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Espaços
antropizados:
entendendo os
processos de
reocupação a partir
de uma visão
etnoarqueológica

Juliana Salles Machado
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A

reocupação de sítios arqueológicos é um fato comum em diversos contextos do território
brasileiro. Ela é inferida a partir da observação de continuidade ou não dos vestígios
na estratigrafia. Uma disposição estratigráfica contínua é usualmente associada a
formas de contato direto entre distintos momentos da ocupação do sítio; já a ausência de
vestígios entre camadas arqueológicas, indicaria a falta de contato entre os momentos da
ocupação do sítio. Em geral, as pesquisas têm se voltado para a compreensão das formas de
contato direto entre duas ocupações. Elas evidenciariam comportamentos relacionados a
guerras, trocas, mudanças no repertório material decorrentes de modificações sociopolíticas,
divisão de aldeias, entre outros motivos. Pouca atenção foi dada às reocupações que não
apresentam indícios de continuidade entre as camadas arqueológicas.

Não obstante, contextos de complexos palimpsestos como os observados entre
caçadores-coletores do Brasil Central (B U E N O , 2007; I S N A R D I S , 2004) indicam uma
intencionalidade na escolha de locais previamente habitados para a ocupação humana.
Seja como fonte de recursos líticos, como no contexto do Lajeado, TO (BUENO , 2007),
seja através de sobreposições e inter-relações entre pinturas rupestres, como
observado no estado de Minas Gerais (I SNARDIS , 2004), esses locais tornar-se-iam, assim,
referências de espaços culturais, independente da grande oferta de recursos
disponíveis em outros locais no entorno. Para entender esse cenário de intensa
reocupação, Bueno (2007) propõe uma indissociação entre razões práticas e simbólicas
na escolha dos locais de implantação.
Nesse trabalho proponho que repensemos porque as reocupações, mesmo descontínuas,
ocorrem com tanta frequência em territórios tão vastos e ricos em recursos. Sua
presença pode indicar uma escolha cultural e nos informar acerca das formas de
interação entre as distintas ocupações. Essa questão apresenta-se particularmente
importante para compreendermos as razões das escolhas dos locais para ocupação e
assim os próprios padrões de assentamento em dive rsos biomas brasileiros.
Confrontaremos dados arqueológicos com aqueles oriundos de um estudo
etnoarqueológico em um contexto insular da foz do rio Amazonas. A ilha Caviana
concentra um grande número de reocupações de sítios arqueológicos do período précolonial e colonial e ocupações atuais. O estudo entre ribeirinhos da ilha indica uma
busca preferencial por espaços previamente antropizados para construção de suas casas,
cemitérios e áreas de extração e cultivo, demonstrando uma forma de continuidade no
manejo de espécies vegetais e atribuindo uma ressignificação desses locais. Tais fatores
se mostraram como elementos importantes para a continuidade de uso desses locais e
podem nos trazer informações relevantes para a compreensão dos processes de
formação dos sítios arqueológicos.
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Reocupações na Terra Preta:
fertilidade ou antropização?
Sítios arqueológicos compostos por profundas camadas de terra preta antropogênica (TPA) são
comuns em toda a Amazônia. Como sabemos esse tipo de solo é constituído através do acréscimo
de material orgânico, provavelmente oriundo de vestígios vegetais resultantes da vida em
aldeia (NEVES et al., 2003; GLASER; WOODS, 2004). A intencionalidade ou não dessa formação é uma
questão ainda em aberto; os pesquisadores ora tendendo para uma formação “acidental”,
fruto da própria utilização e descarte de vestígios orgânicos no mesmo espaço em determinado
tempo (NEVES et al., 2003); ora “intencional”, apontando para a possibilidade dos grupos indígenas
terem acrescentado propositalmente vestígios orgânicos no solo. Independente dessa
intencionalidade inicial ou não na formação desses “artefatos arqueológicos” ou “ecofatos”,
uma vez formada a terra preta, podemos constatar a constante presença de reocupação nessas
áreas (MACHADO, 2005).
Porque esses locais foram constantemente reocupados? Alguns autores como Meggers (1996
[1971]) argumentariam que sua seleção estaria relacionada à escassez de recursos do entorno.
No entanto, estudos posteriores apontam para a capacidade do homem em lidar com a baixa
fertilidade dos solos amazônicos, através de plantios de ciclo curto em áreas de várzea e a
diversificação da dieta através de esforços complementares de busca de alimentos marcados
sazonalmente, como a pesca e o plantio no inverno e a caça e a coleta no verão, quando os
peixes são mais escassos e a várzea fica alagada (MORAN; 1990; NEVES 1995; HECKENBERGER; PETERSEN;
NEVES, 2001). Portanto, tal argumento não explica a escolha do mesmo local.
Uma hipótese que venho desenvolvendo a partir de um estudo etnoarqueológico na foz do
rio Amazonas aponta para a valorização da antropização prévia da paisagem na escolha dos
espaços de ocupação. Apresentaremos os dados obtidos em uma pesquisa entre populações
ribeirinhas da área do delta amazônico, no intuito de esboçar uma hipótese preliminar acerca
dessa recorrência de implantação de espaços habitacionais e de exploração de recursos e
sua implicação para a paisagem amazônica.

Ocupações e Reocupações na Ilha Caviana
Inserida na foz do rio Amazonas, entre o estado do Amapá e a extensa ilha de Marajó, a ilha
Caviana é um contexto insular peculiar, composto por um mosaico paisagístico constituído
de diversos micro ecossistemas em um espaço reduzido (Figura 1). Componentes paisagísticos
semelhantes aos encontrados na ilha de Marajó criam um cenário complexo, atualmente
habitado por populações ribeirinhas, vaqueiros e fazendeiros.

