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A EXPROPRIAÇÃO TERRITORIAL E O COVID-19 
NO ALTO TAPAJÓS, PA

Bruna Cigaran da Rocha197

Rosamaria Santana Paes Loures198

Eu vou falar desta doença que está vindo, estamos os pajés pedindo 
apoio um para outro, para ajudar a tentar impedir que essa doença 
chegue até as nossas aldeias. Queria dizer, são quatro tipos de 
pássaros voando, já fiz o trabalho de pajelança e eles estão vindo 
muito rápido, um deles já está em Itaituba, eles são tipo um furacão 
e chega muito rápido. O pássaro voa como um trovão, cuspindo de 
cima. Se unirmos os pajés e se vocês têm fé que os pajés podem salvar 
as vidas, nós vamos conseguir 

(Pajé Munduruku, rio Cururu, abril de 2020). 

Introdução

Apresentamos considerações sobre a pandemia da Covid-19 e territórios 
tradicionalmente ocupados pelo povo Munduruku e pelos beiradeiros de 
Montanha e Mangabal, no médio e alto Tapajós199, Amazônia meridional. 
Oferecemos uma breve síntese da chegada de epidemias de “solo virgem” 
no rio Tapajós – algo intimamente relacionado ao processo de conquista e 
colonização euro-brasileira. Observamos fatores determinantes para propagar 
os contágios ou que agiram para resguardar os povos indígenas no passado 
que seguem relevantes hoje. Demonstramos a importância da segurança 
territorial para a preservação da vida – algo que antes foi proporcionado 

197. Professora de Arqueologia, PAA-ICS-UFOPA
198. Doutoranda em Antropologia Social, Departamento de Antropologia,UnB.
199. Doravante iremos nos referir a todo o trecho encachoeirado do rio Tapajós como “alto Tapajós”.
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pelas cachoeiras do rio Tapajós, mas que vem sendo erodido a partir do 
estabelecimento da presença missionária, com o avanço do garimpo, com a 
construção de rodovias, hidrelétricas e com a aceleração da grilagem (sendo 
estes elementos que frequentemente se articulam). A situação se agrava a 
partir de sinalizações e ações do poder público, estimulando novas invasões 
e projetos de mineração industrial. Ao fim, destacamos ações em defesa do 
território e de combate à Covid-19, assim como demandas sendo feitas ao 
Estado, evidenciando o grave risco que correm o povo Munduruku e os 
beiradeiros de Montanha e Mangabal, ainda mais por serem sociedades orais 
que têm em seus anciãos seu repositório de conhecimento. 

Os Munduruku e os beiradeiros do médio e alto Tapajós

Povo de língua Tupi que chegou a emprestar seu nome ao rio Tapajós, 
referido em 1817 pelo cronista Aires de Casal (1976) como “Mundurukânia,” 
uma vez que haviam se expandido do alto Tapajós e seus tributários e ocupado 
grandes áreas do baixo Tapajós e do baixo rio Madeira. Com a subsequente 
fragmentação deste território histórico, hoje o povo Munduruku se encontra 
distribuído em 16 Terras Indígenas (TIs) nos estados do Pará, Mato 
Grosso e Amazonas, resultantes de distintos os processos administrativos 
demarcatórios. Onze TIs estão localizadas no estado do Pará; três no Mato 
Grosso; e duas no Amazonas. A grande maioria da população Munduruku – 
ao menos 14 mil pessoas – se concentra no alto e médio Tapajós, em sete TIs 
situadas às margens do rio e de seus principais afluentes, como o Jamanxim, 
Juruena e Teles Pires. No alto Tapajós, no município de Jacareacanga, 
encontram-se as TIs Munduruku e Sai Cinza, ambas regularizadas. No médio 
Tapajós, nos municípios de Itaituba e Trairão, estão localizadas as Reservas 
Praia do Índio e Praia do Mangue, que se encontram hoje na periferia da 
cidade de Itaituba, bem como a TI Sawre Muybu (delimitada) e a TI Sawre 
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Bapim (com o Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação - 
RCID, em processo de elaboração pela Fundação Nacional do Índio – Funai). 
Importa acrescentar que, segundo relatos dados pelos Munduruku, há povos 
em isolamento voluntário na TI Sawre Muybu e na TI Munduruku, sendo 
que quatro referências são reconhecidas pela Funai e estão em processo de 
estudo.

