no evento. 
O ritual kayka aramteman, dança de clarinetes ou turés, 
como são regionalmente conhecidos estes instrumen-
tos, e o ritual kayka sabbugman, dança do tambor, são 
ambos conduzidos por homens; se o som for feito pe-
los maracás de cabo comprido (kayka wawahmna) são 
as mulheres que determinam o compasso da festa. 

Antigamente, antes da influência da religião cristã 
entre os Palikur, um dos principais motivos para a 
realização de um ritual era a despedida do morto. 
Naquele tempo, o corpo do morto não era enterra-
do, mas moqueado, seus ossos eram colocados den-
tro de um vaso de cerâmica que permanecia na casa 
do finado durante um ano. Só após a cerimônia de 
despedida é que os ossos eram enterrados. Também 
havia rituais de iniciação, que marcavam a passagem 
para a vida adulta das meninas, quando da primei-
ra menstruação, e dos meninos, quando estes che-
gavam à puberdade. As festas podiam também ser 
demandadas por um espírito como pagamento pela 
cura de um doente, intermediada pelo xamã. 

As músicas dos rituais não são cantadas em parikwaki, 
mas sim em kiyaptunka, a língua dos antigos. Há tam-
bém alguns cantos realizados em línguas que se atri-
buem a determinados clãs. A tradução dos cantos é 
muito difícil de fazer, pois as línguas em que foram 
criados estão, há muito tempo, em desuso. 

Todos os cantos são criações únicas dos ihamwi (xa-
mãs), inspirados por espíritos ou “seres do outro 
mundo”, que se revelam seja por meio de sonhos, 
em processos de cura, no meio da mata ou mes-
mo durante um ritual. O espírito para o qual está 
sendo realizado o ritual é nomeado no canto e a 
explicação sobre o significado deste só pode ser 
dada pelo seu criador, o ihamwi. A letra das mú-
sicas é formada, geralmente, por uma única frase 
que é repetida inúmeras vezes, informando apenas 
a fonte da inspiração. É isto que se vê nos cantos 
abaixo transcritos e traduzidos, os quais foram ex-
plicados por pessoas que haviam ou testemunhado 
o momento de sua criação, ou conheciam os xamãs 
que os haviam cantado pela primeira vez.
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Wakahgo - Wakar gavhaukri -  
O avô das garças

Dança de turé / Kaika aramteman

Kiyaptunka  Parikwaki   Português    

Wakahgo, wakahgo, 
wakahgo  

Wakar gahawkri,  
wakar gahawkri,  
wakar gahawkri

Avô da garça,  
avô da garça,  
avô da garça                           

Wakahgo, wakahgo 
Iumahge    

Ku kiney wakar  
gahawkri ayge,  

wakar axne    

Onde o avô da 
garça está, a garça 

está comendo

teia, teia, teia, teia teia, teia, teia, teia teia, teia, teia, teia

Apresentacao de Kayka Aramteman na festa da cidade de Saint-Georges.  ARTIONKA CAPIBERIBE

“Esse canto foi criado pelo ihamwi; ele viu no sonho a sucuri de três cabe-
ças, as cabeças parecem o bico da garça. A sucuri cuida das garças, como 
a gente cuida dos pintinhos, ela é o avô das garças. O ihamwi está dirigin-
do o barco dele, o barco dele é a sucuri, o ihamwi toma conta da sucuri.  
O ihamwi para o barco dele no campo, próximo a um lago e onde 
ele para, as garças aparecem; elas vêm comer”. (Explicação: Wet / 
Tradução: Nenélio Wakavuyene).
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Wanahwanah pohko - Wanawanah parauhokwano - 
A gaivota do mar

Música de sentar para tomar wohska / Batamnevri

Kiyaptunka  Parikwaki  Português

Weyo wanah  
wanahwanah pohko 

Kamu, 
wanahwanahyono  

parauokwano

Sol, mulher gaivota 
do mar 

Weyo wanah wa-
nahwanah pohko 

Kamu, 
wanahwanahyono  

parauokwano

Sol, mulher gaivota 
do mar

Weyo wanah wa-
nahwanah pohko 

Kamu, 
wanahwanahyono  

parauokwano

Sol, mulher gaivota 
do mar

“Essa mulher-gaivota é um ser encantado. Quando ela está vestida 
com a roupa dela, parece uma gaivota do mar, quando tira a roupa, 
vira uma mulher. Esse canto é um sonho do ihamwi. No sonho, ele 
viu a gaivota no mundo dela, no mar do mundo dela, quando acor-
dou fez uma dança e cantou a música, porque já a havia escutado 
e aprendido no sonho. Tem uma hora da festa que o ihamwi chama 
wanahwanah, a gaivota, ele está chamando o homem que fez o banco 
da gaivota; esse homem vai sentar no banco e receber o pagamento do 
banco em wohska. Só o ihamwi pode ver a gaivota, a gente não a vê”. 
(Explicação: Wet / Tradução: Nenélio Wakavuyene).

Os cantos também permitem entrever a história da região. Alguns 
falam de “seres do outro mundo” que são frutos das relações entre 
os palikur e os negros, que se dão desde o período da escravidão.

Ritual Aramteman, distribuição de woshka.  ARTIONKA CAPIBERIBE
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Mekohro Kayeparo - Atiwi avurine pakir -  
Negro cuidando do porco

Dança de turé / Kaika aramteman

Kiyavuyhka Parikwaki Português

Mekohro, Mekohro 
kayepare

Atiwi, atiwi  
avurive pakir

Negro, negro  
cuidando do porco

Mekohro, Mekohro 
kayepare

Atiwi, atiwi  
avurive pakir

Negro, negro  
cuidando do porco

teia, teia teia, teia teia, teia

Mekohro, Mekohro 
kayepare

Atiwi, atiwi  
avurive pakir

Negro, negro  
cuidando do porco

teia, teia teia, teia teia, teia

Mekohro, Mekohro 
kayepare

Atiwi, atiwi  
avurive pakir

Negro, negro  
cuidando do porco

teia, teia teia, teia teia, teia

“O negro desse canto não é daqui desse mundo, o ihamwi que viu ele. 
Mekohro está cuidando do porco. Mekohro ouviu a notícia que o dono 
dele, o ihamwi, está fazendo wohska; quando ele saiu onde o ihamwi tá 
fazendo wohska, foi que nem o relâmpago do trovão, dançando e ilumi-
nando a festa. Ele tá dançando com o ihamwi; quando deu meia-noite, ele 
voltou a olhar o porco dele, ele é o dono do porco, qualquer tipo de por-
co, caititu, queixada”. (Explicação: Wet / Tradução: Nenélio Wakavuyene).

Apresentação de Kayka Aramteman na  
festa da cidade de Saint-Georges.  

ARTIONKA CAPIBERIBE
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Galibi Kali’na: história do contato e aspectos contemporâneos

Lux Boelitz Vidal

Mesmo sendo provenientes de Maná, na Guiana 
Francesa, os índios Galibi se consideram brasileiros. 
É a nacionalidade que abraçaram e dizem nunca 
querer sair das terras que ocupam no Oiapoque. 
Nos anos 1950 e 1960, em várias ocasiões, as auto-
ridades francesas tentaram convencê-los a voltar 
para a Guiana, mas eles nunca aceitaram a proposta.  
A história da migração deste grupo para o Brasil, 
após desentendimentos com parentes afins na al-
deia de origem, é uma saga bastante peculiar. Bem 
recebidos, na sua chegada, pelas autoridades brasi-
leiras, sempre gozaram do apoio dos funcionários do 
SPI, como Eurico Fernandes, primeiro inspetor deste 
órgão na região e Expedito Arnaud, antropólogo do 
Museu Goeldi, assim como da amizade dos militares 
estabelecidos em Clevelândia do Norte. Por essas ra-
zões, suas terras foram rapidamente homologadas.

Nome 

Galibi é a autodenominação do grupo que vive no 
rio Oiapoque e dos índios do mesmo povo que vi-
vem na Guiana Francesa, especialmente nos rios 
Maroni e Mana. Na Guiana Francesa, atualmente 
eles se definem como Kali’na Tilewuyu com o in-
tuito de recuperar uma identidade mais específica, 
sendo Galibi uma designação genérica que era uti-
lizada pelos europeus para se referir aos povos de 
fala caribe do litoral das Guianas. Hoje, os Galibi do 
Oiapoque se assumem também como Galibi Kali’na 
em contraposição aos Galibi Marworno do rio Uaçá, 
com os quais não possuem nenhum parentesco.

Língua 

Os Galibi Kali’na mais velhos mantinham parcial-
mente a sua língua original. Pessoas mais jovens, 
especialmente filhos de pais galibi e não-galibi, não 
falam mais a língua, mesmo quando a entendem. 
Na escola, as crianças apenas estudam o português, 
língua de uso cotidiano tanto na aldeia como na ci-
dade. Por essa razão, no Brasil a língua Kali’na tende 
a desaparecer, mas não na Guiana Francesa, onde os 
Kali’na são numerosos e continuam a usá-la entre si. 

Os Galibi Kali’na no Brasil falam também o patoá, 
língua crioula utilizada no contato com as outras 
etnias da região. Os mais velhos falavam o francês 
porque foram alfabetizados e educados nesta lín-
gua. Alguns entendiam um pouco de patoá holan-
dês, falado no Suriname.

Comparados aos Karipuna e Galibi Marworno, que fa-
lam o patoá enquanto língua nativa, eles se conside-
ravam, assim como os Palikur, índios verdadeiros, por 
possuírem uma língua indígena. Questionavam o fato 
de o patoá ser considerado uma língua «nativa» pelos 
índios do Uaçá, lembrando que, na escola de freiras 
de Saint Joseph de Cluny, na Guiana Francesa, quem 
falava patoá recebia um castigo. Lá, apenas as línguas 
indígenas e o francês eram permitidos. Atualmente, 
esta maneira de se perceber e de perceber os outros 
povos indígenas da região mudou bastante.

Localização 

A única aldeia dos Galibi Kali’na do Oiapoque, São 
José dos Galibi, permanece onde foi instalada em 
1950, quando o grupo chegou à área. Localiza-se 
na margem direita do rio Oiapoque, logo abai-
xo da cidade de Saint Georges, entre os igarapés Sr. e Sra. Lod.  LUx VIDAL
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Morcego e Taparabu. De voadeira, a viagem entre 
a cidade de Oiapoque e a aldeia é de mais ou me-
nos 30 minutos. A aldeia localiza-se em um trecho 
de terra firme cercado de roças familiares e mata. 
Ocupa uma área muito arborizada e bem cuidada, 
onde se encontram as casas, pomares e as instala-
ções do Posto da Funai, enfermaria e escola.

Demografia 

Sabe-se que em 1950, quando o grupo chegou ao 
Brasil, ele contava com 38 pessoas. Posteriormente, 
algumas famílias voltaram para sua aldeia de ori-
gem, no rio Maná, na Guiana Francesa. Com o pas-
sar do tempo, alguns dos filhos dos Galibi Kali’na 
instalados no Brasil estudaram fora da aldeia e aca-
baram se instalando em cidades como Oiapoque, 
Belém e Brasília sem, porém, perder contato com 
seus parentes na aldeia.

Em 1990, a aldeia São José dos Galibi contava com 
28 pessoas. Mas, em 2004, já somavam 46, e em 
2011, de acordo com o levantamento da Secretaria 
Especial de Saúde Indígena - SESAI, eram 81 pes-
soas repartidas em doze famílias. Este aumento 
deve-se ao fato dos Galibi Kali’na terem acolhido 

em suas terras famílias Galibi Marworno e Palikur, 
em sua maioria provenientes da aldeia Flexa, no 
rio Urukauá. Estes se instalaram em uma área um 
pouco afastada, na ponta norte da aldeia. Graças 
a esse aporte de famílias indígenas não Kali’na,  
a aldeia ficou mais alegre e dinâmica, há mais ro-
ças e produção agrícola, mais pesca e caça. A escola 
tem um bom número de alunos e as professoras 
são as netas de José Jean-Jacque, um dos fundado-
res da aldeia. O campo de futebol, que ficou alguns 
anos abandonado por falta de jovens, é novamen-
te o palco de jogos e competições regionais. Este 
aumento demográfico é devido à generosidade de 
Geraldo Lod em ajudar famílias que estavam sem 
lugar para morar e foi uma maneira de dinamizar a 
vida na aldeia São José dos Galibi.

Migração para o Oiapoque 

Os Galibi do Oiapoque provêm das aldeias do rio 
Mana, na Guiana Francesa, Couachi e Grand Village. 
Seu chefe, Gérard Lod, nasceu na Pointe Isère. 

Em 1950 Gérard Lod chegava ao Brasil com mais trinta 
e oito pessoas de sua família, devidamente autoriza-
do pelo governo brasileiro para se instalar no Brasil.

Sr. Lod.  LUx VIDAL
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Sr. Geraldo Lod numa assembléia.

Na página ao lado, ceramista, mãe do Sr. Geraldo Lod.

Sr. Lod.
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As justificativas para migrar vão se diversificando 
com o passar do tempo, mas a razão profunda, no 
caso deste grupo Galibi Kali’na, não foi a guerra 
nem a fome nem a pressão dos brancos, mas sim 
um desentendimento grave entre parentes afins. 
Segundo o Sr. Lod, havia uma outra razão que era, 
naquela época, poder realizar um sonho de infân-
cia, a vontade de viver em um lugar que, na esco-
la, lhe havia sido descrito como “Le pays des vrais 
indiens”, por um professor francês. Numa outra 
ocasião o Sr. Lod contou que um gigante canibal, 
muito presente nas narrativas Galibi-Kali’na, teria 
fugido para o sul, em direção ao Brasil, e ele achava 
interessante saber por onde esse monstro andava e 
que fim teria levado. Finalmente, não estava satis-
feito com o sistema de educação desenvolvido pe-
los franceses junto aos índios na Guiana, mais um 
motivo para migrar.

Na verdade, tudo começou em 1948 quando Gérard 
Lod, acompanhado de um primo seu, chega em Saint 
Georges de l’Oyapock e em seguida em Oiapoque, 
cidade situada do lado brasileiro do rio. Através do 
contato com um funcionário do Serviço de Proteção 
aos Índios, os dois Galibi conseguem viajar em um 
voo da FAB até Belém. Lá são recebidos, no próprio 
aeroporto, pelo então inspetor Eurico Fernandes, 
chefe do SPI, que lhes dá as boas vindas, em fran-
cês, e a quem expõem o motivo de sua viagem, isto 
é o desejo de migrar para o Brasil. Segundo o Sr. 
Lod, Eurico Fernandes se afastou alguns instantes 
para conversar com as autoridades e poucos minu-
tos depois já estavam liberados e andando pelas 
ruas da cidade.

Lod tinha uma vontade: visitar a praça Brasil onde 
havia e há, até hoje, uma bela estátua de um ín-
dio com arco e flechas na mão e um cocar na ca-
beça, figura nunca esquecida e que ele havia visto, 
em uma ocasião, num cartão postal colorido, em 
Couachi, sua aldeia.

Após 15 dias de permanência em Belém, os Galibi 
detêm para eles e suas famílias a autorização for-
mal para se instalar no país. Ficou ainda combinado 
que a viagem se efetuaria num cargueiro brasileiro 
e sem nenhum custo para os índios.

Satisfeitos, Gérard Lod e seu primo voltam a Maná. 
Chegando em Couachi, na aldeia, contam aos fami-
liares suas aventuras e o resultado de sua missão. 
Todos concordam em migrar e seguir o seu líder.

No dia da partida, no entanto, o governador de 
Caiena não autoriza o grupo a embarcar no na-
vio brasileiro. Desde então, decididos mais do que 
nunca a deixar a Guiana, os Galibi dissidentes se 
empenham, durante mais de um ano, na constru-
ção de três grandes canoas a vela.

Finalmente, em junho de 1950, após carregar as na-
ves de víveres e água, os Galibi descem o rio Maná, 
onde ainda se despedem de amigos e parentes e 
depois saem pelo oceano em direção ao Brasil.

Em cada porto são saudados por uma multidão de 
curiosos e os gendarmes e douaniers ficam, literal-
mente, a ver navios, não podendo mais fazer nada 
para impedir o grupo de partir.

No dia 13 de agosto de 1950, eles se instalam no 
lugar escolhido, às margens do rio Oiapoque, onde 
vivem até hoje. Cada família limpou uma parcela 
de terra para construir uma casa. Em compensação, 
passaram um 15 de agosto muito tristes e deprimi-
dos, era o dia da grande festa na aldeia em Maná. 
Mas as mulheres plantaram as sementes e seis me-
ses depois tudo estava bem, já tinham suas roças e 
as dificuldades haviam acabado.

Situação atual

Após o falecimento dos mais velhos, o grupo manteve 
poucos contatos com os Kali’na da Guiana Francesa. 
Entretanto, gostavam de receber notícias de lá, espe-
cialmente de parentes e amigos, muitas vezes trans-
mitidas por um programa de rádio em Caiena.

Os Galibi Kali’na da aldeia São José dos Galibi sem-
pre mantiveram uma atitude de autonomia, mas 
de bom relacionamento com a Funai. Eles esco-
lhiam e avaliavam os funcionários que trabalha-
vam na aldeia. O Sr. Lod, seus filhos e outros habi-
tantes da aldeia participam regularmente de todas 
as Assembleias dos Povos Indígenas do Oiapoque, 
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enquanto representantes de sua etnia e membros 
plenos de um conjunto de povos que compartilham 
o mesmo território, os mesmos problemas e anseios. 
É nessas ocasiões que cada povo coloca suas ques-
tões, que são discutidas e resolvidas em conjunto.

Os Galibi Kali’na participam também, com os Kari-
puna, Galibi Marworno e Palikur, de movimentos 
políticos e reivindicatórios importantes para os po-
vos indígenas do Oiapoque.

Se todos os Galibi Kali’na possuem um bom grau 
de instrução, o Sr. Lod se destaca pela capacidade 
e curiosidade intelectual, seus conhecimentos, e o 
rigor de suas opiniões e posicionamentos. Estudou 
até o Certificat d’Études, o que corresponde ao nosso 
primeiro grau completo e foi durante dez anos enfer-
meiro formado no hospital penitenciário de Saint 
Laurent, atuando em aldeias indígenas de Maná.

Seu filho mais jovem foi presidente da APIO (Asso-
ciação dos Povos Indígenas do Oiapoque) e ocupa, 
atualmente, um posto de chefia na FUNAI local. Os 
dois filhos mais velhos são militares, com uma car-
reira bem sucedida na marinha e na aeronáutica. 
As quatro filhas viveram durante vários anos com 
famílias de oficiais de Clevelândia, se deslocando 
com elas para Belém, Brasília e São Paulo, estudan-
do e trabalhando, antes de voltar ao Oiapoque. 
Hoje, vivem em Oiapoque, onde trabalham como 
funcionárias do estado, e passam os fins-de-semana 
e férias na aldeia. 

Atualmente, diferente das épocas passadas, os Galibi 
Kali’na mantêm pouco contato com os militares de 
Clevelândia ou com as pessoas de Saint Georges ou 
Tampac, uma aldeia Saramaka, na margem francesa 
do rio Oiapoque.

O aumento crescente da população do município de 
Oiapoque tem provocado diversos tipos de pressão 
sobre a Terra Indígena Galibi, como o descarte de re-
síduos sólidos e poluentes nas águas do Rio Oiapoque 
e a pesca ilegal, além de já terem sido registradas 
ocorrências de roubo de voadeiras e motores de 
popa, provocando insegurança entre os indígenas. 
Essa pressão externa tem tornado necessária a inten-
sificação das ações de vigilância e fiscalização do ter-
ritório, assim como a formação de indígenas e aquisi-
ção de novos equipamentos e materiais para esse fim.

Situação das terras 

As terras ocupadas pelos Galibi Kali’na correspon-
dem basicamente ao território onde se localiza-
ram em 1950. Demarcadas, elas constituem a Terra 
Indígena Galibi com uma superfície de 6.889 hecta-
res, conforme a portaria nº 1.369/E, de 2/08/1962. 
A homologação administrativa e a publicação no 
Diário Oficial é de 22/11/82. Ariramba, uma aldeia 
karipuna, no rio Oiapoque, também foi incluída na 
reserva Galibi e localiza-se nas proximidades da vila 
não indígena Taparabu. As relações com os Galibi 
Kali’na são de boa vizinhança, mas pouco contato.

Na década de 2000, Gregório Lod era o chefe de 
posto da FUNAI das Terras Indígenas do Baixo 
Oiapoque, que incluía além da aldeia São José 
dos Galibi e Ariramba, as aldeias Karipuna e Galibi 
Marworno, Uahá e Kunanã, da Terra indígena 
Juminã, o que o levou, por razões administrativas, 
a conhecer melhor índios de outras etnias da re-
gião e a defender seus interesses.

Hoje, desde 2011, com a reestruturação da FUNAI 
não existe mais o cargo de Chefe de Posto.
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Cosmologia 

As crenças religiosas manifestam-se de forma diver-
sa nos diferentes grupos da bacia do rio Uaçá. Além 
das práticas religiosas indígenas, entre os Karipuna 
e Galibi Marworno prevalece um catolicismo po-
pular, acrescentado de uma vertente progressista, 
engajada, devido à influência do Cimi (Conselho 
Indigenista Missionário), pelo menos até recente-
mente. O catolicismo dos Galibi Kali’na, há séculos 
incorporado às suas crenças e práticas, é da chama-
da linha tradicional.

O xamanismo continuava vivo até a década de 60, 
sendo os pajés galibi kali’na reputados e conhe-
cidos entre todos os povos indígenas do Amapá e 
das Guianas, assim como também o eram os seus vi-
zinhos, na outra margem do Oiapoque, os negros 
Saramaká de Tampac. Atualmente, entretanto, não 
há mais pajé atuando no grupo. Os emblemas do úl-
timo pïyei (pajé), o pakará (cestaria) e o maracá, estão 
devidamente guardados na aldeia. Porém, as cren-
ças relativas ao universo xamanístico não se extin-
guiram. Mais de uma vez, os Galibi Kali’na afirma-
ram que, comparados aos dos outros grupos, seus 

xamãs eram “verdadeiros” e competentes. O Sr. Lod 
descreve minuciosamente os rituais de iniciação, as 
sessões de cura e de contato com os espíritos. Estes 
se dividem em duas categorias, os que vêm do alto, 
do céu, os anjos da guarda, sempre bons, e os espíri-
tos da floresta e da água, perigosos, com os quais é 
preciso negociar. Nestas ocasiões, quem age é o espí-
rito do xamã, preparado para esta tarefa, nunca ele 
mesmo, apenas um homem comum. Para os Galibi 
Kali’na do Oiapoque, Deus fez tudo, sabe tudo e do-
mina tudo, enquanto o xamã, por melhor que seja, 
apenas possui uma visão parcial e contextual do 
mundo, podendo sempre ter o seu caminho “fecha-
do” por outro xamã mais poderoso. “Primeiro vem 
Deus, depois o maracá”.

Antigamente, dizem os Galibi Kali’na, os espíritos 
dos homens e dos animais, que eram gente no seu 
mundo, se comunicavam. Mas agora isso acabou. 
Segundo o Sr. Lod, em algum momento “alguma 
coisa aconteceu”, houve uma ruptura e hoje eles 
não se comunicam mais. Isto teria acontecido de-
vido à incompreensão dos colonizadores europeus 
com relação à sabedoria dos índios. Uma perda e 
uma pena, segundo ele. 
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Entretanto, os Galibi Kali’na continuam acreditan-
do que tudo na natureza tem dono, os animais e as 
plantas. Por isso agem com cuidados especiais nas 
suas atividades predadoras de caça, pesca e derru-
bada de árvores. Ou, como dizem em francês, “il ne 
faut pas les vexer”, maneira delicada de caracterizar 
as negociações que se travam entre os diferentes 
domínios do cosmos.

História de Epa’ kano

Epa’kano é uma narrativa sobre o conhecimento 
e a experiência xamânicas. É um evento que real-
mente aconteceu em um momento histórico per-
turbado pelo contato com os europeus, quando 
os xamãs kali’na tentam ressuscitar os mortos, os 
antigos. Percebe-se que há nas várias versões desse 
evento, mas especialmente nesta versão contada 
pelo Sr. Geraldo Lod, o encontro de uma espiritua-
lidade xamânica e a religião cristã. (Vide para mais 
detalhes sobre esse episódio em G. COLLOM, 2000)

“Epa’kano, essa palavra significa aparecer, um mila-
gre. Foi em Maná que aconteceu, num lugar chama-
do Ulemali unti em Galibi, pois, havia ali uma árvore 
de tawari.Era época de verão. Havia um payê, um 
xamã que derrubava o mato para fazer sua roça.
Bem perto de onde ele trabalhava, havia pequenas 
aves txicuã, pitxa em Galibi, de cor marrom, grita-
vam: pitxa, pitxa. O xamã lhes disse: “Falem clara-
mente, pois não entendo nada. Quero saber o que 
vocês anunciam, sejam notícias boas ou ruins, mas 
assim não entendo nada. Um pouco cansado, o ín-
dio senta, para um pouco, e olha em frente, quan-
do vê chegar um homem muito bonito. Ele lhe diz 
bom dia. O homem lhe pergunta: “O que o senhor 
está fazendo?”. “Preparo minha roça”. O homem 
diz: “Quem falava com os txicuã era eu”, acrescen-
tando: “Venho anunciar uma boa notícia, sou o 
mensageiro de Deus”, nosso criador Kekanamon, o 
criador, aquele que faz tudo. “Largue sua roça, pois 
uma boa coisa lhe acontecerá.” O homem segurava 
na mão uma cabaça pequenininha, uma pequena 
cuia, kuwai, em Galibi. Eles se sentaram e conversa-
ram. O homem ia lhe contar tudo que iria aconte-
cer. “Experimente um pouco de meu caxiri”, disse 
ele. O índio estranhou: ”Porque oferecer tão pouco 

quando estou com tanta sede?”. O homem parece 
entender o que ele pensa. O índio começa a beber, 
mas o caxiri não se esgota até seu estômago estar 
cheio. Era um caxiri feito com banana, bem doce. 
Em seguida o homem lhe diz: “O senhor pode aban-
donar o trabalho e voltar para casa”. Chegando ali, 
sua mulher, como de costume, tinha preparado 
comida para ele, mas o índio lhe diz: “Não vale a 
pena, não sinto nem fome, nem sede”. A mulher 
não falou nada, mas se perguntou o que tinha 
acontecido a seu marido. O índio foi tomar banho 
e, depois, pegou seu tawari, enrolou tabaco e fu-
mou cigarros. Um pouco mais tarde, ele colocou sua 
tocaia em ordem.À tarde, ele falou para a mulher: 
“Vai avisar o pessoal da aldeia, todos precisam ficar 
calmos, sem fazer nenhuma bagunça e os cães pre-
cisam permanecer amarrados”. Depois ele lhe disse: 
“Você vai ficar aqui e ouvir o que vai acontecer”. 
Por volta de seis horas da tarde, o índio entrou em 
sua tocaia. Ele sacudiu o maracá, mas, já ao primei-
ro barulho, seus espíritos manifestaram presença. 
Eles anunciam: “Aquele que você encontrou em sua 
roça está chegando”. A mulher ouve o que os espí-
ritos dizem e os índios se aproximam, reúnem-se lá 
fora para ouvir o que se diz. Chega o homem que o 
índio tinha encontrado na roça, mas os outros não o 
enxergam. Ele entra na tocaia e explicou tudo para 
o xamã e, lá fora, os outros ouviam. Isso aconteceu 
no primeiro dia e ele ainda não apareceu perante 
os outros índios. Na segunda noite, chegaram de lá 
de cima dois outros homens, três homens na ter-
ceira noite e quatro na quarta noite. Foi então que 
eles apareceram perante os outros índios. Eles con-
versavam com as pessoas da aldeia, mas mantendo 
distância, pois eram puros. Depois, outros desceram 
ainda. Na terra, os homens não precisavam mais 
trabalhar, nem caçar, o caxiri preparado nunca se 
esgotava. Havia sempre o que comer.