Figura 1. Mapa da ilha Caviana com implantação dos sítios arqueológicos e trajetória da pesquisa etnoarqueológica. Mapa: Marcos Brito.
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Os dados arqueológicos disponíveis para essa região são escassos, oriundos de pesquisas
realizadas por Nimuendaju, na década de 1920 (NIMUENDAJU, 2004) e de Meggers e Evans na
década de 1940 (MEGGERS; EVANS, 1957). No entanto, apesar da pouca quantidade de pesquisas
e principalmente de escavações sistemáticas pudemos constatar a presença de 20 sítios
arqueológicos cadastrados no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)
(Tabla 1), além de outros identificados pelos moradores da região.
O levantamento realizado por Nimuendaju (2004) privilegiou sítios localizados na porção
leste da ilha, mas sítios na porção central também foram identificados. Ao se deparar com a
variabilidade das cerâmicas entre as duas áreas, o antropólogo alemão atribuiu variações
temporais entre uma ocupação e outra. A porção leste, onde encontramos o teso do Rebordello
e do Bacabal, apresentava cerâmicas com policromia decorativa e antropomorfismos nas
urnas funerárias, indicativos para o autor de uma ocupação mais antiga. Já as cerâmicas
encontradas na parte central da ilha, menos elaboradas e com ausência de policromia como
técnica decorativa, foram relacionadas a ocupações mais recentes.
As pesquisas posteriores realizadas por Meggers e Evans (1957) visaram retornar aos sítios
previamente identificados por Nimuendaju e realizar novos levantamentos no local. No
entanto, os sítios considerados mais antigos não foram incorporados ao estudo. Os vestígios
cerâmicos encontrados pelo casal norte-americano foram classificados a partir das seguintes
fases arqueológicas, seguindo a metodologia pronapabiana (MEGGERS; EVANS, 1957) de seriação,
respectivamente da mais antiga para a mais recente: fase Mangueiras, Acauan e Aruã. A
mais recente, a fase Aruã, também encontrada no norte da ilha de Marajó e sudeste do
estado do Amapá (MEGGERS; EVANS, 1957), estaria relacionada ao momento do contato com os
europeus no período colonial. As cerâmicas Aruã estariam associadas a grupos indígenas
Arawak, como parte de um processo de dispersão desses grupos vindos do norte do Amapá
em direção a ilha de Marajó (MEGGERS; EVANS, 1957).
Distinto de diversos contextos da Amazônia, aqui os sítios arqueológicos não apresentam
terra preta antropogênica. O sedimento é arenoso, com variações de coloração entre brancobege e cinza, essa última, normalmente associada aos sítios arqueológicos. Apesar dessa
diferença de coloração nestes locais, não há indícios de aumento na fertilidade dos mesmos.
Os dados obtidos em uma etapa de levantamento realizada em 2006 indicam dois tipos de
sítios arqueológicos relacionados a ocupação indígena da ilha: os sítios-habitação, implantados
nos topos dos tesos, próximos a margem da ilha e dos igarapés; e os sítios-cemitérios, localizados
no fundo dos tesos e, portanto, mais distantes de fontes de água. Independente das inúmeras
variações possíveis na forma e tipo de sítio habitacional que os vestígios cerâmicos encontrados
possam estar associados, eles fazem um contraponto marcante com os vestígios identificados
como funerários. De um lado, encontramos fragmentos cerâmicos relacionados a potes de
pequeno e médio porte e fragmentos de assadores, entre uma grande diversidade de formas;
e de outro, grandes fragmentos de urnas funerárias associados a pratos rasos, tigelas e
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Caviana – PA (Registro IPHAN 2006).
Nº Cadastro
IPHAN

Sítio

Descrição

Resp. Registro

1

PA-CA-1

Teso das Igaçabas [C-1]

sítio cemitério

Meggers & Evans

2

PA-CA-2

Rebordello

sítio cemitério

Meggers & Evans

3

PA-CA-3

Porto Real [C-3]

-

Meggers & Evans;
Nimuendaju

PA-CA-4

AUSENTE NO CADASTRO

4

PA-CA-5

Moreira[C-5]

Leste do rio Pacajá

Meggers & Evans

5

PA-CA-6

Croatasal [C-6]

Rio Pacajá

Meggers & Evans

6

PA-CA-7

São Domingos [C-7]

Rio Pacajá

Meggers & Evans

7

PA-CA-8

Pacajá [C-8]

Rio Pacajá

Meggers & Evans;
Nimuendaju

8

PA-CA-9

Frei João [C-9]

Rio Apani

Meggers & Evans

9

PA-CA-10

São Bento [C-10]

Rio Apani

Meggers & Evans

10

PA-CA-11

Vaquejada de
São Sebastião [C-11]

-

Meggers & Evans

11

PA-CA-12

Condino [C-12]

500m de PA-CA-11

Meggers & Evans

12

PA-CA-13

Alto Piratuba [C-13]

Alto Piratuba,
Rio Piratuba, Goiabal

Meggers & Evans

13

PA-CA-14

Limãozinho [C-14]

Igarapé Limãozinho,
Rio Piratuba

Meggers & Evans

14

PA-CA-15

Patuá [C-15]

-

Meggers & Evans

15

PA-CA-X

Campo Redondo [C-X]

Rio Apani

Meggers & Evans;
Nimuendaju

16

PA-CA-X

Esperança [C-X]

Rio Paricá

Meggers & Evans;
Nimuendaju

17

PA-CA-X

Prainha [C-X]

Rebordelo

Meggers & Evans;
Nimuendaju

PA-CA-X

Pesqueiro [C-X]

