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RESUMO 

 

Pesquisar os coletivos indígenas constitui desafios para as ciências sociais, por se tratar 

de povos com particularidades distintas, manifestadas em suas cosmogonias e 

simbologias, que são imprescindíveis para sua cultura. Em vários territórios dos povos 

originários, muitas ameaças sociais e econômicas se colocam em seu cotidiano, de 

modo direto ou indireto, o que causa incertezas para a coletividade. Essa é a situação 

que vivencia o grupo indígena Katxuyana, o qual a pesquisa busca investigar. Assim, o 

objetivo é analisar a resistência dos indígenas Katxuyana, por meio de suas 

organizações sociais, diante do processo de desterritorialização anunciada pela retomada 

do projeto hidrelétrico Cachoeira Porteira, localizado no rio Trombetas. Como 

procedimentos metodológicos, utilizou-se o discurso do sujeito coletivo, com questões 

abertas, trabalho de campo e revisão bibliográfica e documental. A dissertação faz um 

recorte territorial apenas do coletivo indígena Katxuyana, que retornou recentemente 

para seu território de origem, visto que viveu por mais de 30 anos em outros territórios. 

Assolados pelas doenças e com o risco de serem extintos, dividiram-se em dois grupos e 

habitaram os territórios dos Hixkaryana (para o rio Nhamundá) e os Tiriyó (para a Terra 

Indígena Parque do Tumucumaque). O território Katxuyana é formado pelas 

experiências sociocosmogônicas que são responsáveis pela construção dos marcadores 

territoriais que (re)afirmam suas identidades e territorialidades. A retomada do projeto 

hidrelétrico de Cachoeira Porteira, que foi pensado no período da ditadura militar (1964 

a 1985), para suprir as políticas desenvolvimentistas implantadas na região Amazônica, 

deixaram os indígenas inquietos e apreensivos com o futuro do seu território, que se 

encontra ameaçado por estar diretamente na área de influência da Usina Hidrelétrica. 

 

Palavras-chaves: Desenvolvimento. Desterritorialização. Indígenas Katxuyana. 

Amazônia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Researching indigenous collectives constitutes challenges for the social sciences, as 

they are peoples with distinct particularities, manifested in their cosmogonies and 

symbologies, which are essential for their culture. In several territories of native 

peoples, many social and economic threats arise in their daily lives, directly or 

indirectly, which causes uncertainty for the community. This is the situation 

experienced by the Katxuyana indigenous group, which the research seeks to 

investigate. Thus, the objective is to analyze the resistance of the Katxuyana indigenous, 

through their social organizations, in the face of the deterritorialization process 

announced by the resumption of the Cachoeira Porteira hydroelectric project, located on 

the Trombetas River. As methodological procedures, the discourse of the collective 

subject was used, with open questions, field work and bibliographic and documental 

review. The dissertation makes a territorial cut only of the indigenous collective 

Katxuyana, who recently returned to their territory of origin, since they lived for more 

than 30 years in other territories. Ravaged by diseases and at risk of becoming extinct, 

they split into two groups and inhabited the territories of the Hixkaryana (towards the 

Nhamundá River) and the Tiriyó (towards the Parque do Tumucumaque Indigenous 

Land). The Katxuyana territory is formed by sociocosmogonic experiences that are 

responsible for the construction of territorial markers that (re)affirm their identities and 

territorialities. The resumption of the Cachoeira Porteira hydroelectric project, which 

was conceived during the period of the military dictatorship (1964 to 1985), to meet the 

developmental policies implemented in the Amazon region, left the indigenous people 

restless and apprehensive about the future of their territory, which is under threat. for 

being directly in the area of influence of the Hydroelectric Power Plant. 

 

  Keywords: Development. Deterritorialization. Katxuyana Indians. Amazon. 
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APRESENTAÇÃO  

 

Sou Oriximinaense, nascida em uma típica cidade ribeirinha amazônica, terra de 

encantos e muita sabedoria popular, também conhecida como “Princesa do Trombetas”. 

Localizada no oeste do Pará, Oriximiná está em uma das regiões mais preservadas da 

Amazônia brasileira, com Terras Indígenas, Territórios Quilombolas, Unidades de 

Conservação e inúmeras comunidades ribeirinhas, envolvidas pelo belo rio Trombetas. 

Esse universo ribeirinho, um meio geográfico natural, aos poucos foi modificado 

com a instalação do Projeto Trombetas, quando na década de 1970, a empresa – 

Mineração Rio do Norte iniciou em larga escala a extração mineral. A descoberta de 

jazidas minerais, em especial as reserva de bauxita, atraiu a movimentação do capital 

para a região, transformando o espaço natural com novas infraestruturas, a exemplo de 

rodovia, ferrovia, porto e uma company town, a vila de Porto Trombetas. Desse modo, a 

exploração mineral configura-se como a territorialização do capital no munícipio de 

Oriximiná, impactando a vida ribeirinha e os territórios dos povos indígenas e 

comunidades tradicionais. 

Ao iniciar os estudos de graduação em Geografia, oportunizada pela 

Universidade Federal do Pará, no município de Oriximiná, vivenciei o quão importante 

é a universidade pública para a formação de muitos estudantes, pois o acesso e a 

permanência na educação superior são difíceis, sobretudo, em uma cidade ribeirinha.  

Na universidade, em várias atividades acadêmicas que participei, pude aprender 

e desenvolver projetos que me fizeram crescer acadêmica e profissionalmente, o que me 

auxiliou a perceber o espaço vivido da cidade ribeirinha e sua região. Quando escolhi a 

aldeia Mapuera do povo indígena Waiwai, como tema da monografia de conclusão de 

curso em geografia, foi um desafio e um exercício a pensar a geografia daquela 

comunidade. A razão pela escolha desta aldeia surgiu em 2009, quando tive a 

oportunidade de conhecer a área, por intermédio da senhora Joelma Cardoso, então 

Chefe da Sessão de Educação Indígena do município de Oriximiná, que, casualmente 

encontrei e, na oportunidade, me lançou o convite para acompanhá-la em uma viagem 

às terras indígenas do Município de Oriximiná, com o intuito de fazer vistorias nas 

escolas das aldeias. A princípio, fiquei receosa pelos perigos das travessias nas 

cachoeiras, pela distância e pelo tempo do trabalho – no total, 18 dias. A curiosidade em 

conhecer outra dinâmica do vivido territorial me levou até aquele lugar desconhecido 

para mim, todavia, cheio de vida comunitária, povoada por grupos indígenas.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Company_town
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Trombetas
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Dois anos depois retornei à Terra Indígena Trombetas Mapuera para realizar o 

trabalho de campo do TCC na aldeia Mapuera, quando pude fazer as observações de 

campo e coletas necessárias à minha pesquisa, com o objetivo de entender a dinâmica 

socioespacial daquele território. Foi nesses trabalhos de campo que conheci as aldeias 

pertencentes à Terra Indígena Katxuyana Tunayana, que estavam em processo de 

reconhecimento. Posteriormente, essa comunidade viria a ser o objeto de estudo de 

minha dissertação de mestrado, pois, a proposta de construção da Hidrelétrica na região 

do rio Trombetas impacta diretamente a reserva indígena e as comunidades do rio 

Trombetas. 

Nos períodos finais do curso de graduação prestei concurso público para o 

magistério à Secretaria de Estado de Educação do Amazonas, cargo que assumi em 

2012, sendo minha área de atuação profissional. Com formação continuada, cursei uma 

especialização em Metodologia do Ensino de Geografia pela Universidade do Estado do 

Amazonas (UEA), cujo artigo final foi resultado de uma pesquisa sobre o aprendizado 

dos alunos em geografia com a utilização de várias metodologias, aplicando-as na 

escola em que trabalho, na cidade de Manaus. Ao término da especialização, me senti 

mais motivada a fazer um mestrado, no sentido de expandir meus conhecimentos e 

melhorar minha qualificação profissional.  

Esse processo foi possível na Universidade Federal de Rondônia (UNIR), a 

partir de incentivos da Elisane Pereira, uma colega de graduação que estava cursando o 

mestrado em Geografia, na UNIR. Dentre as recomendações, indicou a universidade 

como um bom espaço para o debate, ressaltando a qualidade do Programa de Pós-

graduação em Geografia e as propostas de pesquisas que são desenvolvidas. Nesse 

sentido, resolvi concorrer a uma vaga na seleção de mestrado, apresentando como tema 

de pesquisa a “Região do Trombetas”, para estudar o fenômeno que estava ocorrendo 

com a construção de mais um megaprojeto na Amazônia: a Hidrelétrica de Cachoeira 

Porteira.  

A princípio, o tema de pesquisa de mestrado delimitava-se ao processo de 

territorialização dos grupos indígenas Katxuyana, na bacia do Trombetas. Contudo, os 

estudos e o anúncio real da hidrelétrica Cachoeira Porteira mudaram o curso do objeto a 

ser analisado, como fenômeno geográfico que impacta os territórios tradicionais 

próximos à construção do megaprojeto. Sabe-se, conforme vários estudos, que as 

hidrelétricas causam impactos territoriais e culturais devastadores nas áreas de 
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influência direta e indireta, tornando frágeis os territórios tradicionais dos povos 

amazônicos.  

Na condição de estudante do Programa de Pós-graduação de Geografia da Unir, 

após algumas disciplinas e debates teóricos com professores, grupo de pesquisa e sob 

orientação do prof. Adnilson de Almeida Silva, pude desenvolver e ajustar o projeto 

conforme a dinâmica espacial da área de estudo. Realizar essa pesquisa ao longo do 

curso se tornou desafiadora mediante ao quadro pandêmico da Covid-19 que o mundo 

viveu e vive, no qual se observou um quadro catastrófico em países e cidades. Em 

referência à cidade de Manaus, capital amazonense, que foi afetada pelos picos dessa 

pandemia, sendo a última em janeira/2021, a mais devastadora, culminando com a falta 

de oxigênio, onde tive que compartilhar a dor e ausência de pessoas próximas que 

partiram em consequência da fatalidade dessa doença e da omissão governamental. 

Foram dias difíceis que, ao relembrar, ainda fico emotiva, pois nesse transcurso, minha 

mãe e meu irmão foram acamados em decorrência desse vírus; aos que viveram a 

agonia de perdas e quadros clínicos desfavoráveis, só restava aguardar por dias 

melhores. Minha mãe e irmão se recuperaram e puderam compartilhar comigo a alegria 

de finalizar mais uma etapa de minha vida acadêmica. 

Devo registrar que a pandemia prejudicou substancialmente a pesquisa, 

impedindo-me de ir às aldeias e reencontrar colegas indígenas, sendo possível, somente, 

entrevistar algumas lideranças Katxuyana e Wai Wai, após a vacinação no município de 

Oriximiná.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



15 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Amazônia brasileira tem sido transformada por inúmeros projetos 

desenvolvimentistas, os quais não cessaram e alcançam lugares até onde podemos 

chamar de “Amazônia profunda” (dos rios, das florestas, das comunidades ribeirinhas, 

dos territórios tradicionais e dos povos indígenas), considerados locais mais preservados 

e distantes dos centros urbanos e econômicos (VIANA, 2008). Contudo, tem se tornado 

espaço de disputas para implementação de projetos de grandes infraestruturas, que 

implicam no uso intensivo e em larga escala dos recursos naturais.  

Essa é a situação da área onde está projetada a hidrelétrica Cachoeira Porteira, 

localizada na foz do rio Mapuera com o rio Trombetas, distante cerca de 150km da 

cidade de Oriximiná1, município paraense, cujo acesso é apenas pela rede fluvial, com 

duração de 13 horas de barco, e quatro horas e meia de lancha.  

Na região do projeto hidrelétrico encontram-se Unidades de Conservação, Terras 

Indígenas, Territórios Quilombolas e comunidades ribeirinhas, entre outros territórios. 

Em muitas dessas comunidades é difícil o acesso, fator propício a manter sua exuberante 

beleza natural, que se impõe com rios, cachoeiras, corredeiras e igarapés emoldurados pela 

floresta amazônica. Portanto, um grande projeto hidrelétrico está envias de ser instalado 

neste local, que a priori, para os sujeitos locais, a locomoção é difícil, mas, para o 

Estado e o capital (empresas interessadas no projeto) é plenamente possível e fácil. 

Geralmente, os grandes projetos causam diversos problemas sociais e 

econômicos para a população local, tendem a ser agravados ao se tratarem de áreas 

remotas, que propiciam perdas às comunidades, não apenas do valor material, mas 

inclui também o patrimônio imaterial, simbólico e cultural (FERNANDES, 2005), 

principalmente esses projetos que não cumprirem as medidas mitigadoras, que 

apresentam pouca participação das comunidades locais durante o processo de 

implementação, pois as deixam excludentes das tomadas de decisões que envolvem seu 

território, não cumprindo com o direito previsto na Convenção 169 da OIT que é 

 
1 Oriximiná fazia parte do município de Óbidos. A primeira designação de Oriximiná foi Uruã-Tapera ou 

Mura Tapera, núcleo habitacional “fundado” por Padre Nicolino José Rodrigues de Sousa, em 1877. 

Henrique (2015) observa que as narrativas que atribuem a fundação de Oriximiná ao Padre Nicolino, 

constituem o mito fundador para os habitantes do local. Antes mesmo do Padre Nicolino, o local já se 

chamava Uruá-Tapera. Conforme a Enciclopédia dos Municípios Brasileiros (1957), a Lei n. 1.288, de 11 

de dezembro de 1886, foi elevada à categoria de Freguesia de Santo Antônio do Uruã-Tapera. Em 9 de 

junho de 1894, o governador Lauro Sodré, elevou-a a categoria de vila, com a denominação de 

Oriximiná. Em 03 de abril de 1900, pela Lei n.0 729, foi extinto o município e seu território foi dividido 

entre Faro e Óbidos. A Lei n. 1.442, de 24 de dezembro de 1934, recriou o município de Oriximiná. 
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realizar a consulta prévia, livre e informada (BERMANN, 2012; FEARNSIDE, 2015; 

JACOBI, 2015).   

Resende (2007) afirma que a maioria das populações atingidas é constituída por 

sujeitos politicamente desarticulados, principalmente nas comunidades rurais mais 

isoladas, com pouco recurso e baixo nível de instrução formal. Em geral, as empresas e 

intuições públicas aproveitam-se das fragilidades das comunidades atingidas para dar 

uma estabilidade política à inserção aos grandes projetos, os quais se intensificaram nos 

últimos anos, na região Amazônica, com construções de hidrelétricas, exploração 

mineral, projetos agrícolas, ampliação de eixos de transporte, portos, hidrovias, dentre 

outros.  

Contudo, as obras no setor elétrico pelo sistema hídrico foram as que mais se 

ampliaram nos últimos anos, especialmente, com a opção por grandes reservatórios, que 

são as Usinas Hidrelétricas (UHE) de grande porte com capacidade instalada de mais de 

30 MW. Tem-se também as geradoras de energia de pequenos portes, com reservatório 

de até três quilômetros quadrados e com potência instalada entre um e 30 MW, que são 

classificas como Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) e Centrais Geradoras 

Hidráulicas (CGHs) (ANELL, 2019). De acordo com os levantamentos da Eletrobrás2 

(2019), a região Amazônica possui o maior potencial hidráulico do país. No entanto, seu 

planejamento ocorre sem a participação dos sujeitos potencialmente impactados, 

principalmente, porque são implantadas em locais que ainda preservam biodiversidade e 

cultura tradicionais. 

Na maioria das vezes, o encontro do capital com a apropriação dos recursos 

hídricos – a exemplo da hidrelétrica de Santo Antônio, no rio Madeira, é marcado por 

conflitos socioambientais que envolvem os povos e comunidades tradicionais que 

habitam a região. O empreendimento citado acima atingiu várias comunidades, 

especialmente a Vila Teotônio, que foi totalmente submersa, junto com a cachoeira que 

possui o mesmo nome. Outra situação é a hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu, que 

 
2Atualmente, a Eletrobrás é a maior companhia do setor elétrico da América Latina, tem como acionista 

majoritário o governo federal. Essa empresa foi criada em 1962, pelo governo federal, para ser 

responsável pela política energética do país (ELETROBRAS, 2019). Em 1968, o Comitê Coordenador de 

Estudos Energéticos da Amazônia (ENERAM) recomendou a criação da Eletronorte, que seria 

responsável por explorar o potencial hidrelétrico da Região Norte, constituída em junho de 1973 como 

uma das quatro subsidiarias regionais das Centrais Elétricas do Brasil. Em 1998, o presidente Fernando 

Henrique Cardoso sancionou a Lei nº 9.648, que desmembrou a Eletronorte em seis empresas (sociedades 

por ações) com duas para a geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, uma para a geração 

pela usina hidrelétrica de Tucuruí, uma para a geração nos sistemas elétricos dos estados do Acre e 

Rondônia, uma para geração no estado do Amapá e a outra para a transmissão de energia elétrica.  
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desterritorializou comunidades indígenas e ribeirinhas. A respeito desse 

empreendimento, Lideranças indígenas denunciaram internacionalmente a falta de 

consulta prévia, por parte do governo brasileiro e outros responsáveis pelo projeto. 

Deve-se mencionar também a hidrelétrica de Balbina, no rio Uatumã, que na década de 

1970 desapropriou centenas de famílias, com áreas diretamente impactadas, próximo de 

10.300km2, logo, foi uma das primeiras hidrelétricas de grande porte construída na 

Amazônia (CAVALCANTE, 2018; PAZ, 2006; RAMOS, 2018).  

Desta maneira, com o avanço do capital e com o desrespeito aos seus territórios, 

que são intensamente afetados pela inserção desses megaprojetos hidrelétricos na 

região, povos e comunidades tradicionais se preocupam principalmente com a 

submersão de áreas históricas, cosmogônicas, culturais e produtivas, que interferem na 

caça e na pesca e que resultam no processo de desterritorialização.  

Em conformidade com Haesbaert (2004), o processo de desterritorialização 

corresponde a uma perda de referências espaciais, através do desenraizamento 

involuntário, à perda de autonomia e liberdade na apropriação simbólica e funcional do 

espaço geográfico e, consequentemente, desajuste de afirmação identitária e econômica. 

Dentre os grupos tradicionais que habitam a Amazônia, os povos indígenas são 

diferenciados por suas características socioculturais distintas, em decorrência de que, os 

seus territórios têm “valores que se caracterizam no pertencimento identitário-cultural e 

coletivo” (ALMEIDA SILVA, 2015, p. 29), o que pode ser sentido de modo mais 

drástico, em virtude dos efeitos provenientes da expansão dos projetos hidrelétricos que 

incidem sobre seus territórios.  

Portanto, faz-se necessário promover uma discussão sobre a retomada do 

megaprojeto hidrelétrico de Cachoeira Porteira, que atingirá várias comunidades em 

torno dessa usina, contudo, iremos enfatizar o território dos Katxuyana, mediante às 

variáveis envolvidas neste processo.  

Desta maneira, este estudo está estruturado nas seguintes assertivas: 1. Como as 

organizações sociais Katxuyana fazem resistências às pressões do capital perante o 

anúncio de desterritorialização pela inserção da hidrelétrica de Cachoeira Porteira? 2.  

Como ocorrem as articulações entre os atores envolvidos (estado e capital) no projeto 

hidrelétrico, nas tomadas de decisão com os sujeitos indígenas, que serão 

potencialmente atingidos em esfera local? 3. Quais os impactos materiais e imateriais 

ocasionados pela possível instalação da hidrelétrica no território Katxuyana?  



18 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar a resistência dos indígenas 

Katxuyana, através de suas organizações sociais, diante do processo de 

desterritorialização anunciada pela retomada do projeto hidrelétrico de Cachoeira 

Porteira, no rio Trombetas.  Apresenta-se como objetivos específicos: (I) estudar a 

formação do território indígena Katxuyana; (II) entender a proposta do projeto da usina 

hidrelétrica de Cachoeira Porteira como processo político de desterritorialização 

anunciada; (III) analisar a resistência da comunidade indígena Katxuyana, através dos 

marcadores territoriais frente a construção/instalação da hidrelétrica no rio Trombetas.  

É nesse contexto que se desenvolve esta pesquisa, a qual estuda a comunidade 

indígena Katxuyana, que vive na bacia do rio Trombetas, município de Oriximiná, 

estado do Pará. Geralmente, no processo de instalação desses projetos ocorrem vários 

conflitos, principalmente por não haver participação dos sujeitos locais.  

Isso ocorre devido às políticas serem decididas em escala governamental, que 

envolve apenas gestores, agências de pesquisa e regulação estatal, empreendedores e, 

em alguns casos, consultorias ou instituições contratadas para os estudos de viabilidade, 

que, apenas no início da implementação, realizam audiências públicas com a população 

local, momento em que tomam conhecimento do projeto e suas implicações em seu 

território. 

Logo que chegam nessas localidades e ocorrem as audiências públicas, já existe 

um “pacote” pré-estabelecido a ser executado, com poucas chances de modificação. 

Apesar disso, em alguns casos, especialmente quanto aos reassentamentos, obras sociais 

de uso coletivo no município, valoração de propriedades, dentre outras, com muita 

resistência e organização da comunidade local, podem ocorrer algumas alterações 

durante o período de negociação. 

A justificativa da escolha do estudo no território Katxuyana ocorreu por se tratar 

de uma área que foi recentemente reocupada pelos indígenas, que viveram mais de 30 

anos no território do Tumucumaque (Para e Amapá) e Nhamundá (Pará e Amazonas). 

Os Katxuyana foram obrigados a realizar essa migração no final da década de 1960, 

para não serem extintos, de modo que retornaram apenas no início dos de 2000 para seu 

território de origem.   

Na primeira vez que pude ir às terras indígenas fiquei maravilhada com a beleza 

das florestas e dos rios nessa área de estudo (região do Trombetas), o que foi crucial, 

naquele momento, para escolha da minha pesquisa final da graduação. Pude 
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experimentar um modo de viver que se desenvolve num espaço e num tempo 

completamente diferentes daquele exercido no espaço urbano.  

Então, por meio da Secretaria Municipal de Educação de Oriximiná, consegui 

apoio para poder estar nas Terras Indígenas – TIs, e através da liderança (Cacique 

Eliseu), recebi o consentimento para realizar a pesquisa/monografia nos anos 2009-

2011. Desenvolvi a pesquisa/monografia nas TIs Trombetas-Mapuera, onde tive a 

oportunidade de conhecer várias aldeias, nesse caso, refiro-me às aldeias Katxuyana. 

Apesar das aldeias pertencerem a diferentes territórios, a convivência entre eles é 

bastante harmoniosa, até porque, só em 2018 a TI Katxuyana-Tunayana foi declarada 

(reconhecida) pelo Ministério da Justiça. 

Atualmente, o território Katxuyana veio a ser o objeto de estudo, devido a um 

anúncio, em janeiro de 2019, do Secretário Especial de Assuntos Estratégicos da 

Presidência da República, General Santa Rosa, referente à retomada de um antigo 

projeto hidrelétrico Cachoeira Porteira, que foi engavetado no final da década de 1980. 

O atual Governo Federal procura retomar esse projeto, o qual tende a submergir áreas, 

principalmente do território Katxuyana, como as aldeias (Santidade e Chapéu), com 

sérios impactos socioambientais e culturais nesse território. 

 Além disso, espera-se que esta pesquisa possa somar aos trabalhos já 

produzidos no ambiente amazônico, de modo a agregar valores científicos e sociais 

referentes à temática dos territórios indígenas atingidos por usinas hidrelétricas, de 

modo a contribuir com as pesquisas geográficas desenvolvidas no Programa de Pós-

graduação em Geografia da Universidade Federal de Rondônia. 

Para dar suporte teórico à dissertação, utilizou-se o conceito de território, que é 

definido por e a partir de relações de poder, visto que, na área estudada, essas relações 

se manifestam em duas escalas geográficas distintas: uma, por parte da população 

indígena, e a outra pela hidrelétrica, que se constitui enquanto agente perturbador do 

território, por meio dos atores responsáveis pela implantação do projeto.  

Para Haesbaert (1997), o território deve ser compreendido para além do controle 

material, como condição política, ou em sua dimensão física, como espaço geométrico, 

incorporado na dimensão simbólica, imaterial e cultural, por meio de uma identidade 

territorial atribuída pelos grupos sociais, que estão inseridos no espaço coletivo 

(HAESBAERT, 1997, 2004; SAQUET, 2007). Portanto, essas ações são marcadas pela 

tradição da coletividade e pela força de trabalho, as quais procuram garantir os domínios 

dos seus territórios que se apresentam no espaço. 
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A proposição do estudo acerca da comunidade indígena exige da pesquisadora a 

interação interdisciplinar, construir através dos aportes teórico-conceituais elementos de 

compreensão da territorialidade e da identidade no contexto da Geografia, que 

possibilite entender as resistências dos povos indígenas em e na defesa de seus 

territórios. 

Neste contexto, este estudo se divide em quatro seções e considerações finais. A 

primeira descreve a área de estudo das aldeias Katxuyana, com revisão histórica, desde 

o contato e da ocupação no rio Trombetas, mediante a identificação dos interesses 

diversos e as pressões existentes na Amazônia, com o intuito de mostrar as formas de 

apropriação deste território pela cultura indígena Katxuyana. Na mesma seção estão 

descritos os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa. 

Na segunda seção, desenvolve-se a problemática da pesquisa através de 

conceitos chaves que dão embasamento teórico, destacam-se território, territorialidades 

indígenas e grandes projetos na Amazônia. 

A terceira seção introduz, especificamente, a questão do desenvolvimento 

econômico do país e a inserção dos grandes projetos na Amazônia, com 

aprofundamento na bacia do rio Trombetas. Enfatiza-se que o processo de geração de 

hidrelétricas pauta-se nas principais características do setor elétrico, com especificidade 

no projeto hidrelétrico no rio Trombetas. 

Na quarta seção apresenta-se as características da cultura Katxuyana, através dos 

marcadores territoriais, como modo de resistência perante a ameaça de 

desterritorialização da hidrelétrica de Cachoeira Porteira. Por último, as considerações 

finais da pesquisa, em que ressaltamos as perspectivas do futuro desse território, ao 

tempo que demostra os valores culturais e simbólicos presentes no território indígena. 
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SEÇÃO I – TRAJETÓRIA DA PESQUISA E PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 

 

O presente capítulo apresenta um breve histórico da ocupação dos Katxuyana na 

bacia do rio Trombetas, a área da pesquisa, bem como, discuti o método 

fenomenológico e a abordagem metodológica. Caracterizamos as técnicas de pesquisa 

utilizadas que possibilitou a compreensão da realidade e trabalho de campo, com o foco 

na interpretação dos dados coletados por meio da análise do Discurso do Sujeito 

Coletivo (DSC).  

A abordagem metodológica permitiu analisar a resistência dos indígenas 

Katxuyana, através de suas organizações sociais, diante do processo de 

desterritorialização anunciada em função da retomada do projeto hidrelétrico de 

Cachoeira Porteira, no rio Trombetas. 

 

1.1 O campo da pesquisa 

 

O povo Katxuyana, falante da língua Katxuyana, do grupo Parukotoano, ramo 

guianense da família linguística karib3 (MEIRA, 2006), vive na região da bacia do rio 

Trombetas, às margens do rio Cachorro e de outros rios subsidiários no município de 

Oriximiná, oeste paraense (Figura 1 e 2). Para se chegar no território Katxuyana parte-

se da cidade de Oriximiná, com a utilização de transportes aquáticos, como barcos, 

lanchas e canoas, pelo rio Trombetas até chegar ao rio Cachorro.  