A resistência indígena à exploração pelo trabalho de extração do 
látex no século XIX faria com que, a partir de ~1870, seringueiros do 
nordeste brasileiro fossem trazidos para trabalhar na extração gomífera 
acima das cachoeiras do Tapajós (TORRES, 2008), assim como em outras 
regiões amazônicas. Estes trabalhadores seriam duramente explorados pelos 
seringalistas, em sistemas de escravidão por dívida. Ao ocuparem territórios 
anteriormente indígenas, os seringueiros e povos indígenas eram inicialmente 
inimigos. Entretanto, casamentos – embora que, via de regra, forçados – 
com mulheres indígenas fariam com que esta nova sociedade que se formava 
adquirisse o conhecimento milenar sobre a floresta (TORRES, 2008). Seus 
descendentes são os beiradeiros e ribeirinhos que vivem no médio e alto 
Tapajós e que, a partir de 2013, formaram uma histórica aliança com o povo 
Munduruku contra os projetos de barramento no rio Tapajós. Os beiradeiros 
são denominados wuyḡuybuḡun pelos Munduruku (LOURES, 2017), por 
viverem como os índios, serem da floresta, mas não terem a mesma cultura 
– pois não se pintam ou falam a língua munduruku: os beiradeiros “têm a 
mesma orelha que nem nós, mas não entende que nem nós. Por isso não são 
todos iguais, são diferentes”.  Uma parte de seu território histórico foi incluído 
no Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) Montanha e Mangabal, 
situado na margem esquerda do alto Tapajós, no município de Itaituba, 
aproximadamente entre os KMs 170 e 240 da BR-230 (Transamazônica). 
O PAE, no qual vivem cerca de 100 famílias, foi implementado em 2013 
(e desde então é gerido) pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária - Incra.
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A invasão europeia e as “epidemias de solo virgem” no baixo Tapajós

Assim como no restante das Américas, a invasão europeia da Amazônia 
levou às chamadas “epidemias de solo virgem” (CROSBY, 1976), em que as 
populações indígenas foram expostas pela primeira vez a contágios trazidos 
por pessoas, animais e objetos do Velho Mundo – incluindo a varíola, 
sarampo, influenza, tuberculose, malária, dengue e febre amarela. É estimado 
que estas doenças teriam levado à perda de cerca de 90% da população 
indígena das Américas (CROSBY, 1976:293). Isto não teria ocorrido de 
forma uniforme, porém: diferentes reações indígenas ativas, localizações 
dos territórios, dietas, práticas sociais e grau de exposição a contatos com 
missionários e outros foram determinantes ao percurso seguido por cada 
epidemia (WHITEHEAD, 1993:289). 