Bacabal 1,
Igarapé Pesqueiro

Meggers & Evans;
Nimuendaju

PA-CA-X

Bacabal [C-X]

Rio Pracutuba

Meggers & Evans;
Nimuendaju

PA-CA-X

Teso dos Índios [C-X]

Rio Pacajá, Rio Paricá

Meggers & Evans

Tabela 1.
18
Sítios
Arqueológicos
localizados 19
na ilha Caviana,
cadastrados no
IPHAN até 2006. 20
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pequenos potes. Nesse último contexto, os vestígios arqueológicos de superfície, como os
fragmentos e urnas inteiras e as informações orais sobre os vestígios de ossos humanos e
contas de cerâmica, pedra, vidro e miçangas, nos levam a associá-lo a sítios-cemitérios.
Esses contextos revelam um padrão de assentamento claro: os sítios chamados de habitação
implantados em partes altas de tesos localizados na margem de igarapés e da ilha, e os
chamados cemitérios nas partes mais recuadas dos tesos. Ambos estão atualmente interligados
por caminhos, chamados localmente de estradas, e seu entorno mantido pelos moradores da
região através de uma constante limpeza da vegetação rasteira, arbustos e outras. Os sítios
arqueológicos relacionados a habitação apresentam uma alta diversidade de plantas
consideradas úteis pelos ribeirinhos, por fornecerem alimentos, matéria prima como madeira,
palha, tala entre outros, ou ainda por atraírem caça ou serem consideradas “belas”. Como
veremos mais adiante, tal seleção de plantas úteis também são encontradas no entorno das
casas atuais e identificadas na floresta como “sítios” antigos que servem como ilhas de recursos
para os moradores.
A escassez de escavações sistemáticas mais amplas na área associada a ausência de análises
espaciais e tecnológicas mais detalhadas na região não nos permitem corroborar ou refutar
os modelos de antiguidade ou dispersão da área. Mas o levantamento etnoarqueológico indica
não apenas a identificação dos sítios arqueológicos pelos atuais moradores, mas também seu
reconhecimento através das plantas presentes nos sítios. Uma vez reconhecidos esses locais
são reconcebidos como potenciais para futuras habitações e exploração de recursos.
As primeiras documentações etnohistóricas conhecidas para a região remontam ao início do
século XVI, quando dos relatos dos viajantes espanhóis e portugueses envolvidos em expedições
missionários ou políticas, relacionadas à posse das terras coloniais e descimento de indígenas
para mão-de-obra escrava. Os relatos históricos nos oferecem ricas descrições da ocupação
da região da foz dos amazonas. Ocupadas por grupos indígenas até o início do século XIX, a
ilha Caviana, assim como a maior parte da ilha de Marajó na época dos primeiros contatos,
estava ocupada por um grupo indígena denominado Aruã, falantes da língua Arawak. A
presença desse grupo na região é bastante marcante em decorrência dos constantes embates
entre esses grupos e os portugueses assentados em Belém. Os Aruã, como eram denominados,
eram grupos guerreiros que ao se associarem aos franceses e holandeses investiam contra o
governo português da região, rejeitando as violentas investidas portuguesas às ilhas em busca
de escravos indígenas. A dificuldade de ocupar o território nesses contextos insulares fica
aparente pelos contínuos fracassos em estabelecer missões na região. Segundo esses autores,
os Capuchinos foram os únicos a permanecer entre os Aruã, ocupando uma missão localizada
na Ilha de Marajó. Durante essa estadia esses frades teriam escrito sete obras entre gramáticas
e dicionários registrando a língua dos Aruã. No entanto, esse acervo foi perdido, e atualmente
a língua desse grupo é conhecida apenas através de um glossário feito por Ferreira Penna já
no século XIX.
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Segundo Nimuendaju (2004), há documentos de missionários que indicam uma grande aldeia
indígena no século XVIII no teso do Rebordello, porção leste da ilha. Na época o teso era
banhado pelo rio Pracutuba, no entanto atualmente a foz do rio secou deixando os tesos sem
água. Posteriormente a aldeia passou a abrigar uma pequena igreja, atualmente em ruínas,
mas ainda reconhecida no imaginário local.
A ilha Caviana é ocupada por populações ribeirinhas, vaqueiros e fazendeiros ligados
principalmente a fazendas de criação de búfalo. A região possui 90% de sua população
distribuída na zona rural e pertence ao Município de Chaves, cidade localizada no extremo
noroeste da ilha de Marajó no estado do Pará. A população total do município é de 15.345
habitantes, sendo que apenas 1.218 vivem na cidade de Chaves. Como a pecuária é uma
atividade que emprega poucos trabalhadores, as populações locais na sua maioria não estão
diretamente associadas ao trabalho nas fazendas, vivendo nas áreas de floresta, próximo às
margens dos rios e voltadas para sua própria atividade de subsistência, baseada na caça,
pesca, coleta e intenso manejo florestal, além de poucas áreas de plantio de ciclo curto. A
origem dessa população é majoritariamente local, sendo um híbrido de raízes indígenas,
europeias e africanas, próprio dos chamados “caboclos amazônicos”.
As atividades de manejo são de responsabilidade das mulheres, enquanto as atividades de
caça e pesca são predominantemente domínios masculinos. Além dessas atividades, observase a constante presença da produção de objetos para utilização na esfera doméstica tendo
como matérias-primas a argila, a palha, a tala, a madeira, entre outros. Artefatos como panelas
de barro, paneiros, peneiras, cestos e abanos são alguns dos exemplos de objetos que podem
ser encontrados no interior dessas habitações. Esses artefatos produzidos a partir de
tecnologias tradicionalmente atribuídas a grupos indígenas convivem com produtos
industrializados, tecendo um complexo cenário de continuidades e descontinuidades de
realidades muito distintas, fruto de uma história multifacetada de colonização na região.
O ambiente natural da ilha é composto por grandes campos alagados (Figura 2) entrecortados
por faixas de terra mais alta, recobertas por floresta (Figura 3), chamadas de tesos. Antes
localizados apenas no interior da ilha, esses campos se estendem hoje desde a parte central
(Ponta da Caridade) até sua extremidade leste (Ilha Nova), contornando toda a costa da ilha
na sua porção oriental. Resultados de uma sedimentação extremamente rápida e intensa do
rio Amazonas, essas áreas são chamadas localmente de “acrescidos”, remetendo-se à sua
rápida formação. Segundo fomos informados, a atividade é tão intensa que em cinco anos a
paisagem local é totalmente transformada, fechando os acessos aos igarapés e forçando os
moradores a se deslocarem para mais próximo da margem. Os “tesos” são distintos das
áreas de campo, consistindo em áreas mais elevadas cobertas por densa vegetação de floresta
com sedimento arenoso fino e de coloração branca a cinza. Os locais são indicados como os
mais antigos da ilha e a maior parte dos sítios arqueológicos levantados até então estão
localizados nessas áreas (Figura 1). Alguns moradores apontam para a formação artificial
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Figura 2.
Vista de campo
natural, Ponta
da Caridade,
ilha Caviana.
Foto: J. S.
Machado.