Essa região é uma das áreas mais preservadas da Amazônia brasileira, com 

grande parte coberta por florestas e com baixa densidade populacional (0,4 hab/km²), 

sendo habitada por comunidades ribeirinhas, quilombolas e povos indígenas, que no 

decorrer do processo histórico, social e cultural de ocupação, tiveram a mata/floresta 

como proteção e refúgio das mazelas e da perversidade humana que o capitalismo 

produziu nessa região. 

 
3 Para o linguista Aryon Rodrigues (1993), a família linguística caribe ou karib é uma das três maiores da 

Amazônia e mais espalhadas da América do Sul, junto com as famílias aruák e tupi-Guarani. A família 

karib é essencialmente amazônica, tem cerca de 40 membros repartidos tanto ao norte quanto ao sul do 

rio Amazonas. As línguas karib modernas estão concentradas principalmente no Maciço das Guianas 

(região da Grande Guiana) e na região entre o rio Orinoco, na Venezuela, e o estado de Roraima, no 

Brasil. Uma das propriedades das línguas karib é a “ordem OVS” (objeto – verbo – sujeito). Ainda sobre 

a família linguística karib, suas características, ou a evolução das línguas dessa família ver: Rodrigues 

(1985), Wallace (1970), Meira (2006). 
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Figura 1: Mapa do município de Oriximiná-Pá e os municípios e países com os quais 

faz fronteira 

 
  Fonte: Autora, 2021. 

 

   Figura 1: Mapa da bacia do rio Trombetas 

 
   Fonte: Autora, 2021. 
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Para os Katxuyana, o território possui características específicas, em que suas 

atividades produtivas e de subsistências estão ligadas diretamente à natureza (rio, 

floresta, solo), como elementos essenciais para a organização territorial das aldeias. 

Atualmente, residem 43 famílias no território (IBGE, 2010)4, a maioria das famílias 

habita em casas de madeira, com nove aldeias espalhadas na região do Alto Paru do 

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

Trombetas (Quadro 1). 

 

Quadro 1: Localização das aldeias Katxuyanas 

Localização Rio Aldeia 

Estado do Pará – nos limites da Terra 

Indígena Trombetas-Mapuera 

Cachorro 

 

Trombetas 

Warahatxa Yowkuru (Santidade)  

Chapéu 

Visina 

Fronteira entre os estados do Amazonas e 

do Pará – nos limites da Terra Indígena 

Nhamundá-Mapuera 

 

Nhamundá 

Areal  

Cafeza 

Fronteira entre os estados do Pará e do 

Amapá – na Terra Indígena Parque do 

Tumucumaque 

 

Paru do Oeste 

Missão Tiriyó  

Orokofa 

Tut Komïtï  

Santo Antônio 

Fonte: Grupioni, 2010. 

 

Na análise, não foi possível pesquisar todas as comunidades que serão afetadas 

na área da bacia do Trombetas pelo projeto hidrelétrico Cachoeira Porteira, optou-se 

pelo território indígena Katxuyana, que terá suas terras alagadas, caso o projeto se 

concretize. 

 

1.2 Um pouco da história dos Katxuyana  

 

 

As principais fontes historiográficas sobre Katxuyana e os demais indígenas que 

habitavam a extensa bacia do Trombetas datam do século XVII e início do século 

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

Entre esses escritos, temos os relatos produzidos pelo Frei São Manços, onde se 

encontram as primeiras menções aos índios Katxuyana, os “Caxonerá”, durante suas 

 
4 Por causa da pandemia da covid-19, não foi possível realizar o Censo de 2020. A pesquisa é realizada no 

Brasil a cada 10 anos e deveria ter sido feita em 2020, mas foi adiada para 2021. Porém o secretário de 

Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, confirmou que não há recursos para realizar o 

Censo (AGÊNCIA BRASIL, 2021). 
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viagens de exploração à região do rio Trombetas, entre os anos de 1725 e 1728 (Frikel, 

1970). 

No entanto, o contato com os Katxuyana do rio Cachorro e demais vizinhos 

indígenas, foi obtido na primeira metade do século XX pelo frey Protásio Frikel, através 

dos trabalhos de campo, “cuja experiência e visitas aos povos da bacia do Trombetas 

aconteceram entre os anos de 1940 e 1970” (Girardi, 2011, p 23). 

Na primeira de suas viagens, Frikel chegou até os Katxuyana do rio Cachorro5. 

Em 1945 esteve junto aos Katxuyana que vivem no rio Trombetas; e, em 1946, visitou 

os Katxuyana do rio Kuhá. Em 1947 visitou os Kahyana no rio Kaxpakuru e, por fim, 

voltou aos Katxuyana, no rio Trombetas, em 1948. Porém, Frikel só irá publicar seu 

primeiro trabalho anos depois de sua primeira visita, com o artigo Kamini – a 

preparação e uso desse veneno (curare) (FRIKEL, 1953). Contudo, sua principal obra 

sobre os Katxuyana seria publicada quase três décadas depois, após as suas primeiras 

viagens (FRIKEL, 1970), todavia estes indígenas já haviam migrado de seu território de 

origem.  

Gottfried Polykrates (1963 apud MELLO, 2014) visitou, durante alguns meses, 

os Katxuyana. Em 1957 passou por várias aldeias que viviam espalhadas pelas margens 

dos rios Cachorro, Trombetas e Iaskuri (afluentes do rio Trombetas). Retrata que eles 

mantinham contatos uns com os outros, principalmente em ocasiões religiosas e 

festivas.  

Em conformidade com Frikel (1970), a tradição oral Katxuyana explica que o 

grupo atual descende de uma mesclagem de dois elementos étnicos, migrados da área do 

Trombetas/Kaxúru. Um deles foi constituído por migrantes do oeste do Pará, na 

mesorregião do Baixo Amazonas que se tornaram Kaxúyana em sentido próprio; os 

outros eram os Arikyana ou Waríkyana, procedentes do leste, das regiões da foz do 

Amazonas (FRIKEL, 1970, p. 9). De acordo com Frikel, os Katxuyana relatam que: 

 

Perguntados sobre sua tribo, responderam claramente: “nós somos um povo 

‘misturado’. Alguns (grupos) subiram o Amazonas e Trombetas; outros 

baixaram vindo das cabeceiras dos rios Cachorro, Cachorrinho e Trombetas e 

das altas serras de mais além. Encontram-se aqui no Cachorro. Primeiro 

brigaram, depois se ajeitaram; e por fim se misturaram” (FRIKEL, 1970, p. 

9). 

 

 
5Nos textos de Becher (1975), o rio Cachorro é denominado de Kaxuón.  



25 

 

Frikel obtém dados orais dos Katxuyana que a ocupação dos povos indígenas na 

bacia do rio Trombetas, que descendem do contato interétnico de diferentes povos 

indígenas, devido à perseguição da “coroa portugueses” ou “brancos”, subiram o rio 

Amazonas e depois o rio Trombetas.   

Quando Marawará chegou, ficou primeiro com panano6 em Txurutá-húmu. 

Mas depois o português veio também perseguir prê?nó ali e matou muita 

gente. Tawírikemá resolveu ir embora e partiu com tôda a gente dêle. 

Mudou-se para a terra dos Pawíxi e ficou morando na região da boca do 

Trombetas. Primeiro, todos ficaram juntos. Depois, Pawíxi foi embora. Subiu 

o Paríkuru (Cuminá) e fêz grande maloca do Ponékuru (Penecura). Panano 

também foi embora, com os outros. Subiu o Rio Grande, o Kahú. Alí, prê?nó 

se espalhou. Alguns ficaram no rio morto. Outros entraram no rio Kaxúru e 

Txôrôwáhô e ai viraram Kaxúyana. Outros ainda ficaram no Yaskurí: são os 

Waríkyana. Panano subiu mais ainda e foi morar nas cabeceiras dos braços 

(=afluentes) do Kahú; tornaram-se Káhyana. Mêrêwá foi também, mas entrou 

muito mais para dentro, para o centro. E lá ainda está (FRIKEL, 1970, p. 21). 

 

Na organização dos dados por Frikel, nos séculos XVII e XVIII os povos 

Aríkyana e Waríkyana sobem o rio Trombetas e Erepecuru e “mesclam-se” com os 

Kaxúyana, descendentes do povo procedente das terras altas (região Norte do Brasil, 

Guiana Francesa e Venezuela). Deste contato, pode enumerar as seguintes subdivisões: 

Kaxúyana, Waríkyana, Káhyana, Ingarüne, dentre outros em situação de isolamento. 

Grupioni ressalta a seguinte divisão os Katxuyana: 

 
Os Kaxuyanas se dividem em dois grupos:  

1. s dos afluentes do Trombetas  

2. e os das margens do Trombetas, chamados “trombeteiros” 

Nomes dos diferentes grupos que deram origem aos atuais Kaxuyana:  

1. Kaxuyana: habitantes do Rio Katxuru (Cachorro).  

2. Iaskuriyana: do Igarapé Iaskuri, afluente do alto rio Trombetas.  

3. Txuruayana: do Igarapé Juruahu, afluente do Rio Cachorro.  

4. Kahyana: habitantes das margens do Trombetas, são outro grupo diferente 

dos Kaxuyana, Iaskuriyana e Juruayana e falavam uma língua um pouco 

diferente.  

5. Yaromarï: habitantes do Kaxpakuru, braço do Trombetas.  

6. Ingarunë: grupo trombeteiro.  

7. Txikiyana: grupo trombeteiro do Igarapé Kaxpakuru. Falam uma língua 

próxima do Kaxuyana, porém falada mais rapidamente (GRUPIONI, 2010, 

s/n) (Sic). 

 

Deste modo os indígenas se uniram com os Ingarüne e “mesclam-se” com os 

Waríkyana e Kaxúyana. Mas, estes grupos encontravam-se enfraquecidos, devido às 

divergências internas, assim, os Katxuyana dividem-se em dois grupos: os Kaxúyana do 

rio Kaxúru e os Kahúyana do rio Trombetas. Para Frikel, os poucos sobreviventes do 

 
6 De acordo com Frikel (1970), o termo “panano” é “muito usado, é a expressão Kaxúyana para designar 

os antepassados, ancestrais” (p. 11). 
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Waríkyana do Yaskuri/Ambrósio, Káhyana do Kaxpakúru, os Ingarüne do Panamá e os 

Kahúyana do Trombetas foram “absorvidos pelos Kaxúyana do rio Trombetas ou 

outros” (FRIKEL, 1970, p. 52). 

Frikel (1970) faz observações sobre a variação da grafia da designação 

Katxuyana. Desta maneira, identifica as seguintes grafias: Kaxúru (rio)/Kaxúyana 

(povo); Kasúru (rio), Kachuru (rio)/ Kachuyana (povo) e Katchuru(rio)/ Katchuyana 

(povo); Frei Manços (1727) cita os Caxorena (povo); Barbosa Rodrigues (1775) cita o 

Caxorro (rio)/Arequemas (povo); Derby (1898) também cita os Ariquinas (povo) e 

Aguiar (1943) cita o Cachorro (rio)/ Cachuiana (povo). 

De acordo com Frikel (1970) e Wallace (1970), Katxuro poderia ser talvez a 

variação de Kasuro, que “em alguns dialetos, karib significa contas” (WALLACE, 

1970, p. 2), talvez, algo como “rio das contas”. A designação enquanto Katxuyana é 

para identificá-los como “gente do Katxuru”, “A palavra Katxuru (rio)/Katxuyana 

(povo) foi oficializada durante uma oficina do Projeto “Língua, Cultura e Oralidade na 

Formação de Professores-Pesquisadores Tiriyó e Kaxuyana” IEPÉ/SECADI-MEC, em 

agosto de 2014” (FARIAS JÚNIOR, 2016, p. 107). A denominação Katxuyana tem sido 

escrita de modos diferentes. Nesta dissertação, optou-se como é grafado pelos indígenas 

“Katxuyana”. 

Na análise de Frikel, consideramos que, ao discorrer sobre seus antepassados, os 

Katxuyana utilizam distinção aos “antigos”, aqueles localizados na posição atual, e os 

“bem antigos”, que se referem aos antepassados antes da “perseguição” que tiveram no 

rio Trombetas, de maneira que fazem referência ao mito das origens no grupo. 

 

A terra dos nossos antigos, mas dos “bem antigos” ficava lá para o poente, 

onde existiam as serras altas; não as das cabeceiras do Cachorrinho e 

Cachorro, mas aquelas enormes, bem altas. A terra de “panano” ficava perto 

de uma montanha chamada Piádzmana. No alto dela existia um buraco 

grande e fundo, donde saia fumaça e, de vez em quando, também fogo e 

pedras (apud FRIKEL, 1970, p. 10-11). 

 

Dentre os valores cosmogônicos dos Katxuyana, o de construir nova aldeia, isto 

decorria quando um líder falecia, os seus parentes abandonavam a aldeia e iniciavam 

um novo roçado para construir uma nova aldeia. Esse caráter nos mostrará mais à frente 

o motivo dos Katxuyana terem escolhido retornar para aldeia Santidade, mesmo com 

outras opções de aldeias. 

Antonio Conori Wakawaka e Juventino Matxuwaya abriram uma aldeia às 

margens do rio Cachorro, localizada próxima ao Varadouro – a cachoeira São Pedro. 
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Naquela época, os indígenas comercializavam a castanha do Pará para um não indígena, 

chamado Pedrão, que decidiu fazer um roçado grande junto com os irmãos Makawaka, 

que era o chefe da aldeia, e Matxuwaya seria seu ajudante ou vice-chefe. O local 

selecionado era um velho acampamento no rio Cachorro, usado como lugar de pouso 

(para pernoitar), conhecido pelos Katxuyana como Warahatxa Yowkuru, em função de 

um igarapé, e para os não-indígenas, o local ficou conhecido como Santidade. O nome 

foi dado pela equipe da comissão delimitadora de Fronteira, em meados dos anos de 

1930 (MELLO, 2014). 

Wakawaka decidiu deixar a chefia da aldeia após a morte de sua esposa, como 

de costume, eles abandonaram a aldeia e o grupo escolheu o acampamento conhecido 

como Santidade para abrir a nova aldeia, que ficou conhecida como Warahatxa 

Yowkuru, onde Juventino Matxuwaya se tornou chefe e curandeiro por mais de 10 anos 

e falava com os espíritos na tahuy7. Após sua morte, o filho de Juventino Matxuwaya 

assumiu a chefia e abriu uma nova aldeia, no antigo roçado de seu pai, conhecido por 

Ewarho Mahunkatpïrï. O coletivo largou Santidade e foi viver na nova aldeia. Porém, 

não permaneceram por muito tempo, já que em 1968 tiveram que migrar de seu 

território, por causa de contaminações de doenças, o que será abordado no capítulo a 

seguir. 

 

1.3 As doenças pretéritas e atuais 

 

Historicamente, desde os primeiros contatos com os europeus, os povos 

indígenas foram vítimas de doenças trazidas pelo “homem branco” e o impacto foi 

devastador devido à baixa imunidade, os hábitos coletivos e a falta de tratamentos. 

Muitos povos foram massacrados pelo contágio dessas doenças infecciosas, 

principalmente tomados pelo sarampo e varíola (PACHECO, 2018). 

Para Rafael Pacheco (2018), as doenças foram usadas como armas biológicas em 

batalhas contra os povos indígenas no início da colonização, por meio de objetos 

contaminados, o que consistia no principal método para inocular as doenças e teria 

contribuído para dizimar grande das etnias que existiam originalmente no Brasil. 

 
7Os velhos Kaxuyana contam que, neste local, o curandeiro, piad’ze (pajé) falava com os espíritos 

(MELLO, 2014). 
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Ao descrever a investida de plantadores de cacau sobre as terras reservadas às 

etnias Kamakã e Pataxó, na Bahia, no início do século XX, o antropólogo Darcy Ribeiro 

(1977) conta no livro Os índios e a civilização que os invasores lançavam mão de 

“velhas técnicas coloniais, como o envenenamento das águas” e “o abandono de roupas 

e utensílios contaminados de varíolas onde pudessem ser tomados pelos índios”. Além 

dos massacres, essas doenças estão entre os fatores para o declínio das populações 

indígenas no território nacional, com isto, dos três milhões de “índios”, em 1500, de 

acordo com estimativa da Funai (Fundação Nacional do Índio), passaram para 896 mil 

pessoas (IBGE, 2010). 

Os indígenas da região do rio Trombetas, os chamados “índios do Trombetas”, 

sofreram um definhamento pelas doenças, a partir do contato com os não indígenas e, 

também, as lutas internas. De acordo com Frikel (1970), isso ocorreu a partir de meados 

do século XIX e XX, com o aparecimento de graves doenças, a exemplo de uma 

epidemia de sarampo ocorrida na década de 1920, descrita como uma das mais 

devastadoras8. 

Os Katxuyana, com os quais Frikel teve contato nos anos de 1940, no início do 

século XX, constituíam um grupo “grande e numeroso”, com uma população entre 300 

e 500 indivíduos (FRIKEL, 1970). Entretanto, em 1925, por ocasião da já referida 

epidemia de sarampo, o grupo teria reduzido drasticamente, restaram vivos entre 80 e 

90 indivíduos. 

Já na década de 1960, na entrevista da Sra. Idaliana, “os indígenas teriam 

procurado Dom Floriano, para pedir apoio para a transferência, pois seu povo estava 

morrendo de tuberculose” (apud FARIAS JUNIOR, 2016, p. 108). Em decorrência da 

mortalidade que provocou essa baixa populacional, com risco de extinção, decidiram 

abandonar seu território para viver junto ao Tiriyó e aos Hixkaryana.  

Atualmente, toda população mundial sofre com os impactos devastadores por 

contaminação do novo coronavírus, e com certeza os povos indígenas foram 

drasticamente afetados, principalmente os indígenas de aldeias isoladas, onde o acesso é 

feito por meio de transporte aéreo. As primeiras notícias referentes a essa doença 

ocorreram no final de dezembro de 2019, que informava o surgimento de um vírus na 

 
8 A disseminação de epidemias de sarampo teria contribuído para uma drástica redução do contingente 

populacional. Como ressalta o missionário, “os índios mais velhos contaram que aqueles que ainda 

estavam bons não tinham mais tempo nem vontade de enterrar os mortos, abnodando os cadáveres 

juntamente com os doentes, [eles] fugiam para a mata” (FRIKEL,1970, 44). 
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cidade de Wuhan, localizada na China. Em rápido fluxo, transformou-se em uma 

pandemia global, atingido todos os lugares do mundo, independente dá localização 

territorial e de áreas remotas, como ocorreu na Amazônia (COSTA SILVA, 2020; 

PENHA, 2020). 

Em conformidade com a Organização Mundial da Saúde – OMS, o novo 

Coronavírus – COVID-19 é transmitido pelo ar, por mucosa e pelo contato com pessoas 

infectadas, cujo período de incubação pode levar até 14 dias para se manifestar. Em face 

dos agravamentos causados pela covid-19, as autoridades sanitárias de vários países 

adotaram o isolamento social como procedimento mais adequado de enfretamento à 

difusão generalizada dessa pandemia. Trata-se de uma ação sanitária que orienta as 

pessoas, na medida do possível, a ficarem em casa, chamada pelos especialistas de 

distanciamento social. 

No Brasil, o primeiro caso confirmado com o novo coronavírus ocorreu no dia 

26 de fevereiro de 2020, e o primeiro óbito no dia 17 de março do mesmo ano. Em 

pouco mais de dois meses, a doença se espalhou aceleradamente e atingiu todas as 

unidades das federações (Figura 3), com a disseminação, ampliou-se para todo o 

território nacional. 

 

Figura 3: Cartografia do Coronavírus no Brasil (05/05/2020) 

 
Fonte: G1 Ministério da Saúde; Infográfico produzido pelo G1. 
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O Presidente da Associação indígena Katxuyana Tunayana presidente da 

Associação Indígena Katxuyana Tunayana Kahyana (Entrevista realizada em 05/02/22), 

relatou que os indígenas da região da bacia do Trombetas ficaram reclusos em seus 

territórios, desde março de 2020, até serem vacinados, em março de 2021. Só a partir 

deste mês que eles começaram a circular novamente em outros lugares fora das aldeias, 

pois já estavam imunizados. 

O método de isolamento, de acordo com o padre Justino Sarmento Rezende, já 

era utilizado pelos povos indígenas para se proteger de epidemias no passado (DW 

BRASIL, 2020). Para os indígenas, as condições geográficas ajudam na defesa do 

isolamento, pois foi usada no passado por eles e continua no presente, desde que a 

população não tenha contato com os demais contaminados, para evitar a proliferação da 

doença, a fim de evitar o contágio, e esses povos não corram o risco de extinção, como 

se registra em várias publicações.  

As lideranças indígenas, junto com suas associações, foram as responsáveis por 

garantir que seu povo pudesse ficar nas aldeias, sem contato ou interação com outros 

lugares que não fossem seu território. As associações indígenas do município de 

Oriximiná conseguiram parcerias com a Mineração Rio do Norte – MRN, com a 

solicitação de cestas básicas para suprir a necessidade de alimentação nas aldeias. A 

empresa aceitou a solicitação e fez parceria, não só com as organizações sociais 

indígenas, mas também com as comunidades quilombolas, por meio da Associação das 

Comunidades Remanescentes de Quilombos do Município de Oriximiná – ARQMO.  

Nas ações realizadas ao enfretamento da pandemia da covid-19, os indígenas 

ficaram isolados dentro das aldeias. Em trabalho de campo, na cidade de Oriximiná, 

conversamos à distância com o Sr. Edson Wai Wai, que informou a situação dos 

indígenas: “eles não tinham permissão dos caciques para sair de suas terras, até porque 

se eles saíssem para outros lugares fora das Terras Indígenas, não poderiam retornar tão 

cedo para as aldeias”. Os indígenas que moravam na cidade de Oriximiná, também 

foram impedidos de visitar seus parentes nas aldeias. De acordo com o entrevistado, 

Edson Wai Wai: 

Dentro das aldeias, não morreu ninguém pelo vírus maldito, nem tivemos 

casos de contaminação entre eles. Os funcionários da saúde que sempre 

fazem as trocas por 15 em 15 dias, eles passavam por um isolamento de uma 

semana, depois faziam o teste pra poder entrar nas aldeias pra trabalhar. 

Quando algum indígena precisava de alguma coisa que não tinha na cesta 

básica, eles vinham e pediam pra nós comprar pra eles, e nós fazia. 

Comprávamos e deixávamos juntos com o rancho que ele iria buscar, pra 
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evitarmos o contato com eles, quando atracávamos o barco em Cachoeira 

Porteira, era realizada a higienização das sacolas com álcool, e as sacolas 

ficavam dentro do barco, as famílias desciam de canoa para buscar suas 

cestas básicas e pegavam de dentro do barco. Nós, da associação e os outros 

que trabalhavam nos barcos saíamos de dentro do barco pra evitar o contato 

próximo do nosso povo (EDSON WAI WAI, entrevista realizada em 

03.02.2021). 

 

De acordo com os entrevistados, os próprios indígenas que estavam nas aldeias 

temiam e temem tanto essa doença, que evitavam contato direto com qualquer pessoa 

que estava fora de seu território. O máximo que os indígenas se descolavam fora de suas 

aldeias, era até o porto da comunidade quilombola de Cachoeira Porteira, para buscar 

suas cestas básicas, e logo em seguida retornavam para suas aldeias.  

Assim, até o momento da pesquisa, os únicos casos de mortes de indígenas 

daquela área foram de três pessoas, que residiam na cidade de Oriximiná. Mesmo os 

indígenas vacinados, as lideranças só permitiam a circulação deles fora das aldeias em 

casos de necessidade, pois, pelo histórico dessas doenças, o medo ainda os assola. 

Ainda hoje, as doenças dos brancos são os principais vilões dos indígenas, como 

a varicela, varíola, malária, coqueluche, gripes, desnutrição, diabetes, pressão alta e 

diarreia, essas doenças são responsáveis por causarem maiores óbitos nessas 

coletividades (PACHECO, 2018).  

Quanto à Covid-19, a pandemia foi tratada com todos os cuidados necessários 

pelos indígenas do Trombetas, pois eles já sentiram e viram os parentes serem 

acometidos por epidemias, que os afligiu com perdas incalculáveis. Com a pandemia do 

coronavírus, eles preferiram se recolher, um autoisolamento para evitar perdas humanas, 

como aconteceu no passado, em que quase foram extintos, com isso, tiveram que migrar 

para outro território para manter sua etnia. 

 

1.4 Processo migratório dos Katxuyana  

 

Em 1968 os Katxuyana resolveram abandonar suas terras para morar em locais 

distantes com outros povos do Karib. somando menos de 70 pessoas, estavam diante de 

um eminente risco de desaparecimento, sendo que suas opções de casamentos eram 

restritas, devido a seu sistema de organização social, de modo que estavam diante de um 

eminente risco de extinção. Os Katxuyana tiveram que tomar a difícil decisão de 

abandonar suas casas, roças e seus animais de estimação e dividiram-se em dois grupos 

(Figura 4). Com o auxílio da Força Aérea Brasileira (FAB) e de missionários 
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franciscanos, a maioria pariu de seu território na bacia do Trombetas para viver no 

território dos Tiriyó, outro grupo falante de uma língua da família Caribe (karib), numa 

missão franciscana, no Tumucumaque9, na região do Alto Paru de Oeste; enquanto um 

grupo de 5 ou 6 indivíduos resolveu juntar-se Hixkaryana, também falantes de línguas 

Caribe, junto com a missão Kassawá, instalada pelos evangélicos do Summer Institute 

of Linguistics (SIL) no rio Nhamundá (CAIXETA DE QUEIROZ, 2008; GRUPIONI, 

2010; CAIXETA DE QUEIROZ; GIRARDI, 2012). 

 

Figura 4: Mapa da localização da Missão Tiriyó na Terra Indígena Parque do 

Tumucumaque e com os Hixkaryana no rio Nhamundá 

 
    Fonte: Iepé, 2017. 

 

A migração do povo Katxuyana compreende um longo processo de 

deslocamento no tempo e no espaço vivido. Ruben Caixeta de Queiroz e Luísa 

Gonçalves Girardi (2012) optaram por abordar a migração como exemplo de processo 

de fusão e dispersão praticado pelos povos da Guiana. Esse “movimento de dispersão-

fusão é constitutivo do socius e da cosmologia ameríndia” (p. 18), como relatam.  

 
9 Os missionários franciscanos fundaram com o apoio do governo brasileiro, na década de 1950 a Missão 

Tiriyó no Tumucumaque. Além da catequização, os missionários com o apoio da Força Aérea Brasileira 

(FAB) garantiam aos indígenas os serviços de transportes, saúde, educação. 
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[...] são múltiplas e agem segundo o contexto local vivido por cada grupo, na 

sua relação com o meio ambiente, as frentes de colonização, as epidemias, os 

empreendimentos missionários, e, tudo isso se articula (na forma da 

complementaridade ou do confronto) com a estrutura social e a cosmologia 

própria a cada grupo, que, por sua vez, são compostas por meio de uma rede 

de relações indígenas (no tempo e no espaço) (CAIXETA DE QUEIROZ; 

GONÇALVES GIRARDI, 2012, p. 17). 