Situada na confluência dos rios Amazonas e Tapajós, a atual cidade 
de Santarém teria sido um centro político pré-colombiano (ROOSEVELT, 
1993). A partir da invasão europeia da Amazônia, este importante polo 
teria agido como centro de dispersão de contágios até então desconhecidos, 
algo agravado ao se tornar entreposto para navios europeus que subiam 
e desciam o rio Amazonas no século XVII, levando pessoas infectadas a 
desembarcarem constantemente na cidade. Materiais arqueológicos indicam 
a existência de amplas redes de relações (GALLOIS, 2005) pré-colombianas 
que conectavam sociedades do baixo (e, em alguma medida, o médio) Tapajós 
(MARTINS, 2012; NIMUENDAJU, 2004; ROCHA, 2017; RODRIGUES, 
1875), nas quais circulavam pessoas e bens, assim como vírus e bactérias. 
Estas redes funcionaram para difundir infecções para além da presença física 
do homem branco. Há que se considerar que as infecções se estendiam 
“para fora até onde o agente e vetor da doença poderiam se espalhar, de 
transmissores intrusivos (brancos) à populações aborígenes” (COOK, 1955 
Apud: DOBYNS, 1966:411, tradução nossa). 
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A partir de 1665, Santarém se tornou base para as operações da 
Companhia de Jesus para a Amazônia meridional, levando o quadro a se 
deteriorar sensivelmente. Os jesuítas praticavam descimentos, trazendo 
aldeias inteiras para morar em aldeamentos: em 1719, foi estimado que os 
índios Tapajó, Arapium e “Corarienses” somavam “35 mil cristãos” em 
Santarém (CARVALHO, [1719] Apud. PORRO, 2012:771). Os aldeamentos 
eram locais “críticos em criar poços estáveis de reinfecção” (WHITEHEAD, 
1993:290). A falta de experiência em lidar com contágios significava que a 
quarentena dos doentes era raramente praticada (CROSBY, 1976:296). Os 
descimentos missionários não configuravam necessariamente um ‘caminho 
sem volta’, levando somente a processos de desterritorialização. Há relatos 
que dão conta de fugas e retornos aos territórios: em 1742, por exemplo, 
os “Jaguains” são mencionados como “sempre traidores,” pois “tendose 
principiado a aldeiar alguás vezes, nunca permaneceráo e sempre formaráo 
a buscar os seus matos” (BPE, CXV/2-15 ‘Breve Noticia do Rio Topajôs,’ 
fol. 51r, p. 6).200 

As “epidemias de solo virgem” teriam matado grandes números de 
pessoas entre 15-40 anos, o que levaria um “efeito cascata,” pois eram as 
principais responsáveis pela produção de alimentos, defesa e reprodução 
de suas comunidades (CROSBY, 1976:294). Este tipo de cenário teria um 
impacto duplamente fatal sobre bebês e crianças que, além de não possuírem 
anticorpos, poderiam ser negligenciados por adultos convalescentes e muitas 
vezes morriam ao não poder ser alimentados pelo leite materno (Ibid.:294).

A soma desses fatores desencadearia um colapso demográfico no 
baixo Tapajós no século após a chegada europeia, levando à desestruturação 
de sociedades indígenas complexas e consolidadas como os Tupinambá e 
Tapajó (MENÉNDEZ, 2006:282). O percurso histórico acima das cachoeiras 
do Tapajós seria outro, como veremos a seguir. 

200. Agradecemos ao Mark Harris por disponibilizar a transcrição do documento, realizada por Silvia 
Espelt Bombin e por Mark Harris.
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A proteção das cachoeiras

A bacia do rio Tapajós liga o Planalto Central brasileiro ao vale 
amazônico. O alto Tapajós é permeado por cachoeiras – feições paisagísticas 
que podem ser descritas como aglomerados de rochas que afloram do 
leito do rio, sendo estes locais de difícil navegação. O contato entre esta 
antiga formação geológica com a planície sedimentar amazônica ocorre 
nas proximidades da cidade de Itaituba. Os Munduruku têm enfatizado a 
importância das cachoeiras dos rios Tapajós e Teles Pires, que frequentemente 
abrigam lugares sagrados (POVO MUNDURUKU, 2013).

Esta fronteira geológica influenciou as trajetórias humanas desta 
região em sua longa história, inclusive com relação ao efeito de doenças 
(ROCHA, 2017). Formando uma barreira física entre sociedades indígenas 
que viviam rio acima e a emergente sociedade colonial no baixo Tapajós, as 
cachoeiras do rio Tapajós primeiro impediram e então retardaram o avanço 
da colonização portuguesa. A Companhia de Jesus não estabeleceu missões 
para além das cachoeiras (LEITE, 1943:365). 

