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Neste estudo busca-se compreender as histórias dos Tembé de Santa Maria do Pará no

sentido de enxergá-las como representações sociais estruturantes da cosmologia deste

povo indígena e perceber que elas, hoje, prepararam um terreno que permite pensar os

problemas  sociais,  religiosos  e  políticos  deste  povo.  Tais  histórias  adaptaram-se  e

atualizaram-se às diversas texturas do grande tapete da cultura cristã e do homem branco

explicitando  seus  diversos  significados  e  metáforas  para  explicar  conhecimentos  e

mensagens que são transmitidas, reinventadas e ressignificadas para manter o modo de

viver Tembé mesmo diante de anos de negociações e repressão de seus costumes.

Palavras-chave: Tembé, histórias, negociação, ressignificação.

Os  Tembé  de  Santa  Maria  do  Pará  vivem uma  realidade  peculiar  no  que  diz

respeito aos indígenas do Brasil  que tiveram suas terras cercadas pela expansão da

cidade grande e do homem branco. As duas vilas pertencentes aos Tembé denominadas

Jejú e Areal,  localizadas ao norte  do estado do Pará,  na região amazônica,  também

possuem peculiaridades no que tange à sua localização. 
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A exemplo  disto  temos  a  vila  do  Jeju  que  foi  cortada,  ou  atravessada,  pela

construção da estrada BR-316, a qual liga o estado do Pará ao Maranhão, portanto hoje

esta vila  indígena existe  à beira  da estrada, com casas feitas de tijolos e possuindo

geladeiras, fogões, chuveiros, camas, entre outros objetos advindos da aproximação com

o homem branco. O acesso a vila do Jeju pode ser feito partindo da cidade de Belém do

Pará, por via terrestre, seguindo pela rodovia BR-316 por cerca de, aproximadamente,

110 km chega-se ao local que também é conhecido por km-110 da BR-316. (Relatório

Informação Técnica Jeju e Areal – Tembé Santa Maria do Pará, abril de 2007)

Já a vila do Areal encontra-se mais distante da estrada, porém mais próxima das

muitas fazendas que se colocaram ao longo das terras indígenas  Tembé  ao longo dos

anos. É uma área de aproximadamente 12,5 hectares, distante da cidade de Belém do

Pará por mais ou menos 111 km por via terrestre e situa-se na zona rural da cidade de

Santa Maria do Pará. 

O acesso a vila do Areal pode ser feito partindo da cidade de Belém pela rodovia

BR-316 (Nordeste)  a  cerca de 103 km,  aproximadamente,  esta rodovia encontra  a o

início da BR-010 (Belém-Brasília). Seguindo pela BR-010 por mais de 1,5 km chega-se

ao centro da cidade de Santa Maria do Pará. No cruzamento entre a BR-010 e a BR-316

existe  uma  antiga  vicinal  conhecida  como  Travessa  Velha  do  Telégrafo  (trecho

atualmente conhecido como Avenida Santa Maria), seguindo nesta travessa à direita por

cerca  de  3,8  km chega-se  a  uma  vila  denominada  Santo  Antônio,  onde  existe  uma

bifurcação, seguindo ainda pela estrada Travessa do Telégrafo por mais 1,7 km chega-se

a um ramal que está localizado à direita, denominado ramal do Areal. Na entrada existe

uma placa avisando que ali é uma área indígena. Entrando no ramal, a cerca de 900 m,

chega-se na vila do Areal. (FUNAI.  Relatório Informação Técnica Jeju e Areal – Tembé

Santa Maria do Pará, abril de 2007)

Pode-se dizer que os indígenas da vila do Areal vivem de maneira mais distante

dos moldes da cidade grande e do homem branco, no entanto sofrem mais com questões

advindas  da  interação  com  os  fazendeiros  dentro  das  terras  indígenas  que  antes

pertenciam ao povo Tembé e foram “assenhoradas” pelos fazendeiros que ali cercaram

suas terras e por famílias não indígenas que ali se utilizaram de terras indígenas para

construir suas casas, famílias estas chamadas pelos Tembé de “os colocados”, uma vez

que se colocaram em terras que não eram suas.

A  longo  prazo,  as  identidades  e  autoidentificação  continuam  presentes  nas

histórias  Tembé e  seguem  informando,  como  mostrou  este  estudo,  a  respeito  das

identidades dos Tembé de Santa Maria do Pará. É por este motivo que as histórias se



tornam um ato político e, ao mesmo tempo, festejam sua pertença e permanência através

dos anos, pelas ações da organização de sua associação (Associação dos Indígenas

Tembé de Santa Maria do Pará - AITESAMPA) que reivindica os temas mais caros aos

Tembé.