 

Assim como no passado, os povos indígenas do Trombetas, Cachorro, 

Kaspacuru e das cabeceiras se aproximaram a fim de evitar o desaparecimento. Os 

Katxuyana migram para o Tumucumaque para não serem extintos, e “tal estratégia não 

significa deixar de ser, ou incorporar o outro. Assim, para sobreviver, deveriam, como 

já haviam feito em outras ocasiões, juntar-se a outro grupo” (GALLOIS; RICARDO, 

1983, p. 220). Ainda de acordo com os autores: 

 

[...] havia descendentes de quase todos os subgrupos antes citados. As 

diferenças, hoje, são apagadas, restando, porém, as tradições e o 

conhecimento da história de cada grupo. Cecílio, um dos homens Kaxuyana 

mais prestigiados no Paru, informou que a maior diferenciação situava-se 

entre os “Trombeteiros”, mais aculturados e que falavam todos o português, 

habituados ao contato com a população regional, e os índios do interior, que 

habitavam zonas mais isoladas. Entre os primeiros, vivem na Missão do Paru 

descendentes dos Iaskuryana, dos Ingarüne e dos Xikuyana, além dos 

Kahyana-Ewarhoyana, que os Tiriyó chamam de Maipuriyana. Entre os 

segundos, há descendentes dos Juruayana, dos Xaromarü e dos Kaxuyana 

propriamente ditos (GALLOIS, 1981 apud GALLOIS e RICARDO, 1983, p. 

220). 

 

Para Frikel (1970), apesar da intensa relação interétnica, os Katxuyana 

preferiram continuar como “gente do Katxuru”. Para o autor, os Katxuyana não 

quiseram descer o rio Cachorro para residir junto com os quilombolas devido ao que 

denominou de “consciência tribal”, nas interpretações do autor, para “continuar gente, 

isto é, índio” (FRIKEL, 1970, p. 47).  

Os Katxuyana do Paru, como ficaram conhecidos aqueles que migraram para o 

Tumucumaque (GALLOIS; RICARDO, 1983), conviveram com os Tiriyó por mais de 

30 anos. Com eles se misturaram, se casaram e tiveram filhos. Apesar disso, sempre se 

sentiram como exilados, pois habitavam um território de ocupação dos Tiriyó. Assim, 

por exemplo, a língua ensinada na escola e muitas práticas culturais naquele lugar eram 

Tiriyó. Os Katxuyana tiveram dificuldades de adaptação, sobretudo, quanto à 

organização da aldeia, do sistema de trabalho coletivo, bem como, nas relações de 

parentesco. Para Gallois e Ricardo, a interação dos Katxuyana com os Tiriyó: 
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[...] ocorreu a um ritmo relativamente a celerado, através de casamentos (ver 

capítulo “Tiriyó”). São, sobretudo, homens Kaxuyana que se casam com 

moças Tiriyó, o que torna a absorção mais completa, desde que os homens, 

ao casar-se, passam a residir perto dos sogros Tiriyó, deixando o “bairro” 

Kaxuyana na aldeia da missão. Mesmo assim os Kaxuyana tiveram 

dificuldades de adaptação por sentirem-se na situação de “convidados” 

permanentes, isto é, em terra alheia. Dizem que durante muito tempo 

pensavam em voltar para a área de origem. Para solucionar parcialmente este 

problema, formaram uma aldeia própria – Acapu –, situada a duas horas da 

missão, onde reside permanentemente o líder Kaxuyana, Manoel Souza. 

Mesmo assim, os Kaxuyana ficam quase sempre na missão, seja porque 

trabalham, seja porque têm crianças na escola ou estão casados com mulheres 

Tiriyó (GALLOIS; RICARDO, 1983, p. 220). 

 

Na avaliação de Wallace, com a chegada dos Katxuyana a: 

 

Aldeia passou a ser bilíngue. A maior parte dos Kaxuyâna está aprendendo 

Tiriyó e começou a adotá-la na vida diária. Por outro lado, observamos que 

os Tiriyó não se interessam absolutamente em aprender a língua Kaxuyâna 

(WALLACE, 1970, p. 5).  

De acordo com a autora, existia a possibilidade da língua Tiriyó se tornar 

predominante, o que deveria motivar o rápido registro da língua Kaxuyâna da Missão 

Franciscana do Paru do Oeste, onde registrou-se 850 palavras em fita magnética, 

durante os meses de agosto a outubro de 1968, mediante a utilização de um formulário 

padrão para estudos de línguas brasileiras, estabelecidas no Museu Nacional. A adoção 

de outra língua não significou o enfraquecimento da língua Katxuyana. Ao repensar na 

Antropologia, a questão linguística, Leach propõe que: 

 

A circunstância de um homem falar uma língua em vez de outra é um ato 

ritual, é uma afirmação sobre seu status pessoal; falar a mesma língua que os 

vizinhos expressam solidariedade para com esses vizinhos, falar uma língua 

diferente da dos vizinhos expressa distância social ou mesmo hostilidade 

(LEACH, 1996, p. 111). 

 

De acordo com Gallois e Ricardo (1983), além da língua Tiriyó, os Katxuyana já 

conheciam a língua Wai-Wai e Hixkaryana. Enquanto viveram no rio Cachorro, os 

Kaxuyana mantiveram convivência com os caboclos castanheiros e com os negros do 

rio Trombetas e, por isso, muitos homens falavam fluentemente o “português caboclo” e 

as mulheres, apesar de o entenderem, falavam com certa dificuldade. Desde o momento 

em que se instalaram no Tumucumaque, Frikel e Cortez (1972, p. 21) já vislumbravam 

que as gerações seguintes se tornariam “triglota, falando Kaxuyana, Tiriyó e 

Português”. 
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Na missão Tiriyó, os Katxuyana constituíram aldeias separadas (Figura 5), “a 

fim de fortalecer a independência de seu povo em relação aos outros indígenas da área” 

(GALLOIS; RICARDO, 1983, p. 215).  

Figura 5: Aldeia Katxuyana na TI Parque do Tumucumaque 

 
Fonte: Grupioni, 2007. 

 

Os Katxuyana que foram para o rio Nhamundá passaram a habitar a aldeia 

Porteira. Para Denise Grupioni (2010), os Katxuyana sempre insistiram em evidenciar 

suas características e diferenças com os Tiriyó e que alguns nunca desistiram do sonho 

de regressar ao seu território, fato que se confirmaria no início de 2000 com um grupo 

de indígenas Katxuyana organizado que partiu para reocupar seu antigo território, no rio 

Cachorro. 

 

1.5 Recente reocupação do território no rio Cachorro 

 

O processo de reocupação do rio Cachorro começou no início dos anos 2000. 

Apenas parte dos Katxuyana voltou. Primeiro foi uma família, e logo em seguida as 

demais famílias que são parentes a esta, que se deslocaram para o rio Cachorro10. Eles 

 
10 No artigo sobre a migração Kaxuyana, em que discutem o processo de dispersão e fusão Caixeta de 

Queiroz e Gonçalves Girardi (2012), nem todos quiseram ou puderam sair do Tumucumaque, retomam as 

regras do sistema de parentesco e as obrigações do genro para com a família de sua esposa. De acordo 

com essas regras, o rapaz recém-casado deve fazer uma série de trabalhos para auxiliar seu sogro como, 

por exemplo, ajudá-lo a derrubar a mata para fazer uma roça. 
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procuraram sua antiga aldeia, onde viveram por mais de uma década, sob a chefia de 

Juventino Matxuwaya. Foi assim que, em 2003, filhos e parentes deste líder fundaram a 

aldeia Warahatxa Yowkuru, no lugar da patatpo (aldeia velha), a antiga aldeia 

Santidade, como é conhecida em português (Figura 6). Naquela velha aldeia, antes de 

migrarem, Juventino Matxuwaya vivia com sua família. Passados quase meio século, 

foi nesse lugar que os Katxuyana decidiram reconstruir sua aldeia. 

 

Figura 6: Aldeia Santidade no rio Cachorro afluente do rio Trombetas 

 
 Fonte: ISA, 2019 

 

Os moradores da aldeia Santidade são parentes – consanguíneos ou afins – da 

família extensa de João do Vale Pekiriruwa e seu de filho Mauro Makaho, 

respectivamente ex e atual cacique da aldeia. Eles também são parentes de Honório 

Awahuku e Juventino Petirima Junior, filhos do antigo líder Juventino Matxuwaya. Na 

aldeia Santidade, os moradores são Katxuyana, Tiriyó, Txikiyana. Alguns são 

kaxuyananê como dizem, ou seja, Kaxuyana verdadeiro, sem mistura. A maioria, 

contudo, é composta por filhos e filhas de casamentos interétnicos, especialmente entre 

Kaxuyana e Tiriyó. Eles são os kaxuyana tóskema, aqueles com sangue misturado, 

como relatam. 

Após muito tempo de habitação em outro território, junto com o povo Tiriyó, 

“João do Vale Pekiriruwa demonstrava orgulho por sua aldeia, uma antiga aldeia do 

povo Katxuyana que havia sido reocupada, e onde vive desde então” (MELLO, 2014, p. 
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27). O lugar da antiga aldeia Ewarho mahunkatpïrï, ou seja, a última aldeia que seus 

parentes moraram, antes da migração de seu território, era mais distante e isso 

significaria também mais custos nos deslocamentos frequentes da aldeia para o centro 

urbano de Oriximiná. O próprio local da antiga Ewarho mahunkatpïrï foi considerado 

impróprio por dois aspectos: não havia bons locais para a roça ali próximos e, atrás da 

aldeia, existe um grande charco, o que limitaria a possibilidade de a aldeia crescer e 

acomodar várias famílias. 

Os Katxuyana viveram e ainda vivem na Missão Tiriyó. Conforme relata João 

do Vale Katxuyana em Grupioni (2010), os Katxuyana planejavam retornar para sua 

terra em 2000. Já se passavam 32 anos desde a partida. Eles tinham vivido essas três 

décadas entre os Tiryió e queriam fazer o caminho de volta para o rio Katxuru, ou 

Cachorro, em português.  

De fato, algumas famílias que residiam no rio Nhamundá e Paru do Oeste 

retornaram e se reestabeleceram no rio Cachorro e Trombetas. Para Grupioni (2010), os 

Katxuyana retornaram ao Trombetas, em 2002, com a volta de uma primeira família. 

Em 2009, eram oito famílias distribuídas em trê aldeias: duas no rio Cachorro e uma no 

rio Trombetas. 

A história do retorno foi narrada pelo Sr. João do Valle e anotada por Grupioni. 

De acordo com o narrador: 

Nós nunca perdemos o sonho de voltar para a terra onde éramos muitos no 

tempo dos nossos ancestrais. E estávamos planejando nosso retorno desde o 

ano de 2000. Foi um dia triste quando fomos transferidos. Era 20 de fevereiro 

de 1968. Neste dia a emoção era grande de abandonar nossa terra natal. Então 

por isso nunca esquecemos e nunca abandonamos o plano de um dia retornar. 

No começo de 1998 uma família partiu da Missão já com plano de vir até o 

rio Cachorro. Esta família se instalou na boca do rio Cachorro, na margem 

esquerda do Trombetas, numa área de Quilombolas. Depois outra família 

veio e se instalou no rio Cachorro, numa distância de 3km a partir da boca 

deste rio. No ano de 2003, viemos em três famílias da Missão Tiriyó para 

Macapá e de lá prosseguimos, no dia 24 de julho, em viagem de barco a 

Santarém, Oriximiná e Cachoeira Porteira. No dia 10 de agosto fomos 

convocados para uma reunião com a comunidade de remanescentes 

quilombolas em Cachoeira Porteira. Nessa reunião falamos sobre o motivo 

do nosso regresso. No dia 26 de setembro de 2003 iniciamos a primeira 

reabertura de uma antiga aldeia de nome Waraha hatxa you kuru, que passou 

a ser chamada Aldeia Santidade. Essa aldeia é já definitiva para o futuro dos 

povos indígenas Kaxuyana, Iaskuriyana, Kahyana, Txuruayana, Tunayana, 

Katuweyana, Txikuyana, Ingarïyana. São esses povos que habitam a região 

que abrange os rios Cachorro, Trombetas, Iaskuri, Kaspakuru e Turuna 

(GRUPIONI, 2010, s/n). 

 

No retorno ao rio Trombetas, Cachorro e afluentes, os povos indígenas se 

reorganizaram politicamente para lutar por seus direitos pela demarcação de suas terras 
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tradicionalmente ocupadas, criando a Associação Indígena Kaxuyana, Tunayana e 

Kahyana – AIKATUK, para lutarem, politicamente, por seus direitos.  

 

Em 2005 os Katxuyana se mobilizaram e enviaram documentos solicitando para 

a Fundação Nacional do Índio – FUNAI a formalização para a regularização fundiária. 

Mas, somente em julho de 2008 a Funai constituiu uma equipe técnica para realizar o 

Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação da Terra Indígena – RCID da 

TI Kaxuyana-Tunayana (Portaria 875 de 31/07/2008), sendo concluídos em 2013. 

Sendo publicado pela Funai o Relatório de Identificação e Delimitação da Terra 

Indígena Kaxuyana-Tunayana, onde vivem os povos Katxuyana, Tunayana, Kahyana, 

Katuena, Mawayana, Tikiyana, Xereu- Hixkaryana, Xereu-Katuena e isolados, no dia 

20 de outubro de 2015 (Figura 7).  

 

Figura 7: Reunião dos indígenas sobre a regularização dos seus territórios, 2014 

 
 Fonte: Instituto de Pesquisa e Formação Indígena - Iepe, 2014 

 

A publicação do relatório era uma das demandas conjunta dos grupos indígenas 

e quilombolas de Oriximiná. Após a publicação do Relatório, veio a homologação. Em 

setembro de 2018 a Terra Indígena foi declarada pelo Ministro da Justiça. Porém, o 
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último passo para a finalização é o registro em cartório pelo Presidente da República11 

que, até o momento da pesquisa, não ocorreu (IEPÉ, 2020). 

 

A luta pela garantia de um território normativo, nas bases jurídicas de 

demarcação de terras, mantém a perspectiva da dinâmica sociocultural que se 

desenvolve, através dos costumes e tradições. Nesse sentido, os indígenas se organizam:  

 

Social, política e economicamente dentro de uma configuração espacial que 

envolve todas as partes do seu mundo, operada em um continuum em que 

relações sociais antigas e novas interagem-se, integrando o passado e o futuro 

como condição do presente (LADEIRA, 2008, p. 105-106). 

 

Diante deste contexto, entendemos que o controle territorial adquirido tem 

sentido, como forma de resistência cultural. Este conceito incorporado pelos indígenas 

foi utilizado, a princípio, como instrumento de reivindicação de autonomia ou estratégia 

de usufruto de uma série de direitos negligenciados (ALMEIDA SILVA, 2015).  

Desde que os Katxuyana migraram, o quantitativo populacional tem crescido no 

território. Frikel e Cortez (1972) registraram, no censo populacional Katxuyana, de 

1970, um total de 64 pessoas, das quais, 31 eram homens e 33 eram mulheres. O Sr. 

Juventino sempre dizia que na época em que migraram para o Tumucumaque quase não 

havia crianças na aldeia. De acordo com os dados de Frikel e Cortez (1972), as crianças 

(de 0 a 9 anos) representavam 36% da população kaxuyana naquele momento. Nos anos 

de 1980, Gallois e Ricardo (1983) apontaram que eram escassos os dados sobre a 

evolução da população Katxuyana, até então.  

Por isso, afirmou que seria difícil saber se o aumento populacional decorreria de 

crescimento demográfico ou da agregação de outros povos. Os Katxuyana 

estabeleceram casamentos interétnicos com outros grupos (sobretudo com os 

Hixkaryana e com os Tiriyó). Até hoje, com a continuidade dos intercasamentos, é 

difícil afirmar com precisão o quantitativo populacional Katxuyana. 

Apesar das dificuldades expostas acima, no que toca à questão do cálculo da 

população Katxuyana, no censo de 2010, o IBGE (2010) registrou que esse povo 

somava 418 pessoas.  

 
11 Desde 2016, tanto o ex-presidente Michel Temer como o atual chefe do Palácio do Planalto, Jair 

Bolsonaro, não demarcaram nenhum centímetro de território indígena no Brasil. O atual governo tem 

como característica uma agenda desestruturadora de direitos sociais, econômicos e territoriais, 

especialmente para o campo brasileiro, que abriga uma diversidade de territórios tradicionais (COSTA 

SILVA, 2022). 
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Um aspecto relevante a ser apontado é o fato de que mais de 50% da população 

frequenta a escola de ensino, que funciona na aldeia, que recebeu o nome de “Escola de 

Ensino Fundamental Matxuwaya”, em homenagem a seu antigo líder Juventino 

Matxuwaya. Sendo importante ganho para instruir academicamente os indígenas. Na 

mesma sala estudam alunos de diferentes séries, convivendo, então, adolescentes 

solteiros, homens e mulheres casados com filhos. Os indígenas sabem da necessidade de 

aprenderem o conhecimento formal, “para poder saber de seus direitos e lutarem por 

eles” (Juventino Katxuyana, entrevista realizada 03/02/2021, na cidade de Oriximiná). 

 

1.6 Os caminhos da pesquisa: Importância do método e os procedimentos 

metodológicos  

 

Os caminhos percorridos ao longo desse estudo visa apresentar as bases acerca 

dos lugares da pesquisa, entrevistas, objetivos, assim como, o método e os 

procedimentos metodológicos escolhidos que conduziram o seu desenvolvimento. 

Podemos afirmar que a pesquisa científica pode ser comparada com uma estrada 

com muitas divisões. A investigação é um caminho sinuoso e deve-se escolher uma 

rota, o método corresponde a este trajeto (MARRADI, 2002). Inicialmente, é uma 

escolha, tem como função nortear o caminho, o qual o cientista percorrerá. Tal como 

um mapa, as metodologias que o compõem possibilitam ao investigador descobrir os 

mistérios do percurso. 

Sposito (2004) diz que definir método é algo muito complexo, dentro das 

ciências e da própria filosofia. Assim, esta parte do trabalho não busca discutir qual é a 

definição mais precisa ou mais adequada, mas pensar que: 

  

O método deve ser abordado como instrumento intelectual e racional que 

possibilite a apreensão da realidade pelo investigador, quando se pretende 

fazer uma leitura dessa realidade e estabelecer verdades cientificas para a sua 

interpretação (SPOSITO, 2004, p. 23). 

 

Desta maneira, o método é escolhido conforme a nossa concepção de mundo, 

daquilo que compreendemos e daquilo que para nós é ético. O método deve, sobretudo, 

se ajustar ao fenômeno, o que culmina, assim, na construção de um conjunto de 

procedimentos intelectuais e técnicos relacionados às teorias em estudo, que visa atingir 

os objetivos traçados na pesquisa (MORIN, 2005; SUERTEGARAY, 2002; GIL, 1994). 

Nem sempre é fácil definir o método a ser utilizado nas pesquisas em Geografia 

Humana, pois é uma ciência plural, em que pode ser estudado as mais diversas 
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temáticas. Devido a tal pluralidade, a geografia humana finda a ser metodologicamente 

heterogênea e, por isso, segue empenhada em busca de sua unidade, como nos aponta 

George (1978). 

Para esta pesquisa escolhemos o método fenomenológico, pois, ela tem se 

mostrado capaz de desvelar na Ciência Geográfica como se dá a experiência humana no 

território vivido. Assim, será necessário escolher uma metodologia que nos auxilie a 

compreender, analisar e interpretar a realidade do território indígena Katxuyana.  

Além de trabalharmos com pesquisa bibliográfica e documental, e com dados 

secundários referentes à temática em questão, optamos, ainda, por realizar uma pesquisa 

empírica para coleta de dados em campo, com entrevistas abertas, o que se caracteriza, 

então, como uma pesquisa qualitativa, na qual foi utilizado como técnica a análise do 

Discurso do Sujeito Coletivo.  

 

1.7 Fenomenologia  

 

A fenomenologia está ligada ao estudo descritivo dos fenômenos, termo esse 

desenvolvido pelo matemático suíço Johann Heinrich Lambert, e significava puramente 

o estudo descritivo dos fenômenos, ao qual se apresentava a experiência. Ao longo do 

tempo, diversos filósofos versaram a respeito da fenomenologia, Kant, por exemplo, a 

tratava como estudo de conjunto de fenômenos e de como estes se manifestavam no 

tempo e no espaço (DA SILVA, 2013). 

O método fenomenológico propõe uma visão humanística em oposição à visão 

reducionista sobre os espaços geográficos. A partir das décadas de 1960 e 1970 ganha 

destaque com potencialidades de aplicações na geografia humana, com estudos das 

relações do homem com o meio físico.  

De acordo com Amorim Filho (1999, p. 70), a fenomenologia se apresenta “[...] 

como uma das bases epistemológicas para o estudo dos espaços vividos e valorizados, 

tema fundamental da corrente da geografia humanística”. O método entende o sujeito 

através de uma ótica subjetiva, em todas as ações realizadas no espaço, e não como um 

mero objeto ou transformador dos recursos naturais. 

Nesse contexto, o filósofo francês Maurice Merleau-Ponty (1999, p. 2), que é 

referência nesta perspectiva, define o método fenomenológico como uma: 

 

[...] filosofia transcendental para qual o mundo já está sempre ‘ali’, antes da 

reflexão, como uma presença inalienável, e cujo esforço todo consiste em 
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reencontrar este contato ingênuo com o mundo, para dar-lhe enfim um 

estatuto filosófico.  

 

Deste modo, o método, para compreender os lugares, se dá a partir da visão de 

mundo e das experiências vividas pelos sujeitos da pesquisa. A maneira como cada ser 

humano vive e se manifesta no espaço é diferente pelos elementos culturais, ações e o 

contato humano. As multiplicidades de cada território fornecem inúmeras percepções 

subjetivas, assim como influenciam na formação do sujeito. Mas o pesquisador só 

consegue ver esse mosaico se abstiver de suas próprias concepções, ou seja, deixar que 

os fenômenos falem por si só.  

Chegamos então à funcionalidade da fenomenologia, descrita por Husserl (2006) 

como método que tem interesse na essência do sujeito e a maneira como ele percebe o 

mundo, no caso, os indígenas Katxuyana, que ao narrarem suas vivências e experiências 

em seu território, tornam possível fazermos uma análise sobre sua atuação enquanto 

sujeitos sociais.   

Em vista disso, entendemos que uma pesquisa geográfica fenomenológica vai 

além da tentativa de situar e descrever o fenômeno geograficamente, mas compreendê-

lo em sua ligação com o território, o espaço e o mundo vivido. Conhecer o mundo 

através da percepção não é uma tarefa fácil, mas o método fenomenológico nos permite 

acessar o visível e o invisível, que são indissociáveis em um dado fenômeno. 

Enquanto abordagem procedimental, a pesquisa qualitativa visa interpretar o 

processo da desterritorialização anunciada pelos agentes sociais (governo) da retomada 

do projeto hidrelétrico de Cachoeira Porteira no território do povo indígena Katxuyana. 

Entendemos por pesquisa qualitativa aquela em que o pesquisador conduzirá o 

trabalho a partir de um plano pré-estabelecido, que: 

 

Envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos 

interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, 

procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, 

ou seja, dos participantes da situação em estudo (GODOY, 1995, p. 58). 

 

A abordagem qualitativa remonta do fim do século XIX e início do século XX, 

utilizada em pesquisas e/ou estudos acerca do comportamento humano, possíveis de 

serem encontrados em trabalhos de cunho hermenêutico, fenomenológico e dialético de 

autores como Hegel, Kant, Heidger, Weber, Sartre, Merleau-Ponty e Bourdieu. No 

Brasil, a abordagem qualitativa ganhou evidências em produções científicas somente 
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após a segunda metade do século XX, e é cada vez mais reconhecida em produções nas 

áreas das ciências humanas.  

As várias possibilidades de técnicas para a coleta de dados proporcionadas pela 

pesquisa qualitativa resultam em uma quantidade considerável de dados, que necessitam 

ser compreendidos e organizados, em um processo contínuo ao longo da pesquisa, para 

identificar categorias, relações, procedimentos etc., com isso, torna-se um processo 

complexo que se inicia desde a análise do conteúdo, a partir da escolha das obras e 

materiais bibliográficos (MORAES, 2017). 

De acordo com Oliveira (2001), a abordagem qualitativa permite descrever a 

complexidade de um problema, compreender e classificar processos dinâmicos 

experimentados por grupos sociais, apresentar contribuições no processo de mudança, 

criação ou formação de opiniões de determinado grupo, maior grau de profundidade e a 

interpretação das particularidades dos comportamentos ou atitudes dos indivíduos. 

Minayo (2001) destaca que a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 

espaço mais denso das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos somente à operacionalização de variáveis. 

 

1.8 Procedimentos metodológicos e pesquisa de campo 

 

Os procedimentos metodológicos desenvolveram-se em três etapas: (1) a 

reflexão teórica e documental referente ao objeto e à área de pesquisa; (2) entrevistas 

abertas e diálogos junto aos membros da associação indígena e repartições públicas na 

cidade de Oriximiná; (3) organização e interpretação dos dados coletados por meio da 

análise do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Todas essas etapas foram importantes 

para a realização da pesquisa, pois, inter-relacionam-se para a obtenção dos resultados e 

compreensão dos fatos e processos da pesquisa. 

Foi realizada a tabulação das informações secundárias obtidas através das 

referências bibliográficas e documentais com as informações primárias, as quais foram 

adquiridas em campo com as entrevistas dos indígenas, a partir daí, conseguimos 

construir a dissertação propriamente dita.  A efetivação ocorreu por meio das atividades 

em escritório, que incidiu ainda com a preparação e elaboração das representações 

cartográficas convencionais e outros instrumentos necessários à apresentação da 

dissertação. 
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1.8.1 Reflexão teórica e documental 

 

A reflexão transcorreu com o aprofundamento quanto às questões 

epistemológicas e aproximação teórica por meio das discussões suscitadas em sala de 

aula, com o estabelecimento de leituras de obras desenvolvidas por teóricos das mais 

diversas áreas do conhecimento. Esse momento foi imprescindível para subsidiar a 

elaboração da teoria ou de sua teorização a partir da temática proposta para a 

dissertação, com ênfase na análise geográfica do território Katxuyana. 

O estudo documental realiza-se com base na análise de documentos guardados 

em órgãos públicos e privados, de qualquer natureza, ou com pessoas: registros, atas, 

regulamentos, circulares, ofícios, memorandos, comunicações informais, filmes, 

fotografias, vídeos, dentre outros (TOBAR; YALOUR, 2003). Esse procedimento de 

pesquisa é constituído pelo exame de materiais que ainda não receberam um tratamento 

analítico ou que, de alguma maneira, já foram analisados por órgãos reguladores, mas 

podem ser reexaminados com vistas a uma interpretação nova ou complementar para 

serem utilizados de acordo com o objetivo da pesquisa (GIL, 2016). 

Nesse sentido, efetivou-se minucioso levantamento bibliográfico e documental 

em órgãos públicos, bibliotecas e entidades indigenistas e socioambientais, como a 

FUNAI, Iepé, Estudo de Impacto Ambiental – EIA; Relatório de Impactos Ambiental – 

RIMA, entre outras. Outros meios de acessibilidade foram consultados, tais como sites e 

revistas especializadas, esses canais, por serem permanentes, possuem uma série de 

informações imprescindíveis como fontes secundárias. Com isso, obtivemos o suporte 

necessário ao entendimento e o aprofundamento sobre as questões indígenas, 

oportunizado como o sustentáculo para a análise do tema presente na dissertação. 