A primeira navegação não-indígena da extensão completa do rio 
Tapajós ocorreu em 1742. Além de garantir os domínios portugueses 
perante os espanhóis, as incursões bandeirantes que vinham do Mato Grosso 
objetivavam 1) a busca pelo ouro e 2) o estabelecimento de uma rota que 
ligaria Cuiabá e Vila Bela a Belém (MENÉNDEZ, 1981/1982:298-299). 
Assim como acontece hoje, a principal pressão sobre territórios indígenas do 
alto Tapajós veio a partir do Mato Grosso. 

Não obstante, até 1816 não havia nenhuma vila colonial entre o rio 
Preto, tributário da margem direita do Arinos201 e Itaituba (MENÉNDEZ, 
1981/1982:306); mesmo em 1860, constituíam “um limite aos colonos, cujas 

201. O rio Arinos é afluente da margem direita do rio Juruena, que por sua vez é um dos formadores do 
rio Tapajós, fazendo fronteira entre os estados do Mato Grosso, Amazonas e Pará.
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casas se iniciam quase a vista delas. Umas seis léguas abaixo, na margem 
esquerda, está Itaituba, a primeira cidade e porto de comércio com os 
cuiabanos” (CHANDLESS, 1862:278, tradução nossa). Segundo Barbosa 
de Oliveira (2012), as cachoeiras do salto das Sete Quedas no baixo rio 
Teles Pires representavam uma verdadeira barreira geográfica tanto para o 
povo indígena Kaiabi, como para os navegantes da época; a tentativa de 
transpô-las levou ao falecimento do capitão Antônio Lourenço Telles Pires 
em 1890. Em 1895, o expedicionário Henri Coudreau (1897) considerou 
instransponível o salto das Sete Quedas.

Diferentes expedições naturalistas percorreram o Tapajós no século 
XIX. Normalmente conhecemos apenas o registro feito pelos homens 
europeus à frente destas viagens, mas os Munduruku mantiveram viva a 
lembrança de uma visita recebida em 1875: 

“Antonio Tocantins foi o primeiro branco. Deixava sal, facão, 
enxada, machado. Munduruku pegava as coisas e gostava. Aí 
pegou muita doença. O branco trouxe o sarampo e morreu muita 
gente. A gente ouvia essas histórias. Não tinha doença aqui antes 
do pariwat 202(branco) chegar. Ele trouxe a doença. Tem muita 
maloca abandonada no campo pela doença. Munduruku fica com 
raiva, fica muito triste. É por isso que o Munduruku queria tirar 
pariwat daqui.”203 

(HOMEM MUNDURUKU In: MELO; VILLANUEVA, 
2008:40).

202. Termo que designa “inimigo” e que com o tempo passa a referir aos “brancos,” “estrangeiros” (MUR-
PHY, 1958), mais especificamente “aquele que vem de longe, subindo o rio,” em oposição aos deywat, 
“aquele que vem do mato”, que seriam outros povos indígenas. Atualmente os Munduruku apontam para 
variações das noções para designar certas relações, sendo uns mais “pariwat” (inimigos) que outros (LOU-
RES, 2017).
203. Já em meados do século XX, vivendo junto aos Munduruku com sua esposa Yolanda, também antro-
póloga, Robert Murphy comentou que os Munduruku “estão bem cientes de que epidemias são contraídas 
a partir do contato com brancos. Por exemplo, quando eu ou minha esposa temos um resfriado, os Mun-
duruku evitavam manter proximidade conosco” (MURPHY, 1958:36, tradução nossa).
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A penetração dos territórios e as suas consequências sanitárias e 
ecológicas

O avanço da economia da borracha e da presença missionária para o alto 
Tapajós a partir da segunda metade do século XIX não apenas agiriam como 
agentes de transmissão constantes. Levaram também ao deslocamento de aldeias 
das áreas de campo para as beiras dos rios para facilitar o comércio com regatões. 
A missão Capuchinha de Bacabal foi estabelecida entre 1871 e 1883 às margens 
do alto Tapajós, capitaneada pelo Frei Pelino de Castrovalvas, concentrando 
cerca de 600 Munduruku (CASTROVALVAS, 2000; TOCANTINS, 1877). Esta 
concentração de grande número de pessoas em contato frequente com regatões, 
para quem se vendia borracha, teria feito com que a missão atuasse como centro 
dispersor de contágios. É possível que os primeiros seringueiros também fossem 
transmissores de contágios aos indígenas que viviam na região.