Uma escada que alcançava o céu podia ser vista e 
havia uma bandeira, um tipo de estandarte que 
ia até o chão, com franjas douradas, e brilhava 
como o sol ao amanhecer. Esta escada era como 
um exemplo para mostrar como se sobe lá em 
cima. Um exemplo para as pessoas que não sabem 
ler nem escrever, para explicar. Aqui [na terra] 
era sempre festa, uma festa que nunca termina-
va. Logo a boa notícia se espalhou por todas as 

O PAÍS SOB AS ÀGUAS - GALIBI KALI’NA: HISTÓRIA DO CONTATO E ASPECTOS CONTEMPORâNEOS



117

aldeias, de norte a sul. Índios de todas as raças 
chegavam de lugares distantes. Havia gente de 
Sinnamary, Kourou, outros eram do Suriname e 
da Guiana Inglesa, Aruak também.Isso chamava-
-se Epa’ kano, a ressurreição dos mortos, dos pu-
ros. Epa’ kano é uma aparição, os mortos voltavam.  
A avó de meu avô, de Ougabo, viu tudo, ela assis-
tiu a tudo. Essa avó se chamava Kouta Ikewe. Era 
moça então. Ela nos contou tudo. Aos domingos, 
segundo ela disse, não havia festa, somente expli-
cações. Entre os homens que desceram havia um 
homem que usava uma roupa branca e que tinha 
uma longa barba. Ele explicou o que acontecia no 
céu, o que acontece àquele que praticou o mal na 
terra, àquele que praticou o bem, àquele que co-
meteu incesto. Ele explicava tudo para os índios. 
Ele falava do fogo eterno, do inferno.

O homem de roupa branca era Jesus, o Bom Deus 
em pessoa. Ele estava ali no meio dos outros. O índio 
xamã, aquele que tinha encontrado em sua roça o 
primeiro dos homens que vieram de cima, permane-
ceu na tocaia fazendo um regime, sem comer e sem 
beber para poder se metamorfosear como fazem as 
baratas, como se tirasse uma camisa para se trans-
formar em pessoa pura e não morrer mais. 

Porém, tudo terminou. Uma mulher daqui da terra 
tirou uma franja do estandarte para amarrá-la na 
ponta de seu sepu, um ornamento que as mulheres 
amarram em torno das pernas, entre o joelho e o tor-
nozelo. Quando o Bom Deus percebeu o sacrilégio, 
ele se zangou, pois o estandarte não era uma coisa 
daqui, dos humanos, não podia ser tocado pelos hu-
manos impuros. Nisso todos os homens de lá em cima 
desapareceram e até a escada sumiu. Antes de par-
tir, o homem com a roupa branca lhes disse: “Eu vou 
castigá-los”. Depois desse episódio, os índios reuni-
dos foram embora nas canoas, fugiram, se esconden-
do durante o dia e viajando à noite. O xamã, na sua 
tocaia, não chegou a se transformar em alma pura, 
isso quase aconteceu, mas ele não conseguiu. O Bom 
Deus enviou o demônio da escuridão. Antigamente 
o lugar onde esses fatos ocorreram era considerado 
lugar nefasto. Meu pai me contava que, quando al-
guém se aproximava dali, ia devagar, falava baixinho. 
Mas agora tudo está bem. O lugar onde aquilo acon-
teceu chama-se Kubari em crioulo.

Festas 

O calendário de festas não corresponde ao dos 
Karipuna ou Galibi Marworno. Não festejam o Divino 
Espírito Santo, como os Karipuna, e nunca foram 
adeptos do Turé indígena, segundo eles um ritual dos 
povos da floresta (de la brousse) e não dos povos do li-
toral (de la côte). Antigamente as grandes festas eram 
os ritos funerários ou do fim do luto, o epekotono, que 
reuniam muitos dos grupos locais, onde se destacavam 
os cantos femininos e os tocadores de tambor. 

Hoje, a maior festa é celebrada no último dia do 
ano, quando os que vivem fora da aldeia voltam 
para visitar seus parentes e quando amigos de ou-
tras localidades se unem aos Galibi Kali’na para fes-
tejar, comer, dançar e beber caxiri, bebida fermen-
tada de mandioca. As outras festas são, em agosto, 
a de Santa Maria que era a grande festa em Maná 
e a de São José, patrono da aldeia no Oiapoque.

Expressões Materiais

Os mais velhos, como o pai de Geraldo Lod, um 
grande xamã e sua mãe, ceramista e exímia tece-
lã, faleceram há muito tempo. Hoje, sem Madame 
Caroline, esposa do Sr. Lod, e Madame Egyptienne, 
sua irmã, apenas uma mulher ainda fia o algo-
dão e sabe tecer as grandes redes brancas, típicas 
dos Kali’na. Os numerosos e elaborados artefatos 
não são mais reproduzidos e ainda menos usados. 
“Para que?” perguntava o velho Sr. Jean-Jacque. 
“Não há mais ninguém”. E realmente, para quê? 
Se o mundo de hoje e de antes são irredutíveis.  
Os Galibi Kali’na não são índios que pensam que, 
no mundo atual, seja necessário garantir, de algu-
ma forma mais aparente, sua identidade indígena. 
Eles estavam convencidos que nunca perderiam sua 
identidade Kali’na Tilewuyu, entendida como uma 
qualidade inata, que não precisaria para se perpe-
tuar de práticas culturais concretas como o ensino 
da língua Kali’na na escola, os ornamentos e a pro-
dução de artefatos artesanais. Em contrapartida, os 
costumes dos antigos são sempre relembrados e re-
alçados como algo verdadeiramente indígena, mas 
perdido para sempre. Em uma certa ocasião o Sr. 
Geraldo Lod disse que o que mais desejaria é que os 
antigos voltassem para contar tudo o que sabiam. 
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Este desejo, de alguma forma, remete à histó ria de 
epa’ kano, a ressurreição dos mortos.

Entretanto, os objetos dos quais precisam para as 
atividades de subsistência, como peneiras, tipitis, 
cestos, viradores de beiju e abanos, eles continuam 
fabricando e mesmo um lindo fuso para fiar algo-
dão. Mas, as cuias pintadas e os raladores de man-
dioca, eles encomendam aos Karipuna do rio Curipi. 
Para a fabricação do caxiri usam apenas panelas.

Subsistência 

A subsistência provém basicamente da agricultura. 
Todo homem galibi kali’na que se preze tem uma 
roça bonita da qual cuida diariamente junto com 
sua família. Quando um Galibi fala de seu “abattis” 
(roça) ele disse tudo. Às vezes quem tem netos e 
sobrinhos já reserva, como herança, um pedaço de 
terra para eles. 

Na aldeia Galibi, há várias roças familiares, locali-
zadas a poucos minutos das casas de seus donos. 
Os índios plantam mandioca, cará, batata, maca-
xeira, banana, abacaxi, milho, tomate e maracujá. 

Há inúmeras árvores frutíferas nas cercanias de 
cada casa, coco, abacate, laranja e tangerina, abiú 
e muitos cajueiros, além das imensas mangueiras 
que compõem a paisagem típica da aldeia.

A caça e a pesca constituem o resto da dieta alimen-
tar. Atualmente, essas atividades são menos desen-
volvidas, o que restringe o seu consumo. Como vá-
rios índios são funcionários públicos e os mais idosos 
recebem uma aposentadoria, eles compram peixe 
de pescadores das imediações e carne de frango em 
Oiapoque, além de outros produtos alimentícios.

Duas especialidades dos Galibi Kali’na merecem 
ser mencionadas. As “galettes” ou alipá, feitos de 
mandioca ralada, mas nunca de puba, a farinha 
d’água, o que, segundo eles, as tornaria sem subs-
tância. É um tipo de beiju, grosso. Quando bem fei-
tas, elas podem ser guardadas em lugar seco por 
muito tempo. O segundo item é o caxiri, bebida 
fermentada de mandioca, bem fina e de cor rosada 
devido a uma batatinha vermelha específica para o 
seu preparo. Às vezes, o Sr. Lod brinca e o oferece 
como sendo um “apéritif” ou “digestif”. O peixe 
defumado e ensopado com cará é também um pra-
to típico, muito valorizado.

Casa de farinha Galibi Kali´na. LUx VIDAL
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Tipitis guardados no Kahbe.  LUx VIDAL

Fazendo o beiju.  ACERVO FAMILIA LOD
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Organização familiar e casamento 

O núcleo familiar dos Galibi Kali’na que chegaram 
da Guiana era composto de dois irmãos, Julien e 
Gerard Lod, casados com duas irmãs e de uma irmã 
dos Lod, casada com Joseph Jean-Jacque. Na Guiana 
Francesa, Jean-Jacque vivia no Grand Village e os 
Lod em Couachi, duas localidades próximas, no rio 
Maná. O avô dos Lod chamava-se Emile François 
Zacharie e era primo do Grand Emile (Alobé Emile), 
avô das esposas de Gerard e Julien Lod. Hoje, em 
2012, o único sobrevivente do grupo que imigrou 
para o Brasil é o Sr. Geraldo Lod.

Os índios Galibi Kali’na que vivem atualmente na 
aldeia São José são descendentes diretos destas 
famílias. Segundo as regras matrimoniais Kali’na, 
regras que denotam a preferência pelo casamen-
to entre primos cruzados classificatórios, os jovens 
da primeira geração descendente ou ficariam sol-
teiros ou se casariam com pessoas não-índias, o que  
de fato aconteceu. Esta situação não deve ter  
sido muito fácil para eles. Mas, hoje, os não-Galibi, 

casados na aldeia, estão muito bem integrados e 
sempre foram apreciados pelos mais velhos, seus 
sogros e sogras.

Tradicionalmente, quando dois jovens pretendiam 
se casar, geralmente uma escolha já efetuada pelos 
pais, eles e suas famílias realizavam uma sequência 
de atos ritualizados, como a visita do noivo e seu 
pai aos pais da noiva, seguida da oferta do cigarro.  
Os jovens noivos eram submetidos a duras provas 
que testariam a sua competência como exímios 
agricultores, caçadores e artesãos, para os homens, 
e perfeitas fiadoras de algodão, tecelãs, ceramistas 
e preparadoras de caxiri, para as moças.

Ritos de passagem 

Tradicionalmente, além do casamento, os ritos de 
passagem mais importantes eram, para as moças, 
o resguardo após a primeira menstruação, quan-
do eram informadas sobre o perigo inerente ao 
sangue menstrual que pode indevidamente atrair, 
pelo cheiro, os espíritos monstruosos aquáticos. 

Festa Galibi Kali´na.  ACERVO FAMILIA LOD
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Nestes períodos as mulheres não podem ir ao rio,  
à roça, cozinhar e nem preparar caxiri. 

Os rapazes passavam por um rigoroso aprendizado 
e período de reclusão quando pretendiam tornar-
-se xamãs. Finalmente, os ritos de fim de luto eram 
a ocasião de reunir muita gente de diferentes gru-
pos locais, e assim ao mesmo tempo em que despa-
chavam o espírito do morto, liberando-o para subir 
ao céu, os Galibi reconstituíam o seu mundo social 
e simbólico e de renovação cósmica.

Hoje, os ritos de passagem são outros, mas as cren-
ças antigas têm o seu sentido e os seus valores pre-
servados, pelo menos nos seus relatos. As crianças 
passam pelo batismo e se preparam devidamente 
para a primeira comunhão. O Sr. Geraldo Lod se 
orgulha de que seu casamento nos anos 40, em 
Maná, tenha sido o primeiro a ser celebrado ao 
mesmo tempo no civil e no religioso, segundo a 
fé católica. “Eu abri o caminho”, disse ele. Os jo-
vens, atualmente, precisam ainda vencer as etapas 
escolares, prestar, às vezes, concursos públicos e se 

preparar para a vida do trabalho, que consiste em 
atividades de subsistência tradicionais, acrescidas 
de tarefas que permitam ganhar algum dinheiro, 
e em um preparo político que assegure aos Kali’na 
do Oiapoque autonomia e integração em redes de 
sociabilidade cada vez mais abrangentes.

Os Kali’na, cuja origem é na costa noroeste da 
Guiana Francesa estão espalhados em cinco países 
no continente sul americano. A migração em 1950 
do grupo de Geraldo Lod e seus familiares, e sua 
instalação à margem do rio Oiapoque, no Brasil, é 
um evento bem documentado (Vidal, L. 2009) e faz 
parte hoje da história das cisões e ocupação geo-
gráfica dos Kali’na na região das Guianas. As fa-
mílias galibi kali’na da aldeia São José fazem parte 
desse processo e desta história.

Em 2010 foi montada no Museu Kuahí, dos povos 
indígenas do Oiapoque, uma exposição transfron-
teiriça “Memória e Identidade Kali’na Tilewuyu”, 
que através de textos e imagens contava a saga 
dessas famílias que se instalaram no Brasil.

ACERVO FAMILIA LOD
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Galibi Marworno: cotidiano e vida ritual

Lux Boelitz Vidal 

Os Galibi Marworno, habitantes das vastas savanas 
e campos alagados do norte do Amapá - país de 
aves brancas e jacarés sombrios - se dizem um povo 
“misturado e unido”.

A comida é simples e sadia: peixe, farinha, tucupi e fru-
tas silvestres. Nas festas não pode faltar o caxiri, vinho 
dos índios, dos xamãs e dos espíritos karuãna. A Festa 
Grande é de Santa Maria, o axis-mundi é o mastro do 
Turé, a Cobra Grande o Bicho mais falado, mas o herói 
mais querido, é Iacaicani, o menino encantado.

Entre os povos indígenas do Baixo Oiapoque, cou-
be aos Galibi Marworno imaginar e contar como a 
Cobra Grande, num grande esforço de sucessivos 
partos, criou a paisagem característica da região, 
abrindo caminho dos três grandes rios, o Curipi, o 
Urukauá e finalmente o Uaçá.

PeqUeNA hIstóRIA dO RIO UAçá

“Há milhares de anos não existia o Rio Uaçá, era 
tudo mata. Naquele tempo existia uma grande cobra 
de três cabeças chamada Uaçá, que vivia só no mar; 
era muito gorda e tinha dois filhotes na barriga.
Certo dia essa cobra resolveu entrar na mata, 
entrou próximo à Ponta do Mosquito, foi em-
bora para dentro da mata e por onde ela pas-
sava, transformava-se em rio; chegando onde é o 
Encruzo, teve que parar, pois naquele momento 
iam nascer seus filhotes. Nasceu então um fil-
hote e não demorou muito tempo, foi embora 
da mãe seguindo o pôr-do-sol. O caminho deste 
filhote também se transformou em rio, que hoje 
é conhecido como o Rio Curipi. 
A cobra-mãe diminuiu de tamanho e também foi 
embora, seguindo outro rumo. Ao chegar onde 
é a boca do Urucauá, nasceu o outro filhote, que 
também foi embora seguindo o mesmo rumo que 
o irmão, o pôr-do-sol. Atualmente é chamado de 
Rio Urucauá. A cobra Uaçá ficou muito magra, mas 
mesmo assim continuou sua caminhada. No meio 
do caminho, todo tipo de animal que ela encon-
trava, comia e com isso ela ia engordando de novo. 
Passando pela montanha Tipoca, já estava um 
pouco gorda, até chegar à aldeia Kumarumã. Es-
tava bem gorda mesmo e continuou andando sem 
destino algum. Depois de algum tempo camin-
hando e comendo, essa cobra ficou doente. Ela 
não conseguia comer nada, com isso começou a 
emagrecer de novo. Mas Uaçá era uma cobra que 
não gostava de ficar parada. Mesmo doente contin-
uou andando por muitos anos, até não conseguir 
andar, nem se mexer. Daí em diante a cobra não se 
moveu nem um pouco e morreu. É assim o fim da 
cobra Uaçá e o fim do Rio Uaçá.”

(História contada em junho de 2007 por Felizardo dos 
Santos e Davi Felisberto dos Santos, da aldeia Kumarumã).
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Nome 

Galibi Marworno é uma autodesignação bastante 
recente, que se cristalizou principalmente na déca-
da de 1980. Ela veio substituir em alguns contextos 
o termo “Galibi do Uaçá” ou, simplesmente, “do 
Uaçá”, “Uaçauara” ou “Mun Uaçá” (“gente do 
Uaçá”, em patoá). Os que assim se autodenomi-
nam constituem um povo oriundo de populações 
etnicamente diversas: Aruã, Maraon, Karipuna (fa-
lantes da língua geral derivada da tupi), “Galibi” 
(falantes da língua geral derivada da galibi) e até 
não-índios. 

O primeiro termo componente da autodenomina-
ção, Galibi, decorre da aplicação desse nome, por 
parte da Comissão de Inspeção de Fronteiras e do 
Serviço de Proteção aos Índios, a toda a população 
do rio Uaçá. Entretanto, os Galibi Marworno não 
se identificam e nem reconhecem parentesco com 
a população Galibi da costa da Guiana (que atual-
mente se designa Kali’na) e que tem um pequeno 
número de famílias que migrou da Guiana Francesa 
na década de 1950 e se fixou na margem brasileira 
do curso inferior do rio Oiapoque.

Por sua vez, o segundo termo componente da auto-
denominação, Marworno, está relacionado à atua-
ção de agências de assistência e reflete um movimen-
to mais recente. Fazendo referência a uma das etnias 
ascendentes da atual população, os termos Maruane 
ou Maraunu começaram a ser utilizados pelos vizi-
nhos Palikur e Karipuna na tentativa de marcar alte-
ridade em relação às famílias Galibi-Kali’na. 

No movimento das assembleias políticas e da cria-
ção da Associação dos Povos Indígenas do Oiapoque 
(APIO), em 1992, essa diferenciação ficou mais crista-
lizada no termo composto Galibi Marworno. É, ainda, 
uma autodesignação utilizada em contextos especí-
ficos, quando a intenção é demarcar fronteiras étni-
cas em situações onde definições de identidade tão 
categóricas fazem sentido: nas listas populacionais 
da Funai, nas assembleias indígenas, nas eleições 
políticas regionais etc. Porém, em contextos mais 
localizados e cotidianos, onde as fronteiras identi-
tárias não são tão precisas, os termos “do Uaçá” ou 
“Uaçauara” continuam sendo usados.

Língua 

Atualmente a população Galibi Marworno tem 
como língua materna uma variação do crioulo fa-
lado na Guiana Francesa. Esse idioma é utilizado 
como língua franca dos povos indígenas do Baixo 
Oiapoque, que reconhecem diferenças fonéticas en-
tre aquele falado pelos Karipuna e o falado pelos 
Galibi Marworno. Esse crioulo “indígena” distin-
gue-se do crioulo “negro” da Guiana Francesa em 
aspectos fonéticos e lexicais que ainda não foram 
suficientemente estudados. O crioulo passou a pre-
valecer entre os Galibi Marworno em detrimento 
de várias línguas faladas pelos seus antepassados. 
Nimuendaju, que esteve no Rio Uaçá em 1925, ali 
registrou mais de cem palavras na língua galibi, 
uma dúzia na língua aruã e apenas dois vocábulos 
em Maraon. Atualmente, nos rituais xamânicos e no 
Turé, especialmente nos cantos, se encontram pala-
vras denominadas pelos índios de “galibi antigo”.

O crioulo francês se manteve como língua mater-
na apesar dos esforços do SPI em coibir sua utili-
zação, por aproximar essa população dos hábitos 
franceses, fato desfavorável ao Estado numa área 
de fronteiras que foi definitivamente anexada ao 
território brasileiro somente em 1900. A escola im-
plantada no Uaçá em 1934 proibia a utilização do 
crioulo pelos alunos, fato que era punido com o 
uso da palmatória.

O estudo dessa variação do crioulo francês começou 
a ser realizado na década de 80, entre os Karipuna 
e Galibi Marworno, por Francisca Picanço Montejo, 
lingüista do CIMI, que contou com a assessoria dos 
linguistas Ruth Montserrat (UFRJ) e Márcio Silva 
(então na UNICAMP). Foi produzida uma grafia 
do crioulo Karipuna e Galibi Marworno e sistema-
tizada sua gramática. De acordo com essa grafia,  
o idioma é designado por “kheuol”.
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Localização 

A maior parte da população Galibi Marworno vive 
na TI Uaçá, homologada e registrada, com 470.164 
hectares, no município de Oiapoque, no norte do 
Estado do Amapá. O rio Uaçá, a grande referência 
espacial desse povo, desemboca no mesmo estuá-
rio do rio Oiapoque, que marca a fronteira entre o 
Brasil e a Guiana Francesa. Algumas famílias Galibi 
Marworno residem na TI Juminã, com 41.601 hec-
tares, junto ao igarapé Juminã, que deságua no Rio 
Oiapoque. A TI Juminã localiza-se entre as áreas in-
dígenas Uaçá e Galibi, tendo também como limites 
setentrionais os rios Uaçá e Oiapoque.

População 

De acordo com o censo da Secretaria de Saúde 
Indígena - SESAI / MS de 2011, a grande aldeia de 
Kumarumã, localizada no médio curso do rio Uaçá, 
abriga atualmente 1972 pessoas. Próxima a ela está 
situada a pequena aldeia Aruatu, com 19 habitan-
tes. A aldeia Tukay, nas proximidades das cabecei-
ras do rio Uaçá, junto ao antigo Posto de Vigilância 
da FUNAI implantado no km 92 da BR-156 conta 

com 104 habitantes. A aldeia Samaúma, situada 
no km 84 da mesma rodovia possui 89 moradores. 
Anawerá, aldeia recentemente aberta no limite da 
Terra Indígena (km 107) com o propósito de refor-
çar a vigilância territorial possui aproximadamen-
te 10 habitantes, apesar de ainda não constarem 
dos dados oficiais. Na aldeia Uahá, localizada jun-
to ao igarapé Juminã, residem 153 pessoas. Além 
dessas três aldeias, podia-se também somar à po-
pulação Galibi Marworno os 80 moradores de ori-
gem uaçauara da aldeia Flecha, localizada no rio 
Urukauá. Por residirem junto a esse rio, local de 
habitação dos Palikur, essas famílias são conside-
radas atualmente “palikur” nos censos da FUNAI, 
embora compartilhem da mesma ascendência dos 
Galibi Marworno.

História do contato 

A história da população Galibi Marworno refere-se 
às trajetórias de populações distintas, migrantes de 
antigas missões, fugitivas de aprisionamentos, que 
criaram redes locais de sociabilidade concomitan-
temente ou a partir de experiências anteriores em 
redes mais amplas de contato interétnico.

Aldeia Kumarumã. FABIO MAFFEI



126 O PAÍS SOB AS ÀGUAS - GALIBI MARWORNO: COTIDIANO E VIDA RITUAL

No início da colonização, a região poderia ser defi-
nida como “aberta” a todas as vicissitudes da histó-
ria. Por exemplo, os Maraon são mencionados em 
relatos do século xVI como habitantes da região do 
Uaçá. Os Aruã migram para a região das Guianas, 
no século xVII, fugindo das correrias portuguesas da 
região do baixo Amazonas e chegam a ser escraviza-
dos pelos franceses. Na primeira metade do século 
xVIII, os Maraon e os Aruã são reunidos nas missões 
jesuíticas do litoral da Guiana Francesa, juntamente 
com Galibi. Com a expulsão dos jesuítas da Guiana 
entre 1765-68, uma ofensiva portuguesa invade os 
antigos territórios de missões, aldeias e estabeleci-
mentos de colonos, aprisionam a população indíge-
na e a deportam para o Amazonas. Os Aruã depor-
tados retornam no século seguinte e se instalam no 
alto Uaçá. Mitos dos Galibi Marworno atuais men-
cionam a passagem de caçadores de escravos e seus 
relatos lembram da passagem de regatões. 

Após a visita do Marechal Rondon à área, na déca-
da de 1920, o Estado brasileiro decide consolidar 
a sua fronteira com a Guiana Francesa e colocar 
sob seu controle as populações indígenas do Uaçá. 
Data daquela época a “união” (nas palavras de 
um Galibi Marworno) dos povos do Uaçá sob uma 
mesma administração, um aparelho estatal e mi-
litar muito presente e atuante, especialmente no 
lugar chamado Encruzo, criado especialmente para 
o controle dos índios da região. Por outro lado, 
ainda que por razões estratégicas de Estado, o SPI 
“reúne” os índios sob seu controle, reforçando a 
identidade indígena dos povos da região, pela sua 
presença e atuação. A atuação do SPI, entre 1945 e 
1967, retira da área intrusos e «estranhos», como 
comerciantes, crioulos, franceses e ingleses que ha-
viam se instalado às margens dos rios para a explo-
ração de recursos naturais, como ouro e madeira 
de lei, abundantes na região. Segundo um infor-
mante, estes estranhos entravam com a conivência 
de alguns caciques. Os índios trabalhavam para 
eles, mas sem nenhum benefício.

Data da época do SPI a introdução de normas es-
pecíficas para os índios, como a proibição de be-
bidas alcóolicas e uma regulamentação para os 
casamentos de índios com não-índios. São introdu-
zidos novos conceitos relacionados ao trabalho e 

ao comércio, controlados pelo órgão indigenista. 
Entre os Galibi Marworno e os Karipuna, a Escola 
— instituição de maior destaque e alcance — foi 
a responsável pelo agrupamento populacional 
em aldeias maiores, pelo uso da língua portugue-
sa, pelo respeito aos emblemas nacionais, como o 
Hino Nacional e o hasteamento da bandeira. Essa 
instituição serve de justificativa para a aglutinação 
de quase todas as famílias Galibi Marworno na al-
deia de Kumarumã. Data daquela época, ainda, a 
implantação da fazenda militar, no Suraimon, alto 
Uaçá, destinada à criação de búfalos em benefício 
dos militares de Clevelândia do Norte. 

Rio Uaçá - Aldeia Tukay. LUx VIDAL
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Entre o final da década de 1960 até o fim dos anos 
1980, a FUNAI e o CIMI passam a atuar na região 
do Uaçá, quando, de alguma forma, se reverte o 
quadro anterior. Passam a ter prioridade: a demar-
cação de terras, a realização de assembleias políti-
cas regionais e o projeto de educação diferenciada, 
promovendo-se a consciência de uma nova auto-
valorização entre os índios do Uaçá. Destacam-se a 
ênfase dada à cultura e aos direitos indígenas, além 
do incentivo dado à língua kheoul, estimulando os 
índios a considerá-la, assumidamente, como língua 
materna. Durante cinco anos, de 1990 a 1995, o CIMI 
promoveu um curso pedagógico para a formação de 
professores indígenas. A FUNAI desativou a fazenda 
de búfalos, implantada pelos militares no Uaçá, e 
o Encruzo foi também, em parte, desativado, con-
tinuando apenas como posto indígena e local de 
castigo e exílio temporário para infratores, subme-
tidos a trabalho forçado. Cabe dizer que este costu-
me do castigo é antigo na região e antecede o SPI.  
Os Galibi Marworno se lembram de caciques podero-
sos e temidos que o executavam. O SPI, entretanto, 
conferiu a esta instituição a legitimidade do Estado. 

Atualmente, a aldeia Encruzo, com apenas 12 habi-
tantes, tem sido tema de longas discussões entre as 
lideranças indígenas, órgãos governamentais e orga-
nizações parceiras. É por este entroncamento dos rios 
Curipi e Uaçá, devido a sua proximidade com o oceano, 
que se dá a maior parte das invasões da Terra Indígena 
para a retirada ilegal de recursos naturais, sobre tudo 
pesqueiros, o que eleva o Encruzo à condição de prin-
cipal ponto estratégico para o monitoramento do 
território no interior da Terra Indígena. No entanto, a 
situação de total abandono dessa aldeia, importante 
também por ser ponto de passagem obrigatório a to-
dos que circulam pela TI Uaçá, tem colocado o projeto 
de revitalização do Encruzo como prioridade absoluta 
para os povos indígenas de Oiapoque.

Atividades de subsistência e comerciais 

As atividades de subsistência dos Galibi Marworno 
variam de acordo com as estações do ano: seca e 
chuvosa, a primeira entre julho e novembro e a se-
gunda entre dezembro e junho. De acordo com a 
época do ano, ou com as necessidades mais imediatas, 
as atividades têm lugar no alto curso do rio (nas flo-
restas percorridas para a caça e para a retirada de 
madeira, ou nas águas piscosas da região) ou no mé-
dio e baixo curso (espaço “aberto” das savanas, uti-
lizado principalmente para o plantio nos tesos, em 
meio as terras alagáveis, bem como para a pesca). 

Os trabalhos coletivos nas roças obedecem ao sistema 
de “convidados”, os maiuhi, ou mutirões tradicionais, 
mas cada família vende a sua produção individualmen-
te no comércio de Oiapoque ou, às vezes, em Saint 
Georges (na margem francesa do rio Oiapoque), onde 
o preço é melhor, mas onde a venda é dificultada pelas 
leis francesas que controlam os produtos que passam 
a fronteira. Apesar dessas dificuldades, os índios conti-
nuam a comercializar com os seus parentes que vivem 
do lado francês, de maneira mais doméstica.

Obedecendo a normas de preservação ambiental, 
foi estabelecido em assembleia, na década de 80, 
que o peixe e a carne de caça não seriam vendi-
dos fora da Terra Indígena. A pesca está também 
sujeita a períodos de restrições para proteger a de-
sova, especialmente do pirarucu, e a caça ao jaca-
ré é proibida. Hoje eles fazem também o manejo 
com relação aos tracajás através do cuidado com 
os ovos, com as crias e a devolução dessas ao rio. 
As armas para a pesca continuam a ser as tradicio-
nais, o arco e a flecha, o arpão, a ponta e a zagaia 
que os homens fabricam com ferro velho batido e 
trabalhado no fogo. Se há restrições para a pesca 
e caça, não há nenhum plano para a preservação 
da avifauna. Os índios comem todas as espécies e 
já sentem a falta de algumas delas, supostamente 
devido a um alto consumo deste tipo de alimento. 