 

1.8.2 Análise do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) 

 

A metodologia de análise empregada foi o Discurso do Sujeito Coletivo – DSC, 

que consiste em uma técnica de pesquisa que resgata e apresenta as representações 

sociais. Nessa metodologia, as opiniões ou expressões individuais que apresentam 

sentidos semelhantes são agrupadas em categorias semânticas gerais, as quais 

representam ideias centrais do grupo pesquisado (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2014). 
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O DSC permite que se faça o resgate representações sociais significativas 

presentes em determinado território. Através de entrevistas individuais, com questões 

abertas, o DSC possibilita o resgate do pensamento como comportamento social 

internalizado individualmente, mas preservado no coletivo. Isto preserva o caráter 

qualitativo da pesquisa (OTENIO, 2014). Para Lefèvre, Lefèvre e Marques (2009), os 

conteúdos reunidos num sentido único de discurso, ortografados em primeira pessoa do 

singular, tem o intuito de produzir no leitor o efeito de “coletividade falando” 

(LEFÈVRE, LEFÈVRE, MARQUES, 2009, p. 11). 

As representações sociais são fundamentais para a prática da pesquisa qualitativa 

e a sua compreensão. Minayo (2010) ressalta que as representações sociais podem ser 

entendidas como a linguagem do senso comum, tomado como um campo de 

conhecimento e de interação social. Particularmente, ao se tratar da comunicação da 

vida cotidiana, as palavras são fundamentais. Elas são dotadas de ideologia e estão 

envoltas por tramas e relações sociais em todos os domínios e áreas do conhecimento. 

Ao falarmos em representações sociais referidas ao tema de pesquisa, que tem 

por intenção investigar as relações entre o particular e coletivo, teórico e empírico, 

síntese e análise, qualitativo e quantitativo faz-se necessária a integração do DSC na 

abordagem desse estudo (LEFÈVRE, LEFÈVRE, MARQUES, 2009).  

Essa técnica consiste em analisar o material de natureza verbal coletado em 

depoimentos como sua matéria prima, extrai-se as ideias centrais e suas expressões 

chaves que compõem vários discursos-síntese que são os DSCs (OLIVEIRA, 2015). 

Essa metodologia foi utilizada na análise das entrevistas realizadas com os 

representantes das associações dos indígenas Katxuyana, Tunayna e Kahyana, Wai wai, 

Mulheres Indígenas de Oriximiná e os Quilombolas, todos no município de Oriximiná. 

O DSC valoriza a fala dos sujeitos com a construção do sentido compartilhado, com 

isso, possibilita acessar o conhecimento e os saberes rotineiros, vez que se parte da 

reconstituição de um pensamento coletivo ocorrido no seu local. Portanto, essa 

metodologia facilita a compreensão e interpretação das falas dos sujeitos entrevistados, 

que representam seus grupos de atuação no território.  

Os discursos foram coletados por meio de entrevistas abertas, que podem ser 

respondidas dentro de uma conversação informal, fato que deixa a pessoa entrevistada 

mais à vontade com a situação em expressar suas opiniões. De acordo com Quaresma 

(2005), este tipo de entrevista permite a investigação dos aspectos afetivos e valorativos 

dos informantes que determinam significados pessoais de suas atitudes e 
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comportamentos. As respostas espontâneas dos entrevistados e a liberdade que estes 

têm podem suscitar em questões inesperadas ao entrevistador, que poderão ser de 

grande utilidade em sua pesquisa.  

Weiss (1995) complementa que as pesquisas realizadas com entrevistas nos dão 

acesso às observações dos outros e, por meio destas, podemos aprender sobre territórios 

que não fomos e não pudemos ir e sobre o tempo e cenários nos quais não vivemos. Se 

pudermos extrair informações das pessoas que vivenciaram o processo diretamente, 

pode-se aprender sobre a natureza da vida social, culturas, valores e os desafios que as 

pessoas enfrentam ao conduzir suas vidas. 

As entrevistas foram gravadas em áudio para aproveitamento máximo do tempo 

e depois transcritas, com o principal objetivo de identificar a visão dos sujeitos sociais 

de dentro para fora da localidade, quanto ao processo de participação, a decisão das 

medidas com o anúncio do projeto hidrelétrico.  

 

1.8.3 Pesquisa de campo 

 

a) I Campo: Não foi possível sua execução devido à pandemia do Covid-19 

Gostaria de poder relatar que o planejamento da pesquisa foi um sucesso! 

Porém, não foi o ocorrido. No início do ano de 2020, estive durante 10 dias em 

Oriximiná. Atualmente, não moro em Oriximiná; resido na cidade de Manaus, capital 

do estado do Amazonas, onde exerço o magistério. Durante os primeiros dias do mês de 

janeiro de 2020, encaminhei vários ofícios para conseguir agendamento no mês de 

março com os chefes de repartições públicas e articulei com as lideranças indígenas 

Katxuyana as viagens de campo, que iriam se dividir em três momentos. 

O primeiro momento planejado aconteceria em março de 2020, com entrevistas 

de campo tanto na cidade, quanto nas aldeias Katxuyana (Santidade e Chapéu). 

Pretendia ficar no território indígena por 20 dias. No segundo momento, retornaria às 

aldeias Katxuyana em julho de 2020 para finalizar o texto da qualificação. Programei 

meu último trabalho de campo para o mês de novembro do mesmo ano, já na 

expectativa das solicitações da banca avaliadora. 

Ao planejar as viagens, esperava que o meu orientador pudesse me acompanhar 

em um dos trabalhos de campo, para se deslumbrar com os encantamentos que a 

natureza se encarrega de mostrar na bacia do rio Trombetas. Porém, em janeiro desse 

mesmo ano, os jornais já noticiavam sobre uma doença que se alastrava na China, mas, 



47 

 

o que ninguém imaginou é que essa enfermidade iria tomar proporções mundiais, o que 

mais tarde, a OMS veio a chamar de Covid-19, de modo que tem mudado a vida e os 

planos de toda a população mundial. 

A rapidez de disseminação desse vírus foi tão acelerada e devastadora, que em 

março, o mês que iniciaria a minha pesquisa de campo, as autoridades sanitárias 

adotaram o isolamento social como “procedimento mais adequado de enfrentamento à 

difusão generalizada desse vírus, sendo assim, todos tinham que ficar em casa, sem 

contato físico, com familiares e amigos” (PENHA, 2020, p. 119). Essa medida foi 

tomada para evitar pressões nos sistemas de saúde público e privado, principalmente, 

devido à quantidade limitada de Unidades de Tratamentos Intensivos – UTI, local de 

tratamento dos pacientes mais graves. 

Contudo, os prazos para a concretização da pesquisa diminuíam. Então, 

começou a “bater o desespero”, pois a primeira versão do relatório de pesquisa iria 

explorar a relação cultural dos indígenas Katxuyana com o seu território, mediante a 

utilização de dados qualitativos e entrevistas. O cenário mundial pandêmico era/é 

assustador, e impossibilitou a pesquisa de campo, até porque, os Katxuyana 

encontravam-se isolados e impedidos por suas lideranças (caciques) de saírem das 

aldeias. 

O Grupo de Pesquisa Geografia, Natureza, e Territorialidades Humanas – 

GENTEH, do qual participo, contribuiu imensamente para a concretização da pesquisa 

atual, através das dinâmicas desenvolvidas nas reuniões remotas, com apresentações de 

artigos, dissertação ou tese, com participação coletiva e contribuições problemáticas de 

pesquisa. Cada membro escolhido apresentava sua pesquisa para o grupo e os demais 

participantes poderiam fazer contribuições para o desenvolvimento do trabalho.  

Durante minha apresentação, os colegas fizeram suas contribuições, que 

ajudaram a redirecionar a abordagem metodológica diante das dificuldades do objeto 

estudado. Então, a abordagem se direcionou em analisar as relações das representações 

sociais indígenas frente ao projeto hidrelétrico, com a problematização sobre o discurso 

do Governo Federal. Por não ser possível, nesse momento, ir à área de estudo, no 

decorrer da pesquisa, utilizamos algumas fontes primárias que coletamos no período da 

graduação, visto ser o mesmo recorte territorial da área de estudo. 

b) II Campo: entrevista com os representantes das associações indígenas de 

Oriximiná 
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O trabalho de campo proporciona o conhecimento da realidade e nos coloca, 

enquanto investigadores, frente a frente com os sujeitos e o território da nossa 

investigação. O trabalho de campo favorece a compreensão das inter-relações entre o 

sujeito e seu meio e, também, da relação entre os sujeitos torna-se possível a troca de 

experiências, bem como um melhor conhecimento a respeito da realidade investigada. 

A pesquisa de campo foi realizada nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, 

com os membros das associações indígenas e quilombolas no município de Oriximiná, 

contudo, sem poder ir à área de estudo. As entrevistas aconteceram, respeitaram-se 

todos os protocolos de saúde, com os membros das organizações sociais AIKATUK, 

APIM, Associação de Mulheres Indígenas do Município de Oriximiná – AMIRMO e a 

ARQMO (Figuras 8 A e B). 

 

Figura 8 A e B:  Entrevistas com o presidente da APIM e a presidenta da AMIRMO 

8A 

 

8B 

 
Fonte: Arquivo próprio, 2021. 

 

Na busca pelas lideranças indígenas das associações, pude contar com o apoio 

incansável do Edson Tio-Tio Wai-Wai, que se fez presente em quase todas as 

entrevistas. Em muitos casos, contei com sua ajuda na viabilização da comunicação com 

os entrevistados e entrevistadas, através da tradução da língua indígena para o 

português, ou vice-versa. Edson Tio-Tio Wai-Wai é poliglota, conhecedor de várias 

línguas das etnias indígenas do município de Oriximiná e o português.  

Infelizmente, nos meses que estive em Oriximiná para a realização das 

entrevistas com os indígenas, obtive pouco material dos setores públicos, além da 

pandemia, que dificultou o acesso, era mudança de mandatos da prefeitura, vereadores e 
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secretários, o que dificultou a obtenção de informações; a maioria alegou pouco tempo 

de exercício das repartições públicas, outros, que enviariam por e-mail, assim que fosse 

possível.  

Até o momento da escrita e defesa da dissertação, só um ex-vereador respondeu 

o e-mail, e o Secretário do Interior, mas este último, sem muitas informações que 

pudessem contribuir com a pesquisa e de dados referente à implantação da hidrelétrica 

Cachoeira Porteira. Não consegui agenda para conversar com o atual prefeito do 

município, José Willian Siqueira da Fonseca. 

Assim, analisamos o discurso dos representantes dos segmentos políticos e 

sociais da pesquisa. Os representantes do Poder Público municipal/institucional foram: 

representantes das Câmaras de Vereadores; Secretários Municipais de Administração, 

Meio Ambiente e Interior. O (Quadro 2) detalha as categorias das entrevistadas e 

entrevistados. 

 

Quadro 2: As categorias de entrevistados 

ORGANIZAÇÕES OU 

REPRESENTAÇÕES 

ATORES LOCAIS PRESENTES 

Representantes do Poder público Vereadores e ex-vereadores; Secretários Municipais de 

Administração, Meio Ambiente e Interior. 

Representantes das associações indígenas  AIKATUK, APIM, AMIRMO e ARQMO. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Destaca-se que os entrevistados foram informados da natureza, objetivos do 

estudo e importância da gravação, da garantia do sigilo de todas as declarações, sem fins 

jornalísticos ou políticos, e a liberdade de recusar-se a participar da pesquisa a qualquer 

momento, sem qualquer prejuízo ao entrevistado.  

Por fim, apresenta-se uma síntese dos aspectos metodológicos de coleta de 

dados. Para isso, elaboramos o fluxograma (Figura 9). 
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Figura 9: Fluxograma metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021 

PESQUISA TEÓRICA 

E DOCUMENTAL 
ENTREVISTA S 

ABERTAS  
Procedimentos metodológicos  

Objetivo: analisar a resistência 

dos indígenas Katxuyana através 

de suas organizações sociais 

diante do processo de 

(des)territorialização anunciada, 

pela retomada do projeto 

hidrelétrica de Cachoeira Porteira 

no rio Trombetas. 

Categoria de análise: 

Território  
MÉTODO FENOMENOLOGICO 

INTERPRETAÇÃO DOS 

DADOS COLETADOS 

POR MEIO DO DSC 
 

Campo I  

 

Não foi possível 

sua execução 

devido a pandemia 

do covid-19 

 

 

Campo II  

Membros das 

associações 

indígenas e 

repartição pública 

Geografia  
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SEÇÃO II - TERRITÓRIOS E HIDRELÉTRICAS NA AMAZÔNIA  

 

Ao se falar em território, geralmente remete-se à ideia de uma extensão de terra, 

ou espaço físico demarcado, a exemplo o território nacional, onde o estado é a figura 

principal (SOUZA, 2013).  No entanto, o território permite diversas escalas de análises, 

não pode ser reduzido somente a uma única, assim, pode ser utilizado para pensar o 

Estado, a geopolítica ou, ainda, os grupos sociais em sua relação com o espaço vivido, 

com o meio geográfico.  

Dessa forma, o conceito de território abrange múltiplos significados das relações 

sociais, tanto individual, quanto coletiva, que delimitam suas esferas de atuação e 

influência. Essa categoria é uma produção do espaço e toda produção é sempre um 

processo social alicerçado a partir de uma relação de poder (RAFFESTIN, 1993).  

A formação do território é um espaço definido a partir das relações de poder, de 

apropriação e representação, de controle dos recursos naturais, econômicos, sociais e 

culturais, ou seja, são elementos capazes de gerar, delimitar ou subtrair um novo 

território, caracterizado por relações individuais e coletivas. 

Neste sentido, os sujeitos, ao se relacionarem entre si, se apropriam e se 

territorializam, revelam relações marcadas pelo poder, em determinado recorte espacial, 

geram um território estabelecido não só pelo Estado-Nação, mas também, pelos grupos 

sociais. Para Fernandes (2005, p. 27), “os territórios são formados no espaço geográfico 

a partir de diferentes relações sociais. O território é uma fração do espaço geográfico 

e/ou de outros espaços materiais ou imateriais”.  

Contudo, para ocorrer a apropriação do território é necessário que seja 

compreendido em duas dimensões, funcional, com o exercício do domínio sobre o 

espaço para realizar funções, e a simbólica, para produzir e qualificar significados. No 

primeiro caso, o território é construído a partir de um domínio político e econômico 

estruturado (dimensão mais concreta), já, no segundo caso, o território é visto como 

uma apropriação mais simbólico-identitária, determinado por ações dos sujeitos sobre o 

espaço onde se reproduzem socialmente.  

Esse é um fator importante, ao se referir aos territórios indígenas, pois, a 

totalidade das relações afetivas, ou seja, as territorialidades assumem um valor bem 

particular, pois refletem o multidimensionamento do “vivido” territorial pelos membros 

e sua coletividade (HAESBAERT, 2004). Este mesmo autor afirma que: 
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Desde a origem, o território nasce com uma dupla conotação, material e 

simbólica, pois etimologicamente aparece tão próximo de terra-territorium 

quanto de térreo-territor (terror, aterrorizar), ou seja, tem a ver com 

dominação (jurídico-política) da terra e com a inspiração do terror, do medo - 

especialmente para aqueles que, com esta dominação, ficam alijados da terra, 

ou no “territorium” são impedidos de entrar. Ao mesmo tempo, por extensão, 

podemos dizer que, para aqueles que têm o privilégio de usufruí-lo, o 

território inspira a identificação (positiva) e a efetiva “apropriação” 

(HAESBAERT, 2005, p. 674). 

 

Nesse caso, a dimensão simbólica caracteriza a identidade assinalada por 

diversas configurações de territorialidades, que representam o poder que marca o 

território dos sujeitos. Para Almeida Silva (2010), a territorialização dos grupos 

tradicionais ocorre através das formas simbólicas produzidas no espaço de ação dessas 

coletividades entre elementos materiais e imateriais, os quais o autor conceitua como 

“demarcadores territoriais” e “marcador territorial”. Assim, 

 

Entendemos que “demarcador” e “marcador” territoriais situam-se em 

conceitos com sentidos, representações, formas e significados muito 

distintos. O primeiro reporta-se a uma ação estruturadora – poder constituído 

– em demarcar, determinar fronteiras, enquanto o segundo está relacionado à 

forma simbólica cosmogônica em marcar o território para distingui-lo em 

relação a outro coletivo humano, sendo uma ação estruturante, repleta de 

representações (ALMEIDA SILVA, 2015, p. 65). 

 

Contudo, para o autor, a noção de territorialidade é definida a partir da ação dos 

‘demarcadores’ e ‘marcadores’ territoriais, e estes dão significado à particularidade do 

território, por meio dos elementos da cultura e identidade, com isso, embute valores às 

representações simbólicas presentes nos coletivos humanos. A territorialidade, então, 

está ligada à compreensão de como as pessoas se organizam e como dão significado aos 

lugares (HASBAERT, 2005).  

A territorialidade, na perspectiva de Corrêa (1994): 

 

Refere-se ao conjunto de práticas e suas expressões materiais e simbólicas 

capazes de garantir a apropriação e permanência de um dado território por 

um determinado agente social, o Estado, os diferentes grupos sociais e as 

empresas (1994, p. 251). 

 

As manifestações culturais dos povos indígenas e o modo que se organizam em 

seus territórios traduzem relações comuns, constituem-se, assim, em territorialidades 

que qualificam o território e: 

 Rompem com a invisibilidade social, que historicamente caracterizou estas 

formas de apropriação dos recursos baseadas principalmente no uso comum e 

em fatores culturais intrínsecos, e impelem a transformações na estrutura 

agrária (ALMEIDA, 2004, p. 10). 
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O uso comum das terras tradicionalmente ocupadas justifica uma configuração 

específica de apreensão da terra e dos recursos naturais. Deste modo, para Almeida 

(2004, p. 9), as denominadas “terras tradicionalmente ocupadas, expressam uma 

diversidade de formas de existência coletiva de diferentes povos e grupos sociais em 

suas relações como os recursos da natureza”.  

A relação que os Katxuyana desenvolveram com os recursos naturais fazem 

parte da reprodução de seu povo, que é fruto de uma cultura própria transmitida através 

da memória de geração em geração, das quais se traduzem em vivências e modos de 

vida. 

Dentro deste contexto, o caso da hidrelétrica de Cachoeira Porteira se apropria 

do rio Trombetas, que é de uso comum das comunidades ribeirinhas, quilombolas e 

povos indígenas; o rio passa a ser território do capital hidrelétrico, que se apropria da 

área, e a empresa passa a delimitar sua influência através do canteiro de obras e 

reservatórios, o que resulta no isolamento e na diminuição de atuação de outros sujeitos 

neste mesmo território, que “são construídos (e desconstruídos) dentro de escalas 

temporais as mais diferentes” (SOUZA, 2012, p. 81). 

Assim, o território passa a ser um espaço controlado por diferentes atores sociais 

que produzem territorialidades especificas, das quais o poder se origina. Esse processo é 

observado através de múltiplas escalas, sejam elas mundiais, regionais ou locais, onde a 

espacialidade e a temporalidade se expressam de maneira continua ou descontínua 

(ROCHA, 2008).  

Os territórios são construídos e desconstruídos, e são disputados cotidianamente 

nos mais diferentes níveis de interesse e em diversas escalas que delimitam a área de 

influência, através das relações sociais de poder estabelecidas. A inserção de novos 

atores no território, geralmente ocasiona zonas de conflitos, decorrentes dos distintos 

interesses no território (SOUZA, 2006).  

Desta maneira, o território deve ser compreendido em seu caráter material e 

imaterial, principalmente relacionado aos processos sociais de poder inseridos no 

contexto do estudo, onde, de um lado, o rio Trombetas supri uma demanda local, ligada 

à identidade das populações que o habitam, relacionada ao uso dos recursos naturais, e, 

de outro, está para suprir uma demanda energética nacional, que, para se instalar, irá 

desterritorializar outros sujeitos, que, neste caso, serão os indígenas do território 

Katxuyana. 
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2.1 Os processos geográficos de territorialização e desterritorialização  

 

O território abrange múltiplos significados das relações sociais, e aqui será 

tratado sobre o processo de territorialização e desterritorialização que pode ocorrer 

simultaneamente no mesmo lugar ou em lugares diferentes, ser no mesmo momento ou 

em períodos históricos distintos, de acordo com cada conjuntura no espaço-tempo 

(SAQUET, 2005). 

A territorialização produz o território, que é fruto do exercício de poder por 

grupos sociais, que está ligada à concepção espacial material (recursos) e imaterial, que 

são os próprios significados culturais ou de identidade (SOUZA, 2013). Surge como 

uma estratégia para tomar posse de um espaço geográfico, ou seja, através da 

dominação ou apropriação do espaço, que, de acordo com Haesbaert (2004), possui fins 

ou objetivos: 

Podemos, simplificadamente, falar em quatro grandes “fins” ou objetivos da 

territorialização, acumulados e distintamente valorizados ao longo do tempo: 

abrigo físico, fonte de recursos materiais ou meio de produção; identificação 

ou simbolização de grupos através de referentes espaciais (a começar pela 

própria fronteira). disciplinarização ou controle através do espaço 

(fortalecimento da ideia de indivíduo através de espaços também 

individualizados); construção e controle de conexões e redes (fluxos, 

principalmente fluxos de pessoas, mercadorias e informações) 

(HAESBAERT, 2004, p. 5). 

 

Na área estudada existe a territorialização do povo indígena Katxuyana que tem 

seu histórico de ocupação há século e a hidrelétrica Cachoeira Porteira, que, caso venha 

a ser efetivada, irá se territorializar nessa área. Essas duas territorializações são 

manifestadas de escalas distintas de poder, enquanto uma irá alicerçar sua 

territorialização (hidrelétrica), a outra passará pelo processo de (des)territorialização 

(Katxuyana), portanto, essas territorializações nos mostraram relações desiguais de 

poder. 

Deste modo, a hidrelétrica Cachoeira Porteira marcará o início de impactos na 

comunidade analisada, cuja principal justificativa para sua instalação na Amazônia está 

pautada no desenvolvimento nacional, no entanto, a apropriação da área incide 

diretamente na organização territorial do povo indígena Katxuyana, de modo a existir, 

então, um conflito de interesses, decorrente da escala de atuação e objetivação social.  

Enquanto o território surge como fixação, anexação, ou enraizamento, a 

desterritorialização aparece como desligamento, separação, mudança, transformação e 

rompimento no nível simbólico e material, principalmente quanto ao uso dos recursos 



55 

 

naturais, em que o abandono pode ocorrer espontaneamente, ou forçado da 

territorialização (HAESBAERT, 2004).  

Na Amazônia, o processo de desterritorialização geralmente é conflituoso 

devido às relações de poder desiguais, relacionadas ao uso dos recursos naturais. Nessas 

áreas em disputas, residem povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, entre outros, que 

são retirados das áreas de influência do canteiro de obras e do reservatório, de modo que 

ocasiona o rompimento na configuração de organização social e valores no modo de 

vida local e territorial.  

A perda do território pode ser tanto material, concreto, político ou econômico, 

pela destruição de antigos laços/fronteiras econômica e política de integração, quanto 

pode ser simbólica, com a destruição de símbolos, cosmogonia, marcadores territoriais e 

identidade territorial, ou seja, é a desapropriação que pode ocorrer individual ou em 

grupo, de pessoas e comunidades de um território (HAESBAERT, 2000).  

Geralmente, a desterritorialização na Amazônia está vinculada à inserção dos 

grandes projetos, onde, deste modo, a (des)territorialização é caracterizada pela 

destruição de antigos territórios coletivos (HAESBAERT, 1997; SAQUET, 2010).  

 

2.2 Territorialidades indígenas  

 

O conceito de território e territorialidade para os indígenas tem características e 

percepções diferentes, não obedece a mesma ótica que as outras sociedades vigentes. 

Para Almeida Silva (2015, p. 30), o conceito de terra ou território para o indígena 

envolve “não apenas os aspectos físicos, mas, sobretudo, devido aos aspectos 

simbólicos e psíquicos, composto pelos valores, sentimentos, tramas, apego às tradições 

e as relações intrínsecas de cada povo com seu habitat”.  

O território indígena precisa ser analisado conforme o processo histórico de cada 

povo, isto é, como resultado do seu passado, como um meio para representar a diferença 

presente no modo de vida (CERTEAU, 1976). Desta maneira, cada coletivo indígena 

percebe o seu mundo e estabelece sua conexão cosmogônica com os seres e os não 

seres, assim, dá a particularidade a seus espaços, através das múltiplas relações sociais 

(ALMEIDA SILVA, 2015).  

A territorialidade é particular de cada coletivo indígena, e é essa particularidade 

que constituirá os marcadores territoriais através da identidade. Dessa forma, o território 

para o indígena é explicado através da cultura, através de uma estruturação sensorial 
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psíquica que possibilita a apreensão e compreensão a partir da subjetividade humana 

desenvolvida através do mito, da cosmologia e dos valores do grupo expressados no 

cotidiano, em suas vivências e pelo arranjo político exercido pelos membros 

(ALMEIDA SILVA, 2015).  Ainda, de acordo com o mesmo autor, o sentido de terra e 

território para os indígenas tinha outra dimensão, bem diferente da experimentada após 

o contato.  

Contudo, no atual contexto Amazônico, voltado às políticas desenvolvimentistas 

e ao processo de desterritorialização das populações que habitam a região, para dar 

lugar aos projetos econômicos, estão os povos indígenas, que sentem de maneira mais 

drástica os efeitos que advém desses projetos sobre seus territórios (ALMEIDA, 2011).  

Faria (2003) afirma que o Estado brasileiro deveria considerar os significados 

simbólicos, identitários e culturais dos povos indígenas, na instalação dos projetos em 

seus territórios, os quais tornam-se invisível para o Estado, ao tempo em que é realizado 

o processo de desterritorialização. 

Atualmente, os indígenas fazem resistência para defender seus territórios por 

meio de suas ancestralidades, cosmogonia e marcadores territoriais (ALMEIDA 

SILVA, 2015).  Diante deste contexto, o controle territorial foi importante e a cultura os 

assegura como modos de resistências, em que são utilizados como instrumentos de 

reivindicação de uma série de direitos negligenciados, mediante as experiências, 

vivências, sentidos, sentimentos, percepção, espiritualidade, significados, formas, 

representação simbólica que permitem a qualificação do território. Na coletividade 

indígena, a cosmologia e a ancestralidade são fenômenos que sustentam o modo de vida 

de um povo, que ocorre por meio das vivências e experiências estabelecidas no 

território.  

 

2.3 A territorialização de hidrelétricas na Amazônia: Adjacente ao modelo 

desenvolvimentista brasileiro 

 

Na atualidade, para alcançar o desenvolvimento social e econômico de qualquer 

nação, a demanda por energia elétrica é primordial, a qual cria oportunidades para que 

outros setores da economia possam ser ampliados. A implantação de hidrelétricas se 

apresenta como fator essencial para o progresso técnico-científico e social em geral, 

mas, sobretudo, para os setores de atividades econômicas. 
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No Brasil, em face de suas características naturais, com possibilidades para 

quase todas as fontes de energia, a principal geração está baseada na hidroeletricidade 

que é proveniente da água corrente dos rios, considerada energia limpa12, corresponde 

cerca de 63% da capacidade instalada em operação no país (Figura 10), seguida das 

termelétricas (gás natural, carvão mineral, combustíveis fósseis, biomassa e nuclear), 

com 33%. O restante é proveniente de usinas eólicas (energia dos ventos) e importação 

da energia de outros países (ANEEL, 2019). 

 

Figura 10: Gráfico da geração de energia elétrica por fonte no Brasil 

 
Fonte: ANEEL, 2019. 