No século XX se estabelece a presença permanente de agentes 
externos no alto Tapajós. Inicialmente, isto ocorre a partir da interiorização 
da missão São Francisco do Cururu, da Ordem Franciscana, nos afluentes 
do alto Tapajós em 1911. A intensificação da demanda pelo látex durante 
a Segunda Guerra Mundial também elevaria a circulação de comerciantes. 
O deslocamento de aldeias de áreas de campo (savana) para as margens de 
rios em reação a estes dois elementos aumentou a exposição a mosquitos 
transmissores de dengue e malária que se encontram próximos a esses 
cursos d’água (MURPHY, 1958). Segundo Francisco Manhuary Munduruku, 
entrevistado por Jair Boro Munduruku, os franciscanos subiram os rios 

“...Cururú, Kabitutu e das Tropas e convidaram eles para viver nas 
margens desses rios.  A primeira missão franciscana foi construída 
na aldeia Kapikpik204 no rio Cururú. O contato com os brancos 

204. Kapikpik significa “aquilo que causa ou gera trabalho” em munduruku (Honésio Dace, comunicação 
pessoal, maio 2020) – talvez seja sintomático que este seja o nome dado à aldeia da missão franciscana.
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trouxe muitas doenças para os Wuy juyūyū [Munduruku], como 
catapora. Muitas crianças e velhos morreram... Essas mortes 
fizeram com que muitos Wuy juyūyū [Munduruku] decidissem 
voltar para os campos” (MUNDURUKU, 2019:30). 

Em um segundo momento, o garimpo representa uma outra ordem de 
interferência territorial. Embora que a busca pelo ouro já fosse um objetivo de 
bandeirantes que desceram o Tapajós no século XVIII, jazidas de ouro foram 
encontradas no rio das Tropas por Wilson Pinheiro só em 1958. Os primeiros 
garimpeiros da bacia do Tapajós eram seringueiros (TORRES; GUERRERO 
DOBLAS, 2012); posteriormente se juntariam a eles pessoas chegadas do sul 
do Pará e de outras regiões do país. Burkhalter (1982) registrou atividades 
garimpeiras em territórios Munduruku entre as décadas de 1970-80, quando 
era principalmente realizado por meio de atividades manuais. Neste momento, 
uma epidemia de sarampo matou grande número de pessoas; casos de malária 
também proliferaram exponencialmente (RODRIGUES, 1994). 

Desde então as tecnologias, investimentos e desmatamento associados 
ao garimpo alteraram o quadro absolutamente. O desmatamento traz o pH 
ácido da floresta não degradada para próximo ao neutro, favorecendo a 
proliferação do vetor da malária, o mosquito Anopheles, que para a região 
amazônica chegou a um pico em 1999, com controle a partir de 2005 e retorno 
do crescimento de casos em mais de 50% nos últimos dois anos (COLÓN; 
BOAVENTURA; JENNINGS, 2020). Em 2012, era estimado que dos cerca 
de 110 mil garimpeiros trabalhando na Amazônia, mais da metade estavam 
em atividade na bacia do Tapajós (BORGES, 2012). Hoje o garimpo ilegal – 
tanto em Montanha e Mangabal quanto nos territórios Munduruku – procede 
de forma descontrolada com o uso de maquinários industriais205 como dragas 