Há vários pequenos comércios em Kumarumã, al-
guns também funcionando como padarias. O costu-
me hoje é tomar de manhã café com tapioca ou pão. 
Outros alimentos industrializados são também mais 
consumidos que antigamente, mas de um modo ge-
ral o cardápio cotidiano é peixe, farinha e tucupi. 

SERGIO ZACCHI
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Desde a década de 30 os Galibi Marworno produ-
zem excedentes para a comercialização, sendo o 
principal produto a farinha da mandioca. Muitas ve-
zes, a farinha serve como “moeda” de troca para a 
aquisição de outros produtos alimentícios, na aldeia. 
Não podem, por acordo interno dos Povos Indígenas 
do Oiapoque, vender madeira para fora, mas todos 
têm o direito de serrar tábuas para a construção de 
suas casas, canoas, pontes e também de edificações 
públicas como a escola, enfermaria e casa de festas. 
São exímios construtores de canoas, que vendiam, 
geralmente por encomenda, em Saint Georges, mas 
também em Oiapoque e no Cassiporé. Atualmente, 
por lei, os índios não têm mais o direito de usar ma-
deiras de lei para produzir e vender para fora, o que 
limita muito a produção de canoas.

A fabricação das canoas, assim como a derrubada 
das árvores, é feita coletivamente através do siste-
ma de “convidado”, nos períodos livres de tarefas 
agrícolas. A madeira é retirada na região das cabe-
ceiras do Uaçá e está ficando cada vez mais difícil o 
acesso à madeira adequada e o próprio transporte. 
Por enquanto, os índios não possuem nenhum pro-
jeto ou plano de manejo sustentável da madeira. 
Vendem também artesanato, atualmente, em boa 
quantidade, diretamente ao consumidor ou atra-
vés da loja do museu Kuahí. Podemos dizer que an-
tigamente, os artesanatos fabricados com matéria-
-prima animal, especialmente penas, ossos e dentes 
eram os preferidos, mas hoje com a proibição do 
uso dessas matérias-primas para o comércio, eles 
vendem mais colares de sementes e miçangas, cuias 
gravadas, esculturas de animais, arcos e flechas for-
mando um kit ornamental. Além disso, mantêm 
uma produção e comércio interno de cestos, penei-
ras, tipitis, raladores, cerâmica e armas para pesca. 
Com relação à plumária, continuam a fazer os ob-
jetos necessários para o uso ritual.

O transporte das mercadorias faz-se com barcos 
da comunidade ou de propriedade de alguns ín-
dios. Cobra-se uma tarifa por pessoa e carga. 
Geralmente, o barco da comunidade faz a linha a 
cada 15 dias passando pelo oceano, contornando a 
Ponta do Mosquito e entrando pelo rio Oiapoque. 
É uma viagem longa sem contar com a espera por 
causa da pororoca no estuário do rio Uaçá.

As aldeias Galibi Marworno localizadas ao longo da BR 
156 transportam suas mercadorias por caminhão até a 
cidade de Oiapoque. Os índios vendem a sua produ-
ção a comerciantes que eles conhecem, na maioria das 
vezes, na própria rua, no momento da chegada, no 
Mercado Central ou por encomenda. Além da farinha, 
eles vendem tapioca, tucupi e frutas.

Em cima, oficina de fabricação de joalheria.  LUx VIDAL

Embaixo, PDPI, mestres e alunos exibindo cestaria.  ACERVO NORDEVALDO DOS SANTOS
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A vila de Kumarumã 

Localiza-se numa grande ilha à margem esquerda 
do médio rio Uaçá. É um arruado em forma de meia 
lua, contornando o campo alagado. A vila cresceu 
muito nas últimas décadas, não se restringindo uni-
camente ao contorno do campo, estendendo-se 
para o interior da ilha. Atualmente há aproximada-
mente 390 casas ocupadas em média por seis a dez 
pessoas. As casas estão muito próximas umas das 
outras e o espaço disponível para novas construções 
está se esgotando. Muita mata já foi destruída e o 
solo está dando sinais de erosão em vários pontos. 
A distribuição espacial das casas na ilha se faz atra-
vés de quatro “pontas”. A mais antiga é a ponta do 
Manga ou do Capitão. No meio da ilha localiza-se a 
rua Vila Nova e mais para o alto, afastada do leito 
do rio, a rua Ponta da Bacaba. A rua do Porto ou 
do Posto, também chamada antigamente de Ponta 
do Grupo, por causa da escola, não inclui habitações 
indígenas. Ali se localizam o Posto da Funai, a esco-
la, a enfermaria, os alojamentos de professores e a 
sede do CIMI. Atualmente, este trecho se divide em 
blocos que representam, na verdade, as instituições 
e/ou agentes externos, presentes na aldeia. Um pou-
co mais próximas do centro, a igreja com o sino da 
comunidade e a Casa da Festa ou Casa Grande, im-
ponente pelas suas dimensões, totalmente recons-
truída pela comunidade em 1996 e inaugurada no 
dia 5 de agosto para a festa de Santa Maria.

As edificações da Funai estão em estado precário 
de conservação. As escolas, novas edificações e re-
formas de antigas construções foram financiadas 
através do Convênio Governo do Amapá/APIO.  
O CIMI mantém apenas uma casinha humilde. A área 
comunitária, com a Igreja e a Casa de Festas, fica no 
centro da Vila. Este último trecho é mantido pela 
própria comunidade através de mutirões e “equi-
pes de trabalho” sob a orientação de um líder. 
Estes líderes, chefes de famílias extensas que ocu-
pam uma área da aldeia são também responsáveis 
pela arrecadação das contribuições de cada família 
para pagar o combustível, necessário à iluminação 
da aldeia e, às vezes, outros serviços. 

Pode-se falar de uma tentativa de “urbanização” 
da vila de Kumarumã, pelo traçado de ruas e 

postes de iluminação elétrica. Foi construída uma 
grande torre para sustentar uma caixa d’água e 
foi implementada uma rede de tubulações para 
o abastecimento de água nas casas, mas até hoje 
essa infraestrutura de saneamento básico não foi 
efetivamente implementada. A tendência é o rápi-
do crescimento, especialmente na Ponta da Bacaba 
onde a área construída se estende bem além do 
campo de pouso. Por outro lado, toda a área de 
mata entre a Vila Nova e a Ponta do Manga já está 
totalmente destruída e ocupada por novas mora-
dias. A oferta de água potável, a falta de esgoto e a 
acomodação do lixo, caseiro e da farmácia, são pro-
blemas que ainda demandam soluções urgentes. 
Do ponto de vista social surge outra preocupação, 
a impossibilidade de um jovem casal construir, por 
falta de espaço, sua casa próxima à casa da mãe/
sogra, desestruturando assim a regra da residência 
matrilocal, uma importante instituição tradicional. 

Para chegar à aldeia a partir do leito do rio, as ca-
noas usam um canal, le canal bax, que leva até o 
posto da Funai. Hoje duas grandes pontes de ma-
deira passam por cima dos campos alagados no in-
verno, lamacentos no verão. No inverno, as canoas 
conseguem chegar até às margens da ilha onde se 
encontram as casas de farinha, os kahbe, e os esta-
leiros individuais dos índios onde constroem suas 
canoas. Algumas famílias ainda usam, no verão, 
pontes improvisadas com troncos de miriti. 

As casas antigas são na maioria palafíticas, de pla-
no retangular com paredes e assoalho de tábuas de 
madeira. Uma pequena escada permite o acesso à 
entrada. Há geralmente uma ou várias divisões inter-
nas, separando a sala dos quartos de dormir. Os Galibi 
Marworno normalmente dormem em esteiras de jun-
co coberta por um grande mosquiteiro, onde repou-
sam o casal e filhos pequenos. Hoje, porém, muitos 
usam redes e mesmo camas. Mosquiteiros armados 
durante o dia indicam a presença de pessoas doentes 
ou de uma mulher que deu à luz. A cozinha é uma 
área parcialmente aberta, atrás da casa, onde há um 
fogão de barro e também um fogão a gás. Há mesas, 
mas geralmente usadas para empilhar coisas, a “mesa” 
para as refeições é posta no chão, quando a família se 
reúne para comer o peixe assado ou fervido acompa-
nhado de farinha, sal e tucupi. Não há muita mobília 
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nas casas Galibi Marworno, mas hoje, várias possuem 
uma televisão e uma antena parabólica além de um 
“Prosdócimo”, como dizem os índios, ou freezer, que 
permite preservar alimentos e gelar água e bebidas. 

Sempre perto da linha da água situam-se as casas de 
farinha, servindo a várias famílias nucleares e onde 
especialmente as mulheres passam muitas horas do 
dia, descascando, ralando e torrando farinha de man-
dioca. No kahbe encontramos artefatos tradicionais 
como as peneiras finas e grossas, os cochos, os cestos 
cargueiros, os viradores de beiju, os abanos de palha, 
tipitis e raladores, além dos grandes fornos de metal 
chamados platin. A maioria possui também um caite-
tu elétrico para ralar a mandioca e a prensa.

Organização social1

Muitas famílias ainda vivem segundo o padrão tra-
dicional: os homens após o casamento passam a vi-
ver na casa dos pais de suas esposas durante dois 
a três anos, tempo suficiente para o casamento se 
consolidar, geralmente com o nascimento de um 
ou dois filhos. Tempo, também, para o jovem ma-
rido reunir o material necessário para a construção 
de uma nova casa. Hoje, às vezes, os jovens prefe-
rem construir uma casa em alvenaria, desfigurando 
assim, o estilo tradicional da aldeia. 

A relação entre sogro e genro é tranquila e de aju-
da mútua. Nos mitos, porém, as tensões entre afins 
são explicitadas, evidenciando um movimento de 
expulsar a afinidade do cotidiano para o plano mí-
tico. Entretanto o status de sogro tem o seu peso. 

Há o comportamento do “respeito” que deve ser 
observado entre os membros de determinados gru-
pos entre os quais há interdição sexual e, princi-
palmente, matrimonial. A observância das relações 
de respeito entre os grupos parece adscrever uma 
comunidade ampla que marca a possibilidade de 
contato e alianças, excluindo aqueles que não re-
conhecem essas relações. Em relação ao passado, 
os Galibi Marworno mencionam outros povos que 
habitavam o rio Uaçá, como os Arakare, Arwak, 
Urukuyan que não eram batizados e não seguiam 
as regras de respeito, como grupos com os quais 
não se faziam alianças.

Há quatro grupos que devem observar o “respei-
to”: as “raças” que se referem à descendência ma-
trilinear e patrilinear por duas ou mais gerações;  
o hã que é relativo ao grupo matrilocal; as relações 
de Ianu, estabelecidas entre os pais de um casal;  
as relações de compadrio.

As raças conformam grupos exogâmicos por duas 
ou mais gerações, sendo ainda considerada a va-
riante da distância. Pessoas da mesma raça podem 
se casar se habitarem em locais distantes e tiverem 
pouco contato. A principal referência à raça é o 

1 Os dados de organização social decorrem de pesquisa realizada por 
Lux Vidal e Antonella Tassinari e sistematizados no texto “De con-
cunhados a irmãos: afinidade e consanguinidade Galibi Marworno” 
apresentado na 23ª RBA, em Gramado/RS, em 2002.

Em cima, palafita no Rio Uaçá.  FABIO MAFFEI

Embaixo, aldeia Kumarumã.  LUx VIDAL
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nome próprio ou o apelido do antepassado mas-
culino. Este, tornando-se denominador de uma 
“raça” passava a sobrenome da descendência. Com 
os registros, os sobrenomes tornaram-se fixos, mas 
há ainda a tentativa de formar grupos a partir de 
nomes em comum, semelhantes ou partículas dos 
nomes. Também são consideradas as linhas forma-
das pela ascendência feminina como “raças”, mas 
essas geralmente se confundem como o hã.

O hã corresponde, na etnologia guianense, à esfe-
ra do grupo local, onde é recorrente a consangui-
nização dos afins. Esta, no caso Galibi Marworno, 
é levada ao extremo, com consequências sociais 
importantes.

O hã se refere a uma fileira de casas relacionadas 
pelas mulheres (como na palavra francesa rang). 
Um hã se diferencia de outro que lhe é contíguo 
por tratar-se de grupos formados por um casal 
mais velho (o sogro fundador e sua esposa), suas 
filhas casadas e genros. Quando um homem, após 
os anos de residência na casa dos sogros, escolhe 
um lugar para construir sua própria casa, além da 
proximidade com a sogra/sogro, ele já calcula um 
espaço para a construção das casas de suas even-
tuais filhas e genros futuros. Neste hã matrilocal, 
o papel do sogro é fundamental, pois é ele quem 
orienta o genro, tratando-o como um filho. Sendo 
assim, todos os concunhados se consideram irmãos 
em relação ao sogro. 

Entre os Galibi Marworno, as mulheres, idealmente, 
ficam juntas; os homens saem de casa e “vão atrás da 
esposa”. Passam a ser tratados como consanguíneos 
das pessoas da casa da esposa e irmãos dos concunha-
dos. Segundo Ermínio: “tem que trabalhar com o sogro, 
respeitar o sogro, a sogra, os cunhados, os cunhadinhos. 
Vai trabalhar junto, o que falar o sogro tem que obedecer. 
É como um filho, é um segundo filho, é um filho de casa. 
Vai esquecer do pai, da mãe, já esqueceu tudo. (...) A mu-
lher fica junto da mãe. É o homem que vai atrás da mulher. 
Agora, depois que o marido e a filha já se formaram bem 
mesmo, aí o sogro vai ver se podem viver na conta dele. 
Já tem a prática de trabalhar”. E segundo Getúlio: “Nós 
aqui, nossa sogra, nosso sogro, é como um pai da gente.  
E às vezes é melhor que o pai, porque orienta mais.  
Ele quer ver o bem do genro. Como o meu genro. É como 
um filho meu, tá em casa. Eu comparo como um filho, 
porque ele tá casado com minha filha”.

Os termos usados para tratar os afins vêm do kheu-
ol, e são termos que enfatizam a consanguinidade, 
como nos termos da língua francesa: boper, belmer, 
bofis: sogro, sogra, genro, mas, literalmente, belo 
pai, bela mãe, belo filho. 

O grupo de irmãos do pai da esposa é também re-
conhecido como boper, assim como as irmãs da mãe 
da esposa são tratadas por belmer. Um único termo 
de parentesco que é utilizado em outro idioma é 
paru, neto ou neta, sejam os netos de um mesmo 
hã ou não, também extensivo aos netos dos irmãos. 

Família em Kumarumã.
LUx VIDAL
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A experiência de uma criança dentro do hã é de uma 
comunidade de efetivos consanguíneos. De fato,  
a memória dos adultos homens sobre sua ascen-
dência trata o pai da mãe como pai do pai. Isso não 
ocorre com as mulheres que são educadas por suas 
mães para lembrarem os nomes de sua “raça”.

Dentro do hã, a relação cotidiana estabelecida en-
tre os genros de um mesmo sogro, afins de afins, os 
aproxima e os consanguiniza, tornando-os tarapa: 
“são da mesma equipe, é um amigo de casa, tra-
balham juntos, estão sempre juntos”. Os trabalhos 
cotidianos geralmente articulam a relação entre os 
tarapa entre si e entre esses e o sogro.

A aliança dos filhos estabelece uma relação de res-
peito ascendente: a relação Ianu, entre os pais dos 
cônjuges. Segundo Ermínio: “Ianu é o grande ami-
go que vai encontrar. Não tem conflito nenhum.  
É só uma família que vai se formar. Tem grande res-
peito. Se juntar, pode fazer uma vila só eles mesmo, 
só essas duas pessoas”. Segundo Felizardo: “Os pais 
de um casal deve ficar unido. Dia que meu Ianu não 

agüentar meu filho, então minha casa tá aberta. Lugar 
do meu filho é lá na casa do sogro. Nós como pais de-
vemos ajudar. Dias que quiser passar um tempo aqui, 
pode vir. Nós vamos aconselhando eles”. A relação 
de respeito entre os Ianu não afeta todo o hã, mas 
apenas os pais dos cônjuges: assim a relação Ianu 
não é entre hã, mas entre famílias localizadas em 
hã diferentes.

Outra relação de grande respeito estabelecida en-
tre famílias é o compadrio. Através do laço de com-
padrio, estabelecido no batizado que, como vimos, 
é uma marca importante para a possibilidade do 
contato (já que este era recusado com os Arakare). 
O padrinho (pahén) e a madrinha (ieién) são como 
pai e mãe do afilhado que, assim, tem como irmão 
os filhos dos padrinhos. O padrinho e a madrinha de 
uma criança, quando não previamente casados, têm 
grande respeito entre si, o que se estende aos com-
padres (compér e comér) e aos filhos destes. Esta ma-
neira tradicionalmente cristã de consanguinização 
soma-se, portanto, às outras formas guianenses.
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Reunião para explicar o projeto PDPI na aldeia Kumarumã com o cacique Paulo.  LUx VIDAL
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Relações políticas 

A chefia de caráter tradicional era constituída pelos 
chefes dos grupos locais, famílias extensas que ocu-
pavam as ilhas do alto Uaçá. Alguns, porém, eram 
mais prestigiados, com famílias mais numerosas. 
Estes conseguiam reunir os grupos locais para a fes-
ta do Turé ou de Santa Maria, quando se consumia 
muito caxiri. Formou-se assim uma rede de socia-
bilidade no alto Uaçá. Há chefes lembrados como 
autoritários e temidos, às vezes promovendo alian-
ças nem sempre benéficas ao conjunto das famílias.  
Na época da visita do Marechal Rondon lideravam 
chefes respeitados, cujos descendentes ainda vivem 
na região do Uaçá. Antigamente, alguns chefes 
eram também xamãs e o poder xamânico era um 
componente importante da dimensão política.

Em Kumarumã, com o tempo foi sendo construído 
um forte sentimento comunitário institucionalizado. 
As decisões são sempre tomadas em conjunto. Hoje, 
com um grande aumento demográfico, esse procedi-
mento torna-se mais difícil. O cacique é assessorado 

pelo vice cacique e os conselheiros da comunidade. 
Atualmente, o cargo de Chefe de Posto da Funai, que 
também possuía uma atuação política foi extinto por 
ocasião da reestruturação da Funai, em 2010.

Quando ocorrem brigas ou casos mais graves,  
o transgressor pode pegar uma “faxina”, modali-
dade de castigo introduzida pelo SPI, em lugar do 
cruel castigo do “tronco”, que era um costume an-
tigo, usado na região das Guianas. Até 1996 esta 
faxina era severa, chegando a 30 dias ou mais de 
serviço, roçando tabocal nas margens do rio Uaçá, 
no Encruzo. Esta modalidade de castigo foi aboli-
da durante a Assembleia de 1996. A faxina é agora 
realizada na aldeia, quando se trata de delitos me-
nores. Tratando-se de agressão mais grave, como 
ferimentos com facão ou mesmo homicídios, os cul-
pados são expulsos da aldeia, muitas vezes definiti-
vamente ou entregues à justiça comum. As medidas 
legais internas aplicadas a infratores é uma área de 
pesquisa a ser ainda desenvolvida na região. 
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Assembléia geral em Kumarumã.  ARAÚJO
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Para discutir e resolver as questões internas, o ca-
cique, vice cacique e conselheiros se reúnem com a 
comunidade após convocação. A cada ano é convo-
cada uma assembleia “fechada”, hoje chamada de 
Assembleia de Avaliação, para discutir estratégias 
políticas, projetos econômicos e questões internas. 
Por outro lado, as assembleias gerais que se realizam 
a cada dois anos são mais abrangentes. Para estas, 
os índios convidam representantes do Governo, mi-
litares, técnicos da FUNASA e da Secretaria Estadual 
da Educação, pessoas ligadas a ONGs, além de ín-
dios de outras regiões. Em 1992 foi criada a APIO 
– Associação dos Povos Indígenas do Oiapoque - que 
representava todas as etnias da região com sede e 
estrutura administrativa próprias, em Oiapoque,  
o que deveria permitir maior autonomia, agilização 
burocrática, encaminhamento de projetos e repasse 
de recursos. A partir de 1994, a política partidária 
e a política do Estado estão mais presentes na vida 
dos índios que passam a depender cada vez mais do 
apoio do Estado do Amapá. 

Na década de 1990, os convênios firmados entre 
a APIO e o Governo do Estado ou a Prefeitura de 
Oiapoque permitiram desenvolver vários projetos 
nas áreas indígenas como a construção de escolas 
e alojamentos de professores, reforma de enferma-
rias, promoção de cursos para parteiras, além do 
pagamento de professores, monitores, merendei-
ras e agentes de saúde. 

Em 2010, a APIO deixou definitivamente de funcio-
nar por questões de gerenciamento precário dos re-
cursos. As questões partidárias também ficaram mais 
presentes na área indígena, tornando os debates po-
líticos mais acirrados. Devido a essa maior abertura 
e inserção na sociedade regional o gerenciamento 
tradicional tornou-se mais complicado e os caciques 
se dizem cansados e às vezes desgastados. Mas uma 
coisa é certa: em momentos de crise, os índios agem 
unidos e se defendem com discernimento e firmeza.

Foi diante da necessidade de se reorganizar para for-
talecer sua unidade política que os Povos Indígenas de 
Oiapoque retomaram sua mais antiga instância de re-
presentação, denominada Conselho de Caciques dos 
Povos Indígenas de Oiapoque. O CCPIO não possui até 
o momento caráter de pessoa jurídica e seus membros 
têm buscado discutir modelos alternativos de associa-
tivismo que fortaleçam tanto a representatividade po-
lítica como o aparato técnico necessário à gestão de 
projetos e programas para e dos povos indígenas. 

Os Galibi Marworno de Kumarumã estão atualmente 
representados pela Organização Indígena da Aldeia 
Kumarumã – OINAK, uma das associações indígenas 
de Oiapoque vinculadas ao CCPIO, juntamente com a 
Associação Indígena Karipuna – AIKA, Associação Indí-
gena Palikur – AIPA, Associação das Mulheres Indíge-
nas em Mutirão – AMIM e a Organização dos Profes-
sores Indígenas do Município de Oiapoque – OPIMO. 
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A narrativa conta que no monte Tipoca moravam 
antigamente muitos Palikur, em aldeias grandes, 
especialmente na ponta Caraimura. Cobra Grande 
vivia lá com sua mulher e filho na Ponta Tipoca. 
O seu “suspiro” localizava-se no lugar chamado 
Mamã dji lo e por esse buraco ele jogava os restos 
de sua comida e também saía para esse mundo. Os 
índios gostavam de tomar banho no lago e Cobra 
Grande, que só comia carne, saía pelo buraco, diri-
gia-se à ponta Caraimura e matava muitos Palikur 
que ele, a cobra-macho, considerava serem maca-
cos. A carne humana para ele era caça, ele só comia 
macaco e assim dava sumiço a vários índios por dia. 
A fêmea não gostava e não comia carne; apenas 
comia frutos do mar que o marido trazia para ela. 
(Na versão Palikur, é a cobra-fêmea a devoradora 
de humanos, e a cobra-macho se apresenta como 
curador, se alimentando de peixes e caramujos).

Um dia um indiozinho de nome Iacaicani foi até 
a ilha Mamã dji lo, com arco e flechas matar papa-
gaios e tucanos, numerosos naquele lugar. De re-
pente, cai em um buraco. Como num sonho, ele se 
encontra no outro mundo. Lá ele cruza com uma 
senhora que lhe pergunta: “O que faz aqui?” “Me 
perdi”, responde ele. Então diz a senhora: “Vou te 
dar um banho de ervas, tenho receio que meu ma-
rido te mate”. Depois do banho, ela o esconde de-
baixo de um pote. Quando chega a cobra-macho, 
sua mulher lhe enche a barriga de macaco e cachiri. 
Ele também havia trazido caranguejos e lagostas 
para sua mulher. Ele sentia um cheiro diferente, sa-
boroso. Sua esposa nega várias vezes que há algo 
diferente na casa, mas acaba confessando que é 
um indiozinho e pede que não o mate. Felizmente, 
o bicho havia comido e estava de barriga cheia. 
“Bem”, disse o Tipoca, você vai ser como meu filho 
e vai brincar com o Tipoquinha”. 

Iacaicani consegue escapar e retornar à sua aldeia 
para contar o que estava acontecendo. Então, os 
Palikur pedem sua ajuda para prepararem uma ar-
madilha para matar a cobra. Iacaicani revela que as 
cobras descansam sobre as pedras em determinada 
hora do dia, e os índios planejam uma armadilha para 
alcançá-las nessa situação. Iacaicani pede aos seus que 
matem apenas o macho e não a fêmea. Os índios, 

Cosmologia e Mitos

Os mitos registrados entre os Galibi Marworno 
relatam e interpretam fatos históricos marcantes, 
sempre localizados na paisagem específica do Uaçá 
que, por sua vez, também é de alguma forma sub-
metida a uma interpretação, como os rios e lagos, 
as montanhas e formações geológicas estranhas. 
Um exemplo é o mito da guerra entre os Galibi 
e Palikur, finalizada no século xVIII, cujo cenário 
se estende do alto Urucauá até o rio Maroni na 
Guiana Francesa, e do qual foram registradas vá-
rias versões Palikur e Galibi Marworno. O confron-
to entre as duas nações, que se prolongou duran-
te décadas, encerra, por um lado, uma relação de 
afinidade entre inimigos, chefes guerreiros de suas 
respectivas nações e, por outro lado, a relação de 
parentesco entre seres deste mundo e do mundo 
dos invisíveis, ou seja, um Galibi, o primeiro de sua 
“nação”, gerado por uma mãe Palikur, deste mun-
do e um pai, karuãna, invisível.

Outro exemplo é o mito do xamã Uruçu, que re-
almente existiu e vivia na ilha Bambu. Dizem que, 
perseguido e capturado pelos caçadores de es-
cravos vindos de Caiena, consegue, em alto mar, 
escapar, transformando-se em cobra ou onça no 
fundo da água, graças à ajuda de seus karuãna 
e do pakará e maráca que havia levado consigo.  
De volta ao Uaçá, foge para o alto Tapamuru 
(afluente do Uaçá), pedindo a seus espíritos auxilia-
res, os karuãna, que interrompam o curso deste rio 
com enormes deslocamentos de terra, para poder 
ficar ao abrigo de qualquer nova investida. Este rio 
realmente apresenta esta característica: obstruído 
o seu curso médio, corre subterrâneo em seu leito.

Um mito muito presente na cosmologia Galibi-
Marwono é o da Cobra Grande. Os Galibi Marworno 
narram o mito como sendo de origem Palikur. O in-
teressante é que essa versão, de um povo com ten-
dência matrifocal, inverte aquela dos Palikur, com 
descendência patrilinear. O mito faz referência à 
montanha Tipoca, uma elevação bastante destaca-
da na paisagem plana do médio rio Uaçá. Ali são 
encontradas, segundo os índios, conchas e caramu-
jos, evidência de um sambaqui fluvial. 
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porém, matam os dois. Iacaicani e Tipoquinha, que 
haviam ido passear, voltam porque Tipoquinha tem 
o privilégio de ouvir o trovão, a voz de seu pai. Ele 
enlouquece quando vê o que havia acontecido com 
os seus pais e vai embora viver no lago Marapuwera, 
onde mora outra cobra do mesmo nome, o seu tio 
paterno. Iacaicani visita os seus parentes e diz: “Eu 
poderia ter voltado a viver com vocês, mas vocês ma-
taram a fêmea, sinal que vocês não me querem de 
volta”. Ele saiu e todos choraram muito. “Eu vou para 
o Marapuwera, viver com o Tipoquinha”. Diz a histó-
ria que ele também se transformou em cobra e o seu 
karuanã pode ser chamado pelos pajés em sessões de 
curas e época do Turé. Mesmo assim, ele é considera-
do um pequeno herói. 

Pajé e Turé 

Pelo que foi dito, percebe-se que o contato com 
os Karuãna, espíritos auxiliares dos pajés e morado-
res do “outro mundo”, é um aspecto importante 
da cosmologia e do xamanismo Galibi-Marwono.  
Os Karuãna não são todos iguais e desempenham 
funções diferentes, alguns são mais poderosos que 
outros e ao mesmo tempo que auxiliam são também 
perigosos e precisam ser controlados. Os karuãna ka-
mará, os mais resistentes e guerreiros, nunca des-
cem no terreiro da festa do Turé e não se sentam 
nos bancos, mas ficam atentos, no alto do mastro,  
a qualquer ataque ou indevida intromissão de espíri-
tos de outros xamãs, inimigos ou ciumentos, prestes 
a encaminhar algum feitiço ou estragar uma festa.