 

A energia hidrelétrica é fornecida pelas Usinas Hidrelétricas – UHE que, para 

Furnas (BRASIL, 2013), podem ser definidas como um conjunto de obras e 

equipamentos com a finalidade de geração de energia elétrica, por meio de 

aproveitamento do potencial hidráulico existente em um rio. De acordo com a mesma 

referência, o potencial hidráulico é proporcionado pela vazão hidráulica e pela 

concentração dos desníveis existentes ao longo do curso de um rio. Isto pode ocorrer 

naturalmente, quando o desnível está concentrado numa cachoeira, por meio de uma 

barragem, assim como pequenos desníveis são concentrados na altura da barragem, ou 

ainda, pela retirada do rio de seu leito natural, e este concentra pequenos desníveis nesse 

desvio. 

No Brasil, o setor hidrelétrico teve ampliação a partir da segunda metade do 

século XX, cujo objetivo era suprir a demanda energética nacional que passava por um 

 
12 Esse tipo de energia é considerado “limpa”, porque deixam de emitir 37 menos gases de efeito estufa 

(GEE) que as fontes fósseis e, por isso, tiveram grande inserção no mercado brasileiro e mundial, pois 

assim o Brasil seria bem-visto no cenário internacional, com a matriz elétrica “limpa” (EPE, 2019). 
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forte processo de desenvolvimento industrial, urbano e econômico, nas décadas de 

1950/1980, porém, o país tem sido impulsionado por ciclos desenvolvimentistas, desde 

crise do café. Durante o governo Vargas13 ampliou a estrutura produtiva e começou a 

investir em siderúrgicas e fontes alternativas de energia, como o petróleo.  

Já, no governo de Juscelino Kubitschek, na década de 1950, com indústrias de 

bases mais sólidas, o país começou a produzir bens de consumo duráveis. 

Posteriormente, ampliou-se a melhoria de infraestrutura, como, por exemplo, 

transportes e fornecimento de energia elétrica (VIEIRA, 2010).  

Mas, foi na ditadura militar que houve a intensificação de mudança nas políticas 

territoriais, em virtude da expansão da “fronteira econômica” do país, a partir da região 

Centro-Sul, ocasião em que foram criados o I Plano Nacional de Desenvolvimento – 

PND (1972-1974) e o II Plano Nacional de Desenvolvimento – II PND (1975-1979), 

cujo objetivo era preparar a infraestrutura necessária para o desenvolvimento do Brasil 

nas décadas seguintes. Houve grandes investimentos em setores como transportes, 

telecomunicações e expansão das indústrias naval, siderúrgica, petroquímica e geração 

de energia elétrica. 

A Amazônia Legal14 foi vista como fonte de recursos para assegurar o 

desenvolvimento de cada plano, em razão de que centralizava todos os esforços na 

distribuição de terras, estimulava a agroindústria a construir sistemas de interligação das 

regiões com as demais, através de corredores de transporte e de exportação e a 

construção de usinas hidrelétricas (ARAÚJO, 1993, MENDONÇA, 1986; MORAES, 

2013).  

Neste contexto foi planejada a ampliação de grandes projetos hidrelétricos, como 

Sobradinho, Itaparica, Itaipu15 e Tucuruí16, na época, considerados prioritários para a 

 
13 O governo do presidente Getúlio Vargas ficou conhecido como a “Era Vargas” por mais de 15 anos 

consecutivos desde 1930 a 1945. 
14 O conceito de Amazônia Legal foi instituído em 1953 e seus limites territoriais decorrem da 

necessidade de planejar o desenvolvimento econômico da região. É uma área que corresponde a 59% do 

território brasileiro e engloba a totalidade de oito estados (Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, 

Rondônia, Roraima e Tocantins) e parte do estado do Maranhão, o que perfaz 5,0 milhões de km² (IPEA, 

2008). 
15 Hidrelétrica binacional situada no rio Paraná, responsável por aproximadamente 25% de toda energia 

elétrica consumida no Brasil. As obras civis tiveram início em janeiro de 1975 e a usina entrou em 

operação comercial em maio de 1984. A última unidade geradora entrou em operação em abril de 1991 e 

a capacidade de geração atual é de 14.000MW. 
16 A Usina Hidrelétrica de Tucuruí está localizada no Rio Tocantins, no município de Tucuruí, no estado 

do Pará. É a primeira grande usina da Amazônia. Com capacidade inicial de geração de 4.245 MW nas 12 

turbinas. Sua construção teve início em 1974, inaugurada em 1984. Em 1998 foi iniciada a ampliação da 
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sustentação do país, o que resultou em um grande salto na geração de energia elétrica. A 

partir desses planos governamentais ocorreu a intensificação do uso de recursos naturais 

em áreas economicamente marginais, e a expansão da fronteira econômica na Amazônia 

pressionou e invadiu os territórios historicamente ocupados por comunidades 

ribeirinhas, comunidades tradicionais e povos indígenas (ZHOURI, 2007; CONTE, 

2013).  

Durante o período da ditadura militar, entre as décadas de 1970 e 1980, com 

base na (Tabela 1), houve um aumento substancial das inserções de megaprojetos 

hidrelétricos na Amazônia. Geralmente, suas efetivações eram para suprir a necessidade 

de algum projeto econômico que estava em implantação nesse período, na região. A 

exemplo, a UHE de Tucuruí foi construída para fornecer energia elétrica para a cidade 

de Belém e, principalmente, para abastecer o projeto Grande Carajás. As usinas de 

Balbina (Amazonas) e Samuel (Rondônia) vieram logo depois. A primeira, com a 

função de fornecer energia para a cidade de Manaus, e Samuel para atender a demanda 

do estado de Rondônia. 

 

Tabela 1: Hidrelétrica construída na Amazônia entre as décadas de 1960 e 1980 

UHE Rio Estado 
Potência 

(MW) 

Área 

(Km²) 

Início 

Construção 

Início 

Operação 

Coaracy Nunes Araguari AP 78 23 1961 1976 

Curuá-Una Curuá-Una PA 72 30 1968 1977 

Tucuruí I e II Tocantins PA 8.370 2.850 1974 1984 

Balbina Uatumã AM 250 2.360 1981 1989 

Samuel Jamari RO 216 634 1982 1989 

Fonte: ANEEL, 2017. 

 

Em consultas ao Banco de Informações de Gerações – BIG, da Agência 

Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, identifica-se que o Brasil possui 219 usinas 

hidrelétricas em pleno funcionamento, e seis para se iniciar a construção. As Pequenas 

Centrais de Hidrelétricas – PCHs estão com 425 unidades em pleno funcionamento, 28 

em construção e 102 que já estão com os termos de outorga expedidos para 

implementação, que juntas são responsáveis por 109,3 Gigawatts – GW (ANEEL, 

 
hidrelétrica e a instalação de mais 12 máquinas, o que permitiu a expansão da potência em mais 4.125 

MW. A capacidade atual da usina é de 8.370 MW (ANEEL, 2008). 
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2021).  Quanto às diferenças de grande e pequena hidrelétrica, foi estabelecido pela 

resolução normativa nº 673, de 4 de agosto de 2015, que diz: 

 

Art. 2º Serão considerados empreendimento com características de PCH 

aqueles empreendimentos destinados a autoprodução ou produção 

independente de energia elétrica, cuja potência seja superior a 3.000 kW e 

igual ou inferior a 30.000 kW e com área de reservatório de até 13 km², 

excluindo a calha do leito regular do rio. 

 

Atualmente, o sistema produtivo baseado em grandes projetos se expandiu pela 

Amazônia, sobretudo nas últimas duas décadas, através do Programa de Aceleração do 

Crescimento – PAC, que visava o desenvolvimento das forças produtivas, com foco na 

industrialização como caminho para acelerar o crescimento econômico, a produtividade 

e a difusão do progresso técnico, com a primeira etapa em 2007 e a segunda, em 2011. 

O PAC teve como prioridade o investimento em infraestrutura, com foco em 

saneamento, habitação, transporte, energia e recursos hídricos. Por meio desse 

programa, o governo brasileiro recolocou o país na agenda do desenvolvimento e 

novamente a região Amazônica – região descrita como “terra de infindável riqueza” –, 

sofreu as consequências da implementação desses projetos, com prazos acelerados para 

cumprir a agenda governamental, com rebatimento principalmente à população que 

habita esses espaços com perdas que compõe o valor material (PINTO, 2018). 

Dentre as principais obras do PAC, foram construídas as hidrelétricas de Jirau e 

Santo Antônio (Rondônia), Estreito (Maranhão e Tocantins) e Belo Monte (Pará), obras 

em rios amazônicos com grandes impactos ambiental e social. Dos cinco maiores 

projetos hidrelétricos com potência instalada em funcionamento no país, quatro estão 

localizados na Amazônia: Belo Monte, com 11.233 MW de potência instalada; seguida 

da hidrelétrica de Tucuruí, com 8.370 MW; Jirau, com 3.750 MW e Santo Antônio com 

3.568 MW. Com exceção da hidrelétrica de Tucuruí, inaugurada em 1984, as demais 

tiveram seu estabelecimento nos últimos anos; quanto maior a área alagada por 

influência das UHEs, maior o aumento de sujeitos desterritorializados (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Hidrelétricas em operação na Amazônia brasileira 

Hidrelétrica Rio UF 
Potência 

(MW) 

Área alagada 

(Km²) 

Entrada 

em 

operação 

Balbina Uatumã AM 250 4.447 1989 

Jirau Madeira RO 3.750 258 2013 

Lajeado Tocantins TO 903 1.040 2001 
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Peixe Angical Tocantins TO 452 294 2006 

Rondon II Comemoração RO 74 84 2009 

Samuel Jamari RO 216 656 1989 

Santo Antônio Madeira RO 3.568 271 2012 

São Salvado Tocantins TO 241 104 2009 

Tucuruí Tocantins PA 8.370 3.014 1984 

Coaracy Nunes Araguari AM 68 30 2007 

Manso Manso MT 212 427 1987 

Belo Monte Xingu PA 11.233 668 2011 

Teles Pires Teles Pires MT 1.820 123 2015 

Estreito Tocantins MA/TO 1.087 590 2011 

Ferreira Gomes Araguari AP 252 18 2014 

Santo Antônio do Jari Jari AP/PA 373 186 2014 

Fonte: Elaborado a partir de: FEARSIDE, 2013; DAMS, 2016 (http://www.dams-info.org/). 

 

É de longa data que a Amazônia convive com ciclos de grandes projetos 

idealizados na lógica do desenvolvimento nacional, com baixa ou nenhuma adaptação 

aos anseios do desenvolvimento regional e local. O resultado é uma dívida histórica 

com as populações que suportam os impactos desse modelo, enquanto convivem com 

uma fatia muito menor dos benefícios prometidos (PINTO, 2018). 

 

2.4 Planos de expansão de hidrelétricas  

 

No Brasil, um dos principais instrumentos de planejamento para a expansão 

eletroenergética do país são os Planos Decenais de Expansão de Energia – PDE, 

elaborados pelo setor elétrico, que são atualizados anualmente. Compete ao Conselho 

Nacional de Política Energética – CNPE o estabelecimento de políticas e diretrizes para 

a área, assim como, o planejamento da expansão de oferta de energia elétrica, realizado 

com base em normas estabelecidas por ele e subsidiado por estudos da Empresa de 

Pesquisa Energética – EPE. 

Sobre o PDE, ao longo de suas publicações, tem apresentado uma forte 

indicação de expansão de hidrelétricas. No Plano Nacional de Energia – PNE 2030 

(MME/EPE, 2007) projetava-se que o parque gerador seria de 210 a 250 GW em 2030, 

com potencial hidrelétrico de 174 GW.  

Os estudos da Empresa Brasileira de Energia Elétrica apontavam que a região 

Amazônica é a nova fronteira hidrelétrica do território nacional, pois, 42,2% do 

http://www.dams-info.org/
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potencial de energia hidráulica do país está nas bacias dos rios Tocantins, Araguaia, 

Xingu e Tapajós, o que inclui seus tributários Juruena e Teles Pires. Nesses rios há a 

formação de quedas d’águas procedentes de desníveis no percurso de afluentes, com 

70% das bacias hidrográficas inventariados (CUNHA, 2015).  

Desde a publicação do PNE 2030, parte do potencial inventariado já foi 

construída ou está em construção e parte do potencial estimado tem sido objeto de 

estudos de inventário. A maioria dos rios brasileiros de grande porte já foi inventariado 

pela EPE e aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, com 

exceções do rio Negro, por estar em região de grande complexidade socioambiental e 

cujo estudo não foi concluído.  

Os planos decenais anteriores nos mostram as implantações dos projetos 

hidrelétricos que foram construídos e os que, possivelmente, entraram em fase de 

execução, nesse caso, o horizonte decenal do PDE 2023 (2014-2023), a expansão 

hidroelétrica programada foi de 30 GW, distribuídos em 31 UHEs – cerca de 27 GW e 

15 UHEs se localizam na Amazônia. No PDE 2024 (2015-2024), foi prevista a 

implantação de 22 usinas UHEs, o que totaliza um aumento de 28 GW na potência 

instalada do parque hidrelétrico brasileiro – 12 localizadas na Amazônia, com 26 GW 

de potência.  

Na lista de projetos que constam nos PDEs de 2023 e 2024, destacam-se as 

usinas de Belo Monte e São Luiz do Tapajós, com 11,2 e 8GW de potência total, 

respectivamente. Esses dois grandes projetos, somados, correspondem a mais de 65% 

da expansão hidrelétrica nos dois cenários. No ano de 2016, a EPE não publicou o PDE 

2025. Em 2017 foi publicado o PDE 2026 (2017-2026). Nesse plano, destaca-se a saída 

da UHE de Belo Monte, que entrou em operação em abril de 2016 e do projeto de São 

Luiz do Tapajós que, devido a problemas em seus estudos ambientais, teve seu pedido 

de licença prévia arquivado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis – IBAMA (HESSA; FENRICHB, 2017).  

No PDE 2026, a expansão hidroelétrica programada é de três GW, com um total 

de 15 projetos. Apesar de constar apenas três projetos de geração na Amazônia, eles 

respondem por cerca de 40% (1.198 MW) da expansão hidroelétrica do país.  

Existem outras usinas hidrelétricas que estão inventariadas, mas elas ainda não 

aparecem nos PDE, como o caso da hidrelétrica de Paredão, a ser instalada no rio 

Mucajaí/RR, que terá potência de 199 MW e a de Cachoeira Porteira, a ser instalada no 

Rio Trombetas/PA, com potência de 2.350 MW. No estado do Amazonas, pretende-se 
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construir hidrelétricas nos rios Aripuanã e Roosevelt, nos locais Sumaúma, Prainha, 

Inferninho e Cachoeira Galinha. Para o estado de Rondônia, além da hidrelétrica de 

Tabajara, está planejada a construção, porém, sem data de início, da usina hidrelétrica 

de Ji-Paraná, com potência de 512 MW e área alagada de 957 km², ambas na Bacia Ji-

Paraná (FEARNSIDE, 2015). 

Na Amazônia, até o ano de 2030, está planejada a construção de hidrelétricas. 

Conforme a figura 11 é possível verificar as usinas hidrelétricas que constam nesse 

cenário de expansão, na fase de operação, construção e planejamento, mencionadas 

anteriormente nos PDEs. 

 

Figura 11: Mapa da expansão das usinas hidrelétricas na Amazônia 

 
Fonte: Aneel (2019). 

 

A energia gerada por essas usinas é distribuída por um sistema interligado 

nacional com a coordenação do Operador Nacional do Sistema – ONS. O escoamento é 

feito por meio de sistemas. Para a transmissão em grande distância, a tensão da energia 

é elevada, e no caso de Itaipu, a energia é convertida para 600kV e transmitida por duas 

linhas de 810km até Ibiúna (SP), onde é convertida novamente para corrente alternada. 

Há também uma linha entre o estado paulista e Rondônia, onde estão construídas as 

hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio. 
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Existe, também, duas linhas em construção com capacidade de 800KV para 

interligar a hidrelétrica de Belo Monte aos estados de São Paulo e Rio de Janeiro 

(Figura 12). Isso significa que o sistema nacional está configurado para que a energia 

possa ser distribuída entre todos os subsistemas, independentemente de onde seja 

produzida. As ligações diretas entre hidrelétricas de grande porte e o subsistema do 

sudeste apontam o peso dessa região, especialmente do estado de São Paulo, no que 

tange ao Sistema Interligado Nacional. 

 

Figura 12: Sistema Interligado Nacional (2017) 

 
Fonte: ONS (2017). 

 

A expansão das instalações de hidrelétricas é importante para matriz energética 

do país, no entanto, o grande volume de investimento financeiro e de infraestrutura 

torna-se preocupante, dadas as características ambientais e sociais da região, 

principalmente ao se referir à desterritorialização da população da área de influência 

direta, pois, ao delimitar a área de influência para a geração de energia elétrica, as 

empresas construtoras restringem o acesso a outros tipos de usos realizados pelas 

populações do entorno, ou seja, uma sobreposição de interesses em relação ao uso dos 

recursos hídricos naturais (CAVALCANTE, 2012). 
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Uma das questões que tem justificado essa opção por hidrelétricas é que, dentre 

as fontes energéticas disponíveis no país, a geração de UHE é a que possui o preço mais 

baixo. O que se verifica é que não há incentivo ao uso racional de energia, no entanto, 

tem um maior investimento na construção de grandes UHEs que promoveram e 

continuarão a promover a desterritorialização de populações. 
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SEÇÃO III – AMEAÇA AO TERRITÓRIO, POLÍTICAS 

DESENVOLVIMENTISTAS E GRANDES PROJETOS 

 

O avanço da fronteira Amazônica tem ocorrido de maneira acelerada, e 

geralmente esse processo está associado à exploração extrativista, agropecuária, 

madeireira, minérios, desmatamento e uso dos recursos hídricos em favor do 

desenvolvimento econômico. Todos os projetos apresentados, sempre que são 

implantados, geram conflitos socioambientais e envolvem a população local. 

As políticas desenvolvimentistas, constantemente, se apresentam como proposta 

vantajosa para todos, porém, não é o que se observa com o resultado das implantações 

dos projetos hidrelétricos nas áreas ocupadas, na maioria das vezes, comprometem os 

recursos naturais e ocasionam o processo de desterritorialização dos sujeitos locais, a 

exemplo dos recentes processos sociais ocorridos em Rondônia, com as hidrelétricas do 

rio Madeira, e no Pará, com a hidrelétrica no rio Xingu. 

A finalidade desse capítulo é abordar o panorama desenvolvimentista que ocorre 

no Brasil, onde o que prevalece é a vantagem econômica sobre os recursos naturais, e 

exclusão dos sujeitos sociais territorializados, que são frequentemente excluídos do 

processo de decisão quanto à implantação dos projetos desenvolvimentistas e outras 

políticas relacionada a seus territórios. 

 

3.1 Breve reflexão: Desenvolvimento e o processo de (des)territorialização 

 

Os termos desenvolvimento e subdesenvolvimento surgiram após a segunda 

guerra mundial, entendidos como descrição do estado de uma economia ou sociedade 

(LANG, 2016). A partir de então, os países ocidentais acirraram uma busca por 

desenvolvimentos orientados pelo capitalismo, de maneira que se procuram inserir 

nesse mundo voltado para a produção e acumulação de riquezas, automação, 

substituição de trabalhadores, mercados livres, fluxo de megaempresas internacionais; 

porém, essa busca incessante por desenvolvimento desencadeou, em países 

subdesenvolvidos, flexibilização na exploração de território, crises, conflitos e 

desigualdades mundiais (CORIOLANO; SAMPAIO, 2012). 

Os países subdesenvolvidos são classificados como inferiores e sua população 

vive em condições desfavoráveis, o que resulta na submissão “às regras e modelos que 

os países desenvolvidos impõem, ou seja, uma nova forma de colonização disfarçada” 

(LIMA, 2020, 39). Sobre esse conceito, Esteva (2010) relata:  
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O subdesenvolvimento começou em 1949. Nesse ano, 2 bilhões de pessoas 

tornaram-se subdesenvolvidos. Na verdade, desde então deixaram de ser o 

que eram, em toda a sua diversidade, e se converteram em um espelho 

invertido da realidade de outros. Um espelho que os despreza e os envia ao 

fim da fila, um espelho que reduz a definição de sua identidade, a de uma 

maioria heterogênea e diversa, aos termos de uma minoria pequena e 

homogeneizante (ESTEVA, 2010, p. 02, apud LIMA, 2020, p. 39). 

 

Assim, a partir da segunda metade do século XX, muitos países são incluídos na 

categoria de subdesenvolvidos, categorizados como povos atrasados, pobres e 

miseráveis. O Brasil faz parte desse grupo, do qual não se tem os mesmos benefícios 

que um país desenvolvido. Assim, os governantes buscam ações que promovam o 

desenvolvimento capitalista em seus territórios, apoiados em um modelo progressista, 

que coloca o Estado no centro da atuação, pari passu desativam a sociedade (LANG, 

2016; PETRY, 2008).  

Muitos fóruns mundiais e programas de ajuda aconteceram para auxiliar os 

países subdesenvolvidos a serem inseridos nas necessidades do futuro estabelecido 

pelos especialistas em desenvolvimento e governantes mundiais. Lang (2016, p. 30) 

afirma que:  

É assim que se estabeleceu a hierarquia entre o desenvolvimento e o 

subdesenvolvimento. Se antes se costumava falar de colônias versus países 

centrais, que tinham direito de espoliar aquelas por causa de sua 

superioridade biológica e cultural, passou-se a falar de ajuda a pobreza e de 

cooperação em desenvolvimento, consolidando, no entanto, os mesmos 

papéis de antes na divisão de trabalho e natureza: só que agora como novo 

patamar legitimador e com outra linguagem.  

 

Acosta (2016) ressalta que o subdesenvolvimento é tratado pelo Banco 

Internacional de Desenvolvimento com “determinismo geográfico”. Neste sentido os 

países mais abastados em recursos naturais estão localizados próximos a linha do 

Equador. Isso os torna atrasados e pobres, uma vez que suas condições geográficas 

determinam seu subdesenvolvimento.  

Em prosseguimento ao raciocínio do mesmo autor, os países são considerados 

pobres por causa de seus recursos naturais, assim, poderão ser fornecedores de bens 

primários, essa é a parte cruel conhecida como maldição da abundância de recursos 

naturais. Essa visão de que a natureza existe para servir ao homem, isso nos remetem a 

concepção de que pode dispor ou negociar esses recursos em busca de melhorias 

econômicas, ou deixar de ser um país subdesenvolvido. Tal concepção pode se 

transformar em uma cilada, pois, os países ricos em recursos naturais podem ser vistos 
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apenas como detentores de matéria prima (ACOSTA, 2016), assim, resulta no processo 

de violência impostas por outras culturas e outras realidades. 

Esse modelo de desenvolvimento tem produzido dois tipos de territórios. O 

primeiro, relacionado à questão própria do poder do capital apoiado pelo poder político, 

na ocupação de terras em larga escala e a exploração dos recursos naturais. E, de outro 

lado, (des)territorialização de uma multiplicidade de territórios que são definidos por 

seus valores simbólico e material (HAESBAERT, 2005).   

Sabemos que a colonização do Brasil foi forjada na expropriação territorial, 

desde a ocupação das terras indígenas à exploração dos recursos naturais, realidade que 

persiste até os dias atuais. As propostas para implantação desses projetos são 

camufladas de boas intenções e violência simbólica, através da desocupação forçada dos 

territórios, em nome do desenvolvimento. Cunha e Costa Silva (2019, p. 98) abordam 

que “essas ações são violações, registra-se na invisibilidade produzidas pelos estudos 

técnicos”, que geralmente os grupos sociais desconhecem, não participam das decisões 

e, sobretudo, na maioria das vezes, não concordam. 

No Brasil, assim como em outros países da América Latina, os sujeitos fazem 

resistência aos megaprojetos e projetos extrativistas que os desterritorializam. Para 

Acosta (2016), o extrativismo assumiu diversas roupagens no decorrer do tempo, 

forjado na exploração de matéria-prima e na apropriação colonial e neocolonial. Esse 

modelo de desenvolvimento não traz muita perspectiva na redução da pobreza, e a falta 

de participação dos sujeitos locais nas decisões o torna um sistema cruel e excludente, 

na maioria dos casos.  

 

3.2 Amazônia profunda no viés do desenvolvimento: O caminho de exploração na 

bacia do Trombetas  

 

Desde o século XIX, pesquisadores têm enumerado os recursos naturais que 

podem ser explorados na bacia do rio Trombetas, mas, até a metade do século XX, as 

explorações econômicas dessa área estavam atreladas ao extrativismo vegetal, borracha, 

castanha, cacau, breu, copaíba, produtos madeireiros, como também, a caça para a 

obtenção de peles, mesmo após a proibição. Posteriormente, os recursos minerais, como 

bauxita e calcário, são explorados (FARIAS JUNIOR, 2016).  

A partir da metade da década de 1960, a bacia do rio Trombetas foi alvo de 

políticas públicas que previam a sua integração ao Brasil, o qual se tornou espaço de 
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inúmeras obras de desenvolvimento econômico, com implantação de projetos 

infraestrutura rodoviária e hidrelétrica.  

O desenvolvimento no rio Trombetas segue um programa de ação do governo 

para a Amazônia, com a definição da área como Amazônia Legal, a partir de distintos 

recursos naturais, potenciais econômicos e recursos humanos, mediante à concepção dos 

chamados “polos”. Em tal plano, “a organização racional do espaço representa a 

tradução, em termos geográficos” (SUDAM, 1976, p. 60). 

Logo, os projetos econômicos enumeraram em 55 “áreas polo”, referentes à 

exploração mineral, madeireira, agricultura e pecuária, além de zonas para o 

desenvolvimento de processos industriais, vide a instalação do Polo Industrial de 

Manaus. Dessa maneira, foram estabelecidos, por exemplo, os “polos agrominerais”, 

como os “polos”: Rondônia, Trombetas, Carajás e Amapá. 

Todas essas ações foram executadas pelo Programa de Integração Nacional – 

PIN, criado com a finalidade específica de financiar o plano de obras de infraestrutura, 

nas regiões compreendidas nas áreas de atuação da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE e da Superintendência do Desenvolvimento 

da Amazônia – SUDAM, e promover sua mais rápida integração à economia nacional 

(BRASIL, 1970). 

Contudo, a bacia do rio Trombetas é constituída por diferentes ocupações 

humanas (povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, entre outras territorialidades) que 

são “formas de resistência”, as quais contrapõem o todo amazônico tido como vazio 

demográfico. Em tal sentido, “essas áreas foram dispostas no mercado de terras para 

fins da extração mineral tendo em vista que figuravam juridicamente como terras 

devolutas” (FARIAS, 2016, p. 278).  

Todos esses atos do governo atraíram projetos mineradores, de infraestrutura e 

econômico. Na maioria das vezes, esses projetos são alheios aos sujeitos locais, pois 

impõem novos modelos de organização territorial, de acordo com os impactos e 

benefícios que deles advêm (PINTO, 2018).  

Em 1968, os Katxuyana são “transferidos” para a Missão Franciscana no Parque 

do Tumucumaque. De acordo com os relatos do Protásio Frikel (1970), ou de 

testemunhas ainda vivas, os próprios Katxuyana teriam decidido pela transferência, 

como já foi tratado em capítulos anteriores. Tal acontecimento ocorre no mesmo 

instante em que se evidenciam os interesses de empreendimentos mineradores no rio 

Trombetas.  
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Para Acevedo e Castro, “a decisão de explorar as jazidas de bauxita deram-se 

nos delineamentos do polo mineral do Trombetas. A política de desenvolvimento 

regional realizava um ajuste na sua estratégia” (ACEVEDO; CASTRO, 1998, p. 205), 

vez que consolidou o projeto minerador no Polo Trombetas. 