Levando  em  conta  o  que  é  dito  dos  Tembé,  juntamente  com  a  literatura

antropológica e a literatura das letras me permitem afirmar, com todas as tintas, que as

narrativas sustentam uma pertença e que estas histórias são de fundamental importância

para a atitude política dos Tembé no sentido de lutar pelo que lhes é de direito, seja no

que tange ao território, à demarcação, à escola específica, ao retorno do uso da língua

materna ou ao atendimento de saúde específico indígena.

A  valorização  dos  conhecimentos  indígenas,  do  Alfabeto  da  Natureza,  da

profundidade de suas histórias, da complexidade de sua forma de viver, caçar, pescar,

nunca foi devidamente reconhecida e é por isso que, até hoje, há necessidade da luta

pelo reconhecimento e prática dos direitos indígenas, respeitando as diferenças étnico-

raciais e ensinando às novas gerações, desde cedo, que nosso país possui identidade

plural, pluralidade esta que não só merece como deve ser reconhecida e respeitada por

todos.

Para Isabel Martínez, em seu texto Naturaleza-cultura: un marco de análisis para

la relación persona-cosmos, natureza e cultura são duas esferas contíguas cuja relação

será determinada por encadeamentos lógicos, correlações e oposições (Martínez 2009:

72). A exigência de ordem do universo, que é a base de todo pensamento, se sustenta

em uma lógica, ou seja, em uma instauração de relações necessárias. Evidentemente,

esta  ordem  lógica  e  a  estrutura  que  implica  possuem  um  caráter  teórico  e  prático,

exemplo disto é a Ciência do Concreto formulada n’O Pensamento Selvagem por Lévi-

Strauss utilizada neste trabalho.

Particularmente na proposta levistraussiana, quando se fala de natureza-cultura o

autor tenta mostrar a relação que o ser humano mantém com tudo aquilo que o rodeia e

entende  esta  distinção  como  um dispositivo  lógico  para  organizar  a  presença  deste

indivíduo em relação ao mundo que habita, aos lugares que está inserido e aos seres

que o rodeiam. O autor se mostra consciente da transformação social, das modificações

na história  e  das restrições no meio  ambiente,  uma vez que a  história  humana e a

ecologia aparecem emaranhados como um todo significativo, por isto os  Tembé  falam

tanto na diferença do meio em que eles vivem hoje em relação a como este mesmo

ambiente era anos atrás. As modificações ecológicas do meio que habitam implicaram



em  mudanças  na  forma  de  viver,  caçar  e  pescar.  Atividades  que  antes  serviam  de

sustento, hoje não mais suprem as necessidades das vilas do Areal e Jeju.

É preciso perceber que as modificações ecológicas, os animais, as plantas, os

fenômenos naturais, os seres encantados e as relações sociais representam formas de

organizar o universo Tembé e influenciam na maneira como os Tembé interagem com o

mundo e com o homem branco, uma vez que se encontra inserido na realidade da cidade

e dela também retira bens de consumo para seu bem viver. Martínez (2009) afirma que

somente  o  estudo  empírico  destas  relações  pode  chegar  a  revelar-nos  a  estrutura

peculiar de cada sistema, portanto não podemos entender o abstrato sem o concreto,

ambos formam uma unidade indissolúvel. A partir desta afirmação é possível perceber

que  mudanças  nas  histórias  Tembé  possuem  significado  não  apenas  abstrato,  mas

diretamente relacionado a vida e ao cotidiano Tembé, levando em conta as modificações

que ocorrem no meio ambiente, nas relações com o homem branco, na relação vila-

aldeia e nas relações entre  Tembé  com outros grupos indígenas, tudo é relatado nas

histórias para que tal registro dos fatos passe de geração a geração. 

Um dos registros que existe até os dias atuais entre os Tembé é o acontecimento

da chamada Cavalgada, um evento que ocorre uma vez ao ano no município de Santa

Maria do Pará e também em outros municípios próximos, porém em datas diferentes,

ainda  uma  vez  ao  ano.  Quando  a  Cavalgada  toma  lugar  em  outras  cidades  ou

municípios,  os  cavaleiros  recebem  convites  para  comparecer  à  esta  festa  na  data

mencionada  pelos  anfitriões  e  se  organizam  em  relação  ao  tempo,  aos  meios  de

transporte, à ajuda financeira e também à preparação dos cavalos para que tudo corra

bem até o dia da festa e que os cavalos estejam em sua melhor forma para participarem

dos jogos, serem vistos cavalgando pelas ruas e admirados pelos que participam da

festa. 