205. Em novembro de 2012, na TI Kayabi, Rio Teles Pires, o Governo Federal deflagrou a polêmica e trágica 
Operação Eldorado, anunciada como um esforço de combate à garimpagem irregular em defesa do meio 
ambiente. A invasão da aldeia Teles Pires teve como principal saldo 19 indígenas feridos e o assassinato da 
uma liderança, Adenilson Kirixi Munduruku, com três tiros na perna e um na cabeça. A destruição da balsa 
estacionada diante a aldeia Teles Pires levou ao
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escariantes que perfuram o leito do rio e retroescavadeiras (PCs), causando 
impactos irreversíveis ao solo, à qualidade das águas dos rios e igarapés, 
gerando paisagens degradadas e focos de desmatamento. Em 2019 a TI 
Munduruku foi considerada a sexta TI com maior desmatamento acumulado 
do Brasil (DANTAS 2019; PRODES-INPE, 2019), desmatamento este que 
se relaciona diretamente com o avanço do garimpo ilegal. Dados do Instituto 
do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) registram que em 
abril de 2020, a TI Munduruku figurou como a TI mais desmatada do país 
(FONSECA et al., 2020).

No atual cenário de pandemia, a falta de controle sobre a circulação 
de pessoas envolvidas com o garimpo apresenta gravíssimo risco para 
a disseminação do SARS-CoV-2, algo que é piorado pelo aumento da 
disseminação de malária e dengue (favorecidas pelas paisagens degradadas, 
como grandes poços de água parada), da violência associada e pela destruição 
e poluição dos rios e fontes de alimentação aquáticas e pelo acúmulo de 
mercúrio na cadeia alimentar. Proposto pelo presidente Jair Bolsonaro, o 
Projeto de Lei 191/2020 pretende legalizar mineração em terras indígenas e 
já age para intensificar essas atividades depredatórias206. 

A abertura das rodovias BR-230 (Rodovia Transamazônica) e BR-
163 (trecho Cuiabá-Santarém) pelo regime militar conseguiria perfurar 
de vez a barreira representada pelas cachoeiras do Tapajós, iniciando um 
processo de invasões territoriais que seguem se agravando (OLIVEIRA, 
2005), se aproveitando da existência de grandes porções de terras devolutas 
na região (TORRES, 2005; 2018; TORRES; DOBLAS; ALARCON, 2017). 
O mecanismo do “fato consumado” tem sido repetidamente empregado 
e recompensado pelo Estado: invasões de terras públicas têm sido 

206. À espera de mudanças legislativas, diferentes mineradoras já entraram com processos de autorização 
de prospecção mineral e de concessão para lavra de diferentes minérios na bacia do Tapajós, inclusive em 
áreas de TI e Unidades de Conservação (UCs) (ALARCON; GUERRERO; TORRES, 2016:64). A TI Sawre 
Muybu é objeto de 14% de todas os requerimentos que passam por terras indígenas na Amazônia com 97 
processos visando a extração de ouro, cobre, diamante, cassiterita e até a extração de cascalho (ANJOS et 
al., 2020).
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incentivadas em anos recentes pelo Estado a partir do Programa Terra Legal 
de 2009, da lei 13.465/17 e agora da MP910/2019, transformada em PL 
2633/2020 (BRUM, 2020; CUNHA, 2017). A invasão de TIs em processo 
de reconhecimento está sendo recompensada pelo governo Bolsonaro, 
especialmente com a publicação da Instrução Normativa (IN) Nº 9/2020 da 
Funai que autoriza a certificação de terras privadas em áreas indígenas não 
homologadas (FONSECA; OLIVEIRA, 2020).

Outro vetor de penetração do alto Tapajós são os projetos hidrelétricos 
levados adiante pelo Programa de Aceleração do Crescimento - PAC a partir 
da década de 2010 (ALARCON; MILLIKAN; TORRES, 2016). Além de 
garantir a geração de energia para projetos minerários em larga escala, estes 
projetos se articulavam com o projeto de instalação da Hidrovia Tapajós-
Teles Pires. Graças em grande parte à resistência do povo Munduruku e dos 
beiradeiros, as hidrelétricas do rio Tapajós não foram construídas. Porém, no 
rio Teles Pires, quatro barramentos foram adiante: São Manoel, Teles Pires, 
Sinop e Colíder. A construção da Usina de Teles Pires em 2013 dinamitou 
Karobixexe, localizado nas proximidades das cachoeiras do salto de Sete 
Quedas. Considerado o ‘céu’ dos Munduruku, para onde vão os espíritos 
dos mortos – “a aldeia dos espíritos” – Karobixexe é um Ipi Cekay’Piat (lugar 
sagrado ou aquele que não se deve mexer): “é o lugar onde os mortos 
estão vivendo, o céu dos mortos, ou seja, o mundo dos vivos, o reino dos 
mortos”207. Para os Munduruku, esta destruição trouxe um novo ciclo de 
doenças e mortes. Destruir Karobixexe levou a um grave desequilíbrio entre o 
povo e seus antepassados.