A partir da década de 1970, a área da bacia do rio Trombetas passou a ser alvo 

de inúmeros interesses econômico. Com o descobrimento de “abundantes” reservas de 

bauxita, intensificam-se os interesses minerais com várias autorizações de concessões 

de direito de lavra de bauxita para distintas empresas mineradoras, com isso, os 

habitantes dessa região passaram a ser mais vulneráveis a uma série de ameaças, como a 

exploração mineral e os planos de construção de hidrelétricas. 

De acordo com o banco de dados do Departamento de Produção Mineral – 

DNPM17, em Oriximiná existem 3.209 processos de requerimentos de pesquisa e 

concessão de lavra, entre tais interesses minerários estão o ouro, cobre, estanho, 

alumínio, chumbo, zinco, calcário, enxofre, fosfato, cassiterita, titânio, platina, cromo, 

prata, nióbio, entre tantos outros. Mediante os dados do DNPM, desde a década de 1960 

existem 18 autorizações com concessões de lavra em nome da Mineração Rio do Norte 

– MRN. Todas essas concessões continuam ativas. 

Em conformidade com o informativo da própria MRN18, na década de 1960 a 

Alcan realizava pesquisa de bauxita na Amazônia. Em 1967 foi descoberto o Platô de 

Bauxita Saracá (médio rio Trombetas), a MRN é constituída e obtém licença de 

pesquisa e concessão de lavra para a exploração mineral no rio Trombetas, com isso, 

deu início a seu projeto minerador. 

Atualmente, apenas a MRN mantém efetivamente a exploração minerária no rio 

Trombetas, consolidou-se como a maior produtora de bauxita, mas não investiu o 

suficiente em programas de preservação ambiental, o que ocasionou em vários 

processos de degradação ambiental, tal como desmatamentos com a supressão de 

grandes áreas de florestas e a poluição de cursos d’água, como ocorrido com o lago 

Batata. Com o início da exploração pela MRN, os “rejeitos de bauxita” foram 

despejados no lago, o que propiciou sua contaminação e assoreamento. 

Com a transferência dos povos indígenas dos rios Trombetas, Cachorro e 

Turuna, essas áreas estavam disponíveis para o interesse minerários. Cinco anos após a 

 
17 Cf. http://www.dnpm.gov.br/ 
18 Disponível em http://www mrn.com.br/pt-BR/Sobre-MRN/Historia/Paginas/Linha-do-Tempo.aspx 
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“transferência” dos Katxuyana, chega à região a empreiteira Andrade Gutierrez para 

abrir, em meio à floresta, um trecho da BR-163, com 220km que liga Cachoeira Porteira 

à BR-210, conhecida como “Perimetral Norte”. Um caminho para a saída das riquezas 

minerais exploradas da região mineradora ao Atlântico. Na sequência, foram 

incorporadas políticas de aproveitamento hídrico com objetivo de se construir barragens 

com a instalação de usinas hidrelétricas, dessa maneira, a Eletronorte contrata a empresa 

ENGE-RIO para realizar tais estudos de viabilidade, firmou com a Andrade Gutierrez a 

responsabilidade pela execução da obra. Porém, os dois últimos projetos não chegaram 

à concretização, ficou na área do Trombetas apenas a exploração de minérios (FARIAS 

JUNIOR, 2016). 

Com a consolidação dos interesses mineradores no rio Trombetas, o 

Polamazônia19, a mesma política pública que, incentivada a polo minerador, financiou 

os estudos para a implantação da Reserva Biológica do Rio Trombetas – REBIO. Para 

Acevedo Marin; Castro (1998), a MRN atuou como coadjuvante para a criação desta 

Unidade de Conservação: 

 Isso parece ironia depois de ter sido reconhecida sua contribuição para a 

degradação do lago Batata e para o desmatamento do terreno previsto para a 

formação do reservatório da UHE Cachoeira Porteira (ACEVEDO MARIN; 

CASTRO, 1998, p. 206).  

 

Na avaliação de Farias Júnior (2016, p. 289):  

 

A REBIO Trombetas não representa obstáculo ao funcionamento do projeto 

minerador da MRN. Quando necessário, são emitidas as autorizações 

necessárias para o pleno funcionamento do transporte da bauxita. Dessa 

forma, posso me referir a Autorização No. 12/2000, do Instituto do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA, que permitiu a 

“dragagem” de sedimentos do leito do rio Trombetas, dentro dos limites da 

REBIO Trombetas, em área correspondente ao porto da mineração. 

 

As questões quanto ao argumento de que tais políticas públicas de implantação 

de Unidades de Conservação no rio Trombetas correspondem aos interesses 

empresariais do setor de mineração, observa-se que em 1989 foi criada a Floresta 

Nacional de Saracá-Taquera, com 429.600ha, conforme o Decreto nº 98.704, de 27 de 

dezembro de 1989, assinado pelo Presidente José Sarney. Observa-se que a assinatura 

deste Decreto acontece cinco dias após a inauguração da nova Planta de Lavagem de 

 
19Para relembrar, os objetivos do Polamazônia eram a “ocupação e o desenvolvimento integrados de, 

incialmente, 15 áreas da Amazônia Legal, selecionadas em função de suas potencialidades agropecuárias, 

agrominerais e agroindustriais” (BRASIL, 1974, p. 102).  
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“rejeitos de bauxita” da MRN, que ocorreu em 22 de dezembro de 1989, com a presença 

do Presidente José Sarney. 

O início do processo de exploração florestal para a secagem da bauxita acontece 

no mesmo ano que a MRN embarca o primeiro carregamento de bauxita, no mesmo ano 

que é criada a REBIO Trombetas, ou seja, em 1979.  É oportuno mencionar que as 

autorizações para a construção da UHE Cachoeira Porteira, ou somente UHE Porteira, 

ainda não estavam todas emitidas, mesmo assim, a empreiteira tinha a construção como 

certa. O desmatamento chamou novamente a atenção da mídia nacional para o rio 

Trombetas, que noticiava mais uma vez a degradação ambiental ligada à MRN, com 

impactos análogos ao que tinha acontecido com o lago Batata20. 

A bacia do Trombetas experimentou altos e baixos populacionais, muitos 

trabalhadores de cidades vizinhas foram atraídos pela oferta de emprego, os 

trabalhadores que não conseguiam se “fichar” seguiam em frente em busca de outra 

oportunidade. Com o encerramento do contrato para o fornecimento de madeira para a 

MRN, a Andrade Gutierrez conheceu os planos oficiais que previam a construção de 

uma UHE na região de Cachoeira Porteira, aproveitou a oportunidade e alugou sua 

estrutura para a ENGE-RIO, empresa de pesquisa energética contratada pela Eletronorte 

para a realização dos estudos e levantamentos de impacto ambiental da futura UHE de 

Cachoeira Porteira (ENGE-RIO/INPA), temática que será verificada a seguir. 

 

3.3 Ameaça ao território: UHE de cachoeira porteira como projeto de 

(des)territorialização anunciada  

 

No Brasil, a construção de usinas hidrelétricas foi intensificada em função das 

obras ligadas ao setor industrial e mineral, alicerçado pelas políticas 

desenvolvimentistas, as quais são as maiores consumidoras dessa energia (BERMANN; 

SEVÁ FILHO, 1991).  No entanto, as populações tradicionais localizadas na área de 

influência das hidrelétricas e que podem ser desterritorializadas como condição para a 

 
20 Com o início da exploração pela MRN, os “rejeito da lavagem de bauxita (argila) assoreou 

aproximadamente 30% do lago Batata” (MINERAÇÃO RIO DO NORTE-MRN, 1999, p. 04). Tal ato de 

devastação chamou a atenção dos moradores de Oriximiná, da imprensa periódica regional e nacional 

para o projeto minerador. A edição de O Liberal, de 12 de março de 1989, noticiava que o DNPM e a 

Secretaria de Estado de Saúde Pública-SESPA, havia notificado a MRN, em maio de 1986, para que não 

mais utilizasse o lago como destino do “rejeito da bauxita”, o que estava sendo feito desde 1979, portanto, 

10 anos poluído e contaminando o lago.   
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instalação dessas obras, muitas vezes não são consideradas dentro da política 

desenvolvimentista planejada para a Amazônia, devido a duas escalas de interesses: 

 

De um lado, as populações ribeirinhas que resguardam a terra como 

patrimônio da família e da comunidade, defendido pela memória coletiva e 

por regras de uso e compartilhamento dos recursos; de outro lado, o Setor 

Elétrico, incluindo-se o Estado e empreendedores públicos e privados que, a 

partir de uma ótica de mercado, entendem o território como propriedade, e, 

como tal, uma mercadoria passível de valoração monetária (ZHOURI, 2007, 

p. 120). 

 

A inserção de uma hidrelétrica na Amazônia gera impactos de diversas ordens: 

ambiental, social, econômica, cultural. Além dos impactos serem os mais diversos, 

esses possuem escalas geográficas, ou seja, quanto mais próximo da área de instalação 

do projeto, mais expressivos tendem a ser os impactos negativos e conflituosos, 

principalmente por envolverem populações locais sobre as áreas de influência direta da 

obra. No entanto, se os impactos são analisados em outra escala (âmbito regional ou 

nacional), as vantagens são evidenciadas, adquirem um caráter muito mais econômico 

do que ambiental e social (CAVALCANTE, 2012). 

Dentre as discussões de usinas hidrelétricas na Amazônia, uma das questões é a 

visão da possibilidade de desenvolvimento econômico e a potencialidade da região a ser 

explorada e integrada a outras partes do país. Por muitos anos perpetuou e ainda 

perpetua uma visão externa com relação à Amazônia, de que há um vazio demográfico e 

econômico, como argumento sobre a necessidade da instalação dessas grandes obras de 

infraestrutura, contexto que justificaria a instalação de várias usinas hidrelétricas na 

região (GONÇALVES, 2001; GARCIA, 2006).  

Nessa perspectiva estão inseridos os estudos hidrelétricos dos rios Trombetas e 

Erepecuru, no Pará, Uatumã e Jatapu, no Amazonas, no antigo Território Federal de 

Roraima, entre os anos de 1973 a 1976.  Em 1985, no Relatório de Atividades-Exercício 

de 1984, a ELETRONORTE comunica os acionistas que “prosseguiram os estudos de 

viabilidade da UHE Cachoeira Porteira, no rio Trombetas”.  

Em 1988, o chefe da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, através da 

Portaria nº 224, de 23 de setembro de 1988, aprova o Estudo de Viabilidade Técnico-

Econômica da Usina Hidrelétrica Cachoeira Porteira, apresentado pela 

ELETRONORTE. 

De acordo com a Portaria nº 224, de 23 de setembro de 1988, a UHE Cachoeira 

Porteira estaria dividida em duas etapas: a primeira no rio Trombetas e a segunda no rio 

Mapuera, ambas com potência de 700 MW, que totaliza 1.400 MW. A portaria fixa 
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ainda o prazo de dois anos para a apresentação do Projeto Básico. No dia 30 de 

setembro de 1988, o presidente da República sancionou o Decreto nº 96.883186 e 

outorgou à ELETRONORTE a concessão para o aproveitamento da energia hidráulica 

nos rios Trombetas e Mapuera. 

Na edição de 06 de janeiro de 1989, O Liberal publica que a SESPA montaria 

uma equipe para analisar os Relatórios de Impactos Ambientais-RIMA de Cachoeira 

Porteira e Kararaô (Belo Monte-Altamira, Pará). O RIMA da UHE Cachoeira Porteira 

teria sido entregue no início do ano de 1987, sendo emitida uma Licença Prévia. A 

edição do dia 11 de janeiro de 1989, do mesmo periódico, a SESPA comunicou a 

ELETRONORTE a necessidade da realização de uma audiência pública para discutir 

em Oriximiná a concessão da Licença de Instalação. Nessa mesma ocasião a 

ELETRONORTE protocola um ofício solicitando informação para a publicação do 

edital de licitação para as obras de infraestrutura e construção da usina até março de 

1989. 

Documentos, como o Plano Diretor de Meio Ambiente do Setor Elétrico 

1991/1993–PDMA (Vol. I), indicam que a UHE Cachoeira Porteira estava prevista para 

ser executada em duas etapas (rio Trombetas e Mapuera). A primeira etapa, referida ao 

rio Trombetas era para iniciar a construção em 1992, com o início da operação para 

junho de 1997, e inundaria uma área de aproximadamente 912 km².  

No estudo, os custos do alagamento dessa região não seriam elevados devido ao 

baixo nível de atividades econômicas, ausência/precariedade de infraestrutura e solos 

poucos inférteis. O mesmo documento aponta que seriam afetadas 1.813 pessoas, das 

quais 1.200 referem-se aos indígenas do povo “Wai Wai e seis outros”, mas não 

especifica as outras 613 pessoas, como as comunidades quilombolas e ribeirinhos que 

habitam a área impactada pelo reservatório. Refere-se também aos impactos às 

tartarugas, a REBIO e a Terra Indígena Nhamundá-Mapuera, estes últimos considerados 

como impacto indireto. Tal documento utiliza como fonte o “estudo de viabilidade” 

(FARIAS JUNIOR, 2016).  

Contraditoriamente, o documento apresenta a área do reservatório, ou seja, o 

lago formado pela barragem, como uma proposta de “área ambiental” a ser implantada. 

Uma “área ambiental” com as mesmas dimensões do lago, 912km². Para Ferreira 

(1993), a construção da UHE Cachoeira Porteira foi “inicialmente idealizada para 

atender à demanda energética da denominada Área da Bauxita, situada às margens do 

rio Trombetas, onde estava prevista a instalação de um complexo mínero-metalúrgico” 
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(FERREIRA, 1993, p. 11). Para o autor, tal demanda foi posteriormente substituída pelo 

aumento do consumo de energia na margem esquerda do Amazonas, que passou a ter a 

prioridade da atenção.  

De acordo com a edição de 15 de outubro de 1989, do jornal O Liberal, a 

ELETRONORTE comunicou à Câmara dos Vereadores de Oriximiná sobre as 

mudanças no projeto, com a transferência da barragem para nove quilômetros à 

montante da Cachoeira Porteira, para uma cachoeira denominada Vira-Mundo, o que 

represaria somente o rio Trombetas. O referido periódico ainda destaca que estava 

prevista, para essa etapa, a linha de transmissão para levar a energia gerada para 

Manaus, com extensão de uma linha para Oriximiná; para a segunda fase seria a 

construção de linhas de transmissão que levassem energia para cidades da margem 

esquerda do rio Amazonas, como Prainha e Faro.  

É oportuno lembrar que, na década de 1968, os Katxuyana foram transferidos de 

seus territórios de origem (bacia do Trombetas). Tal período corrobora com o 

surgimento do interesse no potencial hidrelétrico do rio Trombetas, objeto de pesquisas 

desde a década de 1960.  

Nesse período é oportuno mencionar que a ELETRONORTE fez um relatório, o 

qual afirma que a Hidrelétrica de Cachoeira Porteira não afetará diretamente nenhum 

povo indígena, que não existem áreas de ocupação permanentes no Alto Trombetas, que 

somente Cachoeira Porteira seria deslocada para uma “vila” com infraestrutura, e para 

“os ribeirinhos” que residem na jusante da barragem, seria criada uma “unidade de 

proteção ambiental com intervenção fundiária”; que a Terra Indígena não seria atingida 

pela inundação, mesmo assim,  teria proporcionado a demarcação da “reserva” com 

1.022.400 hectares, como também a elaboração de formas para transportar os indígenas 

através do lago (FARIAS JUNIOR, 2016). 

Em 1989 houve uma ação dos movimentos sociais do Baixo Amazonas paraense 

contra a barragem no rio Trombetas, articulado pela Comissão dos Atingidos pela 

Barragem do Trombetas – CABT, fundada em julho de 1989.  A ARQMO tinha apoio 

da Universidade Federal do Pará – UFPA, de organizações do movimento negro, como 

o do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará – CEDENPA, da Associação 

Cultural Obidense-ACO, de organizações não governamentais como a Comissão Pró-

Índio de São Paulo – CPI-SP e entidades confessionais.  

A ARQMO, CABT e entidades programaram para os dias 13, 14 e 15 de outubro 

de 1989, o “Primeiro Seminário sobre as Barragens de Cachoeira Porteira”, organizado 
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para discutir os “efeitos sociais” e ambientais causados, mesmo na fase inicial de 

estudos, conforme publicou O Liberal, em 09 de outubro de 1989 (apud FARIAS 

JUNIOR, 2016). A edição de 15 de outubro do mesmo periódico relatou na reportagem 

que o “Projeto da Eletronorte está ameaçado”, que a CABT iria ajuizar uma ação contra 

o projeto da ELETRONORTE, tal como decidido no seminário, do qual participaram 

270 representantes de 12 comunidades.  

Esta forte pressão dos movimentos sociais paralisou a construção da Hidrelétrica 

de Cachoeira Porteira, o que, de algum modo, deixou as comunidades tradicionais e 

povos indígenas mais tranquilos, principalmente, com relação à proteção de territórios.  

Por mais de uma década não se ouvia falar sobre o projeto UHE Cachoeira 

Porteira, até que em 2008 surgem novos estudos para inventariar o potencial hidrelétrico 

da bacia do rio Trombetas. Tais demandas encontraram novos obstáculos: as 

comunidades quilombolas de Oriximiná se organizam em distintas associações, 35 delas 

estão filiadas à ARQMO, com longo processo de reivindicação territorial, e Cachoeira 

Porteira, representada juridicamente pela AMOCREQ-CPT, e os povos Katxuyana, 

Tunayana e Kahyana retornaram às suas “terras tradicionalmente ocupadas”. Nesse 

período, surgiram “novas aldeias” no rio Mapuera, inclusive na área prevista para a 

construção da 2ª etapa da UHE Cachoeira Porteira. 

No referido relatório apresentado à EPE, a empresa Hydros Engenharia Ltda. 

teve dificuldades para a realização do estudo de inventários da bacia hidrográfica do rio 

Trombetas. A “mais relevante foi devido à resistência das comunidades remanescentes 

de quilombos em permitir a passagem da equipe técnica pelo rio Erepecuru, fato que 

impede o acesso a uma parte da bacia do rio Trombetas” (EPE, 2009, p. 102). Diante da 

interrupção do Contrato nº EPE-028, a EPE abriu nova licitação. 

Com o intuito de minimizar possíveis contratempos à realização do estudo de 

inventário da bacia hidrográfica do Rio Trombetas, a EPE e o Consórcio 

FERMA/IGPLAN organizaram, em Cachoeira Porteira, no dia 20 de agosto de 2014, 

uma reunião informativa sobre os estudos. Participaram da reunião representantes da 

AMOCREQ, ARQMO, dos povos indígenas do Mapuera, Cachorro e Trombetas, CPT, 

STRO, Ministério Público Federal – MPF e Câmara Municipal de Oriximiná.  

A partir da exposição por parte de funcionários da EPE e Consórcio 

FERMA/IGPLAN, os participantes puderam fazer perguntas e se manifestar. 

“Quilombolas e indígenas manifestaram-se pela paralisação dos estudos até que se 
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solucionasse o impasse sobre o reconhecimento e demarcação das terras indígenas e 

quilombolas” (JUVENTINO KAXUYANA, entrevista realizada em 03/02/2021). 

No dia 22 de agosto, o MPF de Santarém Recomenda (3º OFÍCIO/PRM/STM  

Nº4, 22 DE AGOSTO DE 2014) para a SEMA, IBAMA e ICMBio à suspensão de 

licenças ou autorizações expedidas para a EPE ou qualquer subcontratada para a 

realização de pesquisas na bacia hidrográfica do rio Trombetas, até que se proceda a 

consulta prévia, livre e informada da Convenção 169 da OIT com os povos indígenas e 

comunidades tradicionais da área do projeto hidrelétrico. Desta maneira, a pesquisa 

encontrava-se paralisada.  

Contudo, no dia 22 de janeiro de 2019, o secretário especial de Assuntos 

Estratégicos da Presidência da República, General Santa Rosa, em uma entrevista à 

rádio Voz do Brasil21, anuncia a intenção de retomar a construção da Hidrelétrica de 

Cachoeira Porteira como parte do Projeto Barão do Rio Branco, que objetiva integrar a 

região ao “aparato produtivo nacional”, e prevê também a instalação de ponte sobre o 

Rio Amazonas (no município de Óbidos) e a conclusão da rodovia BR-163 até a 

fronteira com Suriname.  

Após o anúncio do General Santa Rosa, os habitantes daquela área da bacia do 

Trombetas temem por seus territórios, pois sabem que os impactos decorrentes da 

implantação de uma usina hidrelétrica são variados, e a desterritorialização da 

população afetada é um dos principais; esse processo geográfico é um dos pré-requisitos 

para a instalação das obras, que é caracterizada pelo deslocamento populacional 

forçado.  

Somado a isso, é a partir da desterritorialização que se inicia a restrição no uso 

dos recursos naturais e resulta na alteração das atividades econômicas realizadas pelos 

moradores, nesse caso, o povo Katxuyana está inquieto desde o anúncio da retomada do 

projeto hidrelétrico, uma vez que estão localizados na área de influência da usina. 

Há, neste sentido, uma sobreposição de interesses mediante a justificativa do 

suprimento da demanda energética nacional em detrimento das comunidades locais, 

essa relação de poder desigual encontrada na área é demonstrada pela 

desterritorialização anunciada, em função da territorialização da hidrelétrica de 

Cachoeira Porteira. 

 
21 https://redenacionalderadio.com.br/acervo/a-voz-do-brasil/22-01-19.mp3/view. 
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De acordo com o presidente da Associação Indígena Katxuyana Tunayana 

Kahyana - AIKATUK (Entrevista realizada 05/02/21), a (des)territorialização de sua 

população que será afetada pela hidrelétrica de Cachoeira Porteira, ainda não se tem 

nenhuma prerrogativa da empresa e do Estado, como por exemplo, saber para onde 

essas aldeias serão alocadas, visto que para o Estado essa área da bacia do Trombetas 

nunca saiu das projeções energéticas. 

No PNE de Energia 2030, o Ministério de Minas e Energia projeta 15 

hidrelétricas na bacia do rio Trombetas, consiste em 01 com o Projeto Básico, 01 com 

Estudo de Viabilidade e com Inventário. São elas: no rio Trombetas: Cachoeira Porteira 

1, Cachoeira Porteira 2, Cachoeira Porteira 3, Tajá, Maniva, Manoel José, Turuna, 

Treze Quedas e Ponta da Ilha; rio Cachorro: Ananai; rio Mapuera: Carona; e, rio 

Erepecuru: Paciência, Armazém e Mel (Figura 13).  

 

Figura 13: Mapa de projeção das hidrelétricas na Bacia hidrográfica do rio Trombetas 

 
Fonte: MME: EPE, 2007. 

 

Para a EPE (2007), o potencial da bacia hidrográfica do rio Trombetas está 

estimado 6.236 MW, o que representa 8,1% do potencial da Bacia do Amazonas, deste 

total, 1.491 não teriam restrições ambientais. Os novos estudos que estariam em fase de 
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realização estimam-se um aproveitamento de 3.000MW, porém, inundariam 5.530km, 

atingiriam diretamente a Conservação da Biodiversidade-APCB; Terras Indígenas-TI; 

Assentamentos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA; e 

Unidades de Conservação de proteção integral. 

Para alguns, a implantação de uma hidrelétrica é sinônimo de progresso e 

desenvolvimento, dada a instalação de infraestrutura no entorno do projeto, geração de 

empregos e circulação do capital traduzidos como melhoria de vida para as populações 

locais.  

Essa tem sido uma das estratégias para que haja uma aceitação por parte da 

população local. No entanto, a instalação de uma hidrelétrica representa uma alteração 

no uso dos recursos naturais das populações locais, que não recebem os benefícios 

dessas hidrelétricas. Essa é a principal inquietação que os indígenas vivem: “eles nem 

conversam com a gente, não sei como vai ficar nossa vida” (PRESIDENTE DA 

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES INDÍGENAS DO MUNICIPIO DE ORIXIMINÁ – 

(AMIRMO), entrevista realizada no dia 05/02/2021). 
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SEÇÃO IV – TERRITORIALIZAÇÃO DOS INDÍGENAS KATXUYANA  

  

Nesse capítulo será abordado sobre a territorialidade indígena, através de suas 

características específicas e carregadas de identidades, contém, não somente aspectos 

materiais, mas a imaterialidade presentificada cosmologicamente, verifica a 

compreensão das múltiplas dimensões, em ocasiões que expressam calmaria ou 

conflitos, em decorrência da construção e da experiência socioespacial do coletivo, que 

se sobrepõem como resistência diante de um possível processo de desterritorialização. 

Nesse contexto, a territorialidade se completa ao se relacionar aos fenômenos 

existentes na espiritualidade, visto que, cada coletivo humano carrega consigo um 

conjunto de espírito e deuses que explicam, não apenas a existência, mas a regulação, 

ordem de seu destino, de modo a diferenciá-los em relação aos demais coletivos. 

A compreensão da territorialidade e a identidade do coletivo Katxuyana estão 

relacionadas à cosmogonia e ao histórico de relações que permitem compreender sua 

existência, mediante as representações e símbolos que constituem os modos de vidas e 

compõem os marcadores territoriais.  

 

4.1 A configuração mítica da territorialidade  

 

As sociedades humanas constituíram-se a partir de um fenômeno que parece 

comum a todos, o processo cosmogônico, com representações simbólicas, nas quais a 

espiritualidade é muito intensa, permite a compreensão das experiências socioespaciais: 

“por meio das riquíssimas narrativas de seres e não-seres, em que os aspectos físicos, 

espirituais e psíquicos se ordenem e se manifestem não como obras do acaso, mas como 

organização territorial e cosmogônica dos coletivos” (ALMEIDA SILVA, 2015, p. 

229). 

Para Almeida Silva (2015), a trajetória dos diversos coletivos humanos se 

formou a partir dos mitos das relações diretas e indiretas com incertezas, fobias, 

confianças, sentidas e percebidas diante da dimensão do universo e da impossibilidade 

de explicar os mais diversos fenômenos. Para os coletivos indígenas, o mito 

cosmogônico representa a força que organiza, move e conduz o ritmo de vida, orienta o 

dia a dia na tomada de decisões, que produz territorialidade.  

Frikel (1970) descreve sobre os mitos Katxuyana e seus heróis culturais, Purá e 

Murá sobre os fenômenos naturais, como a grande enchente tunaimó (água grande) e o 
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grande incêndio wehotoimó (fogo grande), associados à constituição do coletivo 

Katxuyana, além dos ataques da cobra grande denominada Marmaruimó e de sua morte 

por heróis. Esses mitos são bastante discorridos (Kruse, 1955; Gongora, 2007; Grupioni, 

2009, 2010; Girardi, 2011), apresentam variantes adaptada e resumida do cenário dos 

tempos antigos (panano wetxit’pïrï) e eventos que marcam o início e o fim do mundo, 

como é o caso da narrativa de Purá, como mito de origem desse povo originário: 

 
No mundo não havia nada, além de dois seres que não foram criados por 

ninguém. Purá e Murá existiam sozinhos, estabelecidos em uma maloca 

fundada nas proximidades de Yiremat’pïrï (Cachoeira do Paraíso), nas 

cabeceiras no Txuruwahu (Cachorrinho). Certa vez, os demiurgos sentiram 

vontade de conversar e, com madeiras variadas, fizeram os experimentos que 

originaram as matrizes das espécies que habitam o universo. Na primeira 

tentativa, Purá e Murá valeram-se de uma madeira durável e resistente – 

pura’kma, o pau-d’arco ou, literalmente, “pau de Purá” – para confeccionar 

os modelos reduzidos dos primeiros humanos. Os demiurgos colocaram estes 

modelos em um pequeno vasilhame, no qual transformaram-se na 

(pré)humanidade que, à maneira da madeira, era marcada pela imortalidade.  