Pesquisas recentes mostraram a importância da avi-
fauna para a cosmologia desta população. As aves 
estão intimamente relacionadas aos xamãs, en-
quanto indivíduos. Cada xamã possui um pequeno 
banco ornitomorfo, sobre o qual toma assento para 
realizar qualquer atividade que envolva o contato 
com os invisíveis. Por exemplo, o pajé Iok, um pali-
kur que vivia entre os Galibi Marworno, guardava o 
banco em forma de arara vermelha que fora de sua 
mãe, uma reconhecida xamã em Kumarumã. Antes 
de morrer ela teria dito ao filho: “pega e guarda esse 
banco. Quando os índios fizerem um Turé, leva-o junto 
com você e naquela hora o meu espírito virá te visitar”. 

Os bancos de aves, assim como os bancos de outros 
bichos, são recobertos de desenhos, essencialmen-
te, uma variação de dois motivos básicos: o kuahi e 
o dãndelo, respectivamente um losango e um zig-
-zag ondulado, recursos ornamentais, que parecem 
expressar uma dicotomia recorrente entre os po-
vos indígenas da região: abrir-se para o exterior / 
fechar-se sobre si mesmo.

O Turé é considerado um ritual tradicional dos Galibi 
Marworno. Ele é normalmente realizado em outubro/
novembro, época da seca e da derrubada das roças. 
Durante a década de 1990 não era mais realizado. 
Para esses índios, o Turé é coisa muito séria e perigo-
sa e deve ser realizado segundo regras bem definidas 
para ser motivo de alegria e não de desgraças. 

Pajé Leven e sua esposa durante o turé em Kumarumã.  UGO MAIA ANDRADE
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Os índios contam a história de dois Galibi que se 
propuseram a realizar um Turé, usando o banco 
de um pajé falecido, mas como não haviam sido 
iniciados, especialmente para um relacionamento 
adequado com os sobrenaturais, estes chegaram, 
em pessoa, apesar de invisíveis, no espaço sagrado. 
Confusos e insatisfeitos por não estar recebendo as 
oferendas esperadas, eles teriam causado, poucos 
dias depois, a morte de um dos realizadores deste 
Turé. Esta foi a explicação dada pela não realização 
do ritual naquela época.

Os Galibi Marworno ficam perplexos pela desen-
voltura e frequência com que os Karipuna realizam 
um Turé. De tudo isso se conclui que este ritual ain-
da possui um significado tradicional muito forte e 
presente entre a população de Kumarumã. 

Por outro lado, apesar de, naquela época, não exi-
birem abertamente o Turé, os homens adultos se 
reuniam durante as noites de lua cheia, no mês de 
outubro, em uma casa isolada no campo e canta-
vam até o amanhecer, bebendo caxiri e cachaça, 
para se alegrar com os Karuãna e agradecer a esses 
seres as curas concedidas. 

Sendo assim, mesmo sem xamã, o xamanismo ain-
da se mantinha vivo. Por outro lado, muitos ho-
mens adultos praticam o potá, ou sopro, como uma 
forma de cura. Se os xamãs exercem as suas ativida-
des sob a influência de seres da mata e da água, e 
de outros xamãs vivos ou mortos, a prática do potá 
não é exclusiva dos pajés e não implica em poderes 
sobre os fenômenos sobrenaturais. O potá cura vá-
rios tipos de doenças. Usa-se para isso banhos com 
ervas, sopro, defumações e rezas na língua antiga 
ou patoá.

A partir de 2005, devido a uma valorização das 
manifestações tradicionais através de projetos de 
resgate e fortalecimento cultural, os índios reto-
maram a fabricação de objetos rituais, recuperan-
do também cantos e danças, que apenas poderiam 
ser realizados durante o Turé e em atividades xa-
mânicas. A retomada de todas essas manifestações, 
nos seus aspectos materiais, sociais e cosmológicos, 
criou uma situação nova, que exigiu um grande es-
forço de adequação das expressões xamânicas tra-
dicionais a um contexto contemporâneo.

Ritos do catolicismo popular 

A religião católica, que os Galibi Marworno dizem 
seguir, se faz presente através dos ritos ligados ao 
ciclo de vida: batismo, casamento e funeral. Os dois 
primeiros são celebrados pelo padre quando visita 
a aldeia. Os ritos funerários são mais tradicionais. 
O morto é velado em casa, a noite toda, acompa-
nhado por cantos em patoá e bastante animação, 
sendo que as pessoas comem, bebem, jogam e 
conversam alegremente. Algum tempo depois de 
enterrado, o mesmo ritual se repete, durante uma 
noite inteira até o amanhecer. É uma ocasião em 
que mitos e eventos antigos são relembrados, cap-
tando a atenção de todos. Nos funerais, a partici-
pação das crianças é fundamental, pois dizem que 
são elas que alegram o ambiente e há um repertó-
rio de canções infantis próprio para essas ocasiões.

Salão e Xahite para coleta de doações para a Festa de Santa Maria.  LUx VIDAL 
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O calendário de festas inclui a festa de Santa Maria 
que começa no dia 5 de agosto e acaba no dia 17. 
Ela é precedida pela xahitê, quando uma procissão 
com músicos e comandada pelo met xahitê visitam 
todas as casas da aldeia para recolher uma contri-
buição em dinheiro ou espécie para a festa. Depois 
é levantado o mastro, carregado de frutas, em 
frente à igreja. Realizam-se ladainhas de noite e 
procissões com a Virgem, de tarde. Um número ele-
vado de festeiros, podem chegar a vinte pessoas, 
fazem a promessa, no ano anterior, de se dedicar à 
realização da festa. Com os seus familiares prepa-
ram as comidas, compram as bebidas, enfeitam o 
salão e cuidam da ordem pública, tarefa necessária 
por causa de alguns excessos com bebidas. Muitas 
pessoas vêm de outras aldeias, do Curipi, Urucauá, 
Oiapoque, Cassiporé, Saint Georges e mesmo 
Caiena. Também participam funcionários da FUNAI 
e outras autoridades. Se for época de eleições, os 
candidatos aproveitam a ocasião para fazer sua 
campanha, ajudando nas despesas, o que é chama-
do de presente “da política”. A comida é farta nes-
sa ocasião, entretanto, não servem peixe, apenas 
carne. O baile dura três dias, sendo obrigatória a 
permanência no salão durante toda a noite até o 
amanhecer. Outras festas são as de São Benedito, 
na época de Natal, e as festas cívicas brasileiras. 
Hoje, as regras do salão de baile, que era um es-
paço para adultos, são menos rígidas. A juventude 
invade o salão, o som é alto e as músicas são as da 
indústria cultural regional transmitidas pelas rádios 
locais ou por CDs e pen-drives comprados no co-
mércio da cidade.

Aspectos contemporâneos 

A região do Uaçá era inicialmente “aberta” não só 
para a entrada de estrangeiros nas aldeias indíge-
nas, como também para o trânsito dos índios nos 
espaços vizinhos. Durante muito tempo, os Galibi 
saiam com frequência das suas aldeias para traba-
lhos temporários. Deslocavam-se sobretudo para 
Caiena, onde eram empregados como trabalhado-
res braçais na construção civil, como garimpeiros, 
como carregadores ou em restaurantes. Os jovens 
que saíam ficavam naquela cidade por alguns me-
ses e na sua maioria voltavam para a área indíge-
na. Hoje, a fiscalização por parte das autoridades 
francesas é maior e os que entram ilegalmente na 
Guiana Francesa são reconduzidos ao Brasil. Os ín-
dios não recebem mais um tratamento específico, 
sendo considerados apenas brasileiros, entre tantos 
outros. Índios que permaneceram de oito a quinze 
anos na Guiana Francesa, tiveram que voltar por-
que nunca haviam se preocupado em regularizar 
sua situação de cidadania e trabalhista. Entretanto, 
os índios lá gozam de prestígio, sendo considera-
dos bons trabalhadores e honestos. 

Em Kumarumã um grande número de índios já 
trabalhou do “lado francês”. Muitos voltaram por 
causa de suas mulheres, que não se adaptavam à 
vida longe da aldeia, ficando doentes. Aqueles que 
foram forçados a voltar, sentem falta do emprego, 
da comida, mas acham que Kumarumã melhorou 
muito nos últimos anos, que a vida é pacífica entre 
os familiares e que há muita terra e rios piscosos, 
um benefício para as comunidades indígenas. 

Em 1994, com apoio do Governo do Amapá, foram 
efetuados convênios entre o Estado do Amapá e 
a APIO, com repasse de recursos para a realização 
de projetos nas áreas de saúde, educação e infraes-
trutura. Constata-se, ainda, maior participação dos 
índios na política partidária local, tendo se elegido 
um índio Galibi Marworno ao cargo de prefeito de 
Oiapoque em outubro de 1996, pelo PSB. 

Os índios idosos, a cada mês, deslocam-se até Oia-
poque para receber a aposentadoria rural, um 
apoio financeiro nada desprezível para uma parte 
da população. Muitos Galibi Marworno vivem na 
cidade de Oiapoque, que tem duas ruas com os 
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Acima e ao lado, preparo  e levantamento do mastro da festa de Santa Maria.
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etnônimos das famílias que ali residem: a rua Kari-
punas e a rua Galibis. Um certo número de famílias 
Galibi Marworno vive em Saint Georges, em um 
bairro à margem do rio Oiapoque. Alguns Galibi 
Marworno vivem ainda na aldeia Manga, localiza-
da no rio Curipi e com população Karipuna. 

Os Galibi Marworno recebem assistência de várias 
agências, sendo que a principal, a FUNAI, está atual-
mente sem recursos para qualquer projeto comuni-
tário. Ela apenas mantém os seus funcionários e dá 
apoio logístico para a remoção de doentes e às equi-
pes de saúde da SESAI. A prefeitura de Oiapoque 
também repassa algum recurso às comunidades in-
dígenas. Atualmente, os projetos mais significativos 
são elaborados pelos índios, em parceria com órgãos 
de governo e organizações não-governamentais. 

O CIMI, responsável por vários projetos no passado, 
como a implantação de cooperativas, assistência 
médica e escolas do kheoul, atua menos ultimamen-
te, limitando-se às atividades religiosas e à forma-
ção de professores do kheoul em Oiapoque. Desde 
1998, a convite do cacique Paulo Silva, vivia tam-
bém na aldeia um pastor evangélico e sua esposa, 
professora na aldeia. Celebrava o culto, às vezes 
trazia uma equipe médica para consultas rápidas, 
mas o seu objetivo principal era a conversão dos 
índios. Muitos índios Galibi Marworno são, hoje, 
evangélicos e há inclusive um pastor evangélico 
indígena.

A assistência à saúde em Kumarumã sempre foi 
precária, embora conte com a equipe da SESAI, 
além do atendimento na Casa de Saúde do Índio 
- CASAI em Oiapoque. Os enfermeiros nas aldeias 
fazem o possível, mas sem medicamentos e sem in-
fraestrutura adequada é difícil trabalhar. A malária 
é endêmica na região. Há também vários casos de 
diabetes, hipertensão e muitos homens com gastri-
te ou úlceras devido à ingestão abusiva de álcool, 
especialmente cachaça de má qualidade. As outras 
doenças são as gripes periódicas, as verminoses e 
diarreia, dermatoses e dores reumáticas. 

Sobre o ensino escolar, a Escola Estadual Camilo 
Narciso, com aproximadamente 800 alunos, compre-
ende duas grandes edificações, uma nova e a outra 
reformada com uma grande área para a merenda 

escolar. Os produtos para a merenda são comprados, 
em parte, na própria aldeia Kumarumã. A escola é 
uma tradição antiga entre os Galibi Marworno, des-
de a época do SPI, nos anos 1940. A escola teve um 
papel aglutinador e transformador. Foi uma das pri-
meiras construções de Kumarumã. Por causa da es-
cola os Galibi abandonaram suas ilhas no alto Uaçá e 
decidiram se instalar em uma única aldeia. Em opo-
sição ao patoá, falado pela população indígena, na 
escola ensinava-se o português, língua oficial. Esta 
norma era rígida e todos ainda lembram a profes-
sora, Dona Doquinha, bastante severa e exigente. 
Foi apenas com a chegada do CIMI nos anos 70 que 
o patoá voltou a ser valorizado e mesmo ensinado 
no pré-escolar e alfabetização. Também foram ela-
boradas cartilhas em patoá.

Muitos índios da aldeia Kumarumã, devido à su-
perpopulação, gostariam de voltar a ocupar anti-
gas ilhas, no alto Uaçá, onde eles possuem roças. 
Evidentemente para realizar esta nova dispersão 
dentro da Terra Indígena Uaçá, precisariam de um 
apoio do governo e instituições parceiras, para infra-
estrutura, construção de escolas, enfermaria, casa 
comunitária, saneamento básico, transporte e con-
tratação de novos funcionários.

O PAÍS SOB AS ÀGUAS - GALIBI MARWORNO: COTIDIANO E VIDA RITUAL

Barcos grandes frente ao posto da FUNAI na Aldeia Kumarumã.  LUx VIDAL

Na página ao lado , meninas na ponte sobre o campo alagado.  FABIO MAFFEI
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Objetos em seus contextos



144

SE
R

G
IO

 Z
A

C
C

H
I



145OBJETOS EM SEUS CONTExTOS - AS CUIAS

As cuias e seus múltiplos caminhos e significados

Lux Boelitz Vidal

O conjunto de objetos ou artefatos dos povos indí-
genas do Oiapoque é rico e diversificado e faz par-
te daquilo que os índios chamam “Nosso Sistema”. 
Alguns artefatos são específicos a cada povo, ou-
tros são fabricados e utilizados em toda a região, 
manifestação de uma identidade ampliada, alheia 
às diferenças ambientais e linguísticas de cada povo. 
Um desses artefatos é a cuia.

A cuia é um objeto simples, leve, redondo e acon-
chegante; pintado, marcado, desenhado e de usos 
múltiplos na vida cotidiana, ritual e religiosa.

Uma tralha doméstica. Uma coisa sagrada. Um estilo, 
uma estética. Um símbolo do Universo, alguns di-
riam do útero e mesmo do seio materno. Recipiente 
acolhedor do alimento sólido e da bebida refres-
cante e embriagante. 

As artesãs são as mulheres, todas as mulheres. 
Preparam a cuia, elaboram as tintas e aplicam a 
ornamentação. O que distingue as cuias são suas 
belíssimas decorações, marcas padronizadas e sem-
pre recriadas pelas artesãs, inspiradas pela tradi-
ção ou pelo “espírito” inventivo, segundo elas nos 

informam. A mulher reproduz um padrão compar-
tilhado, um acervo de motivos gráficos limitado, 
mas cujos arranjos são variados e muito pessoais. 
Sendo assim, cada artesã possui seu repertório e re-
conhece, entre dezenas de outras cuias, sua própria 
produção. 

Apesar de ser um objeto de ampla circulação, cada 
artesã possui seu estoque, sua coleção e seus de-
senhos preferidos, marca de seu estilo pessoal.  
Ela controla também as redes de distribuição de 
suas cuias, os seus “caminhos”. 

As cuias são fabricadas com o fruto da cuieira, uma 
árvore de porte médio, da família das bignoniá-
ceas, cultivada nos quintais das aldeias e também 
nas roças. O fruto da cuieira é apanhado maduro, 
serrado ao meio e a polpa umedecida é, a seguir, 
retirada. Obtém-se dois recipientes, de casca leve, 
de espessura fina, áspera no seu interior e lisa na 
parte exterior, pois coberta pela película brilhan-
te do fruto, que parcialmente já o impermeabiliza. 
Em seguida, as cuias são secas, polidas por dentro 
e na borda externa; depois gravadas com a ponta 
de faca, em pequenas incisões, cuja seqüência aca-
ba por configurar o grafismo ou, como afirmam, 
a marca da cuia. Finalmente as cuias são tingidas 
com tintas vegetais, como o cumatê ou o macocó e 
o axiuá; depois de pintadas, são deixadas para secar 
novamente, às vezes em cima de folhas secas de 
mandioca para fixar a tinta preta passada na parte 
interna, na borda e nos desenhos.

Fabricam-se cuias grandes, médias e bem peque-
nas, para uso doméstico e uso ritual, para oferecer 
e para vender. As cuias, um singelo presente para 
parentes ou amigos podem também servir como 
“moeda de troca”. As grandes cuias são para ser-
vir o xibé (bebida de água e farinha, refrescante e 
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nutritiva) ou o cachiri (bebida fermentada à base de 
mandioca), durante as festas do Turé, do Tambor, do 
Divino Espírito Santo e de Santa Maria, entre outras.

No dia a dia, as cuias - o prato e a tigela indígena 
- são usadas para comer ou para servir farinha, ta-
pioca, tucupi, açaí, bacaba ou tacacá. Servem, ainda, 
para pegar água ou para guardar miudezas, como 
sementes ou miçangas. Elas são carregadas durante 
a charité, para recolher donativos em espécie para as 
festas comunitárias; e sempre haverá uma pequena 
cuia em cima dos altares, nas capelas, à espera de 
um donativo dos fiéis. Quebradas, elas ainda podem 
servir de colher ou raspador de mandioca.

Com o aumento da comercialização de artefatos,  
a cuia tem sido um objeto muito apreciado pela sua 
beleza, leveza e múltiplos usos. As formas vão se di-
versificando. O tamanho aumenta para formar gran-
des potes com suporte ou, pelo contrário, diminui 
para formar pequenos cálices ou cestinhas com alças. 

Hoje, muitas vezes, as artesãs gravam nas cuias de-
senhos mais individualizados, figurativos, cobrindo 
em parte ou na sua totalidade a superfície da cuia. 
Gravam nomes, números ou datas comemorativas, 
alguma mensagem ou lembrança, seres mitológi-
cos, animais, flores, estrelas, roda de fuso, casas e 
personagens.

Valorizam, às vezes, algum conceito ou princípio 
importante como xemem, caminho (caminho do 
caramujo, caminho da formiga, jaboti, etc); outro 
exemplo são os desenhos dãdelo, uma linha ondu-
lada, e kuahí, um losango, símbolos de uma dispo-
sição mental aberta para o exterior, mas também 
fechada sobre si. 

Os motivos geométricos e estilizados gravados nas 
cuias representam ainda escamas e espinhas de 
peixe, o casco da tartaruga, os pêlos do porco do 
mato, mas também as folhas da palmeira açaí, a es-
trela d’alva e nuvens matinais; temas mais ligados 
à mitologia e à natureza, enfim, ligados a este e a 
“outros mundos”. 

Ultimamente, incentivados pelo recrudescimento 
das expressões culturais, alguns homens têm adota-
do também a superfície das cuias para aplicar moti-
vos decorativos, belos e muito criativos, ou gravar 
cenas fortes, de guerras e confrontos xamânicos.
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As canoas: fabricação e usos

Marcio Sztutman

As canoas fazem parte do dia a dia dos povos indí-
genas do Oiapoque. Mais do que um eficiente meio 
de transporte, estas toras de madeira habilmente 
trabalhadas também desempenham papel funda-
mental nas redes de sociabilidade e nos processos 
de afirmação e diferenciação dos diferentes povos 
que habitam a região. 

Como meio de transporte, as canoas adquirem im-
portância extra devido às características geográ-
ficas da região. A bacia hidrográfica do Uaçá e o 
baixo curso do Rio Oiapoque, onde estão inseridas 
as Áreas Indígenas Uaçá, Galibi e Juminã, possuem 
como uma das principais características a presença 
de extensos campos de várzea, sujeitos a alagamen-
tos periódicos anuais. Espalhadas nestas extensas 
várzeas, encontram-se inúmeras ilhas de terras não 
alagáveis, que atuam como pontos preferenciais 
para o estabelecimento de aldeias e roças. Deste 
modo, durante o inverno, quando as águas dos rios 
transbordam e invadem os campos, as canoas ad-
quirem livre acesso em praticamente todas as dire-
ções, proporcionando uma agradável sensação de 
liberdade. 

A produção de canoas é uma atividade exclusiva-
mente masculina, cuja realização é motivo de orgu-
lho e de fortalecimento da autoestima do indiví-
duo e do grupo a que pertence. Algumas etapas de 
trabalho são realizadas através do sistema de mu-
tirões, que podem reunir até dez homens. A coor-
denação destes mutirões fica por conta do chefe da 
família ou do dono da canoa. São nestes momentos 
que os mais velhos e experientes transmitem as téc-
nicas de produção aos mais novos.
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A boa madeira é aquela de tronco reto e que não se 
encontra muito longe de algum igarapé ou campo, de 
modo a facilitar o arraste. A retirada da madeira é rea-
lizada somente no período de inverno, quando a cheia 
do campo possibilita o acesso a diferentes áreas de ter-
ra firme e facilita o arraste das toras para a aldeia.

Após a derrubada da árvore, segue um período de 
trabalho no interior da floresta, onde a tora é la-
vrada de modo a tomar o formato bruto do cas-
co. As ferramentas tradicionalmente utilizadas são 
o machado e o serrotão. Recentemente, porém,  
o uso da motosserra tem se tornado cada vez mais 
frequente, reduzindo grandemente o tempo de 
trabalho por canoa produzida.

Após este trabalho inicial, as canoas podem tomar a 
forma final no próprio local de derrubada ou serem 
arrastadas para as aldeias para o término do traba-
lho. Este tratamento mais fino consiste em aplainar 
a madeira, dar o formato adequado e abrir o casco 
através do uso do fogo. A última etapa de trabalho 
é de calafetar as canoas, ou seja, tapar eventuais bu-
racos ou rachaduras através do uso do breu preto. 

Entre os índios Galibi Marworno, a produção e venda 
de canoas possui a importante função de complemento 
da renda familiar, especialmente durante os meses que 
antecedem a festa de Santa Maria – padroeira da aldeia 
Kumarumã. A venda das canoas é realizada por seus do-
nos em Oiapoque e também em diferentes localidades 
da Guiana Francesa, como Saint-Georges e Regina. 

As canoas podem ainda servir para a produção da 
farinha de mandioca, como suporte para lavar rou-
pa na beira do rio e até como ponte. Para as crian-
ças, brincar nas canoas é um passatempo cotidiano.

OBJETOS EM SEUS CONTExTOS - AS CANOAS
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Ateliê de D. Nazaré, aldeia Mangue II.



154

LU
x

 V
ID

A
L



155

A Cerâmica Palikur

Lux Boelitz Vidal 

Na região do Baixo Oiapoque, os índios Palikur são 
reconhecidos como exímios ceramistas. A tradição 
de suas artesãs consiste essencialmente na fabrica-
ção de grandes potes, os darivwit nobsesa, de diversos 
tamanhos, para o preparo e armazenagem do caxiri 
– wohska; potes menores, que são duplos e comuni-
cantes, os tukutuku, para o consumo da mesma bebi-
da e vasos mais simples, chamados wanamiú. 

O caxiri é uma bebida fermentada à base de man-
dioca, que é preparado em grandes quantidades 
durante as festas indígenas e os mutirões ou traba-
lhos coletivos, na derrubada ou plantio das roças, 
por exemplo. É também uma bebida que permite 
ao xamã o acesso ao mundo do sobrenatural, dos 
invisíveis, durante os rituais xamanísticos. Nestas 
ocasiões, tanto o pote quanto o caxiri, transfor-
mam-se em “entidades sobrenaturais”, presentes 
através do canto do pajé nas sessões de cura e na 
realização do turé. Em um mito Palikur sobre a 
origem dos clãs, as nações deste povo, como costu-
mam dizer, o grande pote de caxiri se transforma 
em ”Arca de Noé“ durante o grande dilúvio indíge-
na. Em outro mito, um pote serve de esconderijo ao 
pequeno herói que livrará seu povo das inúmeras 
mortes provocadas pela Cobra Grande. 

Neste contexto, os Palikur são os únicos fornecedo-
res destes potes para todas as comunidades indíge-
nas da região. Sendo peças delicadas, mesmo bem 
protegidas por uma armação de cipós e entrecasca, 
o transporte da cerâmica é sempre algo delicado. 
Uma vez nas aldeias e quando bem guardados em 
lugar protegido, podem durar vários anos.

OBJETOS EM SEUS CONTExTOS - A CERâMICA PALIKUR

Página ao lado, atelier da Sra. ceramista.

De cima para baixo: peça arqueológica da aldeia Kumenê,

Beiju de mandioca fermentando para o preparo do caxiri. 

Caxiri vai ser coado, colocado em panelas e servido nas cuias.
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Todo o processo de fabricação, desde a extração da 
matéria-prima até a decoração final, é complexo e 
trabalhoso, desdobrando-se em várias etapas.

A coleta do barro é realizada antes da época da 
seca, fim de junho e julho, em um laguinho perdi-
do no meio da imensa savana alagada e, segundo a 
artesã, o único lugar que produz um barro adequa-
do. Cedo, de manhã, os familiares deslocam-se em 
duas ou três canoas. Os homens mergulham a mais 
de dois metros de profundidade, pegam uma mão 
cheia de barro e voltam à superfície com a ajuda 
de uma longa vara, o takara, fincada no fundo do 
lago para este objetivo. As mulheres, ao receber o 
barro, já retiram as impurezas e o colocam em cima 
de folhas de bananeira no fundo da canoa.

Uma vez no atelier, payt parawkam batakka, uma ca-
sinha de madeira, aberta e com um tablado eleva-
do para guardar os potes, procede-se ao preparo da 
cinza da casca da árvore kuep, socada no pilão, pe-
neirada e misturada na proporção certa com o barro. 
Feito isso, tudo é bem amassado, para acertar a liga, 
isso é, obter uma massa lisa, uniforme e plástica. Para 
levantar os potes, a técnica é de “rolete”; eles são fei-
tos finos ou mais grossos, dependendo da forma do 
pote. Após a colocação de cada novo rolo, espera-se 
um pouco até secar, antes de colocar o seguinte. 

Para os potes maiores, darivwuit, que possuem uma 
forma muito característica, é preciso usar suportes 
de madeira para sustentar a sua base no processo 
de fabricação. A parte superior do pote, a boca, é 
extremamente vazada, aberta, um trabalho delica-
do que exige destreza e que, por enquanto, apenas 
a artesã madame Nazaré domina com perfeição. 

Os potes prontos, bem formatados e alisados, ora 
com um pedaço de cuia ora com um grande seixo 
que a artesã ganhou de sua avó, são deixados para 
secar na sombra e ao ar livre.

Para a queima, os procedimentos são diversos. Peque-
nos potes ou objetos são queimados em cima de uma 
chapa de ferro, no chão, e cobertos por pedaços de 
casca de kuep. Para potes médios, arruma-se uma fo-
gueira no chão, ao lado do atelier, formando com a 
madeira uma pirâmide, cobrindo as cerâmicas. Para 
os potes grandes de 80, 100 litros ou mais, cava-
-se um grande buraco no chão, um forno de terra.  

Coleta do barro no lago e volta para a aldeia com o barro já  
coletado, uma tarefa que envolve toda a família. FOTOS LUx VIDAL

OBJETOS EM SEUS CONTExTOS - A CERâMICA PALIKUR
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Com muito cuidado, os potes são colocados no fun-
do desta estrutura e cobertos com madeira canegma, 
especialmente coletada para este fim, pelos homens 
da família. Esta madeira é chamada pelos crioulos da 
região de bois portugais por causa da sua cor de ouro. 
A ceramista madame Nazaré desce ela mesma na fos-
sa para ajeitar a lenha. Quando tudo está coberto, 
colocam folhas secas de palmeira e tocam fogo. 

Após algumas horas, emergem das cinzas os potes 
cozidos, com sua cor típica. Um belo espetáculo 
apreciado por todos.

Antes de serem guardados, os potes são interna-
mente envernizados com uma resina preta chamada 
mani, para a perfeita impermeabilização do pote.

Os potes podem ficar com a cor natural do barro 
cozido, dando todo o destaque às formas, exclusi-
vas desta região. Os potes menores são geralmen-
te pintados. Para este fim usam o corante natural 
cumatê, tirado da casca da árvore do mesmo nome. 

Tradicionalmente, o procedimento era um pouco 
diferente. A tintura de base era feita a partir de 
pigmentos minerais. Usava-se dois tipos de pedras 
moles, uma de cor marrom-cobre (tipduã) e a ou-
tra branca (tipseino). Para o preparo, misturava-se 
o pó raspado com um pouco de água. Passava-se 
este corante em toda a superfície do pote antes de 
cozer. Depois da queima, era sobre esta base que se 
aplicavam, com tinta de cumatê, as marcas geomé-
tricas, desenhos estilizados com seus nomes e signi-
ficados. Não usam atualmente as pedras corantes, 
apenas encontradas em lugares longínquos de sua 
ilha e, portanto, as jovens ceramistas não possuem 
a técnica desse tipo de decoração.