Figura 3.
Vista da mata,
Igarapé Taxipucu,
ilha Caviana.
Foto: J. S. Machado.

353
dessas estruturas. Tal hipótese é possível se tivermos em mente o contexto marajoara ao
lado, no entanto mais pesquisas arqueológicas na área se fazem necessárias para corroborar
tal hipótese. As populações ribeirinhas localizam-se no litoral da ilha ou nas margens de
igarapés que a cruzam, habitando em casas suspensas, as conhecidas palafitas, e locomovendose majoritariamente em canoas, barcos a motor ou, na época da seca, a cavalo ou em búfalos
(Figuras 4 e 5).
Os dados obtidos em uma etapa de levantamento, realizada em 2006, apontam para a alta
incidência de reocupações de sítios arqueológicos pré-coloniais, coloniais e contemporâneos.
Locais como o Teso da Prainha, do Bacabal, do Rebordello, rio Taxipucu e o teso do João Brás,
são apenas alguns exemplos de reocupações contemporâneas ou de um passado recente de
sítios arqueológicos datados de pelo menos os primeiros anos antes do contato (séc. XVI-XVII).
Os locais atualmente habitados por ribeirinhos apresentam vestígios arqueológicos em seu
substrato aparentemente atribuíveis a vestígios habitacionais. Além da recorrência das
reocupações, pudemos observar a coincidência entre as funções de sítios antigos com as
atividades históricas e contemporâneas de uso dos mesmos espaços. Assim, em, pelo menos,
4 sítios identificados, há uma convergência das atividades realizadas no mesmo espaço, desde
tempos pré-coloniais até o presente (Figura 6). Tal fato é surpreendente, tendo em vista a
descontinuidade histórica entre as comunidades ribeirinhas e os grupos indígenas que
habitaram a ilha, especialmente frente ao impacto inicial da colonização europeia.

Figura 4.
Casa João Brás,
ilha Caviana.
Foto: J. S. Machado.
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Figura 5.
Casa e Igreja
igarapé Taxipucu.
Foto: J.S.
Machado.