A Cavalgada começou com a participação de cinco homens montados à cavalo e,

hoje, já houve Cavalgadas com a presença de até 130 cavalos, comprovando que este

acontecimento  não  só  perdura  através  dos  anos  de  maneira  tradicional  (como  foi

mencionado por Seu Jede, morador da vila do Jeju que deixou claro que este evento

existe desde a época de seu bisavô), como também deixa explícito que o evento tornou-

se conhecido e conta com a presença de novos participantes todos os anos. (de Souza e

Silva,  A.,  2015.  Entrevistado  por  Mônica  Vieira,  pesquisa  de  campo  Tembé,  15  de

setembro de 2015)

Durante a Cavalgada, os jovens reúnem-se na casa de Dona Judite para montar



seus cavalos e dividirem um café da manhã oferecido por diversas pessoas que querem

contribuir por vontade própria para que o dia da Cavalgada seja longo, porém divertido,

um momento de descontração e sociabilidade,  bem como que todos os participantes

estejam  bem  alimentados  e  sentindo-se  com  saúde  física  para  aguentar  o  dia  que

envolve a cavalgada da casa de Dona Judite até o terreno designado para a festa, com

atividades como as do laço, a do ferrador, a venda de animais e as conversas entre

parentes e amigos que vieram de longe para participar da festa.

Este é um evento que, ao longo dos anos, não apenas agregou parentes e amigos

dos  Tembé  de  Santa  Maria  do  Pará,  mas  também  se  tornou  um  evento  que  atraiu

pessoas  de  cidades  próximas  que  visaram a  Cavalgada  como uma festa  para  fazer

dinheiro, vendas e negociações, o que deu maior visibilidade à cidade de Santa Maria do

Pará. Ataíde Vital da Silva, indígena Tembé morador da vila do Jeju, relata que a cidade

não possui muitas áreas para o lazer, portanto a Cavalgada acaba sendo um momento de

descontração  e  brincadeira  para  interagir  com  outros  parentes,  estar  em  uma  área

preparada para atividades em grupo, bem como ser um ambiente propício para andar a

cavalo que é algo que ele gosta de fazer como atividade não só de trabalho, mas também

lúdica.  (Vital  da  Silva,  A.,  2015.  Entrevistado  por  Mônica  Vieira,  pesquisa  de  campo

Tembé, 16 de setembro de 2015) 

Esta relação do homem com o meio ambiente revela muito sobre as atividades

indígenas feitas em meio à natureza, reconhecendo, cuidando e respeitando o ambiente

no entorno do qual eles vivem e retiram sua pesca, caça e coleta de frutos e materiais

para construir casas, constroem artefatos para o trabalho e produzem acessórios para o

dia a dia, para as festividades e para decorar e se enfeitar. Ao parar para refletir sobre a

relação do ser humano com o meio ambiente, abre-se um campo de indagações sobre o

estudo  do  vínculo  entre  o  ser  humano  e  o  cosmos  ao  acrescentar  à  dicotomia

natureza/cultura um terceiro elemento, a sobrenatureza. Por sua vez, a organização social

e a cosmologia não trata apenas de mitos, ilusões e ideologias, trata de princípios que

operam ao nível de estrutura social (Seeger et al. 1979: 3) no que tange à pessoa, às

interações da pessoa com o entorno físico e às interações com outras pessoas, o que

pode vir a modificar as histórias de um povo por conta de contato, inserção de novos

elementos  e/ou  escassez  de  outros.  Por  este  motivo,  reconhecer  a  importância  das

histórias Tembé pode reorganizar a estrutura do poder e redesenhar fronteiras no que diz

respeito ao reconhecimento de pertença ao povo  Tembé  e à demarcação territorial  de

acordo com as informações trazidas nas narrativas orais, as quais servem como prova e

documento da história Tembé. 



Os  Tembé das aldeias Jeju e Areal tem uma longa história de resistência contra

invasões do seu território, contra a discriminação de suas práticas culturais e tentativas de

assimilação pela sociedade do homem não branco.  As aldeias de Jeju e Areal  vivem

economicamente de suas roças, da pesca e da caça, desenvolvem ainda alguns projetos

próprios como criação de abelhas, criação de galinhas, coleta do açaí e outras frutas. Os

Tembé chegaram na região de Santa Maria do Pará em meados do século XIX, saindo do

Maranhão depois de entrarem em conflito  com os  Timbira e  Kaapor da região do rio

Gurupi, estabelendo-se assim na aldeia velha (atualmente sede da Colônia do Prata).

Pouco depois, ainda no século XIX, começaram a chegar missionários católicos, os quais

começaram a derrubar as florestas para a instalação das estruturas da missão, tudo isto

com  apoio  do  governo  paraense.  (Ministério  Público  Federal  no  Pará  2015.