Purá e Murá, então, fabricaram canoas grandes e pediram aos seres imortais 

que partissem em viagem para povoar o mundo, ignorando que uma 

anaconda se preparava para devorá-los no caminho. Depois de matar a cobra 

para vingar a morte dos seus, Purá e Murá vestiram seu corpo pintado e, 

adornados, cantaram e dançaram. Depois de copiar os desenhos em seus 

cestos, peneiras e tipitis, os demiurgos retornaram à Yiremat’pïrï no intuito 

de refazer as criaturas.  
Purá e Murá fizeram experimentos com diversas madeiras, uma vez que todo 

o pau-d’arco havia sido gasto nas primeiras tentativas. Os modelos 

confeccionados com o caranaí, o cipó e o miriti transformaram-se, 

respectivamente, nos caititus, nas cobras e nas queixadas. Outros seres 

também surgiram durante os experimentos, tomando de empréstimo a 

qualidade distintiva das madeiras que, por acidente, lhes servira de matéria-

prima: da madeira do jenipapo surgiram os mekoro, “negros”; do marupá, os 

pananakïrï, “brancos”, “estrangeiros”; do taxizeiro, os Warahayana, que, 

confeccionados em madeira que apodrece, transformaram-se em seres 

mortais, os antigos Katxuyana (MELLO, 2014, p 48). 

 

Esse contexto é marcado pela existência espiritual e física, ou seja, o surgimento 

e criação das distintas espécies que habitam o universo, dividida entre morte e a vida. 

Essa explicação inscreve-se em fenômenos de representação simbólica, que constitui as 

coisas e fornece orientação para a continuidade da trajetória como protagonista de suas 

vidas.  

A mitologia Katxuyana ainda hoje é referida a lugares específicos de seu 

território, como os fenômenos naturais do grande incêndio e do dilúvio que ocorreram 

nas cabeceiras do rio Cachorrinho, local onde também viviam Purá (deus) e Murá (seu 

criado), que não tinham pais, irmãos ou mulheres (GRUPIONI, 2010). As 

características físicas de Purá é relatada por Atiti, um habitante do rio Cachorro, para 

Kruse. 
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Eles tinham corpos humanos e pele vermelha, eram belos e pequenos, não 

envelheciam, não morriam, tinham barba longa, pois eram muitos velhos, 

sendo que Purá era muito mais velho que Murá, eles usavam enfeites de 

penas brancas na cabeça e seus cabelos eram presos por canudos de bambu 

(KRUSE, 1955, p.404 apud MELO, 2014, p. 47). 

 

Kruse (1955 apud MELO, 2014) aborda que Atiti relatava que seu povo era 

descendente dos Ariken (narrativa da mitologia Katxuyana), pois, foi só ele que ficou 

vivo e avisou Purá sobre a morte das pessoas pela cobra. Essas narrativas, ainda hoje, 

são contadas pelos anciões Katxuyana. As narrativas dos mitos surgem como fenômeno 

que permite estabelecer o modo de vida no espaço, com isso, possui elementos 

indispensáveis ao fortalecimento interno dos coletivos, vez que caracteriza o sentido 

existencial contido nas histórias e as múltiplas representações como espiritualidades, 

rituais, festas, nascimento, morte, valores culturais, utilizações de objetos, ameaças, 

ocupações e defesa de território, conforme destacado em Almeida Silva (2010; 2015).  

 

4.2 As territorialidades ritualísticas dos Katxuyana 

 

Os rituais são fenômenos presentes nas vidas dos sujeitos sociais. Cassirer 

(1976, p.57 [1946]) afirma que: 

 A vida e a morte da natureza é parte integrante do grande drama da morte e 

ressureição do homem”, isto porque nos rituais tem o sentido de morrer e 

(re)nascer. Esse processo faz com que ele seja “sempre o momento de 

contato entre o tempo mítico e o mundo cotidiano” (VIVEIROS DE 

CASTRO, 1977, p. 117). 

 

Isso os torna mais próximos da realidade imaterial e simbólica que se manifesta 

na natureza, através dos objetos. O não cumprimento desse ritual pode resultar em 

punições para o coletivo. 

A simbologia desses rituais é a relação humana com seres e não seres, é o que 

“diferencia os humanos e não humanos, pois somente os primeiros possuem condições 

de gerar e experimentar os símbolos representativos, sendo que o pensamento mítico 

atua como mediador dessas relações” (ALMEIDA SILVA, 2015, p.144). Para os 

coletivos indígenas, o mito cosmogônico representa a força que organiza, move e 

conduz os rituais de vida, orienta-os no dia a dia nas tomadas de decisões e produzem 

territorialidades.  
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O ritual do povo Katxuyana geralmente ocorre na Casa Grande22, onde toda a 

coletividade se reúne para participar dessas cerimonias, que é sempre motivo para 

comemoração. Atualmente, as principais cerimônias ritualísticas praticadas pelos 

Katxuyana são: oração para curar doente; festa de criança recém-nascida; festa de início 

do verão; festa de início do inverno; festa dos rapazes ao completarem 18 anos; festa 

das moças que fazerem 18 anos; festa das meninas ao passarem para a fase de moças 

(sinal – a menina menstrua); festa dos meninos para tornarem-se moço (sinal – a voz 

fica grossa) (MAURO MAKAHO23, 2011 apud MELLO, 2014, p. 117). 

 

4.2.1 Ritual de escarnificação 

 

A cerimônia de entrada na vida adulta das “moças e rapazes” indígenas é 

denominada Wïtxaykano, não é uma grande festa, mas apenas um momento cujo 

objetivo é indicar publicamente a passagem da adolescência para vida adulta, o que os 

caracterizam como aptos a se casarem. Todos os jovens são submetidos a essa 

cerimônia, para tanto, é necessário fazer a troca de sangue de criança, pois, ele o impede 

de trabalhar.  

Para Mello (2014), os rituais de escarnificação são utilizados por outros povos 

indígenas na Amazônia, servem para fortalecer o sujeito, evitar moleza e ficar apto ao 

trabalho. Mauro Makaho (apud MELLO, 2014) explica que os sinais físicos que 

indicam esse momento: nos meninos a voz fica grossa, começa a nascer uns fios de 

barba e “cresce o gogó”; já, para as meninas, esses são marcados pela chegada da 

menstruação. Ainda de acordo com Mauro Makaho, sobre esse ritual, afirma que: 

 

Fazemos um barraco pequeno para abrigar a moça até terminar sua 

menstruação. Após tudo isso, o pai e a mãe se preparam durante uma semana. 

Atividade da mãe da menina – preparar tinta de urucum e tinta de jenipapo 

para pintar a menina faz beiju com massa fina e grossa, faz bebida de: 

banana, batata, mandioca e cana para servir aos convidados E faz bebida 

sagrada somente para menina e suas amiguinhas beberem. A bebida sagrada 

significa remédio da menina. Ela bebe sozinha para tirar vícios, como a 

preguiça que ela teve quando era menina.  

 
22 A Casa Grande representa um espaço que o coletivo utiliza para participar de reunião e eventos. Tem 

forma das antigas malocas como representação cosmogônica de seus antepassados e remetem à 

valorização de sua cultura. 
23 Esse texto foi escrito pelo Mauro Makaho, em maio de 2011, que participava de uma formação 

continuada “Etnoeducação e patrimônio”, promovida pelo Programa de Extensão Educação Patrimonial 

em Oriximiná da UFF. Foi transcrita na pesquisa de doutorado da Mello (2014). 
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Sobre a lâmina: O velho da aldeia faz um remédio. Ele usa uma lâmina [ele 

refere à lâmina de barbear] para arranhar o braço, a perna, o peito e as costas 

da menina. Ele faz isso para tirar o sangue que ela trouxe da barriga da mãe. 

Após o sangramento, ele passa o remédio que arde durante 5 minutos. Aí está 

liberado o dia, a comida reimosa, peixe, animais, frutas, o rio e a água que 

ficaram proibidos dela comer, beber e até andar durante sua menstruação. A 

massa do remédio é feita com ninho de formiga e sangue de quatipuru. Quem 

aplica o remédio é o velho que é o mais respeitado e o cacique é quem 

comanda sua comunidade.  

Por último, fazemos uma festa com música tradicional e a comunidade inteira 

dança, canta, come e bebe. Usamos o cocar. Até aí é a conclusão do ritual. É 

uma regra obrigatória para todos os jovens não terem mais preguiça, doença, 

fraqueza e não ficar com panema24 (MAURO MAKAHO, 2011 apud 

MELLO, 2014, p. 117). 

 

A cerimônia acontece nas primeiras horas do dia, os homens e mulheres passam 

pelo mesmo ritual. No ritual de escarnificação são feitos cortes superficiais nos 

membros superiores e inferiores, com lâmina de barbear, no caso das meninas, os cortes 

são feitos na barriga. Após os cortes é passada uma substância líquida composta por 

água, caroço de frutas amargas e pó de formigueiro esmigalhado com formigas. Essa 

mistura serve para trazer tranquilidade ao jovem adulto. Nas meninas se passa nos 

cortes também o caroço de algodão calcinado e triturado. Para eles, o algodão 

representa leveza, assim, as moças ficam mais ágeis em suas tarefas diárias. Já nos 

meninos, para os cortes serem cicatrizados, é aplicado bile de macaco preto, para se 

tornarem bons caçadores e saberem manusear o arco e a flecha (MELLO, 2014). 

Após a conclusão do ritual, os jovens assumem as responsabilidades de adultos. 

Os rapazes terão que pescar, caçar e confeccionar os artesanatos de palha com os mais 

velhos. Já as moças, não podem mais brincar pela aldeia, devem ter cuidados ao se 

banhar no rio, não podem estar sozinhos na companhia de rapazes. 

 

Em 2011 o ritual voltou a ter seu caráter público, pois em anos anteriores, 

quando ainda moravam no Tumucumaque, ele era feito discretamente, 

especialmente no caso dos rapazes, dentro de suas próprias casas (MELLO, 

2014, p. 118). 

 

Em tempos antigos, as moças ficavam reclusas por vários meses em um local 

apropriado antes da escarnificação, em alguns casos durava até um ano. Geralmente, 

uma mulher mais velha levava sua alimentação que deveria ser bem leve. Caso fosse 

necessário sair, sempre utilizava um traje que parecia um cesto grande feito de palha. 

Durante esse tempo, a jovem só ficava a fiar e tecer algodão. Nos dias atuais, por causa 

 
24 De acordo com o dicionário de língua portuguesa, vem do tupi pa’nema que quer dizer um indivíduo 

infeliz tanto na caça, quanto na pesca; alguém que não é afortunado é azarado ou foi vítima de bruxaria. 
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da escola, o tempo de reclusão das moças foi bastante reduzido, mas sua alimentação 

continua a base de beiju seco, alguns peixes pequenos, como aracu e traíra, dos quais 

são retirados a cabeça e o rabo, nada de carne vermelha. A moça não deve tomar banho 

no rio, pois temem que a cobra grande seja atraída pelo sangue. 

 

4.2.2 Relações de matrimônio 

 

Os casamentos são ritos que estão atrelados aos marcadores territoriais e podem 

ser interpretados como material, social, espiritual e simbólico que propiciam 

organização territorial dos coletivos e “estão relacionados à orientação oferecida pelos 

espíritos e mitos criadores” (ALMEIDA SILVA, 2010, p. 189). 

Os Katxuyana praticam a matrimonialidade, com casamentos escolhidos ainda 

na infância por seus familiares. Rivière (2001) aponta que não há relação direta entre as 

categorias de afinidade (aqueles que são casáveis) e de distância social (relação de 

respeito e evitação). Alguns Katxuyana dizem que essa regra funciona entre eles, pois 

seus pais explicam desde pequenos para eles, e quando já estão crescidos, após a 

cerimônia de escarnificação, os rapazes e as moças a colocam em prática (JUVENTINO 

KAXUYANA, entrevista realizada em 03/02/2021).  

Marcio Silva (1999) afirma que, tradicionalmente, os estudos de parentesco 

articulam duas ordens da realidade: um sistema terminológico (vocabulário, fenômeno 

linguístico) e um sistema de atitudes, ao qual correspondem condutas determinadas em 

função das relações que o os povos vivem na região da Guiana, o casamento entre 

primos cruzados é o padrão ideal.  

O casamento realizado é um marcador territorial importante no coletivo 

Katxuyana, em que o marido passa a morar próximo dos pais, da esposa 

(matrilocalidade) e renova a cosmogonia a cada evento, de maneira que operacionaliza 

as formas simbólicas. Neste contexto, o papel cultural dos casamentos prevalece como 

herança ancestral. 

Os casamentos interétnicos também são praticados no passado e ainda 

continuam no presente. Como já foi citado, esse coletivo quase foi extinto, e para 

sobreviver, tiveram que optar por casamentos interétnicos, pois não tinham opção de 

casamentos dentro de seu coletivo. Os casamentos com os não indígenas, não são muito 

aceitos pela coletividade, porém, se envolve pessoa externa, esta é obrigada a seguir as 

normas indígenas. 
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Percebemos que os ritos e os rituais são a descrição da cultura transmitida e 

herdada cosmogonicamente pelos Katxuyana, que apesar do tempo, permanecem como 

elementos mediadores das relações coletivas que orientam o seu modo de vida. 

 

4.2.3 Ritos das festividades 

 

Os distintos coletivos se expressam em diferentes ritos e rituais de passagens, 

com representações simbólicas que incluem suas festanças, músicas e danças, que 

geralmente ocorrem no final do ano e na época da Páscoa. Antes, essa festividade era 

conhecida como a “festa dos visitantes”, mas, após o retorno dos indígenas do 

Tumucumaque para o rio Cachorro, esse evento passou a ser celebrado apenas em 

calendário cristão, como natal e páscoa. (pascoa e natal). Isso se deu em virtude dos 

Katxuyana tornaram-se neopentecostais. A intenção não é relatar a reflexão religiosa, 

mas destacar a permanência da festividade.  

Para compreendermos essas mudanças de datas festivas, não podemos esquecer 

do processo migratório que este povo viveu, que era em um local onde atuavam missões 

cristãs, logo, faziam parte desse princípio religioso. Mas, em conformidade com os 

Katxuyana, a conversão deles ao neopentecostalismo aconteceu após o regresso ao seu 

território, passando a se autodenominarem enquanto “crentes”. Com isso, pode-se dizer 

que algumas festas permaneceram com seu ritual, mudaram apenas o nome e seguem o 

calendário das festas cristãs.  

Antes de migrarem, o “tempo de festa” ocorria nos meses de janeiro e fevereiro, 

ocasião em que os visitantes passavam por aldeias distantes da sua para coletar 

castanha, caçar e praticar outras situações. Eram recebidos com muita bebida e 

brincadeiras, algumas delas era a de esconder algo comestível, às vezes era cana ou 

banana e os visitantes tinham que encontrar para comer. Os meses de julho e agosto 

eram também festivos, por causa da Txakananá e Kurinkurï, respectivamente, que 

significava os meses das cigarras que cantam; eram alegres, com comidas, bebidas e 

brincadeiras. Para Almeida Silva esses ritos são importantes para os coletivos.  

 

A música, a dança e os instrumentos musicais estão presentes em 

praticamente todos os coletivos indígenas, senão em todos, e como forma e 

representação simbólica são “marcadores territoriais” que caracterizam as 

diversas identidades, em que são manifestadas e produzidas em momentos 

especiais em cada coletivo, ou seja, seus significados representativos 

correspondem a eventos marcadores da vida coletiva (ALMEIDA SILVA, 

2010, p.197). 
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Polykrates (1958, 1963b) descreve sobre a festa do Kuringuri como era 

conhecida, em que a principal razão é celebrar o encontro com os visitantes, geralmente 

regados de comida, bebida fermentada, muita dança e consumo de tabaco apenas pelos 

homens. O propósito era fazer com que os participantes se tornassem mais resistentes às 

doenças causadas pelos espíritos. 

Atualmente, essas celebrações estão concentradas na semana da (páscoa) e no 

mês de dezembro (natal), com momentos de alegria, descontração, danças e 

brincadeiras. Os visitantes são caçadores de outras aldeias, que nesses períodos saem 

para caçar e voltar próximo das datas festivas. Ao chegarem a outras aldeias (Figura 

14), geralmente são recepcionados com festas, e os homens os deslocam dentro das 

aldeias, as mulheres mais velhas ocupam-se com a organização das comidas. 

 

Figura 14: Recepção dos caçadores de aldeias vizinhas 

 
Fonte: Mello (2014). 

 

Para os Katxuyana, realizar festa significa fazer muita bebida fermentada como, 

por exemplo, a yhúnu (bebida de mandioca e batata doce, raladas e fervidas), que são 

ingeridas por todos da aldeia. Há também o payá (bebida feita à base de beiju) e 

haruyókuru (bebida de caldo de banana espremida e fervida), esta última bem mais 

alcoólica que as demais e, atualmente, é pouco utilizada. Nessas ocasiões, as pinturas 

corporais com jenipapo é uma prática comum. As refeições, em geral, são feitas 
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coletivamente, sob um galpão da comunidade. Por vezes, acontecem também dentro da 

Casa Grande. 

A pintura corporal é uma arte utilizada pelos Kaxuyana em dias de festa, 

especialmente a pintura à base de tinta de jenipapo. Grupioni (2009) situa que os 

Kaxuyana, assim como os Tiriyó, faziam pintura corporal com jenipapo ou urucum para 

guerrear ou selar a paz, receber visitantes e dançar (Figura 15). Para além do prazer 

estético, existia um universo simbólico que procurava atrair poderes ou afastar 

infortúnios. Os traços geométricos se inspiravam nas peles de animais ou eram 

aprendidos com outros povos indígenas. Em sua obra intitulada “Arte visual dos povos 

Tiriyó e Kaxuyana: padrões de uma estética ameríndia”, nela o autor relata as origens e 

semelhanças presentes na arte desses povos e desvela um pouco de sua complexidade.  

 

Figura 15: Pintura corporal para as festividades 

 
Fonte: Mello (2014). 

 

Atualmente, na aldeia, são as mulheres, principalmente as mais idosas, que 

pintam as crianças, as outras mulheres e os homens, geralmente, a pintura ocorre nas 

pernas, braços, costas e a barriga. As meninas e moças também pintam umas às outras e 

a si próprias. Muitos padrões de pintura têm nomes, outros são grafismos feitos 

aleatoriamente, por exemplo, entre as jovens iniciantes na técnica. 

 Os caçadores de suas aldeias são muito aguardados pelos moradores, que se 

pintam, preparam as comidas e bebidas para o seu retorno; as mulheres e meninas usam 
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tangas de miçangas sobre suas roupas e os homens também se enfeitam, alguns usam 

adornos de miçangas na altura do joelho. No retorno, os caçadores trazem suas caças 

como se fossem troféus para mostrar para os moradores da aldeia que entram na “Casa 

Grande” para iniciar suas festividades (Figura 16).  

Como vimos, a representação simbólica das festas dos visitantes é uma 

manifestação cultural e espiritual, em que os Katxuyana pedem proteção para suas 

aldeias, dos espíritos malignos e dos possíveis inimigos de seu território. São esses ritos 

que renovam as memórias dos Katxuyana e propicia a relação de defesa da cultura e seu 

território. 

 

Figura 16: Caçadores expõem suas caças 

 
Fonte: Mello (2014). 

 

4.2.4. O ritual fúnebre dos Katxuyana  

 

A morte é considerada como a transformação das coisas, as quais estão 

relacionadas ao processo simbólico. Para Almeida Silva (2015), a relação da morte com 

o mundo dos vivos é muito especial, por estarem inseridas em todas as subcategorias 

dos marcadores territoriais, ou seja, os ‘marcadores’ vivos, simbólicos, fabricados, 

históricos, musicais, funcionais, linguísticos, cosmogônicos, perceptovisual-sensorial e 

estético-corporais, e são necessários para uma compreensão mais profunda dos “ritos e 
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rituais que comportam a passagem e a pós-passagem dos indivíduos no interior da 

coletividade” (ALMEIDA SILVA, 2010, p. 202). 

Antes da migração dos Katxuyana, no final da década de 1960, se o líder da 

aldeia (cacique) viesse a falecer, os demais abriam uma nova aldeia, a fim de não 

incomodar o seu antigo chefe, deixavam de frequentar aquele lugar. Após o retorno dos 

indígenas, no início do século, para seu território de origem, os Katxuyana abandonaram 

a prática desses rituais fúnebres com seus líderes. 

No rito, o falecido é emaranhado na própria rede que dorme, e seus pertences 

pessoais são colocados juntos com ele, para que seu espírito descanse e não retorne para 

buscar no mundo dos vivos. Esses são os símbolos de proteção do mundo dos espíritos 

com os membros que permanecem vivos. O sepultamento é feito na própria casa do 

falecido e o buraco escavado consiste no local onde a rede do falecido ficava, no qual 

sempre será lembrado pelos vivos (Figura 16 A e B).  

 

Figura 17 - Sepultamento Katxuyana 

17A 

 

17B 

 
Fonte: Própria autora, 2011. 

 

As sepulturas não têm cruzes, igual ao sepultamento cristão, uma vez que ficam 

dentro das casas e será sempre acompanhado pelos vivos. Edson Tio Tio Wai-Wai 

ressalta que:  

 

As pessoas são enterradas dentro das casas da família, porque o pajé dizia 

que não podíamos enterrar os mortos em um lugar só, para que seus espíritos 

não se juntassem e depois poderiam vir fazer maldade pra nós que está vivo, 

tínhamos que manter os mortos separados para os espíritos não se reunir em 

um só lugar (EDSON TIO TIO WAI-WAI, entrevista realizada em 

29/01/2021).  
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No coletivo Katxuyana, se alguém morre, quase não se percebe os parentes do 

falecido, uma vez que eles não demostram em público seus sentimentos. Edson Tio Tio 

Wai Wai (entrevista realizada em 29/01/2021) relata que “nós acompanhamos o enterro 

de longe, pra não chorar na frente dos outros”, visto que o falecimento carrega consigo 

elementos históricos da coletividade. Geralmente, se o enterro for de uma pessoa mais 

velha, a lamentação não se resume apenas na perda material, mas na imaterialidade 

coletiva, pois existem fatos que não são apreendidos em sua totalidade, e o sepultado 

leva parte da vivência e experiência do coletivo.  

Deste modo, o ritual do sepultamento remete À representação simbólica dos 

Katxuyana, como um marcador territorial devido à referência na vida coletiva, em que 

as características são essenciais à espiritualidade e à cosmogonia, portanto, constitui-se 

como elemento que delimita os territórios indígenas, os lugares de vivência e a própria 

história da etnia do lugar. 

  

4.3 Organização territorial da aldeia e suas produções 

 

Os indígenas fazem parte de suas representações simbólicas, expressadas desde 

o modo como o grupo se apropria do espaço a sua construção, nesse caso, a organização 

territorial das aldeias não pode ser interpretada como mera dinâmica adaptada, mas uma 

apropriação social do coletivo. 

As habitações dentro das aldeias, para os Katxuyana, servem como abrigo à vida 

e à morte do sujeito. Nesse último caso, como representação simbólica, pois, mesmo 

depois que algum membro do coletivo morre, ele é sepultado na própria casa em que 

morou, assim como acontecia nos tempos de seus ancestrais. Com isso, o espírito do seu 

parente falecido permanece no seu território.  

No momento em que os Katxuyana reabriram a aldeia de Santidade, o grupo se 

limitava a duas ou três famílias, com o crescimento do grupo, surgiu a necessidade de 

um espaço público, no qual todo o coletivo pudesse se abrigar e participar de reunião e 

eventos. Então, construíram a Casa Grande, que, para os Katxuyana, tem um valor 

simbólico e remete-se aos seus antepassados, pois, por mais de 30 anos viveram fora de 

seu território, juntos com os Tiriyó compartilhavam a coletividade com eles.  

É necessário frisar que as atuais habitações Katxuyana se diferem das antigas, 

isso porque, antigamente, existiam dois tipos de casa, uma destinada aos homens e a 
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outra às mulheres (FRIKEL 1970b; POLYKRATES 1957b, 1963b). Ainda, sobre as 

casas dos Katxuyana: 

Mencionamos, por várias vezes, a “Casa dos Homens” chamada 

totokwámane e a “Casa das Mulheres”, a worêdz-kwámane. São os lugares 

preferenciais de estadia e de trabalho dos homens e das mulheres 

respectivamente. Na “Casa das Mulheres”, encontra-se também instalada a 

cozinha, com o depósito de panelas, etc. É difícil dizer qual era exatamente a 

função dessas duas casas dentro da estrutura social da tribo, visto que o grupo 

já era muito pequeno quando o conhecemos. Há indícios que parecem indicar 

certa autonomia ou independência na função dessas duas casas (clubhouses 

para sociedades masculinas e femininas?), representantes de uma organização 

social, em que a orientação matrilinear tinha grande importância. Hoje, quase 

30 anos após a tomada destas notas, não existe mais a divisão em “Casa dos 

Homens” e “Casa das Mulheres” e todas as famílias nucleares moram em 

casas individuais (FRIKEL, 1970b, p. 294).  

 

Na atualidade, não se percebe mais esse tipo de ambiente no espaço da casa nas 

narrativas dos Katxuyanas. Os Katxuyana abordam que a construção de uma casa na 

aldeia envolve sempre a coletividade. Geralmente, as palhas para cobrir suas casas são 

traçadas com capricho e esmero, com exceção das casas temporárias, que servem de 

abrigo.  

Na atualidade, as aldeias receberam várias influências do contato interétnico, 

com isso, muitas de suas representações adquiriram outras significações. Com a 

introdução da energia elétrica, começaram a ser inseridas novas tecnologias que 

acarretaram bastantes mudanças ao cotidiano dos Katxuyana, mas, viabilizou sua 

comunicação, principalmente com a inserção da internet nas aldeias, que, por hora, só 

era possível via rádio ou telefone fixo. Foram inseridas infraestruturas como assistência 

à saúde e à educação, com os indígenas empregados em algumas dessas funções.  

Mesmo com todas essas inserções nos espaços da aldeia, os Katxuyana 

permanecem alicerçados na cosmogonia, e é possível a interação com outras culturas, 

sem deixar de realizar suas práticas cotidianas da coletividade, de modo que seguem a 

maioria dos antigos princípios e valores. 

 

4.3.1 Territorialização do roçado 

 

Os Katxuyana territorializam as roças com determinadas porções territoriais que 

estão próximas aos recursos naturais e nas mediações das aldeias, para facilitar o 

transporte de seus produtos.  

Geralmente, a produção está baseada na agricultura itinerante, aquela que 

precisa derrubar uma pequena porção de árvores, e para terminar a limpeza do terreno 



93 

 

realiza-se a queimada, e a coivara – técnicas ancestrais indígenas (ALMEIDA SILVA, 

2010, p.270). Esse processo de derrubada da floresta é realizado pelos homens, que têm 

a ajuda dos demais coletivos da aldeia, já o plantio apresenta-se como espaço de 

realização de todos os membros da família. Mas, os cuidados e a colheita da produção 

da roça são realizados pelas mulheres. 