Com empenho e zelo, a ceramista ensina a sua arte 
às mais jovens, que atentas aprendem a produzir 
objetos tradicionais e também, inspiradas na cerâ-
mica arqueológica da região e na figuração em mi-
niatura de animais, recriam novos objetos. 

OBJETOS EM SEUS CONTExTOS - A CERâMICA PALIKUR

De cima para baixo: lenha, canegma, para a queima da cerâmica;  
cobertura dos potes para queima; queima da cerâmica e vasos 
menores após queima.  FOTOS LUx VIDAL
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O marido da artesã, senhor Orage, pilando a cinza da casca da árvore kuep.

Barro já misturado com a cinza, guardado na inflorescência da palmeira Inajá, chamada de kroatá.

A artesã dona Nazaré  ensinando sua neta a montar um vaso.

FO
TO

S 
LU

x
 V

ID
A

L

OBJETOS EM SEUS CONTExTOS - A CERâMICA PALIKUR



159

Aplicação dos roletes.

Confecção do vaso tukutuku.

Confecção da parte superior do pote

Alisamento feito com pedaço de cuia

A artesã dona Nazaré fazendo a parte 
 inferior do pote darivwit nobsesa.

Alisando a borda da cerâmica

OBJETOS EM SEUS CONTExTOS - A CERâMICA PALIKUR
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Ralador de mandioca

Lux Boelitz Vidal

O processamento da mandioca, da qual existem 
muitas variedades, se realiza na casa de farinha, 
chamada naquela região de cabê (do francês carbet), 
uma pequena construção aberta, com teto de palha, 
edificada nas roças ou na cercania de um igarapé.

Os índios do Baixo Oiapoque produzem enormes 
quantidades de farinha de mandioca. Um esforço tão 
significativo requer planejamento, organização do 
trabalho, ferramentas e utensílios adequados. Não po-
dem faltar raladores (ghaj, patoá; timar ou timali, pali-
kur), facões, fornos de ferro, paneiros, peneiras, tipitis 
ou prensas, pá de forno, rodo, gamelas e canoas.

O ralador, certamente, é o artefato mais valioso 
que, pela sua manufatura e significado simbólico, 
se destaca dos demais objetos utilizados para o 
processamento da mandioca. Ele é fabricado por 
poucos artesãos especialistas que trabalham por 
encomenda, revelando uma rede de relações de 
trocas dentro e entre as aldeias. 

Apesar de ter se difundido o uso dos raladores elé-
tricos que processam os tubérculos muito mais rapi-
damente e com menos esforço físico, especialmen-
te em se tratando de uma produção tão expressiva, 
os Karipuna e os outros povos indígenas do Uaça 
continuam a ralar a mandioca manualmente.

Dizem que é o costume, que a farinha fica melhor 
e mais homogênea e que no verão, época da seca, 
o ralador tradicional pode ser transportado facil-
mente para as roças mais longínquas.

O ralador é feito de uma tábua de madeira, geral-
mente louro, lavrada em uma peça só. O ralo em si 
é formado por fileiras de pontas de ferro bem afia-
das, incrustadas, seguindo um desenho geométrico 
que otimiza a eficácia desse artefato. Estas pontas 
são finas lascas, extraídas de velhas panelas de ferro, 

hoje encontradas apenas na Guiana Francesa. Esses 
objetos, da época da escravidão, serviam para a fa-
bricação de rapadura e cozimento de alimentos. 
Atualmente, são matéria-prima muito procurada 
pelos índios brasileiros. Eles compram este ferro aos 
pedaços e a um preço alto, em euros, o que aumen-
ta ainda mais o valor real e simbólico do ralador.

Apoiando-se um pedaço de panela de ferro numa 
bigorna improvisada, como por exemplo um chassi 
de carro, quebram-se as lascas de ferro, pedacinho 
por pedacinho, guardando-as em uma lata. Para 
incrustá-la na madeira, faz-se um buraquinho com 
prego, coloca-se a lasca e bate-se com martelo em 
cima de um outro prego na horizontal, que prote-
ge a ponta da lasca e permite nivelar a sua altura 
de forma padronizada. No fim, usa-se o compasso 
para fazer um desenho de um dos lados da tábua, 
que indica o sentido certo para o uso do ralador. 
Pode-se representar uma flor ou uma estrela.

Uma vez obtido um estoque razoável de lascas de 
ferro, gasta-se entre três e quatro dias para fabri-
car um ralador. Quando bem elaborado, pode du-
rar entre quatro e cinco anos.

OBJETOS EM SEUS CONTExTOS - RALADOR DE MANDIOCA
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Panela de ferro  fabricada na França e trazida  
para a guiana francesa na época da escravidão. 
Exemplar conservado, exposto em uma praça  
em Saint Georges. Essas panelas, uma vez  
deterioradas, serviam de matéria-prima para  
a fabricação das lascas do ralador.  LUx VIDAL

162 OBJETOS EM SEUS CONTExTOS - RALADOR DE MANDIOCA
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Fabricando as lascas para o ralador, usando como apoio um 
chassi de carro.

Colocando as lascas na tábua do ralador.

O sr. Antonio Karipuna, da aldeia Manga, tem muitas enco-
mendas para o ralador. Às vezes, enquanto trabalha, um grupo 
de crianças se reúne ao redor de seu tabuleiro para observar a 
manufatura do objeto.

Raladores em uso, aldeia Flexa.

Crianças observando o trabalho do mestre.

OBJETOS EM SEUS CONTExTOS - RALADOR DE MANDIOCA
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Tipiti: espremedor para o processamento da mandioca

Esther de Castro

O tipiti é um objeto cilíndrico com abertura na par-
te superior e duas alças: a de cima para prender-
-se a um ponto fixo e a de baixo para introduzir a 
alavanca e distendê-lo. Ele é feito de fibra vegetal 
entrecruzada, segundo técnicas que garantem a 
resistência das alças e a elasticidade de seu tubo 
recipiente, possibilitando espremer, por constrição, 
a massa da mandioca nele colocada.

 A raiz da mandioca - Manihot utilíssima - uma vez 
descascada e ralada, transforma-se em uma massa 
pastosa, densa e muito úmida, que precisa ser es-
premida para eliminar o seu sumo, possibilitando a 
obtenção da farinha, do tucupi e de demais deriva-
dos da mandioca próprios para o consumo. 

Tipiti é um termo regional, em patoá; este obje-
to denomina-se kulev e, em palikur, matap. Tanto  
kulev como matap são os termos usados também para 
denominar a serpente sucuriju (Eunetes marinus),  
a Cobra Grande. 

O tipiti pode ser feito de acitá, da tala da folha do bu-
riti ou do caule do arumã.

O exemplar aqui descrito feito pelo Sr. Henrique dos 
Santos, da aldeia Manga, Karipuna, é de arumã – 
Ischnosiphon sp, regionalmente também chamado 
de guarumã; em patoá, ahumã e, em palikur, hwepri. 
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“O arumã pode dar sozinho e pode ser plantado.  
É uma planta da terra nas baixadas, nas cabeceiras 
dos rios e pode ser plantada também em casa que fica 
boa, no ponto. O arumã tem mais no mato alagado. 
De canoa a remo se gasta um dia para se chegar lá. 
Quando se vai colher arumã, geralmente, colhem-
se dois feixes e armazena na água, mas só por uma 
semana porque depois ele já apodrece. Armazena só o 
suficiente para trabalhar. Quando ele está maduro, fica 
de cor verde escuro e com a haste bem dura, no ponto 
para fazer os artesanatos. Fazer nate, trançados, como 
tipiti, peneira, paneiro, abano, sacola, etc”  

(Sr. Gonçalo dos Santos. Aldeia Kumarumã.  
Galibi Marworno) 

Há tipos de arumã; este tipiti foi feito com o arumã do 
tipo chamado arumã da cutia, em patoá, ahumã agutxi. 
Segundo o Sr. Henrique, esse arumã é assim denomi-
nado porque sua coloração é semelhante à do corpo 
da cutia (Dasiprocta sp), que é avermelhado e pardo. 

Por ser um artefato extremamente funcional, o ti-
piti é confeccionado segundo cálculos matemáticos 
precisos, mesmo assim há variações na confecção 
da forma da abertura, das alças e utilização de 

algumas poucas talas que podem receber uma tin-
tura, embora, os tipitis feitos com talas tingidas são 
geralmente miniaturas feitas para serem vendidas 
como “enfeites” no comércio regional. 

Para fazer o tipiti, o Sr. Henrique sentou-se no chão 
de sua ampla cozinha, próximo à porta dos fundos 
da área e começou a preparar a matéria-prima. De 
tempos em tempos levantou-se para limpar, com as 
mãos, o seu corpo e a sua roupa e, com uma vas-
soura, varrer o chão, conservando durante todo o 
processo de confecção do tipiti o asseio corporal e 
do local de trabalho. 

Primeiramente ele pegou um caule de arumã e 
com uma faca fabricou o instrumento próprio para 
obter todas as fibras ou talas com a mesma largura. 
Trata-se do de but; como o próprio nome em patoá 
sugere, são duas pontas ou dois pedaços do caule, 
com cerca de 15 cm de comprimento. Depois, sele-
cionou um dos caules inteiros de arumã e fez uma 
pequena fenda longitudinal de cerca de 10 cm,  
encaixou aí o de but. Os dois pedaços pequenos de 
arumã foram posicionados perpendiculares entre si 
e perpendiculares à fenda, possibilitando dividir o 
caule de arumã em quatro partes regulares. (1)

Arumã plantado no quintal do Sr. Gonçalo, na aldeia Kumarumã. ESTHER DE CASTRO

OBJETOS EM SEUS CONTExTOS - tIPItI
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A seguir, usando o antebraço e a mão esquerda, se-
gurou uma das partes e, com a faca na mão direita, 
retirou e jogou fora toda a porção interna do cau-
le. Repetiu essa operação para todas as partes. Essa 
substância interna, esponjosa e branca é chamada 
de bave, isto é, a baba. (2)

Cada uma das quatro partes foi dividida ao meio, 
formando assim oito talas perfeitamente regulares. 

Novamente, apoiando cada uma dessas talas no 
antebraço, com as mãos retirou-lhes a camada su-
perior, obtendo taliscas bastante delgadas e flexí-
veis, com as quais confeccionou o tipiti. As taliscas 
são denominadas, em patoá, lapô ou so do, respec-
tivamente, pele, casca ou as costas dela. (3)

Sobre o grau de dificuldade e importância do do-
mínio dessa etapa de preparação da matéria-prima,  
o Sr. Henrique comentou: “Tem que se ter jeito com 
as mãos, senão ela corta a pessoa. O mais difícil é 
tirar so do, depois tudo é melhor”.

Enquanto obtinha as talas, ocupou-se com os cál-
culos relativos à quantidade, às medidas e à resis-
tência das fibras. O tipiti foi confeccionado com 
12 caules de arumã, que forneceram 96 talas. Essa 
quantidade é a ideal, pois permite a obtenção de 
um tipiti grande, porém manuseável; com 13 cau-
les, o tipiti já é bem maior e mais difícil de ser usa-
do e a partir dessa quantidade o tipiti torna-se ina-
dequado para o uso.

Ele agrupou as talas em maços de três, tomando 
o cuidado de manter a proporção de “uma cabe-
ça para duas pontas”; referiu-se à cabeça como a 
parte superior do caule do arumã e à ponta como a 
parte inferior, próxima ao solo úmido. Ao longo do 
processo de confecção do tipiti, o Sr. Henrique re-
tomou sempre esse procedimento, de maneira que 
todas as talas usadas foram primeiramente agru-
padas, segundo a proporção acima citada e, ao fi-
nal, ele explicou que a ponta do caule do arumã 
é mais fraca e que assim procedendo – juntando 
duas partes fortes com uma fraca - se obtém um ti-
piti resistente por inteiro, o que é preciso garantir, 
principalmente nas alças, por onde o instrumento é 
pendurado e tracionado. (4)

OBJETOS EM SEUS CONTExTOS - tIPItI

(1)

(2)

(3)

(4)

FO
TO

S 
ES

TH
ER

 D
E 

C
A

ST
R

O



168

Sentado no chão, com tudo limpo e com a matéria-
-prima já preparada, o Sr. Henrique iniciou a parte 
de cima do tipiti. Denominou-a de so tet, isto é, sua 
cabeça. Gradativamente abriu três maços e esten-
deu as talas à sua frente, dispondo-as paralelamen-
te e segurando-as com os pés. (5)

Com as mãos foi sucessivamente desatando os ma-
ços e intercalando as talas, segundo uma seqüência 
decrescente e intervalos regulares de três em três.

(5)

(6)

(7)

Obteve assim um quadrado que, posteriormente, 
amarrou na diagonal para melhor manter as talas 
entrecruzadas nesse início do trabalho e também 
porque foi a partir das diagonais que teceu o res-
tante do tipiti. (6 e 7)

Observamos que o trançado assim posicionado, em 
diagonal, apresenta a direção horizontal. Esse tran-
çado foi denominado, em patoá, de kai atxipá âtha-
ve (escama, tamatá, atravessado), isto é, escama do 
peixe tamatá (Callichthys callichthy) no sentido atra-
vessado, horizontal.
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Podemos constatar que o tipiti é composto pelo ci-
lindro flexível e por duas alças: uma superior e outra 
inferior. A confecção do tipiti foi iniciada pela parte 
entre o cilindro e a alça superior.

Para se obter uma alça do tamanho correto, as talas 
que serão entrecruzadas precisam ter uma determina-
da medida. Essa medida corresponde ao comprimento 
do antebraço até a ponta do dedo médio. Para facilitar 
essa tarefa, o Sr. Henrique usa como instrumento de 
medida uma vareta de arumã já previamente cortada 
por ele, utilizada só para essa finalidade.

Seguiu-se a confecção dessa alça, que é entendida 
como composta por duas partes: os lados da cabeça - 
so bo dji so tet - e as orelhas - le zohé, ditos em patoá.

No trançado, a cabeça é o quadrado em diagonal; 
as talas localizadas na parte superior desse quadra-
do foram entrecruzadas para formarem a alça supe-
rior do tipiti. O Sr. Henrique virou o trabalho do lado 
avesso; dobrou a primeira tala do lado esquerdo e a 
entrecruzou, a intervalos regulares de três em três, 
com todas as talas restantes desse lado. Repetiu o mes-
mo processo para o outro lado do trabalho, obtendo  
as laterais, que correspondem ao que ele havia deno-
minado de “os lados da cabeça”. (8)

Na sequência, virou novamente o trabalho para o 
lado direito e começou a entrecruzar as talas que 
formaram a alça propriamente dita. As talas de um 
lado foram entrecruzadas com as do outro lado e 
assim elas foram emendadas. Depois o trabalho foi 
encaixado no joelho, que serviu de base para o ar-
remate para cortar o que sobrou como excedente 
do comprimento das talas e, por fim, para dobrar 
essa região em três partes e depois sobre si mesma. 
A região do arremate da alça foi denominada de bo 
dji zohe, isto é, borda da orelha. (9 e 10)

A próxima etapa foi a confecção da abertura do ti-
piti. O Sr. Henrique novamente deixou tudo muito 
bem limpo e então colocou sete maços de arumã de 
cada lado do seu corpo; passou a entrecruzar, a inter-
valos regulares de três em três, essas novas talas com 
as que ficaram do lado inferior do quadrado inicial. 
Acrescentou assim 21 talas de cada lado. (11)

(8)

Quadrado trançado no início, amarrado com um barbante, e trançados laterais,  
com acréscimo de talas na parte superior, formando os “lados da cabeça” do tipiti.

(9)

(10)

(11)
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Seguiu-se o processo de juntar os dois lados para 
se obter a abertura do tipiti, que é chamada de so 
bux, isto é, a boca dela. O Sr. Henrique segurou o 
trabalho, deixando a parte já feita à frente do seu 
corpo; juntou os dois lados, amarrando-os com um 
barbante e iniciou o entrecruzamento das talas à 
partir do meio, cruzando as talas de um lado com 
as do outro lado. Assim, ele fechou o trabalho, ob-
teve a abertura do tipiti e deu início ao que resul-
tará na forma cilíndrica, que é o tubo, recipiente, 
do tipiti. (12)

Dedicou-se, a seguir, a rematar a abertura. Com a 
faca, afinou a pontinha de cada tala, que foi depois 
dobrada e passada sob outras duas talas. Para essa 
operação, com um pequeno chifre de veado, ele 
abriu um caminho entre essas duas talas, que rece-
beu a tala afinada anteriormente. (13)

Para iniciar o cilindro, o Sr. Henrique ajeitou o tran-
çado já feito, usando um barbante como medida 
do diâmetro. Explicou-nos que o barbante “segu-
ra o trabalho” e que, além disso, “é preciso man-
ter sempre o xime dhet”, isto é, o caminho reto. 
Chamou de caminho reto a leitura visual do trança-
do, tomando como referencial os ângulos do entre-
cruzamento das talas, no sentido vertical. Referia-
se à necessidade de manter o diâmetro do cilindro 
constante. (14)

Para a confecção do cilindro, o trançado é feito aos 
pares: as mãos trabalham conjuntamente, entre-
cruzando as talas. Enquanto a mão direita levanta 
determinadas talas, a mão esquerda assenta outras 
tantas, a intervalos regulares de dois por três, de 
maneira que cada tala passa sucessivamente por 
baixo de duas e por cima de três talas. Essas carrei-
ras repetem-se até o final do cilindro e são feitas 
uma fileira para a direita e uma para a esquerda, 
de modo que regularmente o Sr. Henrique girou o 
trabalho e conferiu o diâmetro do cilindro. (15)

(12)

(13)

(14)

(15)
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O tipo de trançado resultante do entrecruzamento 
acima citado foi denominado de dã agutxi, isto é, 
dente de cutia. Sobre essa denominação, ele refe-
riu-se aos dois dentes da cutia, que ressaltam na 
boca como as duas talas no tipiti.

Ainda sobre o tipo de trançado usado para a con-
fecção dessa parte do tipiti, o Sr. Henrique nos in-
formou que poderia também ter feito tudo com a 
técnica em “troa – troa”, ou seja, ter entrecruzado 
as talas a intervalos regulares de três por três, se-
gundo uma sequência crescente. Chamou esse tipo 
de trançado de kai atxipá long, isto é, escama do pei-
xe tamatá, no sentido longo vertical. (17)

Após obter o comprimento correto do cilindro, para 
iniciar a parte final e a alça inferior, o Sr. Henrique 
passou a entrecruzar as talas em três por três. Ele 
concebe essa parte do tipiti como composta por 
dois itens: o meio e a alça inferior propriamente 
dita. O meio foi denominado, em patoá, thu gogo, 
traduzido por nádegas, buraco ou o ânus e a alça 
inferior, que é chamada de latxo, isto é, rabo.
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Sentado no chão, com os pés segurando a par-
te já feita do tipiti, o Sr. Henrique começou essa 
etapa reduzindo o diâmetro do cilindro e para 
isso, de modo concomitante, a cada carreira fei-
ta para formar o meio, foram liberadas talas, que 
trançadas formaram a alça. Esse processo por si só 
fez com que o meio ficasse mais apertado, termi-
nando por fechar-se inteiramente e das laterais 
pronunciaram-se as duas tranças, já parte da alça 
inferior. (16 e 17)

A seguir, ele posicionou o tipiti lateralmente, em 
baixo do seu braço e entreteceu por mais 13 car-
reiras cada uma das tranças; passou a uni-las, en-
tretecendo-as entre si. O trabalho nessa região fi-
cou três vezes mais largo: ele, em seguida, passou a 
entrecruzar as talas apenas nos dois terços laterais 
dessa parte por mais algumas carreiras e as arrema-
tou, dobrando-as sobre si mesmas, obtendo assim 
dois pares de pontas. Usou, então, como fez para a 
confecção da alça superior, o joelho como se fosse 
um suporte ou forma para dobrar perfeitamente 
essa região em três partes: no lado superior a alça é 
contínua, mas no lado inferior, uma ponta encaixa-
-se sobre a outra. Desse modo o Sr. Henrique obte-
ve a reforçada alça inferior. (18)

Levantou-se, limpou mais uma vez o pouco que ha-
via de sujeira das talas utilizadas na confecção do 
tipiti e comentou: “Está pronto. Com jeito, dura 
mais ou menos de oito meses a um ano; quando ele 
estraga, é no fundo. Às vezes pode ser a cabeça, se a 
pessoa puxou com muita força. Aí joga no lixo, não 
reaproveita para nada.” Explicou ainda que apren-
deu a fazer os tipitis com seu sogro por necessidade 
de saber; aprendeu observando e hoje faz para si e 
também para venda na área indígena. (19)

Entre os Palikur, na aldeia Kumene, na mesma oca-
sião, o Sr. Emiliano comentou um tipiti que havia 
confeccionado para o acervo do museu Kuahí e 
guardava zelosamente em sua casa. Este tipiti, tam-
bém foi feito com a mesma matéria-prima, segundo 
as mesmas técnicas e padrões de trançado, mas com 
a alça inferior de forma diferente, muito mais larga 
do que a alça feita entre os Karipuna. Ele igualmen-
te enfatizou a relação do tipiti com a sucuriju, acres-
centando que antigamente usavam para este objeto 
a denominação na língua antiga palikur. 

(16)

(17)

(18)

(19)
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A forma e o espírito: 
Bancos e Mastros rituais como pessoas invisíveis

Ugo Maia Andrade

Artefatos ou pessoas?

Ambos e simultaneamente: artefatos-pessoa. Isso 
porque, durante o turé, realizado pelos Karipuna e 
Galibi Marworno (assim como, outrora, os Palikur), 
os Bancos zoomorfos e Mastros dispostos no lakuh 
(o espaço circular delimitado para a ocorrência do 
rito) e em seu entorno são pessoas invisíveis e, as-
sim, como dizem os índios do Oiapoque, “possuem 
espíritos”. Esta mesma condição se estende às cla-
rinetes turé e aos maracás, notadamente os de uso 
pessoal do pajé que, embriagados de caxiri durante 
a festa, dançam no lakuh (VIDAL, 2007a: 44; 2007b: 
64). E onde há “espíritos” associados a artefatos 
ou ainda a classes distintas de animais, plantas e 
fenômenos meteorológicos há Karuãna (ou Bicho), 
modelo geral de pessoa invisível – habitantes do 
Outro Mundo – e cujos poderes provêm dos invó-
lucros que portam, todos permutáveis entre si. São 
estes invólucros – eles mesmos Karuãna e conheci-
dos por “camisa” ou “paletó” – que conferem as 
potencialidades e características atinentes a cada 
classe, uma vez que sem eles os Karuãna possuem 
forma e capacidades semelhantes às dos humanos. 

A literatura sobre os índios da região do baixo 
Oiapoque e Rio Uaçá explicita claramente a cone-
xão entre Karuãna e artefatos rituais. A propósito 
do turé dos Palikur do Rio Urukauá, Nimuendaju 
(1926) assinala a ação do pajé a fim de promover 
a entrada de “espíritos” “na viga-assento (Banco 
Cobra Grande), nas penas dos espíritos, no banqui-
nho ornitomorfo e nos maracás [...]” (ib.: 50), proce-
dimento revertido no final do rito com o intuito 
de “despedir outra vez os espíritos que entraram nos 
utensílios de dança” (ib.: 52). Esses mesmos espíritos 
auxiliares, chamados de Yumalawí, instalam-se nas 
penas wilaulá fixadas na parte superior das varas 

que delimitam o espaço cerimonial, nos “capace-
tes emplumados” e nos maracás de cabo longo, de 
modo que cada wilaulá é “a sede de um espírito amigo 
que fica de guarda na direção em que se inclina a pluma 
contra a aproximação de espíritos maus” (ib.: 34). 

Os Yumalawí dos Palikur, que podiam “permanecer 
temporariamente nos instrumentos de um xamã ou no 
lugar onde sejam os mesmos guardados” (ARNAUD, 
1996: 310), são, de certo modo, equivalentes aos 
Karuãna dos Galibi Marworno e Karipuna; ambos 
são frequentemente caracterizados como espíritos 
traiçoeiros, perigosos e malignos, motivo pelo qual 
chamam-nos regionalmente pelo termo genérico 
de Djabs, influência do patuá da Guiana Francesa. 
Contudo, nem os Palikur (não obstante evangeliza-
dos), nem os Galibi Marworno e Karipuna os assimi-
laram completamente aos demônios da cosmologia 
cristã (cf. ARNAUD, 1970: 05; TASSINARI, 1999: 463), 
conservando autonomia do xamanismo frente ao 
cristianismo levado há décadas para a região. 

Em relação aos Bancos rituais dos Galibi Marworno, 
Vidal (2007b: 27) sublinha que, durante o turé, “os 
bancos são os próprios Karuãna cujas formas, pinturas e 
grafismos são sonhados pelos pajés antes do início dos 
preparativos do ritual”. A identidade entre Bancos e 
Karuãna ocorre de duas maneiras precípuas: quan-
do os Karuãna são, a priori, constitutivos dos arte-
fatos, uma vez que “a matéria prima coletada para a 
fabricação dos artefatos rituais já vem do mato ‘com 
espírito’ ” (ib.: 73); ou quando a animação dos 
Bancos acontece a posteriori por feito exclusivo 
dos Karuãna que neles “encarnam” ao descerem no 
lakuh, de maneira que os Bancos se tornam “o pró-
prio bicho, e não apenas uma representação” (Vidal, 
2007a: 49). Cada artefato ritual, segundo as técni-
cas de manufatura e representações cosmológicas 
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atribuídas, terá ou não “espírito” a priori, mas os 
Galibi Marworno tendem a conceder que aque-
les que demandam menos transformações em sua 
matéria prima de base, como as clarinetes turé, 
são Karuãna antes mesmo de estarem no lakuh.  
De todo modo o artefato ritual será o invólucro 
de um Karuãna que, a rigor, poderá assumir forma 
diversa e transitiva com recurso a outro invólucro 
qualquer (ANDRADE, 2007: 128). 

Consequentemente, um Banco zoomorfo ritual re-
presenta o mesmo perigo que se atribui aos Karuãna. 
Por tal motivo, os Galibi-Maworno amarravam com 
cipó a boca do Banco Jacaré durante as atividades 
cerimoniais, posto que só desta maneira as pessoas 
podiam dele fazer uso sem correrem riscos (VIDAL, 
2007a). Esta precaução remete aos pajés palikur 
que, a fim de finalizar um turé, soltavam “o demô-
nio no banco-cobra, desamarrando-lhe antes de tudo 
a boca arrochada para maior segurança dos que nele 
sentavam” (NIMUENDAJU, 1926: 52). Ainda hoje pa-
jés Galibi Marworno conservam o hábito de colo-
car uma pena sobre seu banco zoomorfo durante os 
desempenhos rituais a fim de sinalizar que se trata 
de um Karuãna, ou que ali “tem espírito” (Lux Vidal, 
comu nicação pessoal), outro recurso copiado dos an-
tigos pajés palikur que dispunham de penas wilaulá 
presas na cabeça dos Bancos ornitomorfos abrigan-
do “espíritos protetores” encarregados de fazerem 
a guarda dos Karuãna dos Bancos (idem, 1926: 46). 

Detalhes de Banco de Kadeicaru (Cobra d´Água).

Banco de Kadeicaru, aldeia Kumarumã, 2005.
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Bancos zoomorfos, Mastro, Cuti e Maracá de 
cabo longo no lakuh, aldeia Kumarumã, 2005.

Preparação de Banco zoomorfo 
para turé, aldeia Kumarumã, 2005.
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Diferentemente dos Galibi Marworno, para os 
Karipuna não haveria identidade entre Bancos e 
Karuãna. Os Bancos zoomorfos karipuna estão associa-
dos aos Karuãna porque é neles que, durante o turé, 
os auxiliares invisíveis do pajé sentam a fim de cantar 
com os humanos (TASSINARI, 2003: 264). A identida-
de Bancos-Karuãna é revelada, entretanto, durante a 
xãte tucai (canto do tukay), rito que acontece alguns 
dias após a realização do turé. Consiste de uma série 
de cantos entoados pelo pajé em sua casa, dentro de 
seu casulo de mosquiteiro chamado tukay, e cujo pro-
pósito é retirar definitivamente os Karuãna do lakuh. 
O resultado de tal extração é a perda da condição de 
pessoa dos Bancos, possibilitando sua manipulação e 
o desmonte do círculo cerimonial: “Diz que depois de 
retirados os bichos (após a xãte tucai), podem fazer o que 
quiser com os bancos sem desrespeitar os Karuãna, pois 
o banco ‘é só uma madeira’ ” (ib.: 275).