<http://www.prpa.mpf.mp.br/news/2015/justica-ordena-atendimento-de-saude-para-indios-

tembe-de-santa-maria-do-para> Consultado em 23 de setembro de 2015) 

Além do processo para assegurar a assistência à saúde aos indígenas, o MPF

também  conduz  um  processo  na  Justiça  Federal  para  obrigar  a  Funai  a  concluir  a

demarcação do território Jeju-Areal, demarcação esta que está sendo feita e em breve

poderá  trazer  o  reconhecimento  das  terras  da  vila  do  Areal  e  sugestões  para  a

demarcação territorial da vila do Jeju, a qual possui uma realidade diferente em relação

ao Areal quando se pensa na proximidade da estrada e da interação com a cidade de

Santa Maria do Pará, necessitando assim atenção especial quanto aos aspectos sociais

já negociados entre a aldeia e a cidade.

Outro tema que interessa aos Tembé, além do processo de demarcação territorial,

é o do uso da língua materna, tendo em vista que desde que tiveram contato com outro

grupo Tembé puderam ouvir seu idioma e identificar palavras e expressões utilizadas por

seus pais e avós nos “tempos antigos”. Walter Mignolo afirma em The darker side of the

Renaissance que  a  influência  e  a  internacionalização  crescentes  das  organizações

indígenas  vem  tendo  um  impacto  notável  sobre  a  política  linguística  e  a  educação

(Mignolo  1995),  fazendo-nos  pensar  sobre  as  línguas  e  sobre  as  histórias  de  um

determinado povo no que diz respeito à realocação de saberes e reconhecimento de sua

forma distinta de ensinar, explicada aqui pelo Alfabeto da Natureza de Daniel Munduruku,

já  apresentado  em  artigos  publicados  anteriormente,  também  por  minha  autoria,  em

outros eventos relacionados aos estudos antropológicos.

Raul Nieto Calleja e Eduardo Nivón Bolán, em  Etnografia, ciudad y modernidad:

hacia una visión de la metrópoli desde la periferia urbana, discorrem sobre o estudo da

cultura  entendida  como  trânsito  (trânsito  no  sentido  de  movimento  e  também  de



modificação) de significados que permitiu construir um mapa de relações intersubjetivas,

cujo sentido é a compreensão da ordem social em que o indivíduo está inserido. Isto vale

para o estudo das histórias Tembé no que possibilita perceber como o grupo se organiza

nas vilas Jeju e Areal e como as mudanças ocorridas ao longo dos anos também aparece

representada nas histórias deste povo. 

De  acordo  com  Daniel  Munduruku  (2012),  este  alfabeto  consiste  em  um  tipo

específico de educação que foge aos padrões escolares utilizados cotidianamente. As

narrativas são exemplo deste tipo de educação/aprendizado, pois o que nós chamamos

de “mito”, para os indígenas são histórias narradas, contadas e recontadas, geração após

geração, como forma de aprendizagem dos mais diversos temas da botânica, da biologia,

da astronomia e de muitas outras áreas do conhecimento, mas esta educação não recebe

os  nomes  que  nós  costumamos  utilizar  para  diferenciar  as  diversas  áreas  do  saber

porque,  para  nós,  é  classificada  como  educação  não  formal.  Sobre  o  Alfabeto  da

Natureza, lanço mão das palavras de Daniel:

[u]ma das lembranças mais agradáveis que tenho da minha infância
é a de meu avô me ensinando a ler. Mas não ler as palavras dos
livros e, sim, os sinais da natureza, sinais que estão presentes na
floresta e que são necessários saber  para poder  nela sobreviver.
Meu  avô  deitava-se  sobre  a  relva  e  começava  a  nos  ensinar  o
alfabeto da natureza: apontava para o alto e nos dizia o que o voo
dos pássaros queria nos informar.  Outras vezes fazia questão de
nos ensinar  o  que  o  caminho das  formigas nos dizia.  E  ele  nos
ensinava com muita paciência, com a certeza que estava sendo útil
para nossa vida adulta. Aos poucos fui percebendo que aquilo era
uma  forma  natural  de  aprendizado  e  que  tudo  era  real.  Mesmo
quando nos falava dos mistérios da natureza, das coisas que minha
cabeça juvenil não compreendia, sentia que o velho homem sabia
exatamente o que estava nos ensinando. Fazia isso nos contando
histórias das origens, das estrelas, do fogo, dos rios. Ele sempre nos
lembrava que,  para  ser  conhecedor  dos mistérios  do mundo,  era
preciso ouvir a voz carinhosa da mãe-terra, o suave murmúrio dos
rios, a sabedoria antiga do irmão-fogo e a voz fofoqueira do vento,
que  trazia  notícias  de  lugares  distantes.  (2012.  Disponível  em
<http://pib.socioambiental.org/pt/c/iniciativas-indigenas/autoria-
indigena/a-escrita-e-a-autoria-fortalecendo-a-identidade>)

Com  este  excerto,  Daniel  nos  faz  perceber  a  importância  da  transmissão  de

conhecimentos de forma oralizada e em diálogo com a Natureza. Se trata de narrativa

oral,  ou ainda de literatura oral,  e  este tipo de literatura compreende a característica

essencialmente humana de possuir aptidões renováveis com a finalidade de se comunicar

com outras disciplinas, tornando a transmissão de conhecimento mais completa e tendo

http://pib.socioambiental.org/pt/c/iniciativas-indigenas/autoria-indigena/a-escrita-e-a-autoria-fortalecendo-a-identidade
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diversas  áreas  dialogando  e  interagindo  em  prol  da  compreensão  do  mundo,  da

cosmologia,  do funcionamento da sociedade, das leis da Natureza,  de conhecimentos

matemáticos, musicais, medicinais, entre outros.