Devido à utilização da agricultura itinerante, o local de plantio só pode ser 

utilizado duas ou três vezes, então se abre outra área, enquanto o local anterior passa por 

um período de descanso que dura em torno de três anos ou mais. Em seguida, são 

reaproveitados e realizados novos plantios, isso é repetido sucessivamente nesses ciclos 

de produção. 

As roças são especializadas por famílias, cada uma delas abre seu roçado e 

estabelece seus limites com outras áreas. Aquelas que chegaram primeiro na aldeia têm 

suas roças bem próximas, enquanto as famílias que se instalaram depois, possuem 

espaços de cultivos mais distante.  

As principais plantações cultivadas na roça são a mandioca, macaxeira, banana, 

abacaxi e pimenta, utilizadas basicamente para o consumo interno da família, com 

exceção da mandioca e, atualmente, da pimenta, que são comercializadas no centro 

urbano de Oriximiná. A pimenta em pó é conhecida como a “pimenta Wai Wai” ou 

chamada de “Assîsî”, é feita por mulheres indígenas da etnia Wai Wai e outras etnias 

oriximinaenses (Figura 18 A e B), como a Katxuyana.  

 

Figura 18: Pimenta em pó Wai Wai e Pimenta Assîsî 

18A 

 

18B 

 
Fonte: SEMSA, 2014. 
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Além das roças, as pimenteiras também são cultivadas em quintais. É uma 

mistura de 23 tipos de pimentas selvagens – vermelhas, amarelas, roxas – juntas com 

quatro tipos de madeiras, que são utilizadas tradicionalmente pelos indígenas para 

temperar peixes, carnes e outros alimentos que compõem a nutrição tradicional desses 

povos originários da Amazônia. Possuem ardência média e forte (SEMA, 2014). 

A produção da pimenta também é tradicional, nela são utilizadas folhas de 

bananeiras ou recipientes grandes e bem rasos como, por exemplo, uma tampa para 

secar a pimenta, que fica no sol por vários dias até ficar no ponto ideal. Após esse 

processo de secagem, ela será colocada em um pilão e batida até virar um pó fino. Este 

é um trabalho feito pelas mulheres mais velhas da aldeia, que são responsáveis por esse 

processo desde o início até o fim, as demais mulheres são guiadas pelas ordens de 

anciãs. São esses ensinamentos da experiência coletiva repassados aos mais novos que 

são constituídos por seus marcadores territoriais.  

Essas produções suprem a necessidade de consumo interno do coletivo, como 

também para o comércio. A farinha é comercializada há alguns anos, mas a pimenta 

Wai Wai só conseguiu esse espaço recentemente e, mesmo assim, apresenta 

dificuldades, de acordo com a SEMSA (2014) estão: 

 
O planejamento e treinamento para as relações comerciais como a elaboração 

de preços a partir de estudos dos custos com transporte para o escoamento, 

compreensão e criação de estratégias de mercado, produção de embalagens 

próprias para o produto, etiquetagem padronizada com tabela de ingredientes 

e validade, certificação de origem e sanidade, entre outros, que contribuirão 

para agregar valor e ampliar a aceitação do produto em mercados externos. 

Vale ressaltar que a "nação Waiwai" estende-se além dos limites do Brasil. É 

de se imaginar que o mercado internacional será um caminho natural (SEMA, 

2014, p. 28). 

 

As aldeias contam com uma infraestrutura física que o coletivo chama de “casa 

de farinha”, com fornos e recipientes para o preparo da farinha que é de uso coletivo da 

aldeia (Figura 19). A produção da farinha pelos indígenas ainda é bem tradicional, em 

todo o seu processo; o transporte da mandioca é feito dentro de paneiros25, após esse 

processo ela fica de molho na água para ser descascada e, logo em seguida ralada, e só 

assim poderá ser torrada no forno. Além da farinha, os indígenas utilizam a mandioca 

para produção de biju, farinha de tapioca e o tucupi, mas esses últimos são utilizados 

mais para consumo do coletivo.  

 
25 Uma espécie de cesto que é amarrado nas costas. O paneiro é confeccionado pelos próprios indígenas, 

com um tipo de cipó apropriado que é retirado da floresta.  
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Figura 19: Casa de Farinha 

 
Fonte: Mello (2014). 

 

4.3.2 A pesca e a caça como elementos da territorialidade 

 

O território dos Katxuyana é rico em recursos hídricos, principalmente, com os 

rios Cachorro, Cachorrinho e Mapuera que desaguam no rio Trombetas. Esses rios têm 

um valor material e simbólico para os indígenas, servem tanto para locomoção, quanto 

para retirar seu alimento, especialmente, a pesca. Na floresta, os indígenas exercem suas 

experiências por meio da caça e utilizam as plantas medicinais.  

A atividade pesqueira é um forte elemento que integra os indígenas no território, 

através das experiências coletivas, constituídas por marcadores territoriais, vivos, 

simbólicos, cosmogônicos e funcionais. Tanto a pesca, quanto os produtos provenientes 

dela, correspondem a certas ritualidades, desde a reunião para iniciar a atividade até o 

consumo do alimento. 

No espaço da floresta ocorrem ações socioespaciais por meio da caça; os 

indígenas adentram a floresta e percorrem grandes distâncias em relação às aldeias, para 

conseguirem encontrar maior diversidade de animais; de acordo com eles “quanto mais 

dentro da floresta, se encontra mais opções de caça” (EDSON TIO TIO WAI WAI, 

2021). Geralmente, utilizam suas armas tradicionais confeccionadas por eles, como arco 
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e flecha. As principais espécies que são capturadas e consumidas pelo Katxuyana são os 

macacos, anta, porco do mato e paca. 

Com a captura do pescado e da caça, parte é dividida entre a coletividade, para 

tanto, segue-se a ritualística de seus ancestrais, de acordo com a cosmogonia das 

metades exogâmicas. Uma grande quantidade é preparada pelas mulheres, que limpam e 

fazem o preparo para o consumo imediato. As iguarias alimentares preparadas podem 

ser servidas de várias maneiras, como cozida, assada; no caso dos peixes, deixam secar 

ou moqueiam26 diretamente, em folha de bananeira. 

Os Katxuyana nem sempre seguem os padrões dos horários alimentares da vida 

urbana. Isto é, os pescadores e caçadores indígenas, ao chegarem com o pescado e a 

caça no início do dia, imediatamente preparam essas fontes proteicas para o consumo, 

independente do horário. Eles não armazenam o alimento, até porque, este não pode 

estragar, pois, como consequência, poderão ser punidos pelos espíritos que guardam os 

animais e temem ficar panemas. De acordo com Edson Tio Tio Wai Wai: 

 

Antigamente os velhos só se alimentavam da caça e da pesca, hoje em dia 

não. A gente tem o controle de certos locais, que ninguém pode caçar ou 

pescar. Por exemplo, o cacique libera um ano para caça de tracajá e no outro 

é proibido, justamente para preservar a espécie. Assim tem áreas de tucumã 

que é proibido, outras que tem tucunaré e é proibido, mas quando vem o natal 

é liberado. Quando proibi um lago, libera o outro é só pra ter controle das 

espécies. Nós não podemos pescar, caçar e nem coletar frutas pra estragar 

(EDSON TIO TIO WAI WAI, entrevista realizada em 02/02/2021).  

 

Na atualidade, a realização da pesca e da caça seguem, respectivamente, 

fiscalização e proteção do território e expressam o sentido de coletividade e 

pertencimento simbólico pelas experiências socioespaciais que são adquiridas pela 

cosmogonia e ancestralidade. Porém, foi necessário estabelecer uma organização na 

pesca e na caça para se manter o controle dos alimentos em seu território.  

 

4.4 Produção do artesanato 

 

O artesanato confeccionado pelos Katxuyana possui características específicas 

de sua identidade, que permite representar os marcadores territoriais, por serem 

diferentes de outros coletivos. Para Almeida Silva (2010, p. 227), “cada objeto artesanal 

 
26 Moqueiam vem do verbo moquear é o mesmo que: assam, sapecam. Significa assar carne ou peixe. 
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produzido é portador de identidade cosmogônica própria que permite o reconhecimento 

entre esse coletivo e os demais coletivos”.   

Existem vários tipos de produtos artesanais produzidos entre as aldeias 

Katxuyana, e, geralmente, sua produção é dividida por gênero, onde as mulheres ficam 

responsáveis pela produção dos colares, pulseiras, cintos e tangas de miçangas e 

sementes (Figura 20). 

Figura 20: Artesanato confeccionado pelas mulheres indígenas da AMIRMO 

 
Fonte: arquivo da própria autora, 2021. 

 

Os homens ficam responsáveis pela produção do arco e flecha, que que são 

utilizados na prática da caça; cestos, principalmente para transporte de alimentos, e o 

cocar (txamatxama) – que é um tipo diadema plumária de penas de arara e de gavião, 

cuja base é feita com palhas de curuá traçada e para sua armação, se utiliza o cipó. 

Almeida Silva enfatiza que:  

A confecção obedece a ritualidades, desde a escolha do material – ser e não-

ser - a temporalidade em que os seres e não-seres dotados de espírito são 

coletados, o indivíduo que possa coletá-lo e transportá-lo, os “instrumentos” 

que devem prepará-lo, até efetivamente quem poderá utilizá-lo, ou seja, de 

acordo com a cosmogonia e com os espíritos “donos” das metades 

(ALMEIDA SILVA, 2010, p. 227). 

 

No passado, o pajé utilizava um tipo de cesto entrelaçado de tala e palha para 

guardar os objetos usados em rituais secretos. Hoje, esse cesto é usado pelos homens 

para guardarem seus materiais e flechas, e as mulheres utilizam para guardar os 

materiais que usam na confecção de cintos, colares e tangas de miçangas e sementes.  
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Mesmo diante de muitas pressões com a sociedade envolvente, os Katxuyana 

procuraram preservar e conservar seus valores, costumes, experiências socioespaciais, 

sua cosmogonia que transportam consigo a ideia de territorialidade, enraizamento, 

pertencimento, marcadores territoriais, símbolos, formas simbólicas e modo de vida 

coletivo como fenômeno identitário. 

 

4.5 Territorialização sociopolítica interna  

 

O sistema sociopolítico é caracterizado por valores cosmogônicos que são 

fenômenos reguladores do modo de vida, cuja definição ocorre pelas relações internas, 

por meio dos caciques, associativismo e o papel da mulher. Divide-se em dois 

momentos: anterior ao contato e o pós-contato, se bem que, esse último, ainda conserva 

a maioria dos elementos do primeiro. 

Os aspectos sociopolíticos Katxuyana permitem o gerenciamento das aldeias e 

das territorialidades, que consistem na organização interna que é compreendida como 

elemento cultural integrante dos marcadores territoriais que perpassam por todas as 

subcategorias, a depender do contexto e do significado de atribuição interpretativa, 

assim, podem ser caracterizados em seus aspectos: vivo, simbólico, histórico, musical, 

funcional, linguístico, cosmogônico, percepto visual-sensorial e estético corporal 

(ALMEIDA SILVA, 2010; 2015), por meio das experiências vividas pelo coletivo, que 

carrega dentro de si infindas multiplicidades conectadas ao processo de configuração 

territorial.  

 

4.5.1. A territorialidade do cacicado, do pajé e do pastor 

 

O cacique, em cada uma das aldeias, é a representação simbólica e política de 

maior expressividade e de maior responsabilidade. A ele competem as decisões de 

organizar e conduzir os trabalhos coletivos na aldeia, ouvir, dar conselhos, tomar 

decisões e traçar estratégicas de sobrevivência, inclusive, alimentar, e uma série de 

outras atividades que direcionam o destino de seus moradores da aldeia. 

Nas aldeias, a função de cacique é hereditária, opta-se pelo filho mais velho. Em 

caso de renúncia ou abdicação, escolhe-se o irmão anterior. Somente é possível a 

escolha de cacique de fora de sua família, se este não possuir descendentes que possam 
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assumir a função. Nesses casos, os mais velhos reúnem-se para escolher um novo 

cacique que assuma a responsabilidade de poder de representação do coletivo. 

Para Girardi (2011, p. 105), o cacique da aldeia é o responsável pela entrada e 

acomodações de visitantes na aldeia, cabe a ele conduzir as atividades coletivas, 

sobretudo aos homens, porque é necessário fazer os trabalhos coletivos que denominam 

de puxirum27, principalmente nas derrubadas da mata, limpeza de terreno ou, ainda na 

edificação e manutenção de construção de uso coletivo. O cacique também organiza e 

conduz as expedições de caça, pesca e a produção de bebida fermentada, que é 

consumida no dia a dia e nos momentos de festividade. Entretanto, seu poder é limitado 

e o “senso individual” é fortemente desenvolvido, como já havia notado Frikel (1966, p. 

29): 

O tuxaua28 não é o chefe em sentido absoluto, mas é sempre respeitado. Sua 

posição baseia-se mais no conceito de ser ele o mais velho do grupo familiar 

e, portanto, também o responsável por ele. [...] Tal sistema não só evita 

conflitos e rivalidades entre os possuidores desses cargos de destaque, mas 

também cisões de grupos. 

 

Mauro Makaho é uma liderança bastante respeitada pelo grupo da aldeia 

Santidade, apesar de ele não ser o mais velho, já é adulto com netos (tamïtxï, velho). Já 

pastor, nas aldeias, é uma liderança que participa das tomadas de decisões, uma vez que 

cuida da espiritualidade dos indígenas.  

Nos relatos do Sr. Juventino Kaxuyana, no passado, essa figura espiritual era 

representada pelo pajé, que em muitos coletivos é uma liderança e representa a 

sabedoria para a cura de inúmeros males existentes no coletivo, estabelece o contato 

direto com os espíritos, entretanto, seu poder é temido em decorrência do exercício de 

rituais de feitiçarias, que elimina seus adversários, mesmo que esse seja de seu próprio 

coletivo.  

No universo indígena se atribui às manifestações de doença como obra dos 

espíritos ruins, logo, os males eram responsabilidade dos pajés que conseguiam somente 

curar as doenças que tinham familiaridade, assim, a mortalidade causada por novas 

bactérias, fungos e parasitas escapava de seu controle e não conseguia resolver. Para 

Edson Wai Wai, que ouvira seus antepassados, que se o “pajé não conseguisse curar, era 

 
27 O puxirum se dá quando várias pessoas se reúnem para ajudar a construir algo, sem receber nada em 

troca, é conhecido também como trabalho de mutirão. 
28 Tuxaua é outra expressão empregada na referência da liderança indígena, como cacique, por exemplo. 
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por que tinha perdido seus poderes, por descumprir algo sagrado, e a depender da 

situação, eles o matavam por medo de represálias dos espíritos”.  

Atualmente, os Katxuyana são evangélicos da Igreja Batista e deixaram de ter a 

figura do pajé como guia espiritual, e quem passa a exercer tal representatividade, é o 

pastor da aldeia, chamado João do Vale Pekiriruwa, que, após o retorno dos Katxuyana 

à aldeia Santidade (a primeira que foi reaberta após o retorno do Tumucumaque), 

também assumiu a liderança da aldeia, na posição de cacique. Porém, estava 

sobrecarregado e decidiu então passar a liderança de cacique para seu filho Mauro 

Makaho, com isso, ficando apenas como pastor, enquanto Juventino Kaxuyana foi eleito 

como presidente da AIKATUK. Até o momento, não foi mencionado, por nenhuma das 

pessoas que compõe a etnia, que alguma mulher indígena tenha assumido a liderança de 

cacique.  

Todavia, no coletivo Katxuyana, os valores como democracia, opressão, 

liberdade e a participação da mulher possuem características diferentes da exercida na 

sociedade urbana. A comparação desses valores com os nossos demandam um grande 

distanciamento, isso porque o ato de qualificar o correto e o errado na nossa concepção 

de mundo possuem outros significados e interpretações para os indígenas, de modo que 

não podemos caracterizá-los no mesmo nível de representação cultural. 

A importância da mulher inclui uma vasta responsabilidade frente à família, 

como multiplicadora de educação, cultura, valores morais, cosmogônicos e históricos a 

seus filhos, de modo que seus valores são plenamente justificados, apesar das várias 

transformações ocorridas. A experiência possibilita a compreensão de seus “marcadores 

territoriais” presentes em seu modo de vida, assim como a própria territorialidade e a 

construção dos valores mais intrínsecos do coletivo (ALMEIDA SILVA, 2010; 2015). 

No município de Oriximiná, apesar de ter várias TIs e diferentes etnias, todas 

essas são lideradas por um “cacique geral”, posição, atualmente, assumida por Elizeu 

Wai Wai, que foi eleito pelos indígenas mais velhos e lideranças das aldeias de todas as 

terras indígenas. Cabe a ele a tomada de decisões que envolvem todas as coletividades 

indígenas, independente das etnias ou território.    

 

O cacique Elizeu reponde por todos nós das aldeias do município, e ele que 

vai pra as reuniões de Saúde, Semed, Seduc, pra Brasília. Quando 

conseguimos parcerias nas associações, ele precisa saber de tudo. Ele manda 

mais que os caciques menores, quando o assunto envolve outras aldeias. Os 

caciques das aldeias é mais pra tratar assuntos da sua aldeia específico 

(EDSON TIO TIO WAI WAI, entrevista realizada em 02/02/2021).  
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O cacique geral tem uma figura de líder maior, entre os demais caciques, mas, 

não os desautoriza nas decisões internas. Atualmente, os caciques das aldeias e o 

cacique geral ficam preocupados com a influência que a sociedade Karaiwa (os 

brancos) tem envolvido os indígenas, tentam criar estratégias para deixar sempre viva 

sua cultura, através de seu modo de vida entre as coletividades que os define em suas 

particularidades, as quais delimitam seus marcadores territoriais.  

 

4.5.2. Política associativista 

 

A aproximação dos indígenas com a sociedade envolvente acarretou 

estranhamento por possuírem outros modos e métodos de organização socioespacial, 

cujo principal fenômeno obrigou-os a se organizarem formalmente para lutarem pelos 

seus direitos, através de representação político-associativa frente aos novos desafios.   

Os indígenas do município de Oriximiná possuem três organizações sociais: 

AIKATUK, APIM e AMIRMO. Essas associações fazem frente, politicamente, ao atual 

governo federal presidido por Jair Messias Bolsonaro (2019 – 2022), que apesar de 

alguns entraves, conseguiram vários avanços. Geralmente, as lideranças indígenas, 

juntas, firmam parcerias com entidades governamentais e não governamentais, que 

contribuíram para o fortalecimento e a valorização da cosmogonia, cultura e 

territorialidade.  

A eleição para a AIKATUK ocorre a cada quatro anos, atualmente, é composta 

por Juventino Pesirima Katxuyana (presidente), Jonas Penini (vice-presidente) e Isaias 

Poya Kaxuyana (tesoureiro). As eleições da APIM ocorrem a cada dois anos, 

atualmente tem como presidente João Kaiuri Wai Wai, vice-presidente: Jime Xamen 

Wai Wai e tesoureiro: Edson Tio Tio Wai Wai. A diretoria da AMIRMO é composta 

por mulheres indígenas, com a presidente Marlúcia Wai Wai, vice-presidente Darlene 

Wai Wai e tesoureira Cassiane Maruku Wai Wai. 

Os indígenas organizam sua chapa que é eleita com os votos de mulheres e dos 

homens, a partir de 16 anos. Geralmente, as assembleias ocorrem para deliberarem 

situações organizacionais e demandas socioeconômicas. Elas são de grande significado 

e possuem forma e representação simbólica, porque constituem o momento especial da 

interação social: o encontro com parentes distantes, a confraternização e solidariedade 

entre o coletivo. 
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Várias ações importantes foram retomadas através das associações que favorece 

reconhecimento ao território ancestral, envolvem as crianças e os jovens através das 

referências como moradias, roças, além de proteção territorial. Esses aspectos são 

fundamentais, remetem ao passado e servem para a preservação da identidade cultural.  

Atualmente, após pressão das associações e lideranças, muitos indígenas 

exercem atividades como professores, agentes de saúde indígena e estão inseridos na 

participação do Plano de Gestão da Terra Indígena, por meio de suas associações, em 

parceria com IBAMA, FUNAI, Secretaria de Educação do Estado do Pará – SEDUC, 

Fundação Nacional de Saúde – FUNASA e entidades não governamentais. 

Essas parcerias apresentaram alguns avanços importantes, como: fiscalização 

mais estruturada; incremento nas áreas de saúde e educação; diversificação e melhoria 

da produção de mandioca e pimenta; comercialização do artesanato; entre outras. 

Porém, tais ações não são consideradas suficientes, principalmente quando se trata de 

saúde, educação e comercialização. 

Atualmente, essas associações fazem resistência ao anúncio do projeto 

hidrelétrico de Cachoeira Porteira, através de sua identidade e cultura. Desde que houve 

o anúncio da retomada desse projeto pelo General Santa Rosa, os indígenas Katxuyana 

se sentem ameaçados com uma possível expropriação de seus territórios, uma vez que 

estão na área do canteiro de obras. 

O território para os Katxuyana não se remete apenas ao espaço físico, mas ao 

simbólico e cultural, que mesmo levados ao abandonado, no passado, retornaram para 

garantir seus direitos e reconstituir seus modos de vida nesse território de origem.  

Os Katxuyana alegam que, nem o Estado ou empresa os procuraram para 

explicar o projeto hidrelétrico, os quais não têm espaço para dialogar sobre o futuro do 

seu território, restam a eles apenas recorrer ao MPF e a outras instituições não 

governamentais, para que essas parcerias se envolvam e apoiem nas lutas pela garantia e 

permanência de e em seu território.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao se pensar em usinas hidrelétricas para Amazônia é preciso avaliar todas as 

possibilidades inerentes ao projeto, principalmente nos impactos causados às 

comunidades que se encontram na área de influência direta da usina a ser construída, já 

que a obra incide na desterritorialização delas.  

Geralmente esses projetos são propagados como meio de promover o 

desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida na região. A ideia desses 

projetos é formulada e discutida entre os membros governamentais e empresariais, e 

seguem uma tendência global de desenvolvimento. Com isso, grandes obras de 

infraestrutura são planejadas e discutidas nesse âmbito e a tomada de decisão quase 

sempre é realizada sem a participação e contribuição dos que, de fato, sofrerão os 

impactos no local.  

Trata-se de um modelo colonizador e de violência imposto por outras culturas, 

outras realidades e outros contextos políticos e sociais. Essa visão de que a cultura local 

é atrasada, que o “progresso” precisa acontecer, leva a um caminho de exclusão nas 

decisões, extinção de culturas locais e escassez de recursos naturais. No entanto, é 

visível que, ao longo dos anos, ainda se tem a ideia de que a região Amazônica é 

abundante em recursos naturais e vive em um atraso econômico. 

Os projetos hidrelétricos, de modo geral, dividem opiniões: ora aparecem como 

uma possibilidade de desenvolvimento econômico, ao ser considerado a escala 

nacional/internacional, em outra, a impossibilidade e aniquilação de determinadas 

atividades no âmbito regional/local. O conteúdo geográfico está na relação de poder 

pelos atores hegemônicos que se territorializam, por meio da construção das usinas para 

geração energética e excluem e desterritorializam populações que ainda preservam sua 

cultura tradicional. 

A opção pelo coletivo Katxuyana não foi aleatório, porque se reveste de um 

processo histórico baseado nas experiências socioespaciais obtidas cosmogonicamente; 

reafirmam os “marcadores territoriais”, pois compõem uma territorialidade ou 

espacialidade específica de ações que permitiram a sobrevivência em que se recorre aos 

mitos e linguagens como estruturas do modo de vida. 

Dessa maneira, o povo indígena Katxuyana, falante da língua Karib, vive na 

bacia do rio Trombetas. Porém, passaram por um processo migratório no final da 

década de 1960, saíram de seu território de origem e dividiram-se em dois grupos; um 
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foi viver no rio Paru do Oeste, com os Tiriyó e o outro foi morar no rio Nhamundá, com 

os Hixkaryana. Nesse período, os indígenas estavam devastados pelas doenças 

adquiridas pelos Karaiwa, sua população chegava a pouco mais de 60 pessoas, corria-se 

o risco de extinção por pouca opção por casamento.   

Durante o período que moraram juntos com os Tiriyó, no Tumucumaque, 

processo que durou mais de 30 anos, alguns grupos de pesquisadores temiam o 

desaparecimento da etnia. Porém, os indígenas demonstraram que tais prognósticos não 

se confirmaram. Eles têm evidenciado isso com a utilização de sua língua dentro das 

aldeias, num exercício de sobrevivência e de resistência para ter sua cultura preservada.  

Todavia, alguns Katxuyana nunca abandonaram o sonho de retornar para o seu 

território de origem, e, no início dos anos de 2000, algumas famílias regressaram para 

seu território, reabriram uma antiga aldeia chamada Warahatxa Yowkuru, também 

conhecida, em português, como aldeia Santidade. Nela viveu um importante líder 

Katxuyana, Juventino Matxuwaya. Hoje, as famílias que retornaram ocupam duas 

aldeias no rio Cachorro (Santidade e Chapéu) e uma no rio Trombetas (Visina).  

Contudo, recentemente, o governo faz um anúncio da retomada do projeto 

hidrelétrico de Cachoeira Porteira, o que deixou os Katxuyana aflitos, pois, caso a 

hidrelétrica se instale na bacia do rio Trombetas, logo, ocasionará a desterritorialização 

desses coletivos, que vivem diretamente na área de influência da usina, nesse caso, as 

aldeias Santidade e Chapéu. 

Geralmente, a implantação de usina hidrelétrica no contexto amazônico passa a 

ter uma discussão polêmica por conta do perfil das comunidades que moram ao longo 

dos rios onde estas obras são instaladas, como é o caso da comunidade analisada, pois, 

para os indígenas, o rio está relacionado à subsistência de seu coletivo e das 

comunidades locais, com a inserção da obra da usina, o rio passa a uma demanda 

nacional. É neste contexto em que se chocam os interesses manifestados no território, já 

que há uma incompatibilidade no uso de um mesmo recurso.  

Os Katxuyana exercem relações diferenciadas com o território, onde possuem 

uma ligação social, cultural e econômica. Deste modo, os coletivos indígenas, através de 

suas representações e organizações sociais, utilizam-se das formas simbólicas como 

elementos relacionados à defesa de sua territorialização, efetivada pela cosmogonia, 

experiência socioespacial e ancestral de construção de mundo.  
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Essa atuação é o único meio que disponibilizam para a defesa de seu território e 

de sua cultura. A desterritorialização produzirá fissuras profundas em seu modo de vida, 

ao passo que não podem contar com a ajuda dos poderes constituídos na solução dos 

problemas, uma vez que são eles os agentes desse processo.  

Portanto, não há como se falar em promover o desenvolvimento local, sem 

considerar os atores locais na formulação de estratégias, na tomada de decisões 

econômicas e na sua implementação.  

Nas últimas décadas, a luta pela garantia de direitos sobre a terra está entre as 

demandas prioritárias de diversos povos indígenas que lutam diante das invasões 

decorrentes de projetos de colonização e, mais recentemente, pela imposição de 

modelos de desenvolvimento hegemônico.  

Decorre disso, o dilema vivenciado pelos Katxuyana que, recentemente, 

retomaram seu território, mas, o anúncio da hidrelétrica de Cachoeira Porteira os 

ameaça, caso seja concretizado o empreendimento, as aldeias Chapéu e Santidade serão 

desterritorializadas. Suas organizações sociais tentam dialogar com o Estado a respeito 

desse projeto, mas até o momento, não foram ouvidos e, atualmente, contam com a 

ajuda de organizações não governamentais na defesa de seus direitos, de sua cultura e 

de seu território.  
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