Os Galibi Marworno atribuem grande importância 
aos Bancos zoomorfos durante toda a sequência de 
preparação e execução do turé. Bancos individuais, 
alguns de uso exclusivo do pajé, são preferencialmen-
te de aves como Gaivota, Pomba, Colhereira, Arara, 
Pato silvestre e Urubu. Bancos coletivos costumam ser 
de Cobra Grande (nas versões uma, duas ou três cabe-
ças; Cobras d´água e Cobras marinhas), Jacaré e, mais 
raros, híbridos de ambos os animais. Menos frequen-
tes e um tanto em desuso são Bancos individuais de 
outros bichos, como Porco do Mato e Porco domés-
tico. Os Bancos coletivos têm cerca de 6,0 m de com-
primento, comportam até 15 adultos e são decorados 
com os grafismos kuahí e kahô (para, respectivamen-
te, os de Cobra Grande e Jacaré), presentes também, 
sob variações estilísticas, nos Bancos individuais. 

As cores empregadas – amarelo, vermelho, azul, ver-
de, branco, etc. – são eloquentes e sinalizam as ves-
tes, marcas e paramentos dos Karuãna consorciados 
a cada Banco tais quais contempladas pelo pajé du-
rante as viagens ao Outro Mundo (ANDRADE, 2009: 
51). Essas visões são, de certo modo, compartilhadas 
coletivamente durante as sessões xamanísticas em 
que se empregam cantos que chamam os Karuãna por 
seus respectivos nomes e os caracterizam segundo 
sua espécie, adornos utilizados, grafismos específicos, 
hábitos, poderes, habitat de onde provêm, etc. Como 
apenas o pajé vê os Karuãna da maneira como estes 

próprios se veem (isto é, como humanos), perceben-
do seus modos, adornos e grafismos corporais, a pin-
tura dos Bancos, e também dos Mastros, será atenta-
mente supervisionada por ele a fim de reproduzir a 
exuberância do Outro Mundo. Deste modo busca-se 
exibir o belo nas cores e formas simétricas dos gra-
fismos corporais dos Karuãna através da produção de 
Bancos perfeitos capazes de, juntamente com um 
bom caxiri e a entoação harmoniosa dos cantos xa-
mânicos, agradarem às pessoas invisíveis. Todavia, o 
investimento na produção da beleza por meio de ar-
tefatos rituais não é apenas de ordem contemplativa; 
simultaneamente é um recurso utilizado pelo pajé a 
fim de renovar o pacto de cooperação com Karuãna 
aliados, mitigando o risco da conversão da aliança em 
predação efetivada, principalmente, como doenças. 

Desta forma as marcas impressas nos Bancos e 
Mastros cerimoniais constituem o patrimônio de 
um pajé e sinalizam o consórcio com um plantel 
de Karuãna, uma vez que ele as obtém visitando o 
Outro Mundo, convivendo e negociando com as 
pessoas que lá habitam. O mesmo se passa com os 
cantos xamânicos que são, direta ou indiretamen-
te (quando herdados de outro pajé), dádivas dos 
Karuãna. A propriedade de cantos e de grafismos 
utilizados em artefatos rituais indica que um pajé 
mantém relações cooperativas com os Karuãna que 
os doaram. Ele não possui os Karuãna (enquanto 
uma propriedade sua, no máximo pode monopoli-
zar relações com alguns deles), posto que estes são 
pessoas com agência e intencionalidade, mas deve 
deter (e ostentar) emblemas que sinalizam a manu-
tenção de relações cooperativas com pessoas invi-
síveis. Tais emblemas, na forma de cantos e marcas 
de artefatos rituais, são, portanto, anteriores aos 
resultados das relações com os Karuãna e, em cer-
to sentido, o que as possibilitam. Não por acaso, 
marcas de artefatos cerimoniais e cantos costumam 
estar no centro das principais disputas travadas no 
plano do xamanismo regional.1

1 De fato, há um cuidado especial quanto à circulação dos cantos 
xamânicos e dos grafismos dos Bancos e Mastros, não obstante eles 
devam ser mostrados como prova de que o pajé que os possui integra 
redes de relações sociais no Outro Mundo. Esse tipo de disputa é, 
regionalmente, replicado no plano das relações intercomunitárias ou 
interétnicas, envolvendo reclames de propriedade de cantos e grafis-
mos de artefatos rituais pelos Karipuna e Galibi Marworno.
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Bancos karipuna de Jacaré, Espadarte e  
Cobra Grande, aldeia Estrela, 2005.

Banco Galibi Marworno de Lagarta, aldeia Kumarumã, 2014.
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De cima para baixo: banco Galibi Marworno de Galo da Serra, 
aldeia Kumarumã, 2014; banco palikur de Porco, rio Uaçá, 2005; 
banco palikur de Gaivota e detalhe com desenho de Borboleta, rio 
Uaçá, 2005; Pintura de Banco de Gaivota, aldeia Kumarumã, 2005.

Bancos Galibi Marworno de Cobra Grande, aldeia Kumarumã, 2014.
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De maneira similar aos Bancos zoomorfos, os Mas-
tros do turé Galibi Marworno são Karuãna. Além dis-
so, o Mastro principal serve como “escada de Bicho”, 
uma vez que favorece a descida no lakuh dos Karuãna 
que chegam pelo ar. De maneira semelhante, os Pali-
kur viam no Mastro principal um veículo de ligação 
entre o mundo dos Karuãna e o dos humanos, cer-
cando-o com meia dúzia de varas asulili, cada qual 
munida de uma pena wilaulá, para evitar que Ka-
ruãna hostis utilizassem o Mastro (uma “ponte para 
o céu”, segundo Nimuendaju) como passagem até  
o lakuh (NIMUENDAJU, 1926: 46). Servem igualmen-
te de arquibancada para Karuãna com invólucros 
de aves e macacos e de posto de vigília para ou-
tros cuja incumbência é manter a segurança local 
durante a festa. Este é um assunto que preocupa 
os pajés Karipuna e Galibi Marworno ao longo da 
cerimônia, pois grandes são as chances de assaltos 
de Karuãna hostis ordenados por pajés contrários 
(VIDAL, 2007b: 27).

O turé dos Galibi Marworno costuma apresentar um 
Mastro principal com cerca de 6,0 m de altura que 
vai assentado no centro do lakuh; dois menores co-
locados nas entradas do círculo cerimonial e mais 
um externo utilizado durante a aplicação do caxiri-
-castigo (que consiste em uma grande dose da bebi-
da) aos infratores das regras rituais. As marcas que 
paramentam os Mastros são, igualmente àquelas im-
pressas nos Bancos zoomorfos, insígnias distintivas do 
Karuãna portador daquele invólucro. Todavia, marcas 
e pinturas específicas de Bancos zoomorfos e Mastros 
não são a principal evidência da condição de pessoa 
desses artefatos. Existe um protocolo a ser cumprido 
em relação a eles e que estabelece regras e etiquetas 
cuja observância é motivo de inspeção por parte dos 
jãdam, auxiliares humanos do pajé com função de po-
lícia durante o ritual.

Saída de Mastro para o lakuh, aldeia Kumarumã, 2005.  
UGO MAIA ANDRADE
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Bancos de Cobra Grande, Mastro (duplo) e Sinal em 
turé karipuna, aldeia Manga, 2005.

Bancos zoomorfos, Karamatá, Mastro e Maracá de cabo 
longo em turé Galibi Marworno, aldeia Kumarumã, 2005.
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As regras cerimoniais incidem sobre o comporta-
mento das pessoas e são quase idênticas para os 
Karipuna e Galibi Marworno. Segundo elas, é proi-
bido durante o turé: transpassar os Bancos zoomor-
fos coletivos (o correto é contorná-los); abandonar 
os instrumentos musicais, Karamatás2 e Maracás, 
em qualquer lugar que não seja ao pé do Mastro 
principal; derrubar os instrumentos no chão; aden-
trar no lakuh por sob os fios de algodão que delimi-
tam o círculo cerimonial; namorar e dançar calçado 
(para os Karipuna). A punição para qualquer uma 
dessas infrações chama-se lamã, dose extraordi-
nária de caxiri que o infrator sorverá sentado no 
Banco de Urubu (Gereu), fora do lakuh.3 Tanto para 
os Galibi Marworno quanto para os Karipuna a vio-
lação das regras cerimoniais representa desvio do 
protocolo relativo às relações pessoa-pessoa que 
devem constar com os artefatos rituais. Daí a impu-
tação do lamã aos infratores.

Além das regras cerimoniais, passíveis de serem 
compensadas com lamã, há uma série de etiquetas 
sociais que devem ser observadas a fim de se evitar 
retaliações dos próprios Karuãna que, sentindo-se 
aviltados pelos anfitriões do turé, derrubam pessoas 
durante a dança, dão flechadas ou entornam cuias 
de caxiri. Essas etiquetas implicam a oferta de bebi-
da e fumigações feitas a Bancos, Mastros, Maracás, 
Karamatás e Pakará (cesto trançado de uso pessoal 
do pajé) antes do início da festa. Para os Palikur, 
as fumigações conduzidas pelos pajés pretendiam 
animar os artefatos e eram produzidas “tomando 
o lado aceso do charuto de tauari na boca e sopran-
do a fumaça através das mãos juntas sobre os objetos” 
(NIMUENDAJU, 1926: 50). Os Galibi Marworno, en-
tretanto, utilizam fumigações como dádivas de ta-
baco e, aparentemente, não como recurso para in-
jetar Karuãna nos artefatos rituais. Pois fumigações 
são frequentes durante as xitotós (sessões regu lares 
de cantos xamânicos) e fundamentais para os pajés 

2 Nome pelo qual os Galibi Marworno costumam chamar as clarinetes 
turé (sinal, em patuá) utilizadas durante a cerimônia homônima.  
De uso exclusivo masculino, são empregados três tamanhos de Karamatá, 
cada qual com sonoridade diferente: pequeno, médio e grande. 

3 Para uma explanação sobre a presença do Urubu na cosmologia 
regional cf. Vidal, 2001.
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reproduzirem a aliança com seus Karuãna auxiliares. 
Além disso, a fumaça é uma espécie de “escada” para 
se alcançar as pessoas invisíveis no Outro Mundo 
(VIDAL, 2007a), justificando sua assídua presença 
nos desempenhos do pajé. 

O caxiri deve ser igualmente oferecido aos Bancos, 
Mastros e Maracá durante o turé, configurando a 
participação desses artefatos em circuitos rituais 
de dádivas. Aqui, novamente, é a condição de pes-
soa a eles atribuída que lhes assegura a posição de 
destinatários, e não simplesmente de mediadores, 
do dom (ANDRADE, 2012). Assim sendo, os artefa-
tos rituais – sobretudo, mas não exclusivamente, 
Bancos – recebem ofertas de caxiri de modo igual 
às pessoas visíveis, seja “chegando-lhes primeiro a cuia 
cheia por baixo da cabeça (do Banco) e bebendo-se de-
pois o conteúdo em lugar do animal, inclinando-se em 
direção à sua cabeça” (NIMUENDAJU, 1926, p. 50), 
solução dos Palikur; ou simplesmente exortando-
-os a beber, à maneira dos pajés Galibi Marworno.  
O Mastro central também recebe sua cota de be-
bida, segundo o protocolo ritual reservado às pes-
soas visíveis (i.e., humanas): pelas mãos das jovens 
lahens (“rainhas”, em patuá) enquanto o pajé o tor-
na alvo de ação fumigatória.

A preservação de etiquetas sociais dirigidas aos 
artefatos rituais, a presença das regras comporta-
mentais durante o turé e o esforço em produzir 
uma cerimônia bela investindo nos paramentos, 
na harmonia dos cantos e nas pinturas de Bancos 
e Mastros revelam a qualidade de pessoa atribuída 
aos artefatos rituais, uma vez que eles – enquanto 
Karuãna – figuram como destinatários da cerimônia. 
E uma vez pessoas invisíveis portadoras de invólu-
cros de artefatos, os Bancos, Mastros, Karamatás e 
Pakará estão aptos a manterem com os humanos 
relações sociais caracterizadas como de naturezas 
contrárias, mas integralmente complementares:  
a cooperação (responsável pelas curas xamânicas)  
e a agressão que causa doenças e infortúnios. 

OBJETOS EM SEUS CONTExTOS - BANCOS E MAStROS RItUAIS

Fumigação e dádiva de caxiri feitas ao 
Mastro interno, aldeia Kumarumã, 2005.FO
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Maracá: objeto entidade

Esther de Castro

O maracá é um instrumento musical classificado 
como idiofone, isto é, nele o som é obtido através 
da vibração dos próprios materiais de que são fei-
tos a sua caixa de vibração e os estímulos vibrató-
rios acionados pelo instrumentista.

Nesse sentido, o maracá é formado por um recipien-
te com peçinhas internas que além de se entrecho-
carem, golpeiam as paredes desse invólucro, produ-
zindo o som, segundo o comando do instrumentista, 
que o dirige pelo suporte ou cabo desse conjunto.

A música - a organização dos sons - obtida com o 
maracá está, portanto, intimamente relacionada às 
matérias-primas selecionadas para a confecção des-
se instrumento musical. Da escolha dos materiais 
resultam possibilidades de altura, duração, intensi-
dade e timbre do som.

Entre os Povos Indígenas do Oiapoque, a caixa vi-
bratória é feita de cuia, os estímulos são dados por 
sementes ou miçangas e o cabo é feito de madei-
ra. Se do ponto de vista “funcional” já temos um 
instrumento completo, para os índios é necessário 
especificar melhor essas matérias-primas, acrescen-
tar outros elementos – tinturas, grafismos e pluma-
gens, e seguir práticas aprovadas pelo uso, muitas 
vezes com diferenciais próprios de cada um desses 
povos e, só assim, obter o maracá que lhes é pró-
prio e devido para o uso. 

O maracá faz parte dos ritos do xamanismo e, por-
tanto, segue uma série de prescrições necessárias 
a esse contexto de manifestações e de relações 
com entidades visíveis apenas para o pajé, mas 
que permeiam a vida indígena, especialmente no 
infortúnio das doenças, na procura da cura e no 
agradecimento, do doente e de seus familiares, 
pelo restabelecimento da saúde. Diante da dor,  

OBJETOS EM SEUS CONTExTOS - MARACá
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o diagnóstico e a prescrição dos remédios são pro-
videnciados pelo pajé. Ele mobiliza seus auxiliares 
invisíveis, todos eles médicos, especialistas na arte 
da cura e são essas entidades, chamadas de “zamis” 
– amigos, Karuãna, que realizam o diagnóstico e in-
dicam o receituário para ocorrer a cura. Esse proce-
dimento ritualístico demanda um espaço separado, 
o uso de bebida fermentada de mandioca, o cachiri,  
o fumo da planta tawari e a música cantada ao to-
que do maracá. É chamado de cantarola ou, em pa-
toá, xãte mahacá, (xãte – derivado do francês, can-
tar) termo que indica a importância dos cantos e 
do toque do maracá para o contato com os karuãna. 

A obtenção da cura implica em agradecimentos às 
“entidades médicas” e, nesse sentido, o pajé é o 
responsável por propiciar e gerenciar este encon-
tro entre as entidades invisíveis e inúmeras pessoas 
da comunidade, associadas a ele nessa rede de re-
lações entre humanos e não humanos. Trata-se da 
realização de um turé, ritual de proporções gran-
des, em que o pajé, de um lado convida os karuã-
na que estarão presentes no evento e, de outro, 
orienta a comunidade no sentido de providenciar 
quando, onde, como chamar, agradar e despedir-se 
das entidades; ele marca a data, informa os arte-
sãos e artesãs sobre as cores, formas e grafismos 
que devem ter os objetos confeccionados para o 
turé, de acordo com as insígnias dos karuãna que 
estarão presente; relembra cuidados a serem toma-
dos para a fabricação da bebida bem como para 
obtenção e manuseio de matérias-primas, e, no dia 
do evento, rege uma longa sequência de músicas 
que acompanham os cantos e danças próprias de 
cada entidade, marcando cada momento e, espe-
cialmente, o começo e fim do evento, ou seja, a 
recepção aos karuãna e a despedida ou encaminha-
mento das entidades ao outro mundo. Há sons das 
flautas entoadas pelos homens, há sons de maracás 
de cabo longo que acompanham as mulheres nas 
danças e de cabo curto tocados pelos homens, mas 
o regente é o pajé, que empunha e comanda com 
o seu maracá. 

Do ponto de vista instrumental, podemos usar a 
afirmação de um senhor Galibi Marworno para di-
zer o que é um maracá: “O maracá é um tipo de 
tambor para chamar os “Bichos”.

No entanto, como o universo do outro mundo tam-
bém é complexo e o pajé não detém a “amizade” 
de todas e quaisquer entidades invisíveis, ao contrá-
rio, ele tem os seus “amigos”, auxiliares nas curas, 
o maracá deve chamar certos karuãna e afastar ou-
tros. Ele é também a sua arma de proteção. Com 
ela, ele arregimenta os seus e se defende dos invi-
síveis inimigos. Faz sentido a frase dita pelo mesmo 
senhor acima citado: “...todo sinal que é dado com 
o maracá (para os karuãna) é como um chamado de 
um comandante para os seus soldados. ”

Mas, mesmo os seus amigos karuãna são entidades 
fortes, com as quais o pajé precisa negociar, entrar 
em entendimento e mesmo controlar. O maracá do 
pajé dialoga com os seus karuãna porque é também 
um objeto entidade invisível. Condensação de po-
der, ele pertence exclusivamente ao seu dono, que 
o herdou de outro pajé, quase sempre à revelia de 
sua própria vontade.

Além do maracá, nessa categoria de objeto-entida-
de, o pajé possui o seu cesto e o seu banco, que são 
ao mesmo tempo veículos condutores e protetores 
das relações entre o pajé e os karuãna. Nesse sentido, 
ao referir-se ao maracá, um pajé Galibi Marworno 
disse: ”são dois, eu tenho um maracá aqui comigo, 
mas quando eu toco aqui o outro me responde no 
mundo encantado”. E um pajé Karipuna, conversan-
do sobre os perigos de sua atividade de pajé, dirigiu-
-se ao seu velho cesto pagha (cesto que guarda os 
apetrechos ritualísticos do pajé, inclusive o seu ma-
racá) colocado em um canto, de frente para a en-
trada da sua sala e afirmou: “Ele é o vigia da casa”.

É nesse contexto mais amplo que se insere a con-
fecção dos maracás. Os maracás dos pajés são real-
mente objetos raros, transmitidos por linhagens de 
pajés e chegam a ter cerca de “200 anos”, segundo 
as contas de pajés atuais sobre os seus instrumen-
tos de uso.

No entanto, para a realização dos turés são feitos 
maracás para serem usados pelos participantes. 

Para se fazer um maracá, há o trabalho conjunto 
de um homem e uma mulher, uma vez que a habili-
dade técnica e a manipulação das matérias-primas 
seguem regras que as relacionam ao gênero mas-
culino ou feminino. 

OBJETOS EM SEUS CONTExTOS - MARACá
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Uso do Maracá longo pelas  
mulheres durante o ritual do Turé.  UGO MAIA ANDRADE

Maracá do pajé com penas de garça recortadas  
no padrão dãdelo e butiê de penas de arara.

SERGIO ZACCHI

Conjunto de maracás de cabo longo  
coletados para o acervo do Museu Kuahí.
SERGIO ZACCHI
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A caixa de vibração é feita pela mulher, mas é o homem 
quem coleta a matéria-prima para se fazer as tintas. 
Ela providência a cuia, a prepara, grava os grafismos 
e aplica sobre a superfície a tintura por ela preparada.

A cuia é o fruto da cuieira; uma pequena árvore plan-
tada nos quintais. Os índios da área conhecem cinco 
espécies de cuieiras, mas para fazer o maracá usam so-
mente aquela denominada de cuia maracá. Há cuias 
de tamanhos variados e de formatos redondos, ovais, 
facetados; a cuia maracá é bem pequena, de forma 
oval, mas com uma das extremidades bem menor do 
que a outra. A forma remete à ideia de cabeça, especi-
ficamente, para os índios, trata-se da cabeça da cobra, 
acoplando o maracá ao universo desse ser invisível. 

A cuieira produz o ano todo e a cuia deve ser cole-
tada quando está completamente madura, pois do 
contrário ela murcha, deforma-se, perdendo sua 
beleza. A mulher bate com os dedos na superfície 
da cuia e o som mais agudo indica que está madu-
ra; ela não pode cair no chão e é colhida, então, 
ainda no pé. Todo o trabalho deve ser feito fora do 
período menstrual e a não observância dessa regra 
implica no enfraquecimento da árvore, cujos frutos 
caem sem sequer amadurecerem. 

Uma vez colhida a cuia, esvazia-se o seu miolo; ela 
deve estar bem limpa e completamente seca, tam-
bém deve ter dois orifícios opostos no seu eixo lon-
gitudinal para, então, ser gravada e tingida. 

Os grafismos são feitos com a ponta da faca, atra-
vés de pequenas e pontuais incisões. São geométri-
cos e constituem “marcas” do maracá, no sentido 
da presença de uma entidade.

Para tingir há três tintas indicadas: o cumatê, o ma-
cocó e o axiuá. Essas árvores não se plantam, são 
da mata e os homens são os encarregados de co-
letarem um pedaço de suas cascas para o preparo 
das tintas. Para o macocó, essa atividade só pode 
ser feita na lua escura, caso contrário a tinta não 
sai boa. Em casa, o preparo da tinta é feito pela 
mulher, resguardados os períodos menstruais e as 
relações sexuais; a casca é batida e, mais fina, é 
colocada na água de molho por umas duas horas 
ou mais, depois se côa em uma peneira fina e, a 
seguir, em um pano. Então se coloca para ferver 
até chegar “ao ponto”, que é viscoso, como se gru-
dasse um pouquinho no dedo. A tintura é passa-
da por camadas, guardando-se o espaço de tempo 
necessário para cada camada secar. Após cerca de 

OBJETOS EM SEUS CONTExTOS - MARACá

Cesto Pakará com Maracás e outros instrumentos do pajé, aldeia Manga, 2005.  LUx VIDAL
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três camadas consegue-se o efeito desejado, que é 
a cor marrom com o tom que varia entre marrom 
escuro e marrom avermelhado, avaliada por vários 
mestres artesãos como a cor mais bela que certos 
objetos podem ter.

Internamente à caixa do maracá colocam-se semen-
tes de caxaicó ou miçangas. O caxaicó é um arbusto 
plantado nos quintais. Os índios conhecem três es-
pécies dessa planta e as usam indistintamente; elas 
produzem sementes pequenas, inferiores a 0,5 cm; 
são uniformemente redondas, firmes, não se par-
tem, não se quebram, não se esfarelam e são resis-
tentes a fungos, ou seja, possuem condições ideais 
para a produção do som, tal como acontece no ma-
racá. O caxaicó e as miçangas permitem a execução 
de um som semelhante, mas a escolha por cada um 
desses elementos implica também na escolha por 
um timbre do som ligeiramente diferente.

Uma vez pronta esta parte do maracá, confecciona-
-se e coloca-se o cabo. Para os maracás de cabo lon-
go, que são aqueles empunhados pelas mulheres 
durante as danças no turé, fazem o cabo de caniço, 
uma vara longa, delgada, retilínea e leve. 

Para os maracás de cabo curto, chamados de ma-
racás verdadeiros, usados pelos homens e instru-
mento essencial aos pajés, o cabo só pode ser da 
madeira chamada marapinima. É uma madeira de 
lei encontrada na mata, de difícil extração e a mais 
resistente e dura que os índios possuem. Com a 
marapinima fazem armas, pontas de flechas e de 
lanças. Conta o mito, que a marapinima se mos-
trou mais resistente que o ferro ou qualquer outro 
metal e a mais poderosa das armas. Os cabos dos 
maracás são feitos somente pelos homens; a esco-
lha pela marapinima é bastante sugestiva quando 
pensamos no maracá enquanto elemento de po-
der frente a seres karuãna. 

O cabo é encaixado no orifício inferior da caixa de 
vibração do maracá, agora já com as sementes ou 
miçangas em seu interior; ele é selado com cerol - 
cera de abelha derretida e acrescida da fuligem dos 
fornos de carvão e amarrado de preferência com o 
fio feito da planta curauá. É um trabalho mascu-
lino; a folha é colhida, descascada e colocada ao 
sol, obtendo-se a fibra, que é então, em pequenas 

porções, torcida. O fio de curauá é extremamente 
forte. Usam também a linha comprada no comér-
cio. Em ambos é passada uma mistura denominada 
mani – a casca da árvore anani é riscada, extraindo-
-se a sua seiva, que é fervida e acrescida de fuligem. 
O mani confere a cor marron ao fio e a aderência 
necessária para não desamarrarem. 

Inicia-se o delicado e rigoroso trabalho com a plu-
magem. Os pássaros são caçados somente pelos ho-
mens e uma vez abatidos têm suas penas guardadas 
e conservadas tanto por homens como pelas mu-
lheres, que as usam na confecção dos artesanatos.

No maracá as penas devem ser sutilmente, mas, 
com firmeza, encaixadas, unidas e amarradas, na 
parte de baixo, na região que une o cabo e a cai-
xa e, na parte de cima, no orifício superior, ago-
ra fechado. A plumagem distribuída ao redor da 
caixa de vibração é formada por penas de tama-
nho médio e em pequena quantidade; permitem 
a visualização da “cabeça” do maracá. Já na parte 
superior há uma plumagem mais longa, recortada 
segundo o padrão próprio da área indígena, reco-
nhecido pela denominação dãdilo (dent de l’eau, 
em francês) e encimada por pequenos tufos de plu-
mas arranjadas como pétalas, chamadas de flor, em 
patoá, butiê.

É o pajé quem indica às artesãs quais as penas de-
vem ser usadas na confecção dos maracás para o 
turé por ele realizado porque cada pena indica a 
presença do referido pássaro, enquanto karuãna 
promotor da cura e só o pajé sabe quais os pássaros 
invisíveis estarão presentes no ritual. As penas mais 
usadas no maracá e, vistas como as mais belas, são 
as da arara vermelha e as da garça; são conside-
radas grandes entidades amigas dos pajés e, como 
tais, juntamente com outros karuãna, estão presen-
tes nos rituais de cura através de suas cores, formas, 
marcas, cantos, danças e sons; no turé recebem ho-
menagens, agradecimentos e estreitam relações de 
cooperação e de convivência entre o mundo dos 
humanos e o mundo dos invisíveis.

OBJETOS EM SEUS CONTExTOS - MARACá
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Iyuwti kavanyahaki, o chapéu cerimonial Palikur

Artionka Capiberibe * 

O Iyuwti kavanyahaki é um importante objeto da cul-
tura material Palikur, povo que fala o parikwaki, uma 
língua Maipure/Arawak. Os Palikur estão localiza-
dos na fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa 
e são aproximadamente 2 mil pessoas. Cerca de 
metade da população vive na Terra Indígena Uaçá, 
lado brasileiro da fronteira; enquanto que a outra 
metade habita, em sua maioria, em bairros palikur 
localizados dentro de cidades da Guiana Francesa.

O Iyuwti kavanyahaki é usado em situações considera-
das especiais e por pessoas que estejam também numa 
posição especial: seu uso ocorre em eventos políticos 
e nos rituais. No primeiro caso, o chapéu é usado pelo 
líder fundador de uma aldeia, chamado de paytwempu 
akivara, ou por outro membro do grupo no momento 
em que este assume uma das novas posições políticas 
criadas na relação com os não índios, como é o caso 
da posição de cacique: o uso do chapéu é uma distin-
ção concedida a este líder. Como diz Nilo Martiniano:  
“o chapéu simboliza a pessoa importante”. 

No segundo caso, o Iyuwti kavanyahaki faz parte do 
conjunto de ornamentos relacionados à elaboração 
dos rituais, ou, como dizem os Palikur, das danças 
(kayka). As diferenças entre estas danças são esta-
belecidas pelos instrumentos principais tocados em 
cada uma delas; há, entre outros tipos: kayka ara-
mteman (dança das clarinetas de bambu ou turés, 
como são conhecidas em português), dirigida pelos 
homens, que são os tocadores de aramtem; kayka wa-
wahmna (dança dos maracás), executada pelas mu-
lheres, que são as fazedoras e principais tocadoras 

dos maracás de cabos longos; e a dança de tambor, 
kayka sabugman, dirigida e tocada por homens. 

Estas danças podem ser realizadas cotidianamente 
como pagamento de um trabalho feito em mutirão 
na roça de alguém, pessoa esta que irá oferecer a 
festa; ou podem ser feitas em momentos que mar-
cam mudanças de tempo ou mudanças no estatuto 
de uma pessoa. Assim, podem ser realizadas quan-
do vem uma nova lua ou ao fim de um ciclo anu-
al para marcar a iniciação dos meninos e meninas 
à fase adulta; ou no encerramento do luto de um 
ano dedicado a um morto, ritual conhecido como 
kiysepka (ritual para esquecer os mortos). 