As nomenclaturas disciplinares como Geografia, História, Matemática, Português,

Física ou Química pertencem a nossa cultura e são referentes à nossa sociedade e meio

educacional,  não  ao  meio  indígena,  o  qual  possui  uma  forma  totalmente  distinta  de

aprendizado e transmissão de conhecimento, um tipo de aprendizado que inclui  todas

estas disciplinas supracitadas porém de forma a ser percebida na prática das relações

sociais, com exemplos da Natureza e, muitas vezes, com as disciplinas dialogando entre

si. 

Também pode-se perceber esta forma distinta de aprendizado se pensarmos que

vivemos numa sociedade marcada pela hegemonia da escrita, numa sociedade na qual o

ato de não saber escrever constitui,  muitas vezes, fator de discriminação, enquanto a

proficiência na escrita é fator de aceitação e de inclusão social. Quem a domina pode,

legitimamente, participar dos rituais da sociedade letrada. Entretanto, para os  Tembé, a

forma de aprendizado e participação na sociedade se dá de maneira prática e oralizada.

Aprende-se observando, escutando, fazendo, questionando e experimentando. 

Os  Tembé  de  Santa  Maria  do  Pará  tem plena  consciência  que  suas  histórias

estando presentes até os dias atuais permitem discutir temas de seus antepassados e da

atualidade,  discutir  e  ensinar  seus conhecimentos  e passá-los  adiante para as  novas

gerações, permite que sua trajetória de lutas e resistência seja escutada, interpretada e

vivida por  eles e pelos que ouvem ou leem suas histórias.  A apreciação de espaços

subjetivos  da  cultura,  tal  como  as  diversas  interpretações  das  histórias  de  um

determinado  povo  e  das  dimensões  cotidianas  de  sua  cultura,  é  onde  as  grandes

explicações não dão conta de alcançar as transformações da vida social e, para além

disto, a cultura só pode ser modificada e constantemente reconstruída e ressignificada

teoricamente a partir do momento que se põe em jogo distintos níveis de ações social,

institucional, comunicativa e histórica.

Desta forma, o estudo do tradicional e do moderno, do público e do privado, do

individual e do coletivo, do centro e da periferia, e de muitas interrelações de todos estes

níveis de análise, não possuem sentido em si mesmas, mas sim à medida em que serve

para  que  nossa  sociedade  construa  uma  ordem de  convivência,  de  compreensão  e

tolerância,  de  consciência  dos entrecruzamentos  e  mesclas  que se  fazem presentes

diariamente (Calleja e Bolán 1993: 71), ou seja, deixando claro que as histórias possuem

correspondência com a história de vida deste povo, com seu cotidiano, com as mudanças



por eles enfrentadas, com sua cosmologia e sua forma de se posicionar no mundo e na

sociedade em que vivem.

Não só as histórias narradas pelos indígenas, mas também as histórias que por

eles já foram escritas e colocadas em livros didáticos são uma forma de representação

da história  e  etnografia,  visando expressar  a  justaposição  das  vozes,  a  denominada

“multivocalidade”, ou ainda “verdades parciais” (a do colonizador e dos colonizados, ou a

do historiador nativo e do pesquisador ocidental). Sara Alonso, em seu texto First Time.

The historical vision of an afroamerican people: Reflexões a respeito da construção do

objeto e procedimentos analíticos usados por Richard Price, esclarece que, partindo do

pressuposto  de  que  as  entrevistas  ou  trabalho  de  campo  são  inseridos  dentro  do

contexto de relações sociais criadas entre pesquisador e pesquisado, é possível tentar

compreender as condições sociais de produção do material ou dos contextos e situações

de produção da entrevista  no que diz  respeito a quem são os sujeitos (pesquisador-

entrevistado), de onde estão falando, sobre o que estão falando e para quem. (Alonso

2010: 157)

É por isto que se faz imprescindível utilizar relatos de diferentes indivíduos, os

quais explicitam a multiplicidade de contextos de produção das narrativas ou situações

diversas de entrevista, porém todos com a finalidade de comunicar as versões sobre o

conhecimento histórico dos  primeiros tempos  (referindo-se aqui ao início da ocupação

dos Tembé neste território que, hoje, é Santa Maria do Pará e, mais especificamente num

período anterior, à ocupação do Prata) e também à cosmologia Tembé que dá significado

ao  posicionamento  destes  indivíduos  no  mundo.  As  versões  de  multiplicidade  são

expressões que manifestam a consciência dos Tembé sobre sua experiência coletiva de

vivência  histórica  e  fonte  de  força  para  mudar  sua  realidade  atual  lutando  por  seus

direitos e mantendo sua cultura, costumes, festividades e língua em uso cotidiano.