Figura 6.
Exemplo de
reocupação
de sítios
arqueológicos
por cemitério
histórico e atual.
Foto: J. S.
Machado.
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O ritmo de vida dos ribeirinhos:
as marés e as atividades cotidianas
Amanhece o dia e podemos ouvir o som da água envolvendo a casa.
– A Maré tá Grande. É Lançante. – Diz D. Tereza.
Ao mesmo tempo ouve-se o barulho de motores que logo vão passar em frente à cabeça do
trapiche. Não tarda muito, pode-se escutar o som das crianças se jogarem na água rasa que
banha os trapiches em frente as suas casas. A água traz sempre o movimento ao ambiente
doméstico, intensificando suas atividades de manutenção da casa e permitindo às pessoas que
tenham acesso ao mundo externo.
Os ribeirinhos moram em casas feitas de tábuas de madeira elevadas do solo e sustentadas por
esteios, as chamadas palafitas, que ocorrem ao longo de toda a Amazônia. As casas são construídas
no meio do rio, em áreas alagáveis, próximos as suas margens ou em áreas mais elevadas, em
barrancos às margens dos rios ou nos tesos. A marcada sazonalidade dos rios amazônicos é
acentuada no estuário devido à intensidade das marés do oceano Atlântico e as conhecidas
pororocas que se formam nesse encontro e impactam severamente as ilhas do delta amazônico.
Os tesos são formados por sedimentos arenosos recobertos por densa cobertura vegetal de médio
e grande porte, as chamadas “matas velhas” pelos ribeirinhos. Neles se localizam a grande maioria
dos sítios arqueológicos e alguns moradores acreditam que eles são resultado de uma construção
artificial indígena. A proximidade da água acarreta numa vulnerabilidade com relação às
variações das marés dos rios no entorno imediato de suas casas, passarelas e trapiches. Tal
vulnerabilidade não precisa ser entendida como uma forma de restrição, e de maneira alguma
como determinante de seus hábitos e formas de vida. O que vemos é a criação de uma relação
muito íntima dos ribeirinhos com a água, trazendo-a como mais um agente que possui sua própria
subjetividade. Isso se deve, pois, se por um lado as marés são cíclicas e, portanto seu ritmo conhecido
e constante, por outro esse conhecimento é apenas parcial, sendo que a maré nunca é totalmente
“confiável”, nunca é totalmente previsível. A água apresenta-se simultaneamente como um
parceiro que todos querem por perto, que os provê de alimento e higiene/limpeza, do mesmo
modo que representa o inesperado, o imprevisível e, por isso mesmo, um perigo constante. Sua
imprevisibilidade é constantemente afirmada pela intensidade da devastação trazida pela
pororoca, pelos recorrentes naufrágios em tempestades, pelos barrancos caídos, pela intensa
sedimentação que seca os rios mais profundos, pela formação de novas ilhas e terras, enfim pela
eterna e indecifrável transformação da ilha. A água e o homem constroem uma relação que para
que dure precisa ser constantemente renovada e preservada.
Moradores dos rios, os ribeirinhos estão sujeitos às variações na profundidade da água também
para se locomover. E isso implica nas atividades mais cotidianas, pois em grande parte das
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casas, durante a maré baixa não é possível sair de casa sem que a lama cubra metade de suas
pernas. Tendo em vista a grande distância das casas, visitar parentes e amigos, ir à cidade, ir
para uma roça distante ou qualquer outra atividade que não seja realizada no interior da
unidade doméstica ou mata velha próxima, exige uma maré cheia para que haja água
suficiente para os barcos boiarem e poderem ser conduzidos para seus destinos. A quantidade
de água necessária para que isso ocorra varia enormemente dependendo do tipo do barco.
Pequenas canoas de madeira, chamadas de cascos ou montarias, precisam de pouca água,
sendo a locomoção mais usada pelos ribeirinhos para pequenas viagens nas proximidades da
ilha. Já embarcações de pequeno a médio porte necessitam de mais água para se locomoverem.
Essas embarcações podem ser encontradas em algumas casas de ribeirinhos e são comumente
usadas para levar produtos para serem vendidos em Macapá, Chaves ou Afuá, assim como
para transportar passageiros para essas localidades. Na volta, o mesmo barco traz para a ilha
mercadorias industrializadas para serem compradas e consumidas na ilha. Embarcações de
médio a grande porte não foram encontradas entre os moradores, no entanto, podem ser
vistas passando no “mar”, levando e buscando gado das fazendas localizadas entre a porção
sul e sudeste da ilha. Essas limitações de locomoção conformam o ritmo das ações realizadas.
Todos se preparam para aproveitar a maré cheia, quando há um acúmulo de atividades
domésticas, econômicas e lúdicas.
Durante a seca, realizam-se as atividades de manutenção da unidade doméstica. Essas mais
uma vez, também são organizadas pelo regime das águas, agora da chuva. Lá, como em todo
o norte do país há apenas duas estações: o inverno e o verão. O inverno corresponde ao
período das chuvas que se inicia em janeiro e se estende até julho, dependendo do ano. O
verão é quando chove menos, de agosto a dezembro. As atividades externas são comumente
realizadas no verão. É nessa época que são roçados os terreiros (nome dado ao entorno das
casas, onde os ribeirinhos costumam ter árvores frutíferas ou outras árvores que utilizam de
diversas maneiras), os canteiros são tratados (como veremos mais adiante os canteiros
consistem em jardins suspensos onde se cultivam plantas ornamentais, remédios e temperos),
as casas e trapiches são construídos ou reparados, as roças são plantadas e colhidas (cultivos
de ciclo curto), a madeira é tirada, a pesca é intensificada, principalmente para venda, entre
outras atividades. Já as chuvas trazem consigo o recolhimento. Nesse momento, as famílias
se voltam para o interior de suas casas, pouco se visita os parentes ou se vai à cidade. O mato
cresce entre as árvores do terreiro, os canteiros ficam “feios” e “sujos”, as madeiras das
casas, barcos e trapiches apodrecem, o peixe se torna difícil. Na etapa de campo, realizada
entre julho e agosto de 2008 presenciei o fim do inverno, que segundo eles custou a acabar,
e o começo do verão. O entorno da casa ainda estava cheio de mato (vegetação rasteira que
cresce no terreiro e nos canteiros e considerada indesejável pelos moradores locais) e os
canteiros ainda não tinham sido limpos. A terra ainda estava encharcada e não se podia
plantar nada. As paredes ainda apresentavam aquele musgo verde, fruto da umidade do
inverno. Mas, com três dias de sol, sem chuva, os moradores já se animavam com o verão e
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as visitas de parentes se intensificaram. As pessoas estavam ansiosas para ver como as outras
estavam, saber dos casamentos e demais ocorridos durante o período do inverno.
Durante todo o tempo em que permaneci na ilha pude acompanhar os preparativos para a
chegada do verão, com o planejamento da limpeza dos terreiros, a compra de tábuas de
madeira para o reparo do trapiche, a compra de telhas e mais tábuas para a construção de
uma casa nova, a venda de porcos para a cidade, o final da temporada do açaí e da laranja
(ambos vendidos e consumidos), o retorno dos parentes da cidade e a redistribuição das
crianças nas casas de parentes com a volta às aulas. Essas atividades, de uma maneira ou de
outra, eram regidas com o fluxo das águas do inverno e do verão. A partir dela, que se
tomavam as decisões de quando e quanto de material construtivo comprar, quanto dos
produtos vender e quantos consumir, e também quando as crianças deveriam ir à aula (de
certa forma flexibilizando o calendário escolar oficial). Além dessa divisão das chuvas, as
ações revelavam-se em enorme sincronia com o ritmo das marés, assim, tudo tem seu tempo,
no tempo da lançante, da vazante ou até da morta. “A morta”, como dizem, é uma maré
muito baixa que mesmo no seu ápice, não chega a encher. Nesse período, que corresponde à
lua cheia, as atividades de deslocamento ou que dependem da maré (como encher água)
ficam paralisadas, pois a água fica longe e tão rasa que os barcos não chegam a boiar. Os
olhos um pouco preocupados de D. Tereza e a constante conversa sobre a intensidade da
“morta” naquele ano revelam o medo constante da ausência da água. A cada ano, mais
igarapés da ilha estão secando, os canais outrora profundos hoje mal comportam as
embarcações de médio porte. Como viver sem a água? Imediatamente nos vem a mente a
sede, ou seja, nossa principal preocupação é a água enquanto alimento para os moradores.
Nos esquecemos de todas as suas utilizações domésticas, principalmente com relação à limpeza
da casa e alimentos. Mas, nos esquecemos principalmente da sua grande influência na
conformação das vidas desses ribeirinhos. Seu trabalho, seu lazer, sua fé. Tudo é feito no
ritmo das marés. E sem as marés, como saber quando chegar e quando partir? Quando começar
e quando parar de trabalhar. Como ver os parentes? A ausência desse elemento estruturante
no eixo da vida ribeirinha traz insegurança a sua própria continuidade. Muitos preferem
partir para uma nova vida na cidade, ao invés de se adaptar a essa situação. Outros preferem
ir atrás da água, mudando-se constantemente para as cada vez mais distante das margens
da ilha. Poucos se aventuram a ficar numa terra seca. Sem água e quase sem gente. Essa
situação é um convite à reflexão do papel da água nessa sociedade. Ela oferece aos ribeirinhos
algo de constante, algo de seguro. Eles se fiam no conhecimento dos eventos da água para
poderem nela confiar, como aquela que sempre volta para trazê-los, para buscá-los, e
principalmente para mantê-los. Mas, para que essa relação de confiança possa existir, ela
precisa ser constantemente renovada. Ela não é dada por sua situação geográfica. Os
ribeirinhos não cansam de “reparar” a água, discutem suas variações diárias e sazonais; na
seca, conhecem seus caminhos. Nos seus cascos e barcos testam seus conhecimentos e
habilidades diariamente. O estreitamento dessa relação os concede o título de “marítimos”,
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brindados apenas àqueles que ficam dias embarcados e conhecem apenas as marés como
suas casas. Esses poucos homens da ilha, comerciantes ou pescadores, apenas visitam suas
casas “em terra” e muitos voltam para seus barcos para dormirem. Dessa intimidade com a
água, todos compartilham um pouco, mas a relação com cada indivíduo é particular. Cada
pessoa constrói a sua própria relação com a água e dela faz sua história de vida. É nesse
sentido que podemos afirmar a subjetividade da água, enquanto agente em uma relação
particular. Não entendemos a água como agente personificado, no sentido de
antropomorfizado, mas sim como agente natural possuidor de subjetividade, capaz de agir
de forma independente da vontade humana e que possui suas próprias escolhas. É capaz de
criar relações particulares com cada um, produzindo histórias particulares.
As diferenças de gênero no cotidiano ribeirinho são bastante acentuadas. Como vimos
anteriormente, as casas dos ribeirinhos são suspensas, e na cheia se tornam a única área
seca para circulação. Na seca, a terra subjacente fica exposta e enrijece, tornando-se possível
caminhar em sua superfície. O universo feminino é o universo doméstico. As mulheres pouco
saem de casa, mesmo para visitar parentes. Todas as suas atividades são realizadas nesse
universo, que é compreendido pelo terreiro (essa área sazonalmente alagada que é limpa
anualmente e onde seus moradores mantêm as árvores “manejadas”), o canteiro (canteiros
suspensos realizados em canoas velhas e tábuas), a casa, o trapiche e eventualmente passagens
que levam às casas vizinhas, no caso de mais de uma casa no local. As atividades das mulheres
são a manutenção da casa através da sua organização e limpeza, a limpeza das roupas, os
alimentos, seu processamento e cozimento, a criação e educação dos filhos, a criação dos
bichos domésticos e de animais para venda, a plantação e manutenção de plantas, o controle
do abastecimento da água, entre outras coisas. Os homens ficam encarregados de trazer os
alimentos externos como a caça, o peixe e as mercadorias vindas da cidade. Eles também
são os responsáveis pela manutenção física da propriedade, como a vigilância do terreno, os
reparos da casa e equipamentos domésticos de trabalho. Se possuírem equipamentos como
motores ou bombas de água, eles é que devem manuseá-los e mantê-los. A roçagem do
terreiro, assim como a derrubada de árvores para lenha ou produção de tábuas também é
uma atividade masculina. Esses são apenas alguns exemplos da divisão de trabalho exercida
na maior parte das casas que pude acompanhar. Focaremos nas particularidades dessa relação
na ilha Caviana: a relação dos homens e mulheres com a natureza.
Como vimos nos exemplos acima, as atribuições femininas estão muito mais voltadas para o
universo interno da casa, enquanto aos homens cabe a relação com o exterior. No caso dos
ribeirinhos, essa diferença passa também pela relação deles com a água. Para lidar com o
mundo externo esses moradores precisam navegar, precisam assim dominar, não apenas os
tempos das marés e suas variações sazonais, como seus caminhos. Essa é uma esfera masculina.
Apesar de desde muito cedo as mulheres aprenderem a nadar e remar nos cascos, algumas
até aprendendo a pilotar e manusear os barcos a motor, não vimos nenhuma mulher pilotando
os barcos a motor ou saindo sozinhas pelas águas. Frequentemente avistamos mulheres e
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crianças nos cascos, mas na maioria das vezes vão muito próximo das casas pegar o matapí,
ou alguma outra atividade próxima, como buscar alguma fruta em um local mais afastado do
terreno ou pescar. Mulheres são vistas em embarcações de médio porte a caminho das cidades,
ou em barcos de parentes ou em barcos “de linha”. Mas, nunca navegando. As mulheres não
são marítimas, mas elas também tecem seu cotidiano com o fio das marés.
Uma das atribuições das mulheres no contexto ribeirinho são as plantas (MURRIETA; WINKLERPRINS,
2006). As mulheres mantêm um canteiro com amostras de diversas espécies. Essas plantas
são remédios, temperos e enfeites. Não encontramos nenhuma casa que não tivesse seu
próprio canteiro, mesmo que muito pequeno. Eles são cuidados no verão, quando recebem
“terra boa” buscada em lugares altos e secos da ilha, adubo, como cascas de árvore e sementes
de açaí e são regadas diariamente. No começo do verão as mulheres tiram as pragas e ervas
daninhas que cobrem os canteiros durante o inverno, sendo utilizados o ano todo, já que os
canteiros são suspensos e de fácil acesso, mesmo durantes as cheias do inverno (Figura 6). É
nesse espaço que as mulheres testam algumas plantas, “batalham muito” nelas, como já ouvi
algumas mulheres falarem. Trazem mudas e sementes do mato e de casas de parentes e