Todas as festas têm um “dono da festa” (kayka aki-
vara), pessoa responsável por organizar e dirigir as 
festividades. Somente este “dono da festa” e os 
homens que o ajudaram a preparar os bancos ceri-
moniais (epti) e o pátio da festa (higiw) têm o direi-
to e a obrigação de usar o chapéu cerimonial, Iyuwti 
kavanyahaki. E, é apenas o kayka akivara que pode 
passar o chapéu para outra pessoa. Esta, por sua 
vez, será considerada como braço direito do “dono 
da festa” – chamado de pitatkiye - e, ao receber o 
chapéu, passa a dirigir a dança junto com ele.

Tradicionalmente, o Iyuwti kavanyahaki era fabricado 
e usado apenas por homens, mas atualmente as mu-
lheres também podem ter acesso a esta prerrogativa. 
Isto ocorre, por um lado, porque as mulheres também 
passaram a ocupar os postos de liderança criados nas 
relações com os não índios. E, por outro lado, porque 
o chapéu foi adotado pelos outros povos indígenas 
da região do Uaçá, os Galibi Marworno e Karipuna, 
o que produziu transformações em seu significado. 
Estes o chamam de xapo plimaje (chapeau plumage) 
em sua língua nativa, o patoá, proveniente do fran-
cês e língua franca nesta região de fronteira. 

* Com a colaboração do Sr. Wet, George Labonté, Josette Norrino, 
Manoel Labonté, Avelino Labonté, Aldiére Orlando et  
Nilo Martiniano.
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Foram os amekene (antepassados) que ensinaram os 
Palikur a fazer o Iyuwti kavanyahaki. Eles o conceberam 
como um objeto composto de quatro partes: as duas 
penas de arara vermelha, localizadas no alto, são cha-
madas de abagba (as bandeiras do chapéu). São elas 
que, numa festa dirigida por um xamã, fazem a pon-
te de comunicação com o mundo dos espíritos, por sua 
vez, as pequenas redes de algodão, que delas pendem, 
são armadilhas para capturar os maus espíritos. Logo 
abaixo, está a parte que dá nome ao chapéu, Iyuwti 
kavanyahaki (chapéu em formato de cesto), feita com a 
fibra do Arumã (Marantaceae, Ischnosiphon obliquus) e 
cercada por uma coroa de penas de garça fixada em 
posição vertical a partir da base do cesto. Desta base 
também sai um suporte de cipó-timbó (Sapindaceae, 
Serjania grandifolia), no qual se prende horizontalmente 
uma grande coroa de penas de arara, gavião e/ou gar-
ça. A parte que cai sobre as costas é chamada de maygba 
(o enfeite do chapéu) ou, em patoá, dossiel (enfeite das 
costas do chapéu). O maygba é feito do talo da folha de 
buriti (Palmae, Mauritia flexuosa) e composto por dese-
nhos figurativos ou grafismos. Por fim, temos o iyuwit 
avudga, isto é, ‘a rede que finaliza o chapéu’, enfeite fei-
to de um trançado de algodão decorado por pequenas 
penas, bolinhas de algodão ou por asas de besouro.

Os desenhos e grafismos não figurativos presentes no 
maygba eram pintados tradicionalmente com extrato 
de jenipapo (Rubiaceae, Genipa americana), de uru-
cum (Bixaceae, Bixa orellana) ou com tinturas feitas de 
cascas de plantas (como a Mimosaceae, Inga pezizifera), 
o que permitia obter três tons principais: preto, ama-
relo e vermelho. Atualmente, usam-se tintas acrílicas, 
o que permite uma profusão de cores. 

Os desenhos figurativos e não figurativos remetem ao 
mundo visível e invisível dos Palikur. Os desenhos figu-
rativos são feitos, em geral, de espíritos de animais, os 
wahawkri, mestres (também chamados avós, ancestrais 
ou donos) dos seres animados e inanimados que habi-
tam o mundo. Os grafismos, por sua vez, são inspira-
dos nos movimentos dos animais e nos desenhos que 
cobrem seus corpos, há, portanto, muitas variações 
temáticas, como por exemplo uguss ganhan (desenho 
que enfeita o corpo da juruti), wayam amarap (desenho 
do casco do jabuti), uruku ganhan (desenho que enfei-
ta o corpo da cobra surucucu), kawokwine asubanap  
(marca da pegada da onça), ou ainda warasus ahinah  
(a marca do rastro feito pelo caramujo).

OBJETOS EM SEUS CONTExTOS - O ChAPéU CERIMONIAL PALIKUR

1 .  Sr. Wet montando o Maygba

2 .  Maik pintando o enfeite do chapéu

3 .  Colocando o Maygba

4 .  Sr. Wet e Maik colocando o maygba no chapeu

5 .  Sr. Wet preparando a coroa de penas de garça

6 .  Sr. Wet colocando a coroa de penas no Iyuwit

7 .  Neta do Sr. Wet cortando as penas de garça

8 .  Instalando as penas de arara

9 .  Maik com o chapéu
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As esculturas das estrelas das chuvas: 
astronomia do Rio Urucauá

Lesley Green e David Green

A astronomia no Rio Urucauá, no Uaçá, se baseia no 
percurso anual do sol na sua saída do horizonte ao 
amanhecer, passando por cinco amigáveis estrelas 
das chuvas que lhe abrem caminho e cujos barcos tra-
zem as benesses de cada estação das chuvas. São elas:

Kayeb, a anaconda de duas cabeças (em Scorpius 
e Crux), que surge pela manhã no período do 
solstício de dezembro;

Tavara, o martim-pescador (em Aquila), que surge 
em fevereiro;

Uwakti (em Pegasus), que surge em março-abril;

Kusuvwi, o Irmão Mais Velho, um pequeno 
aglomerado estelar na região das Plêiades. Kusuvwi 
surge na alvorada em abril-maio e seu irmão mais 
novo, as Plêiades, luta contra o predador cósmico 
Awahwi no período do solstício de junho;

Wayam, o jaboti, que surge no Sul ao início da 
estação seca, em julho-agosto.

Todas as estrelas das chuvas estão dentro ou próxi-
mas ao Rio do Mundo, que é o nome local da Via 
Láctea, compreendida como a fonte das chuvas.

Em todas as narrativas sobre o céu que registra-
mos, as estrelas das chuvas são sempre generosas 
e bem-dispostas para com companheiros viajan-
tes. O oposto dessas figuras simpáticas é Awahwi,  
a anaconda tricéfala, de quem se diz que se encon-
tra “nos confins do mundo”, ou “no encontro dos 
mundos”, ou, ainda, “no fim do mundo”, onde a 
elipse solar e a Via Láctea se encontram ao entar-
decer. As convergências do sol com as estrelas e a 
Via Láctea de madrugada nesse período armam o 
palco para um drama cosmológico de confronto 
com o predador Awahwi. Esse drama fornecia o 
quadro para uma das maiores danças da estação:  
o Aramtem, ou Dança das Flautas.

Em tais danças, os xamãs esculpiam as constelações 
na forma de bancos de madeira. Sentar-se no as-
sento da anaconda seria, então, ver o mundo sob 
a perspectiva dessa criatura. As esculturas, de cer-
ta forma, tornam-se uma forma de ver o mundo 
do modo como o veriam as estrelas das chuvas. 
Apresentamos aqui fotografias dessas esculturas 
das constelações feitas por Uwet Manuel Antônio 
dos Santos, que vive em Mawihri, no Rio Urucauá.

Uwet Manuel Antônio dos Santos, com sua escultura de Kayeb.  DAVID GREEN

Kayeb

Kayeb é uma anaconda bicéfala cujo corpo com-
preende as estrelas consteladas alhures como 
Scorpius ou Escorpião, as estrelas imediatamente 
reconhecíveis da Crux (ou Cruzeiro do Sul), e a ma-
téria escura da Via Láctea (GREEN e GREEN 2010; 
VIDAL 2007). Durante a estação seca, em agosto, 
a mão de Kayeb – a Crux – toca o chão no crepús-
culo e vai para o mundo subterrâneo para buscar 
Wayam, o jaboti, que traz as chuvas de agosto. 

OBJETOS EM SEUS CONTExTOS - AS ESCULtURAS DAS EStRELAS DAS ChUVAS
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Gradualmente, ao longo desse mês, todo o corpo 
de Kayeb desaparece no crepúsculo, e por diversas 
semanas deixa de ser visível. O reaparecimento de 
Kayeb no céu matutino marca o solstício de dezem-
bro, e o início das chuvas de Kayeb. A estação de 
Kayeb termina em fevereiro, com o surgimento de 
Tavara, a Anaconda Martim-Pescador.

Tavara
Depois de Kayeb vem Tavara, o Martim-Pescador, 
marcado pelas três estrelas enfileiradas que pare-
cem um martim-pescador em pleno voo, com as 
asas estendidas. Tais estrelas são conhecidas como 
Tarazed, Altair e Alshain, fazendo parte da conste-
lação conhecida na astronomia formal como Áquila 
ou Águia, e são referidas por Peter Roe como sen-
do as estrelas do Urubu Rei no saber Shipibo (Roe 
2005 [1996]: 213-214). As chuvas de Tavara são as-
sociadas à chegada das tartarugas e dos jacarés.  
Os peixes são abundantes e fáceis de pescar.

Uwakti
Uwakti é geralmente compreendido como um 
ancestral que ascendeu aos céus de um ponto na 
paisagem do Arukwa chamado Uwaktewni, ou 
Nascente de Uwakti. Ele faz sua casa – de quatro 
postes, com um poste central para o telhado – na 
mesma época em que Pégasus (Pégaso) se levanta 

ao leste, abrindo caminho para o sol, do fim de 
março ao início de abril. Quando pedíamos às pes-
soas que desenhassem Uwakti, a constelação era 
bastante fácil de reconhecer: as quatro estrelas, 
com um ponto médio descentrado, pareciam-se 
muito ao Quadrado de Pégasus, com várias estrelas 
menores dentro do quadrado marcando a presen-
ça do homem chamado Uwakti. Uwakti traz uma 
chuva pesada, mas não a mais pesada, o que talvez 
se explique por não estar diretamente no Rio do 
Mundo, mas entre ele e o caminho do sol.

Kusuvwi
A estação de Kusuvwi, ou “dos temporais”, se ini-
cia no fim de abril, o mês durante o qual as águas 
sobem e os peixes se dispersam. A comida não é 
abundante no começo dessa estação, mas entre o 
fim de junho e o início de julho, quando as peque-
nas e prateadas ikar (piabas, ou kuahí em kheuol) 
começam a se mover em grandes grupos rio acima, 
e parecem estrelas conforme saltam sobre as corre-
deiras em grandes ondas. Os kunan (tucunarés) e os 
umayan (piranhas) as seguem, trazendo então um 
tempo de abundância no rio.

A estação Kusuvwi tem várias personagens. Kusuvwi 
Eggutye – Kusuvwi, o Irmão Mais Velho – é um 
pequeno aglomerado estelar similar às Plêiades, 
quase invisível, pois foi consumido por Awahwi,  

OBJETOS EM SEUS CONTExTOS - AS ESCULtURAS DAS EStRELAS DAS ChUVAS

Tavara Uwakti
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a anaconda tricéfala (na região de Perseus), que é 
grande a ponto de engolir mundos, e deve ser com-
batida. O barco de seu irmão mais novo, Kusuvwi 
Isamwitye (Kusuvwi, o Irmão Mais Novo), segue-se 
a ele várias semanas mais tarde, pilotado pelo ho-
mem de uma perna só que é tão familiar à astro-
nomia ameríndia. Seu nome, aqui, é Mahuwkatye 
(“sem uma coxa”, ou “Sem-Coxa”), e ele é associa-
do à região em torno das três estrelas principais do 
cinto de Orion, acrescentadas da espada de Orion, 
que é a perna restante de Mahuwkatye. As outras 
estrelas de Orion são a popa de seu barco, e os fi-
lhos de Mahuwkatye e Kusuvwi.

A bordo do barco estão as benesses da estação de 
junho-julho, assim como uma constelação conheci-
da como a Gaivota (Wanawna), que é a pequena 
canoa usada por Kusuvwi para chegar à margem. 

O trabalho destinado a Kusuvwi, o Irmão Mais 
Novo, é atingir a anaconda Awahwi, que também 
está prestes a comê-lo. O drama é, literalmente, cós-
mico, envolvendo o sol, as estrelas e a Via Láctea.  
O seu relato marca o ponto mais ao norte do trajeto 
anual do sol através do céu, até o ponto do solstício 
de junho, que será também o momento no qual o ca-
minho do sol se encontra com o Rio do Mundo (a Via 
Láctea), ou aquilo que os astrônomos chamam de 
centro do plano galáctico. O drama cósmico contém 

OBJETOS EM SEUS CONTExTOS - AS ESCULtURAS DAS EStRELAS DAS ChUVAS

assim uma meia-volta que impede que este mundo 
seja comido pela anaconda Awahwi.

Para que Kusuvwi atravesse e ancore, no entanto, 
a anaconda Awahwi tem de ser morta pelo Irmão 
Mais Novo, nas Plêiades. O piloto de barco de uma 
perna só, Mahuwkatye, conduz o barco conforme 
ele gira – um momento significativo na narrativa, 
posto que, entre maio e junho, há de fato uma mu-
dança na direção da Via Láctea.

Wayam
Wayam, o jaboti, que é o trickster, pode ser visto 
sob sua palmeira de tucumã na estação seca. A chu-
va de Wayam é leve, “pois Wayam só aguenta um 
pouco de água”, e tende a ser acompanhada por 
rumores suaves, que soam como um jaboti arras-
tando-se lentamente pelo caminho.

Wayam e sua palmeira se elevam bem mais ao Sul, 
no leste do céu. Estando tão longe ao Sul, eles se 
movem mais lentamente do que as estrelas do 
centro do céu. O jaboti e sua palmeira marcam o 
caminho da Via Láctea a Sudeste, tendo assim um 
papel importante na marcação do trajeto do Rio do 
Mundo quando ele está se virando. Marcam tam-
bém o ponto no céu quando, ao final de outubro, 
a mão de Kayeb (o Cruzeiro do Sul) reaparece, de-
pois de ir para baixo da terra para buscar o jaboti.

Kusuvwi Wayam
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Catálogo da exposição  

A presença do Invisível: Vida Cotidiana e Ritual 

entre os Povos Indígenas do Oiapoque 



A exposição no Museu do Índio

Oiapoque: um país sob as águas

Os povos indígenas do Oiapoque, apresentados nesta exposição, vivem na 
fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, no Estado do Amapá. São os Karipuna, 
Galibi, Galibi Marworno e Palikur que habitam 36 aldeias e localidades adjacentes 
nas Terras Indígenas Uaçá, Galibi e Juminã. Estas Terras Indígenas, demarcadas e 
homologadas, configuram uma grande área contínua, cortada a oeste pela  
BR-156, que liga Macapá a Oiapoque. 

A paisagem típica da região é de savana e campos alagados, banhados por três 
grandes rios, o Uaçá, o Urukauá e o Curipi, além de inúmeros afluentes, lagos e 
igarapés. Entre os rios, prevalece a floresta tropical de terra firme, com árvores de 
grande porte e muitas palmeiras, onde se destacam as montanhas Cajari, Carupina 
e Tipoca, referências físico-cosmológicas para os habitantes da região.

Os índios do Oiapoque exploram esses nichos ecológicos, alimentando-se 
basicamente de peixe, farinha de mandioca e frutas. Conforme a época do ano,  
o cardápio é variado com as carnes de tracajá, camaleão, pássaros e animais 
caçados na floresta. Exímios produtores de farinha de mandioca, comercializam  
o excedente, no Oiapoque, em troca de produtos industrializados.



gUIANA FRANCesA

PARá

AMAPá

juminã
galibi

Uaçá

Limites das Terras Indígenas

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.
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A Presença do Invisível

Vida Cotidiana e Ritual entre os Povos Indígenas do Oiapoque



No extremo Norte do país, no Estado do Amapá, moram os povos Karipuna, 

Galibi, Galibi Marworno e Palikur. Somam uma população de, aproximadamente, 

5 mil indivíduos. Poliglotas, boa parte deles se comunicam em vários idiomas. 

Além das línguas indígenas Galibi e Palikur, utilizam o patoá como língua comum, 

o português para comunicação com a população brasileira e o francês com os 

vizinhos da Guiana Francesa. 

O intercâmbio histórico entre índios e não índios, no baixo Oiapoque, fez com 

que os quatro povos indígenas atuais da região desenvolvessem características 

comuns a partir de uma mesma tradição cultural. O intenso contato não 

apagou as especificidades de cada grupo, que mantém uma identidade própria, 

historicamente construída, e configurações sociais, políticas e religiosas específicas.

Habitando uma mesma região em que a savana e os campos alagados predominam, 

mas onde há também floresta tropical de terra firme, os povos indígenas do 

Oiapoque desenvolveram modos particulares de interagir com este ambiente. 

Segundo as narrativas indígenas, toda esta 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 os antigos viajantes cartógrafos denominavam de “país sob as águas”. 

Os povos indígenas do Oiapoque são o tema desta exposição. Pretende-se  

revelar suas culturas, seus saberes, suas tecnologias, sua vida ritual e cotidiana.  

As peças apresentadas são de fabricação recente e criação contemporânea.  

Foram encomendadas para artesãos especialmente para esta exposição.  

Também são apresentadas peças antigas do acervo etnográfico do  

Museu do Índio, para realçar variações e continuidades no tempo.

O mundo dos povos indígenas do Oiapoque, que não se limita ao plano 

visível, porque pessoas, objetos e espíritos se relacionam amplamente, é aqui 

apresentado em toda sua riqueza de manifestações.
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O Turé
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Convites

Pequenos objetos, delicados, de bambu e 
algodão. Eram usados para convidar as 
pessoas a se responsabilizarem na realização 
de uma festa, enquanto festeiros. Quem tirava 
um pedaço de algodão da vara assumia este 
compromisso. Alguns têm o enfeite mamã solei 
(mãe de sol, élitros de coleóptero) ou com penas 
de arara recortadas (padrão dãdelo) e pinturas 
com a marca de lagarta.

Xamanismo e Turé

Na cosmologia dos Povos Indígenas do Oiapoque há dois domínios de morada de 
seres diversos: Este Mundo, onde estão todos os seres visíveis, e o Outro Mundo, 
lugar das pessoas invisíveis e localizado sob os rios, lagos, mares, montanhas ou 
no firmamento. Tais pessoas, chamadas de Karuãna, possuem forma exterior de 
animais e plantas e são vistas como gente apenas pelos pajés. Estes as descrevem 
como mulheres e homens muito bonitos, donos de belos paramentos, cantos e 
grafismos doados aos índios através dos pajés, os únicos capazes de lidar com os 
Karuãna e de transitar livremente entre os dois Mundos. Todo poder dos pajés 
provém dos Karuãna a quem se associam a fim de combater as enfermidades 
provocadas por outros Karuãna. Como retribuição por esse serviço devem oferecer 
periodicamente aos seus espíritos auxiliares uma grande festa, com muita dança, 
cantos e caxiri em abundância. O Turé é realizado com este propósito entre setem-
bro e novembro, quando as chuvas escasseiam. Inicia-se em um fim de tarde com 
os cantos dos mastros, do caxiri e dos bancos entoados dentro do círculo cerimo-
nial montado para a ocasião, o lakuh, acompanhados de clarinetes que emprestam 
o nome à festa. Tudo tem um sentido dentro do lakuh e todos eles referem-se ao 
Outro Mundo. O mastro central é por onde descem os Karuãna que chegam pelo 
ar para participar da festa e são vigiados por Uaramim, a pomba-Karuãna disposta 
no topo do mastro. É também onde os Karuãna descansam quando não estão dan-
çando ou bebendo caxiri com seus anfitriões. Os bancos são os próprios Karuãna 
cujas formas, pinturas e grafismos são sonhados pelos pajés antes do início dos 
preparativos do ritual. Já os cantos são uma espécie de convite e homenagem às 
pessoas invisíveis chamadas para participar da grande festa onde dançam e bebem 
por dois dias homens, mulheres, velhos, jovens e Karuãna.
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Mito da Cobra Grande

A cobra grande é um ser sobrenatural, que pode se apre-
sentar sob diversas formas, sendo chamada pelo pajé para 
participar do Turé. No fim do ritual, ela é simbolicamente 

reconduzida, pelos dançarinos, até a margem do rio, convi-
dada a mergulhar e voltar a seu habitat no “outro mundo”.

Narrador: Sidroni Palikur, aldeia Tawari.

Clarinetes Turé

Há uma grande variedade de instrumentos de sopro em tamanho, 
número, forma das aberturas e som produzido. São confeccionados com 
taquara, bambu e osso. Alguns possuem uma palheta, responsável pela 
vibração do som. Muitas flautas possuem o nome da cerimônia onde 
são tocadas. Algumas são decoradas por meio de incisões.

O som produzido pelos clarinetes turé, maracás e flautas de Pã, além 
de outros instrumentos musicais, alcançam o mundo dos invisíveis e 
pousam nas cordas do lakuh (espaço sagrado) destes seres: um aviso  
de que o pajé os está convidando para os festejos do Turé, para 
homenageá-los, no mundo dos humanos.



Caxiri

O caxiri, sempre preparado pelas mulheres, é uma bebida 
fermentada indígena, um tipo de cerveja, à base de mandioca e 
consumida em todas as aldeias da região. O caxiri é preparado em 
grandes quantidades durante as festas indígenas e os mutirões,  
ou trabalhos coletivos, na derrubada ou plantio das roças.  
É também uma bebida que permite ao pajé o acesso ao mundo do 
sobrenatural, durante os rituais do Turé e da tocai. Nestas ocasiões, 
tanto o pote quanto o caxiri, transformam-se em “entidades 
sobrenaturais”, presentes também na cosmologia indígena. 

No contexto ritual, é um grupo de mulheres que se encarrega 
do preparo, longe do olhar dos homens. Preparam no forno 
um grande beiju de mandioca ralada e prensada. Para revirar 
o beiju, elas o desenham e recortam em fatias (como se faz 
com uma pizza). Isto chama-se pataje kasab, que configura um 
padrão decorativo usado em muitos suportes, especialmente nos 
trançados. Este beiju é colocado com água em um pote grande, 
adicionando-se açúcar ou mel, às vezes um xarope de abacaxi. 
Antes de ser deixado para descansar e fermentar, as mulheres se 
reúnem ao redor do pote, cantam cantos xamânicos e colocam, 
no fundo do pote, emborcada, uma pequena cuia com folhas 
de abacaxi. Dizem que quando a bebida fermenta, a cuia sobe à 
superfície, o que é sinal de que ela está boa para ser consumida. 
Se a cuia não sobe, a bebida não presta. 
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Armas de arremesso

A pesca é uma das atividades cotidianas mais importantes em 
uma região de rios, igarapés, lagos e savana alagada. O peixe 
é abundante e, misturado à farinha de mandioca, o alimento 
de base de toda a população indígena.

As armas de pesca são muito comuns no Uaçá, variando em 
dimensões e nos tipos de ponta. São confeccionadas em caniço 
e emplumadas, na extremidade, com penas de arara, garça, 
papagaio e mutum. Têm pontas de ferro velho batido sobre 
fogo e reciclado em pontas de azagaia, arpões e lanças;  
ou pontas de madeira marapinima, com a forma apropriada 
ao uso: serrilhada para animais pequenos, farpada para 
peixes, rombuda para aves.
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Mito da origem do mundo

A história diz que o primeiro homem nasceu dentro do mar. Só tinha  
ele e mais nada. Chamava-se Parauyune. Aquele homem vivia, sem forma, 
dentro de um pote, de uma bacia. 

Um dia ele disse: “Eu queria ver alguma coisa flutuando em cima da água 
ou então um ar, que esteja bonito para respirar”. De repente, ele escutou 
uma voz que disse: “Observa, olha direito para cima”. Aí ele olhou e a 
água se transformou. Parauyune disse: “Que maravilha, é isso que eu 
estava esperando mesmo! ”. Ele viu aquelas plantas que nasciam dentro 
da água. Quando ele piscou um pouco o olho, ele viu a terra e disse: 
“Que bom”. E desde então todas as coisas foram aparecendo,  
se transformando, se transformando.

Um dia ele observou o sol nascendo da água. Viu também uma nuvem 
sair da água. No mesmo dia a água subiu do mar. Foi subindo e indo parar 
no céu. “Que bom! Que maravilha! Mas eu gostaria que a água que fica 
no mar subisse e descesse”, ele disse. Então a água começou a subir.  
De repente, quando chegou a uma certa altura, a água se separou:  
metade foi subindo para o céu e a outra metade descendo. “O meu 
desejo é que a água subisse e descesse como chuva”, disse Parauyune. 
Quando ele disse isso, aí choveu, a água desceu como chuva.

Manoel Labonté (narrador)
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Clavas cerimoniais

Pequenas clavas cerimoniais que as 
mulheres usam, em certos momentos 

rituais, para atrair a chuva.

Kayeb

Escultura em madeira representando 
a mais importante constelação na 

astronomia Palikur. Trata-se de uma 
grande cobra cósmica, que também é xamã, 

denominada Kayeb. Os Palikur dizem que 
as estrelas que formam o Cruzeiro do Sul 

representam a mão do Kayeb.

Cosmos e astronomia

Um dos temas recorrentes na mitologia e cosmologia dos 
Povos Indígenas do Uaçá é a água: a chuva - símbolo de 
vida e renovação -, o mar, os lagos e o fundo dos rios, 
local onde vivem os sobrenaturais.

Para os Palikur, a Cobra de Sete Cabeças vivia antigamente 
na terra. Ela não gostava de mau cheiro. Um dia, uma 
mulher menstruada foi tomar banho no rio onde a Cobra 
morava. Esta ficou revoltada e decidiu ir embora. O corpo 
da Cobra perguntou às Sete Cabeças onde gostariam de 
morar. Todas, individualmente, responderam que gosta-
riam de ir ao céu, ‘porque lá é tranquilo e tem de tudo’. 
Para a viagem, decidiram pegar alguém para acompanhá-
-las. Um jovem pajé aceitou o convite.

‘Pode entrar no barco’, disse a Cobra. Mas o barco não 
era um barco, era uma Cobra Grande. O pajé subiu na 
cabeça da Cobra e ficou em pé. Uma vez no céu e a Cobra 
de Sete Cabeças instalada, o pajé disse: ‘Quando for dia 
de chuva, tu vais aparecer para todos te observarem da 
terra. Aos que olharem para o céu, aparecerás como 
estrela’. O pajé se despediu da Cobra e foi embora. Aí, na 
época da chuva, a chuva começou a cair e depois passou. 
São as Sete Estrelas, Laposiniê.

Kayeb, a grande cobra bicéfala, está entre as constelações 
mais importantes na astronomia Palikur, porque, diz-se, 
o Kayeb traz as primeiras chuvas que marcam o fim da 
estação seca e coincidem com o solstício de dezembro.  
Ao longo dos sete meses que se seguem, quatro diferen-
tes chuvas sucedem-se, cada uma delas associadas com os 
movimentos de nove constelações específicas. É a chuva 
do Kayeb que marca o tempo do plantio da mandioca,  
as cheias do rio Urucauá e o começo do ciclo úmido anual 
naquela região.
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Plumária: o pouso dos espíritos

Os povos do Oiapoque elaboram sofisticados 
ornamentos de plumária na forma de coroas radiais, 
chapéus e pingentes.

O chapéu (xapo ou plumaj em patoá e iuti em palikur) 
é o ornamento plumário mais prestigiado entre os 
Galibi Marworno, Palikur e Karipuna. Ele é usado, 
essencialmente, durante o Turé pelos homens ou em 
alguma comemoração especial, como nas festividades 
da Semana do Índio (em abril), nas assembleias políticas, 
na visita de uma autoridade ou em alguma solenidade 
importante. É o emblema da “indianidade” destes povos.

Antigamente, a ornamentação do dossel de miriti 
consistia em motivos geométricos, especialmente dos 
padrões dãdelo, kuahi e macoco. Hoje, como no caso 
das cuias, este espaço é usado como suporte para 
manifestações plásticas das mais variadas, evidenciando 
novas formas de expressão artística: cenas mitológicas, 
representação de animais ou reprodução de imagens de 
capa de revista.

As longas penas de arara e de garça branca, no alto do 
chapéu, são chamadas de penas-espírito. Durante o Turé, 
os karuãna vêm pousar nelas para participar da festa.

225



226226



227

Coroas radiais

As coroas radiais (kuhon em patoá e iyuli em palikur) 
são delicados diademas feitos de penas de aves de 
várias cores, presas em uma armação de trançado ou 
de algodão. São feitas pelos homens e usadas pelas 
mulheres no Turé.
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Butiê

Ornamento ritual de cordões de miçanga e borlas 
de algodão. Os pingentes de élitros de besouro, 
mamã solei, emitem um som suave quando as 
pessoas dançam. Usado nas costas, preso ao cabelo 
ou na coroa de penas.
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Maracás: chamando os espíritos

Os maracás são instrumentos de percussão de uso nos rituais, 
especialmente no Turé. São feitos de frutas da cuieira de tama-

nho pequeno. Sementes caxaicó são colocadas no seu interior 
para produzir o som desejado. Na altura do cabo com a cuia, 

são fixados tufos de penas de arara, garça e papagaio, recorta-
das de forma dentilhada, segundo o padrão dãdelo.