Apesar de parecer bastante contraditório ter vilas indígenas como Jeju e Areal

envoltas  pelo  crescimento  de  uma  cidade  como  Santa  Maria  do  Pará,  há  motivos

apresentados nas falas Tembé para provar que estes Tembé, em especial os da vila do

Jeju, não querem sair de onde estão, pois perceberam que a cidade traz benefícios que

facilitam seu bem viver.  Entretanto, dona Judite,  moradora da vila do Jeju,  narra que

durante a construção da estrada muitas indígenas engravidaram e foram deixadas como

mães solteira uma vez que os homens responsáveis pela construção da estrada foram

embora tão logo as obras da estrada se concluíram. (Vital da Silva, J, 2015. Entrevistada

por Mônica Vieira, pesquisa de campo Tembé, 14 de setembro de 2015)



As “bordas” ou os “limites borrados” entre vila indígena e cidade mostram um lugar

por onde se pode caminhar para compreender as complexidades das sociedades latino-

americanas e as possibilidades infinitas de conhecê-las e tentar entendê-las, uma vez

que  a  interpretação  do  sentido  a  partir  de  tão  variados  pontos  de  vista  é,

necessariamente, múltipla e diversa. 

Segundo Edmund Leach, em Sistemas políticos da alta Birmânia. Um estudo da

estrutura social Kachin  não é possível compreender a narrativa do mito sem levar em

consideração os direitos adquiridos do narrador, ou seja, de que lugar ele fala (Leach

1995). As atribuições sociais e culturais e as redes de aliança relativas à posição social

da pessoa que está falando são condições necessárias para compreender suas práticas.

É por este motivo que considero pertinente tanto as falas dos Tembé mais velhos, quanto

a dos mais novos, bem como considero a fala dos que viveram praticamente a vida toda

nas vilas,  como a  dos  que  viveram muitos  anos na  cidade,  assim é  possível  tentar

compreender  diferentes  pontos  de  vista,  afinal  esta  multiplicidade  de  narrativas  é

importante para o reconhecimento de pertença e construção do ser Tembé.

O cacique Miguel e a capitoa Maria Francisca buscam tomar as melhores decisões

para manter  o  bem viver  de  seus parentes,  é  visível  que a idade madura é a  mais

respeitada  entre  os  Tembé  equanto  indivíduo  representante  do  saber  e  que  detém

conhecimento dos primeiros tempos entre os membros das vilas Jeju e Areal. Exemplo

disto é a figura do cacique e da capitoa que conheceram gerações mais antigas, que

conhecem  palavras  e  expressões  na  língua  materna,  e  tiveram  a  oportunidade  de

interagir com outros  Tembé que muito lhe ensinaram sobre o início dos tempos e as

histórias  contadas  pelos  parentes  dos  tempos  passados  (Leach  1995:  170).  O

conhecimento dos primeiros tempos legitima a existência social dos Tembé num tempo,

lugar  e  espaço  social  específicos  e  as  lembranças  que  um indivíduo  possa  ter  dos

antigos ancestrais lhe outorga autoridade e credibilidade enquanto narrador.

Outro conhecimento que os mais velhos possuem, inclusive o cacique Miguel é

referenciado por seus parentes por isto, é o de contar histórias, de saber as narrativas da

vida  dos  Tembé.  O  homem  branco  muitas  vezes  conhece  estas  histórias  pela

denominação  “mito”.  Como  acontece  em  todo  mito,  estas  histórias  ou  narrativas  se

baseiam numa interpretação do presente com representações do passado que pretende

negar  ou  manipular  a  história  segundo  uma  “invenção”  temporal  para  mostrar  uma

reprodução ou continuidade de tempo. 

O autor se fundamenta numa lógica de que o saber é usado como argumento de



autoridade nas disputas pela defesa e reconhecimento dos direitos sobre seu território

tradicional  (Leach  1995:  173),  quer  dizer,  o  saber  que  possuem  é  utilizado  para

fundamentar e legitimar a existência histórica de uma identidade coletiva ou cultura em

comum.  Assim,  os  Tembé  de  Santa  Maria  do  Pará  possuem  parte  de  sua  história

legitimada  por  suas  narrativas,  memória  e  cosmologia  e  outra  parte  escrita  em

documentos  do  “homem  branco“  como  exemplo  a  catequização  dos  indígenas  pela

ordem capuchinha (que comprova a presença destes indígenas nas terras paraenses) e,

mesmo com a catequização e trabalhos forçados, além do aprendizado forçado da língua

portuguesa, os  Tembé  permaneceram em suas terras e negociaram durante anos sua

presença perante a sociedade que os rodeia para que pudessem sobreviver até os dias

atuais. 