Figura 6.
Vista de canteiro
suspenso, João
Brás, ilha Caviana.
Foto: J. S. Machado
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amigos e testam seu plantio no espaço doméstico. Uma vez “grelado”, como se referem às
mudas que efetivamente cresceram, elas passam as plantas para a terra. Primeiro em cercas
de madeira, que protegem as mudas e depois podem passar para várias partes do “terreiro”,
nome dado ao entorno imediato das casas (Figura 7).
Durante minha estadia na ilha, D. Tereza algumas vezes me acompanhou nas visitas a alguns
parentes, evento excepcional, segundo seu marido, que nos diz que Tereza quase não sai de
casa. Durante todas essas visitas, depois de uma conversa sobre como andam os parentes e
as marés e logo antes de irmos embora, D. Tereza sempre acabava perguntando como estavam
determinadas plantas, se tinham grelado e como ela fazia para cuidar. Às vezes contava de
alguma planta ou experiência de plantio particular em sua casa e, no final, sempre levava
uma muda para casa. Também já ouvi D. Tereza falar que tal planta era do S. Adolfo. Isso
porque ele trouxe uma muda que gostou muito, quando em alguma viagem viu na casa de
algum parente ou amigo. Trouxe para casa e D. Tereza plantou e cuidou. Assim vão se criando
histórias em torno de cada árvore do terreiro, que para nós de olhos pouco treinados parece
um quintal de árvores.