Todo pajé usa o maracá nas sessões de cura para chamar seus 
espíritos auxiliares, os karuãna. Pajés antigos possuíam tipos 
diferentes de maracá, sempre guardados no cesto paghá ou 

pakará. Enquanto o pajé diagnostica a doença de um cliente, 
um maracá de cabo longo é colocado na entrada da casa, do 

lado de fora, como garantia. Este instrumento era muitas vezes 
herdado de seus antepassados.

Os maracás de cabo longo são utilizados pelas mulheres durante 
a dança do Turé. Batem-no no chão com força para marcar o 

ritmo, enquanto os homens tocam os clarinetes turé. 

O maracá acompanha todos os cantos de aves, borboletas, 
vaga-lumes, caranguejos e, especialmente, o canto do negro, 

um encantado que cuida dos porcos do mato. 

Durante o Turé, no lakuh, diz-se que o maracá se transforma  
em entidade, bebe caxiri e dança. No fim do ritual, ele repre-

senta a cabeça da cobra que, com movimentos ondulados,  
é reconduzida para o fundo da água ou da mata, seu habitat 

no mundo sobrenatural.
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Cerâmica: potes do Caxiri

A região no norte do Amapá é rica em vestígios arqueo-
lógicos de cerâmica, especialmente a fase Aristé, século V 
d.C., de grande beleza e grande diversidade de formas. 
Atualmente a situação é bem diferente. Os únicos que pro-
duzem cerâmica na região são os Palikur. A tradição cerâmi-
ca das artesãs palikur consiste essencialmente na fabricação 
de grandes potes (daiwuit nobsesa) de diversos tamanhos 
para o preparo do caxiri e potes menores (tukutku) para 
o consumo da mesma bebida. O caxiri, sempre preparado 
pelas mulheres, é consumido em todas as aldeias da região: 
Karipuna, Galibi Marworno, Galibi e menos entre os pró-
prios Palikur, que aderiram à religião Pentecostal. Neste 
contexto, eles são os únicos fornecedores destes potes para 
todas as comunidades indígenas da região. 

Produzir cerâmica é uma atividade que envolve toda a 
família. O homem conduz a canoa até o local da retirada 
do barro, mergulha no poço e traz, do fundo, a massa lisa 
de argila que será moldada pela mulher. Ele providencia a 
casca da árvore que será queimada, transformada em cinza, 
pilada pela esposa e acrescentada à argila. 

Com olhar atento e mãos experientes, é a mulher quem 
molda e dá forma à cerâmica, produzindo vários tipos de 
recipientes. Pequenos roletes de barro vão sendo unidos, 
justapostos e alisados.  De baixo para cima, o objeto vai, aos 
poucos, surgindo. Depois de seco, o recipiente vai para quei-
ma. O homem e a mulher preparam a fogueira, ajeitando com 
cuidado os objetos a serem queimados. Das cinzas sobressa-
em as belas vasilhas, com suas formas e cores bem definidas.
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As pinturas corporais

Durante o Turé e cerimônias mais formais, os índios do Uaçá usam pin-
turas de urucum, de cor vermelha, especialmente na face e nos braços, 
que aplicam com um pincel de bambu e chumaço de algodão. 

Os Palikur utilizam carimbos (kowangbet), esculpidos na madeira, com 
diferentes marcas. Os padrões gráficos dos carimbos palikur podem ser 
uma escama de peixe pirarucu, marcas da serpente cascavel, marcas de 
borboleta (kuyuw), pontinhos representando a marca da onça (kawo 
kwire), marca do caminho do caramujo (warasus ahinag) e marca da 
serpente kaybune.

Os Karipuna, na pintura dos braços, utilizam o suco da fruta de jeni-
papo, misturado com carvão, uma mistura que adere perfeitamente à 
pele do corpo.

As pinturas do corpo aqui representadas foram elaboradas por um 
jovem Karipuna que vem se dedicando à recuperação da arte gráfica. 
Ele diz ter aprendido a pintar com sua avó. 

Mito da origem das pinturas

“É a história de Sini Kapukuia, o rei das lagartas que trouxe as pintu-
ras. Uma moça, de resguardo, estava na roça. De tarde, Sini Kapukuia 
apareceu à sua frente, transformado em homem muito bonito. Ela quis 
saber como eram feitas as belíssimas pinturas de seu corpo. Ele respon-
deu que lá na tribo dele, eles só andavam com essa roupa e que iria lhe 
ensinar. Ficaram namorando. 

Um dia levou-a no mato, mas ao subir na árvore de jenipapo, foi se 
transformando em lagarta. A moça levou um susto ao perceber que ele 
não era um homem verdadeiro e foi chamar seus irmãos, que flecha-
ram e mataram Sini Kapukuia. Ele morreu como pessoa, se transfor-
mou e partiu, mas a capa do corpo dele ficou no chão e o povo ficou 
admirando e copiando aqueles lindos desenhos e belas cores. Foi assim 
que começaram a pintar”.
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Tipos de marcas na língua patoá

Borboleta - Papiõ

Caminho -  Xemê 

Caramujo - Matuni 

Casco de jaboti vermelho – Kai totxi uahá 

Cobra corda de arco - Sepã kod nak

Cobra grande e perigosa  
(pode ser uma cobra sobrenatural Kadaicaru) - Aramari

Escama de peixe tamuatá - Kai atxipa 

Formiga - Fuhmi manioc 

Grafismo de linha ondulada, maresia -  Dãdelo

Peixe, representado por losangos  
grandes e pequenos -  Kuahi, gho e txi

Rabo de mutum -  Latxo hocó 

Pororoca do Encruzo

Carimbos Palikur 

Grande: escama de peixe pirarucu

Marca de serpente cascavel

Marca de borboleta (kuyuw)

Pontinhos, marca de onça (kawo kwire)

Marca de rastro de caramujo (warasus ahinag)

Marca de serpente kaybune

Varetas de pintar - anot

Carimbos - kowangbet
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Marcas e grafismos

As marcas (mac, em patoá) formam um conjunto expressivo e específico 
de motivos decorativos, pintados, gravados, trançados e recortados, em 
diferentes suportes e objetos da vida cotidiana ou cerimonial. Apesar 
da grande padronização dos motivos, cada artesão tem seu estilo, sua 
excelência técnica e artística. Novas marcas podem ser inventadas e 
algumas, meio esquecidas, relembradas.

Tradicionalmente, estas marcas são sempre motivos geométricos, 
abstratos e nomeados. Representam, enquanto ícones, espécimes da 
flora e da fauna, especialmente a pele, as escamas, cascos e rastros de 
animais, cascas de árvores e elementos naturais, como estrelas ou nuvens. 
Atualmente, há desenhos mais figurativos, reproduzindo cenas do 
cotidiano, da mitologia ou copiados de revistas e livros.

Os homens sonham as marcas ensinadas pelas entidades (karuãna), 
geralmente pela mediação do pajé, que as repassa para os artesãos 
responsáveis pela manufatura de mastros e bancos cerimoniais.  
As mulheres dizem seguir a tradição ou fazer algo orientado pelo  
seu próprio espírito. Um acervo convencional, mas aberto a variações  
e novos padrões.

Quando as marcas são pintadas, os artesãos usam cores naturais de 
origem vegetal ou mineral, especialmente o urucu,  
o jenipapo e cumatê, ou corantes comprados no comércio de Oiapoque. 
O matizado da cestaria é obtido passando o preto  
da fuligem nas talas de arumã.



242242



243



244



245

A dança dos pássaros – O Turé das Aves
(Mito de origem dos pássaros)

“Esta é a história que avós contavam sobre a dança 
dos pássaros. 

Os pássaros se juntaram na praia e fizeram a dança 
deles. Era um dia de lua cheia, quando a lua fica clara. 
Todas as espécies de pássaros vieram e dançaram a 
noite toda. Dançaram duas noites e dois dias. Eram só 
os pássaros, não tinha bicho de terra, não tinha caça. 
Quando terminaram a dança, cada um procurou seu 
destino.

O jãdam, aquele que segura um pau com enfeite de 
algodão no turé, era o Tuiuiú. Quando deu no tercei-
ro dia o Tuiuiú chamou toda a qualidade de pássaro. 
Perguntou primeiro para o Cauauá: ‘Qual teu destino?’ 

E ele disse: ‘Eu vou para o campo’. 

E tu, jaburu?

-Vou para o campo, também.

E tu, Garça?

- No campo.

E tu, Pato?

- No campo também.

Está certo, porque até o mangal tem pato. E tu Carará?

-Vou para a beira do lago.

E tu, Mergulhão?

-Para o lago, também.

E tu Marreca?

-Vou para o campo.

Perguntou para o Socó, e ele disse: “Vou para a beira 
do lago”. Arapapá: “Beira do lago, também”. Quando 
terminou, disse: “Eu também vou morar nos campos”. 
E depois perguntou para os outros:

E tu, Ganso?

-Vou para o mar.

E tu, Colhereira?

-Para o mar.

E tu, Guará?

-No mar.

E tu, Massaricão?

-No mar.

E tu, Arari? Uma arara vermelha.

-Na montanha.

E tu, Arara de Papo Amarelo?

-No miritizal e no açaizal.

Está certo, porque é lá que tem mais Arara-de Papo-
Amarelo. E tu, Papagaio?

-Na montanha e no miritizal.

E tu, Periquito?

-No miritizal.

E tu, Maracanã?

-No miritizal.

E tu, Tucano?

-Na mata.

E tu, Mutum?

-Na mata.

E tu, Nhambu?

-Na mata.

E tu, Jacu?

-Na mata.

E assim terminou tudo.É só”.

Narrativa Sr. Tangahá Karipuna.  
Aldeia Espírito Santo.
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Colheres de madeira

As colheres de madeira (cuiê, em patoá e kuyérahá em 
palikur) são artefatos típicos da região do Uaçá.  
Os homens fabricam a colher com madeira de jenipapo 
e as mulheres se responsabilizam pela pintura feita 
com a tinta preta de cumatê, extraída da casca de 
uma árvore. São confeccionadas em vários tamanhos: 
as maiores são utilizadas no preparo da alimentação 
para as grandes festas ou assembleias gerais e as 
menores servem para o preparo das sopinhas do bebê. 
Os artesãos retiram da fauna local a inspiração para a 
confecção dos diferentes tipos de colheres.
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Cuias

As cuias são objetos simples, leves, redondos e aconchegantes. Pintadas, 
marcadas, desenhadas, propiciam múltiplos usos na vida cotidiana, 
ritual e religiosa. Cuias grandes são para servir o xibé (bebida de água e 
farinha, refrescante e nutritiva) ou o caxiri (bebida fermentada) durante 
as festas do Turé, do Tambor, do Divino Espírito Santo e de Santa 
Maria. No dia a dia, as cuias são usadas para comer ou para servir 
farinha, tapioca, tucupi, açaí, bacaba ou tacacá. Servem, ainda, para 
pegar água ou para guardar miudezas, como sementes ou miçangas.

Os motivos ornamentais gravados nas cuias expressam temas ligados 
à mitologia e à natureza, a este e a “outros mundos”. Representam-se 
escamas e espinhas de peixe, casco da tartaruga, teia de aranha, pelos do 
porco do mato, folhas da palmeira açaí, estrela d’alva, nuvens matinais, 
caminhos, padrão dãdelo e kuahi. Gravam-se, também, nomes, números 
ou datas, alguma mensagem ou lembrança, casas e personagens.

Fabricar cuias é uma atividade feminina cotidiana. É motivo de orgulho 
das artesãs que gostam de fabricá-las, guardá-las, usá-las e oferecê-las  
de presente. 
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Cestaria

Os povos indígenas do Oiapoque dominam a arte da cestaria 
e com ela produzem peneiras, tipitis, esteiras, abanos, cestos, 
jamaxins e suportes para ornamentos plumários. Cada um desses 
objetos exige que o cesteiro tenha conhecimentos muito precisos 
sobre as matérias-primas a serem utilizadas e sobre o ato de 
entrecruzar as fibras. 

Muitas marcas e desenhos tradicionais são reproduzidos na 
cestaria, seja pelo próprio modo de entrecruzar as talas de arumã 
ou pelo uso contrastivo de fibras de cor natural e pintadas de preto 
ou vermelho, que produzem desenhos matizados.
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Esculturas

Esculturas em madeira são uma das atividades mais expressivas entre os 
povos indígenas do Uaçá. Trabalhar a madeira é uma tradição na região. 
Entre os esculpidos, sobressaem-se os bancos que representam os bichos da 
natureza e seus espíritos, os karuãna, sob a forma de aves especialmente, 
mas também cobras e jacarés. Os bancos maiores são utilizados durante o 
Turé e os menores são do pajé, quando ele oficia, durante as curas e as festas.

A madeira mais usada para essas esculturas é o louro. Elas são recobertas 
de pinturas, elaboradas com tintas nativas, e com desenhos como o kuahi, 
dãdelo, kaho, lakãsiel (arco-íris), estrela d’alva, além das marcas iarari  
(as nuvens da aurora), macoco (pontinhos), desenhos e esculturas de estrelas 
wakuramõn e adamnã (pintura corporal). As formas e os desenhos são 
sonhados pelo pajé, de acordo com o Turé e os bichos da mata e do fundo 
que ele quer homenagear. Muitos artistas também esculpem representações 
em miniatura de bichos, especialmente aves, para enfeite e venda de 
artesanato. Neste caso, cada artista exercita sua criatividade.
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Objetos de guerra

A guerra era uma atividade constante na região que 
abrange, hoje, o Norte do Amapá e parte da Guiana 
Francesa. Além dos conflitos entre grupos indígenas, 
havia os confrontos com os colonizadores franceses 
e portugueses, caçadores de escravos, piratas e 
empreendedores, ávidos das riquezas naturais da região.

No final do século xVI, são mencionadas guerras 
localizadas na região setentrional do Amapá, que se 
davam entre grupos de língua Aruak e Karib.  
A importância destas guerras pode ser medida pela sua 
presença em diferentes versões de um mito que narra a 
guerra entre os Palikur e Galibi. Nestes relatos, aparecem 
os artefatos aqui expostos e que os artesãos Palikur 
continuam fabricando, com base na memória coletiva 
destes fatos históricos. 

A narrativa mítica menciona também as “armas espirituais”, 
utilizadas pelos pajés, como o famoso Uruçu (“acima dele, 
só Deus”, diz um especialista de Kumarumã), que combatia 
os inimigos graças ao auxílio de seus karuãna, de sua 
capacidade de metamorfose e conhecimentos de plantas 
para a fabricação de venenos mortais.

Faziam parte, ainda, do cenário guerreiro a 
ornamentação – a pintura corporal, a plumária,  
a decoração dos escudos de madeira –, os gestos e, 
especialmente, os desafios guerreiros cantados com o 
acompanhamento das flautas de osso. Como dizem os 
índios, “eles se abusavam”.
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Flautas de osso

Tocava-se este instrumento para anunciar o 
tempo de guerrear ou para anunciar algo de 
muito triste, um “arrependimento” pela morte 
de um guerreiro. Os grupos inimigos usavam as 
flautas para conversar entre eles e anunciar o 
início dos combates. Era um código interétnico de 
comunicação, uma “língua” franca, mesmo entre 
grupos indígenas de línguas diferentes.

Bordunas

As bordunas ou clavas eram a arma principal 
utilizada na guerra. Nos confrontos mais 
acalorados, no corpo a corpo, utilizavam paus 
improvisados, os saurú, amarrados no antebraço 
para golpear o inimigo. Decoradas com marcas 
esculpidas e pinturas, representavam animais,  
como cobras e jacarés.

Escudos

Os escudos podiam ser camisas grossas de 
entrecasca de árvore ou, senão, de madeira 
esculpida e pintada. O escudo do peito chama-
se umaduc e o escudo que protege o antebraço, 
emaducti unamiya.
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desafios para o futuro

O reconhecimento oficial das terras em que hoje vivem os povos 
do Oiapoque, homologadas em 1992, marca a passagem da luta 
pelo território para a luta por sua gestão sustentável. Com o  
objetivo de assumir de maneira direta e autônoma a construção 
de seus destinos, foi fundada naquele mesmo ano a Associação 
dos Povos Indígenas do Oiapoque – APIO. Por meio desta asso-
ciação, os Karipuna, Palikur, Galibi Marworno e Galibi-Kaliña 
vêm buscando modelos culturalmente adequados de atendimento 
à saúde e educação e de desenvolvimento.
Atualmente, esses quatro povos decidiram que suas escolhas de 
desenvolvimento devem ser orientadas pela preocupação com a 
sustentabilidade ambiental e cultural. Com o apoio de parceiros 
não indígenas, estão desenvolvendo programas de gestão do 
patrimônio ambiental e cultural.
Diante do desafio de lidar com os impactos socioambientais gera-
dos pela pavimentação da BR 156, que corta a Terra Indígena 
Uaçá, os índios do Oiapoque vêm se mobilizando a fim de exigir 
dos governos Federal e Estadual o cumprimento das compensa-
ções ambientais e das medidas de proteção prometidas.

258



259

Gestão ambiental

Em 2002 foi realizado o mapeamento participativo das terras 
indígenas do Oiapoque, coordenado pela TNC – The Nature 
Conservancy, APIO e comunidades, quando diagnosticaram 
problemas e potencialidades. Esta iniciativa se desdobrou num 
projeto de manejo de jacarés e quelônios e na formação de agentes 
ambientais indígenas, envolvendo experiências na produção de 
mel e extração do óleo de andiroba.

Museu Kuahi

Foi inaugurado em abril de 2007, na cidade do Oiapoque, o  
Museu dos Povos Indígenas do Oiapoque - Kuahi: Arte, Ciência 
e Tecnologia, que além de apresentar uma exposição sobre os 
artefatos indígenas, se dedicará à pesquisa e defesa do patrimônio 
indígena. Trata-se de um museu efetivamente indígena, onde os 
índios assumem a valorização, preservação, controle e difusão de 
suas expressões culturais.

Valorização Cultural

Nos últimos anos, as comunidades indígenas da região estiveram 
envolvidas em importantes projetos de valorização cultural.  
Por meio da APIO, com a ajuda financeira do Ministério do Meio 
Ambiente (PDPI/MMA), mestres artesãos e artesãs transmitiram 
seus conhecimentos tecnológicos e dons artísticos na fabricação  
de artefatos e performances rituais a jovens e pessoas interessadas 
em aprender.  

Uma outra iniciativa, promovida pelo Iepé e financiada pela 
Petrobras Cultural, teve como objetivo formar pesquisadores 
indígenas capazes de registrar, documentar e gerir seu patrimônio 
cultural, por meio de oficinas realizadas nas próprias aldeias.  

Também foram realizados cursos de capacitação em museologia 
sob a ótica dos valores indígenas, realizados com apoio da 
Universidade de São Paulo, Museu Goeldi e Museu de Arte de 
Belém, para formar técnicos que atuarão no Museu Kuahi.
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Farinha e ralador

O processamento da mandioca, da qual existem muitas espécies, se realiza na 
casa de farinha, chamada naquela região de cabê (do francês carbet), uma 
pequena construção aberta, com teto de palha, edificada nas roças ou na 
cercania de um igarapé.

As mulheres de uma família extensa, muitas vezes com a ajuda dos homens, 
processam, cotidianamente, estes tubérculos para o consumo e a venda.  
A produção é enorme; algumas aldeias conseguem exportar, especialmente 
para a Guiana, no caso dos Palikur, mais de duas toneladas por mês. 

O ralador é o artefato mais precioso. Pela sua manufatura e significado 
simbólico se destaca dos demais objetos utilizados para o processamento 
da mandioca. A fabricação do ralador é executada por poucos artesãos, 
especialistas que trabalham por encomenda de homens chefes de famílias 
extensas, revelando uma rede de relações de trocas dentro e entre as aldeias.

O ralador é feito de uma tábua de madeira, geralmente louro, lavrada em uma peça 
só. O ralo em si é formado por fileiras de pontas de ferro bem afiadas, incrustadas, 
seguindo um desenho geométrico que otimiza a eficácia do ralador. Estas pontas são 
finas lascas, extraídas de velhas panelas de ferro, quase arqueológicas, de fabricação 
francesa, hoje encontradas apenas na Guiana Francesa.
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O universo da casa

As casas no Oiapoque são, na maioria, palafitas de 
plano retangular com paredes e assoalhos de tábuas 
de madeira. Uma pequena escada permite o acesso à 
entrada. Há, geralmente, uma ou várias divisões internas, 
separando a sala dos quartos de dormir. Normalmente, 
dormem em esteiras de junco cobertas por um grande 
mosquiteiro, onde repousam o casal e filhos pequenos. 
Hoje, também, usam redes e camas. 

A cozinha é uma área parcialmente aberta, atrás da casa, 
onde há um fogão de barro e, às vezes, um fogão a gás. 
A “mesa” para a refeição é posta no chão, quando a 
família se reúne para comer o peixe assado ou fervido 
acompanhado de farinha, sal e tucupi.

Não há muita mobília nas casas. Hoje, entretanto,  
a maioria possui uma televisão e uma antena parabólica, 
além de um prosdócimo, como dizem os índios, ou 
freezer, que permite preservar alimentos e gelar bebidas.
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Em algumas casas há pequenos altares com ícones  
de santos, pomba e bandeira do Divino Espírito Santo  
e troféus de futebol expostos em prateleiras.
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No centro da casa de um pajé, 
encontra-se a tukay, lugar onde 
ele recebe seus clientes doentes, 
faz os diagnósticos e receita os 
remédios para a cura. A sessão de 
cura chama-se xitotó ou cantarola. 
A tukay é um espaço fechado por 
um grande mosquiteiro. Nela, 
há um pequeno mastro, além do 
banco zoomorfo e o pakará do 
pajé. Quando chama seus karuãna 
para diagnosticar uma doença,  
ele canta e fuma charutos.
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Tukay

Tenda de tecido onde o pajé, auxiliado pelos seus espíritos, 
diagnostica e cura doenças. Abrigado da audiência, sentado em 
banco zoomorfo, ele fuma cigarros de tawari, canta e toca maracá.
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Os galibi kali’na 

Os Galibi vivem à margem direita do rio Oiapoque, na 
aldeia São José, situada no lado brasileiro. Estão localizados 
a 30 minutos de barco da cidade de Oiapoque e um pouco 
abaixo da cidade de Saint-Georges, situada no lado francês. 
A denominação Galibi também se refere aos índios que 
vivem na Guiana Francesa (3 mil índios aproximadamente), 
Suriname e Venezuela. Na Guiana Francesa, eles se 
denominam Kali´na.

O grupo que vive na aldeia São José do Oiapoque é 
composto por uma família extensa, chefiada pelo Senhor 
Geraldo Lod que, em 1950, com a anuência das autoridades 
brasileiras, migrou de Mana, na Guiana Francesa, para 
o Brasil. São 45 pessoas morando permanentemente na 
aldeia. Alguns vivem em Oiapoque, onde trabalham, sempre 
retornando à aldeia nos fins de semana e durante as férias.

A subsistência provém basicamente da agricultura. Todo 
homem Galibi que se preze tem uma roça bonita, da qual 
cuida diariamente junto com sua família. As “galettes” de 
mandioca são uma especialidade deste povo: é um tipo 
de beiju de mandioca ralada, bem grosso, e, quando seco, 
pode-se conservar durante meses.

A cosmologia indígena passou a englobar conhecimentos 
cristãos aprendidos nas missões. São católicos, havendo 
cultos todos os domingos na aldeia.
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As peças da exposição
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Convites para as cerimônias, 
peças antigas. Povo Palikur.

ACERVO MUSEU DO ÍNDIO
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Bancos do Turé, cobras e jacaré. 
Povos Karipuna e Galibi Marworno.
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Bancos do Turé, cobra de duas cabeças.
Povo Galibi Marworno.
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Clarinetes para as festas, 
peças antigas. Povo Palikur.

ACERVO MUSEU DO ÍNDIO
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Buzinas cuti. Povo Galibi Marworno.



Armas de caça e pesca.  
Povo Galibi Marworno..





Pequenas clavas para chamar a chuva, 
peças antigas. Povo Palikur.

ACERVO MUSEU DO ÍNDIO
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Escultura da Constelação Kayeb. 
Povo Palikur.



Adorno dorsal, butiê.  
Povo Karipuna.
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Chapéu cerimonial, peça antiga.  
Povo Palikur.

ACERVO MUSEU DO ÍNDIO
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Chapéu cerimonial.  
Povo Galibi Marworno.

ACERVO MUSEU DO ÍNDIO
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Chapéu cerimonial.  
Povo Galibi Marworno.

ACERVO MUSEU DO ÍNDIO
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Chapéu cerimonial.  
Povo Galibi Marworno.

ACERVO MUSEU DO ÍNDIO
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Adornos dorsais, peças antigas. Povo Palikur.  ACERVO MUSEU DO ÍNDIO
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Coroas radiais. Povo Karipuna.
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Coroas radiais. Povo Karipuna.

293



Maracá de cabo longo, usado pelas mulheres. 
Povos Karipuna, Galibi Marworno e Palikur.
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Maracá de cabo curto, usado pelo pajé. 
Povos Galibi Kali’na e Karipuna.
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Potes grandes para o preparo do caxiri. 
Povo Palikur.
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Peças cerâmicas contemporâneas, 
copiando peças arqueológicas. Povo Palikur.
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Apitos em cerâmica. 
Povo Palikur.



Pote duplo tukutuku  
para servir o caxiri. Povo Palikur.
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Potes duplos tukutuku  
para servir o caxiri. Povo Palikur.
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Carimbos de madeira para pintura facial.  
Povo Palikur.
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Esculturas em madeira. Jacaré, onça e tatu.
Povo Palikur.
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Escultura em madeira. A cobra grande.  
Povo Palikur.
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Cobra de duas cabeças e cobra grande 
Povo Palikur.
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Cobras de uma e tres cabeças. 
Povo Palikur.



Colheres de madeira.  
Povo Galibi Marworno em cima e povo Palikur, embaixo.



Colheres de madeira, cabeça de macaco e  
cabeça de peixe tamuatá.  

Povo Karipuna.
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Cuias com grafismos e desenhos figurativos.  
Povo Galibi Marworno.
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Cuias com grafismos e desenhos figurativos.  
Povo Galibi Marworno.
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Representação de antigas  
batalhas navais entre os Palikur e os Galibi.
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Cuias com grafismos e desenhos figurativos.  
Povo Galibi Marworno.
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Cuias com grafismos e desenhos figurativos.  
Povo Galibi Marworno.
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Cuias com grafismos e desenhos figurativos.  
Povo Galibi Marworno.
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Cuias com grafismos e desenhos figurativos.  
Povo Galibi Marworno.
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Paneiro. Povo Galibi Kali’na.





Paneiros. Povo Karipuna.
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Cestos panier. Povo Palikur.
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Pakará, onde os pajés guardam seus objetos de culto. Povo Palikur.
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Pakará, onde os pajés guardam seus objetos de culto. Povo Palikur.
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Tipitis e jamaxi. Povo Karipuna.

340



Cesto casco de tatu. Povo Galibi Kali’na.
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Bolsa sacole. Povo Karipuna.
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Abano. Povo Galibi Kali’na.

343



Bolsa patrone, uso masculino.  
Povo Karipuna.
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Peneiras para coar a massa de mandioca. Povo Karipuna.
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Escultura de ave. Povo Palikur.
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Esculturas de aves. Povo Palikur.
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Esculturas de aves. Povo Palikur.
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Escultura de ave. Povo Galibi Marworno.
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Esculturas de bancos de pajé.

Povo Galibi Marworno.

Povo Karipuna.
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Povo Galibi Marworno.

Povo Palikur.
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Banco do Turé representando a cobra Kadeicaru.  
Povo Galibi Marworno.

Banco representando o caranguejo. 
Povo Palikur.
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Esculturas de bancos de pajé. Povo Galibi Marworno.
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Bordunas, armas de guerra e escudo de guerra. 
Povo Palikur.
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Tambor. Povo Galibi Marworno.
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Flautas de osso. Povo Palikur.

ACERVO MUSEU DO ÍNDIO
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Rede de algodão. Povo Galibi Kali’na.



Bolsa de retalhos.  
Povo Karipuna.

Braceletes de osso, semente e miçanga.  
Povo Karipuna.
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Colares de miçanga. Povo Karipuna.
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Colares com esculturas  
zoomorfas. Povo Galibi Marworno.

Colar com esculturas  
zoomorfas. Povo Galibi Marworno.
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Aneis com esculturas de animais em relevo.  
Povo Galibi Marworno.
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