Permanecer  unidos,  fazer  sua  identidade  ser  reconhecida  e  conseguir  que  os

direitos  indígenas  se  façam  presentes  nesta  mescla  de  asfalto  e  terra,  de  fios  de

eletricidade  junto  com  antenas  parabólicas,  de  meios  de  comunicação  como

computadores e telefones celulares e de festas oferecidas pela cidade em que indígenas

também comparecem para dançar  e  se  divertir  oferecem múltiplas  interpretações,  as

quais  nos  mostram uma modernidade  cheia  de  características  que,  à  primeira  vista,

podem parecer contraditórias (Calleja e Bolán 1993:  77),  mas que só explicita não a

igualdade, mas o direito à educação, saúde, pertença e território de forma diferenciada

que se faz necessária para os povos indígenas.

Estar  juntos  numa  vila  ou  aldeia  e  multiplicar  o  conhecimento  sobre  suas

narrativas  fez  com  que  eles  se  tornassem  seus  próprios  cientistas  sociais,  os

interlocutores desta pesquisa e detentores de falas performativas que exercem poder e

reconhecimento perante a realidade social na qual estão inseridos. Portanto, o efeito de

suas narrativas  é  de cunho cultural  mas também político,  uma vez que consiste  em

mostrar  uma  realidade  que  não  existe  para  o  “homem  branco”  enquanto  não  se  a

conheça e reconheça. 

O  estudo  etnográfico  da  maneira  que  os  antigos  mitos  são  absorvidos  pela

modernidade ocidental nos dá chaves sobre a construção das identidades e dos sistemas

de legitimação nas sociedades contemporâneas. Roger Bartra em Salvajismo, civilización

y modernidad: la etnografía frente al mito, afirma que os antropólogos podem aplicar as

técnicas de observação e de reflexão etnográfica aos problemas da história da civilização

moderna e se faz necessário localizar ao longo das metamorfoses da cultura moderna

certos pontos de articulação nos quais os velhos mitos se refuncionalizam (Bartra 1993:



35). 

Ao  abordar  a  história  iconográfica,  literária  e  científica  dos  mitos,  é  possível

perceber as modificações que ocorreram nas histórias ao longo dos anos e compreender

o que permitiu que o mito sobrevivesse até os dias atuais. Bartra diz ainda que um antigo

mito pode não significar muito para grupos que não o compreendem pois não o tem em

sua cultura, em seu dia a dia, mas ao ser reinterpretado, pode exercer grande influência

até no coração das civilizações mais poderosas e industriais da nossa época (Bartra

1993: 36). O que ele quer dizer com isto é que há mitos com determinados temas que

são  retomados  e  reinterpretados  de  acordo  com  a  necessidade  de  atualização  dos

grupos. Eles mesmos, enquanto narradores e donos do conhecimento do grupo ao qual

fazem parte vão atualizar as narrativas em prol do conhecimento que adquirem ao longo

dos anos.

Prova de que histórias atualizadas, modificadas e ressignificadas atingem novos

grupos e levam metáforas plenas de significado até para grupos que não criaram tais

narrativas são os famosos livros de contos dos Irmãos Grimm, os quais possuem relatos

recompilados  através  dos  anos  numa  manifestação  que  permite  localizar  nexos  e

conjunturas que explicitam a permanência, às vezes milenária, de alguns mitos. Exemplo

de  narrativas  que  seguem  vivas  até  hoje  em  nossa  sociedade  são  fábulas  que

contrastam ou comparam o comportamento animal com o humano e substituem formas

de agir socialmente à personagens animais (ex.: A revolução dos bichos, livro de George

Orwell que mostra animais agindo como seres humanos).

No momento em que a ordem capuchinha se aproximou dos Tembé com o intuito

da catequização, era inevitável o conflito e divergência entre o “homem branco” que se

via como cristão e civilizado, e o indígena, visto por estes mesmos homens como místico,

pecador e não civilizado. O “homem branco”, portanto, reprimiu as crenças, uso da língua

materna,  festividades,  hábitos  e  costumes indígenas no intuito  de  salvar  suas almas

perante a igreja católica. Porém, quando o ambiente social e cultural se modificou as

histórias também se modificaram, se atualizaram e adaptaram às novas condições do

meio  em  que  os  Tembé  vivem  atualmente,  sem  perder  as  representações  de

manifestações do povo, sua cosmologia, contexto cultural, religioso e político. 