Figura 7.
Vista do terreiro,
no entorno da
casa, João Brás,
ilha Caviana. Foto:
J. S. Machado
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Manejo ambiental e a reocupação de sítios:
contínuos na construção da paisagem
Os terreiros têm um papel fundamental na vida doméstica do ribeirinho em Caviana, no
que se refere à economia familiar, já que a maioria não possui roça, vivendo da caça,
pesca, coleta e do consumo e venda das espécies manejadas e plantadas em seu terreiro.
Todas as casas ou núcleos de casas de parentes dividem um terreiro. Este consiste em
uma área limpa, repleta de palmeiras e árvores de médio e grande porte. A maioria das
espécies não são plantadas, elas são manejadas. Esse é o caso do açaí, por exemplo.
Palmeira que marca de forma particular as habitações na ilha. Os açaizeiros não são
plantados, apesar da grande quantidade de árvores encontradas no entorno das casas. O
que eles fazem é limpar seu entorno de outras árvores que “atrapalhariam” seu
desenvolvimento pleno, assim como vegetações rasteiras. Também é utilizado um sistema
de poda para tirar as palmeiras mais altas do que eles chamam de “rebolado”, isso é um
agrupamento de palmeiras. As árvores plantadas nos terreiros, normalmente vêm de
fora e passam por um período de adaptação nos canteiros das mulheres.
Quase todos os moradores que conheci conseguem nomear as árvores de seu terreiro,
atribuindo algum significado a elas, como de onde vieram, como foram parar lá, se dão
ou deram muito trabalho para cuidar. Também são conhecidas as árvores que já estavam
no terreiro antes deles se mudarem para lá. Essa informação torna-se importante se
tivermos em mente a relativa semelhança entre as espécies selecionadas para comporem
os terreiros, sejam eles em casas atualmente habitadas, seja em terreiros abandonados,
ou ainda no entorno de sítios arqueológicos. O levantamento preliminar do entorno dos
sítios arqueológicos parece corroborar nossa hipótese. Verificamos a presença das
mesmas espécies vegetais no entorno de diversos sítios arqueológicos e nos terreiros
das casas dos ribeirinhos. São desde palmeiras como açaí, muru-muru, babaçu, miriti,
pupunha, como diversas árvores de médio e grande portes, como cuieiras, castanheiras,
urucum, etc.
Quando perguntados se procuraram essas árvores para escolher o local de implantação de
suas casas, dizem que não. A resposta para a escolha então é: era um sítio bonito e limpo.
Analisemos essa resposta. O que é um sítio para eles? Um sítio aqui não corresponde a uma
categoria de delimitação espacial apenas, como um diminutivo de fazenda. Os sítios aqui
são identificados como as áreas limpas, com árvores frutíferas e outras bastante usadas
pelos ribeirinhos nos arredores das casas dos moradores. Vamos examinar o caso do João
Brás. O terreno de posse de S. Adolfo é enorme, compreendendo desde a margem direita
do rio Pocotó até quase o Turezinho. Não chamam toda essa área de sítio, sendo esse termo
usado somente para o entorno da casa. Porque esse local foi selecionado para a construção
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da casa? O local com terras altas é banhado apenas por um pequeno igarapé, e fica à beiramar, mas não apresenta nenhuma peculiaridade que não se encontre em outras áreas do
terreno. A escolha desse local, em particular, está relacionada à chamada “beleza” do sítio
formado ali, local onde já existia uma pequena casa do antigo morador. A beleza corresponde
então à concentração de árvores valorizadas, sejam elas frutíferas ou úteis para alguma
atividade cotidiana, como por fornecer sombra, tala para trançados, cuias para água, lenha,
alimento para os bichos, atrair caça ou pássaros, etc. Tal concentração de árvores valorizadas
pelos homens, assim como sua limpeza, isso é a constante retirada das plantas rasteiras,
seleção de espécies que crescem na área e poda seletiva das espécies já existentes, tornam
o espaço belo. A beleza está então associada não a uma beleza natural, mas sim a “natureza
cultural”, ou seja à antropização do local. Os homens buscam lugares de homens. No caso
do João Brás, que é recorrente em toda a Amazônia e no restante da ilha Caviana em
particular, o espaço atualmente ocupado pela família é também um sítio arqueológico,
datado de, pelo menos, o século XVII, podendo ser mais antigo.
A ideia de beleza, associada a uma intervenção humana anterior está relacionada com a
própria concepção de natureza dos ribeirinhos. As categorias utilizadas para nomear a
flora local são: “mata”, “mato” e “planta”. Planta se refere àquelas que efetivamente foram
plantadas pela ação humana direta. Mato se refere àquelas espécies vegetais que crescem
após um abandono temporário ou definitivo de uma área que sofreu intervenção humana
direta. Mata é um termo utilizado para denominar o coletivo “natural” da ilha, cuja
intervenção humana é atribuída miticamente por uma ancestralidade indígena
indeterminada ou a partir de uma associação com o mundo dos encantados, na figura da
“mãe da mata”. Podemos entender tais categorias a partir da proximidade ou distância em
relação ao homem.
Ancestral Indígena
Homem >

Planta

> Mato > Mata
Mundo dos Encantados

Beleza – conhecimento- domínio

>

Medo-Potencial-indomado

Da mata para a casa, as mulheres assumem o processo de transformação das espécies
vegetais em plantas. O processo se inicia com uma forma de domesticação das espécies
através de seu cultivo em canteiros elevados e terreiros no entorno das casas. Ali são
tratadas com adubos, água e prevenção de invasão de outras espécies em seu entorno
que possam prejudicar seu pleno desenvolvimento. Cada espécie exige cuidados distintos
para sua adequação ao novo ambiente. Se a “batalha” das mulheres com suas plantas é
bem sucedida, essas entram para uma etapa que poderíamos chamar de socialização. As
mudas e sementes de plantas bem adaptadas são trocadas pelas mulheres através de
uma rede de parentes próximos, vizinhos ou melhores amigos. Junto com as mudas é
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passado o conhecimento adquirido sobre seu cultivo. Se a troca é bem feita, a planta
passa novamente por um processo de adaptação com sua nova dona e assim por diante.
Essa rede de trocas acaba por povoar o entorno das casas, criando nichos de espécies
conhecidas e valorizadas. Após abandonadas, essas áreas servem como locais de busca
de recursos para seus antigos donos e familiares. A exclusividade do uso desses recursos
se estende até a memória de quem as plantou, o que ocorre aproximadamente até duas
gerações. Após esse período, o local, comumente chamado de “sítio”, passa a ser explorado
por todos os que o conhecem. É nesse processo que entram os sítios arqueológicos. De
uma localização conhecida, mas sem vínculo familiar direto com o plantio das espécies
de seu entorno, os sítios arqueológicos se tornam, junto com as casas recentes, mais as
abandonadas, ilhas de recursos para a população local. As áreas mais distantes são
exploradas durante as atividades de caça e pesca, fora da área do ambiente doméstico,
na busca de novas roças ou ainda como áreas potenciais de moradia.

O passado e o presente:
memória na construção da paisagem
O exemplo da recorrência das ocupações nos mesmos locais mencionados acima nos leva a
questões interessantes sobre a relação entre o passado e o presente na ilha Caviana. As
populações ribeirinhas foram vistas ora como um resultado da sociedade nacional moderna,
ora como os dos grupos indígenas. Nem um nem outro interstícios de categorias, resultado do
hibridismo da história da formação do Brasil.
Não queremos aqui traçar uma continuidade linear entre os grupos indígenas e as sociedades
ribeirinhas; continuidade que a gravidade do impacto da colonização portuguesa facilmente
ia silenciar. Continuidade não precisa se apresentar como a continuidade genética ou de
uma identidade fechada, mas sim como fios de conhecimento que podem ser tecidos de
formas diferentes por pessoas diferentes em tempos diferentes. Nesse sentido, podemos
pensar nas formas que os homens concebem sua relação com a natureza como uma forma
de continuidade, como uma história de longa duração. Apesar de ainda ser necessário
aprofundarmos essa ideia, talvez em Caviana as mulheres tenham com suas experiências
trazido a floresta para dentro de suas casas, domesticando-as e, assim, tornando-as belas.
Sua beleza marca os barrancos das ilhas e atraem os homens que novamente a visitam e a
enfeitam com seus conhecimentos antigos e novas vestes. Mata velha. Local de história,
local de memória. Cada uma de suas árvores tem nome, e nome de gente, gente que a
plantou, gente que limpou, gente que ali morou. A floresta mesmo, aquela virgem, todos
conhecem, ninguém a viu.
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