As histórias Tembé, hoje, prepararam um terreno que permite pensar os problemas

sociais, religiosos e políticos deste povo. Tais histórias se adaptaram e se atualizaram às

diversas texturas do grande tapete da cultura cristã e do homem branco explicitando seus

diversos significados e metáforas para explicar significados, conhecimentos e mensagens



que são transmitidas  de  geração a  geração mantendo  o  modo  de  viver  Tembé  vivo

mesmo com anos de negociação e repressão de seus costumes. 

As histórias nos mostram que podem se atualizar em prol da mudança do contexto

cultural, por obra de grandes transformações físicas que abrem espaço a novas épocas,

por obras de crescimento das cidades próximas às vilas indígenas, ou porque as histórias

se  misturaram  com  histórias  de  outros  grupos  quando  os  povos  indígenas  foram

intimados historicamente a conviver com diferentes espaços, culturas, religiões e formas

de viver distintas das suas. 

Numa reflexão geral do trabalho desenvolvido até o presente momento, acredito

que atingi os objetivos aos quais me propus no sentido de confirmar a importância das

histórias  que  representam  o  povo  Tembé,  bem  como  mostrar  que  estas  histórias

representam não só os acontecimentos da vida deste povo, mas também seus hábitos,

suas crenças e as atualizações efetuadas por estes indígenas podendo ser percebidas,

tais atualizações e permanências, quando as escutamos. 

Este trabalho propõe outros estudos, por exemplo, o estudo das histórias focando

na relação de gênero, observando o papel da mulher indígena dentro da vida de seu

povo e o que permaneceu ou se atualizou em seu comportamento e obrigações enquanto

mulher indígena conforme novos elementos, pessoas e acontecimentos se inseriram no

cotidiano Tembé.

A conclusão deste trabalho se dá em espiral, como nos estudos dos mitos feitos

por Lévi-Strauss em O cru e o cozido, uma vez que o movimento espiralado proporciona

retornar, reinterpretar e atualizar quantas vezes forem necessárias cada uma das ideias

às quais chegarmos. Tendo em mente que a matéria mítica se trata de uma realidade

instável, “permanentemente à mercê dos golpes de um passado que a arruína e de um

futuro que a modifica” (Lévi-Strauss 2004 [1962]: 21), na qual se deve sempre atentar

para especificidades e peculiaridades do funcionamento interno de cada cultura, Lévi-

Strauss diz que, se a investigação transcorrer de acordo com os planos, ela não evoluirá

sobre um eixo linear, mas sim em espiral, voltando a antigos resultados e englobando

novos objetos à medida que o conhecimento permita aprofundar a compreensão, cabe ao

mito revelar sua própria natureza. 

Com isto, volto aos meus relatórios e diários de campo para rever, reler e repensar

meus sentimentos, percepções e atitudes em prol de conhecer melhor as pessoas junto

às quais desenvolvo meu trabalho, o grupo no qual elas estão inseridas, as situações e

dificuldades pertinentes a eles neste momento e mesmo me repensar enquanto pessoa e



antropóloga inserida num meio que não é o meu. 

Pretendo levar adiante o estudo que desenvolvo sobre o povo indígena Tembé de

Santa Maria do Pará, mostrando que durante este processo, cada progresso traz nova

esperança,  vinculado  à  solução  de  nova  dificuldade,  ou  seja,  o  dossiê  nunca  está

concluído.  Os  temas  aqui  abordados  (e  os  que  ainda  pretendo  abordar)  devem  ser

estudados dentro  do contexto  do povo em questão e não esperando atingir  um “fim

concluso e fechado”. Destaco que a união e organização do povo indígena Tembé serão

sempre meus pontos de motivação mais fortes para seguir pesquisando, observando,

escutando, escrevendo e dialogando no intuito de construir uma via de mão dupla para o

conhecimento  e  a  informação  entre  nós  (não  indígenas)  e  eles  –Tembé−,  tendo  em

mente,  sempre,  que o  dossiê  nunca está  completo,  ou  seja,  que há sempre mais  a

descobrir e estudar. 

O que me cabe, é perceber a importância das histórias contadas por este povo

indígena enquanto ferramenta de educação, troca de conhecimentos, ensinamentos e

perpetuação da cultura e das tradições indígenas, além de observar características que

os (re)afirmem enquanto grupo indígena portador de direitos que devem ser respeitados. 

Por fim, espero que eu possa não apenas adquirir conhecimento para mim, mas

para ser capaz de auxiliar no que me for requerido pelos Tembé a vê-los munidos de tudo

o que lhes é de direito: leis, território, educação, saúde e o que mais lhes fizer o povo

forte e organizado que sempre foram e são até hoje. O dossiê nunca está completo.
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