Ainda como consequência dos planos de barramento, a Reserva 
Extrativista (Resex) Montanha e Mangabal não foi criada (segundo a então 
ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, a Resex atrapalharia a construção 

207. Registra a carta Munduruku publicada na jornada de lutas de 2013. (Cf: Disponível em: https://pib.
socioambiental.org/files/file/PIB_verbetes/munduruku/carta_lugares_munduruku.pdf.) Acesso em de-
zembro de 2019.
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das barragens; o Presidente Lula acatou o argumento)208: o território dos 
beiradeiros seria posteriormente reconhecido como PAE, modalidade que 
oferece menor proteção territorial em comparação à Resex. A inconclusão 
do processo de demarcação da TI Sawre Muybu também está diretamente 
relacionada ao projeto de barrar o rio Tapajós, conforme admitido pela 
presidente da Funai à época, Maria Augusta Assirati, em reunião registrada 
por representantes Munduruku209. Hoje, estes territórios se encontram 
grandemente fragilizados diante de invasões – que contam, mais do que 
nunca, com incentivos oficiais. 

Prevista para licitação, a ferrovia EF-170, conhecida como 
“Ferrogrão,” prevê escoar até 20 milhões de toneladas de grãos do Mato 
Grosso pelos portos no rio Tapajós e Amazonas (ANGELO, 2019). É 
calculado que o projeto – que, conforme lembraram os próprios Munduruku 
(ASSOCIAÇÃO PARIRI, 2018) e beiradeiros, ainda não realizou a Consulta 
Livre, Prévia e Informada (CLPI), pactuada pela Convenção 169 da 
Organização Internacional do Trabalho - OTI, da qual o Brasil é signatário 
–  e nem o licenciamento ambiental, aumentaria a demanda por terras e o 
desmatamento em 2.043 km2, em estimativa conservadora (ARAÚJO et al., 
2020). 

Por fim, missionários evangélicos têm representado um vetor de 
transmissão direta de Covid-19. Adentrando os territórios Munduruku no 
alto Tapajós nas últimas décadas, pastores evangélicos têm ganhado espaço e 
chegaram a tentar proibir os Munduruku de se tratarem com pajés (Aloizio 
Ikopi In: MUNDURUKU, 2019:32).210 A relação entre diferentes igrejas 
evangélicas com interesses econômicos que são contrários à autonomia e 
integridade territorial Munduruku, como o garimpo industrial, vem sendo 

208. Nota técnica publicada pelo Departamento de Planejamento Energético, em 5 de dezembro de 2007, 
anexada ao Aviso n. 260 – Casa Civil, de 16/04/2008.
209. Ver registro em: https://movimentoiperegayu.wordpress.com/2014/11/26/funai-admite-pressao-e-
condiciona-demarcacao-deti-a-hidreletrica/
210. Ao menos no rio das Tropas, afluente da margem direita do alto Tapajós, esta interdição teria deixado 
de ser observada.
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observado e causa grande preocupação211. Em semanas recentes, um pastor 
evangélico baseado na Vila de Pimental (localizada rio abaixo, na margem 
direita do rio) tem realizado cultos em Montanha e Mangabal, na comunidade 
da Vilinha. Além de gerar uma aglomeração na hora do culto, há uma chance 
do próprio pastor ser um agente transmissor de SARS-CoV-2 já que a Vila 
de Pimental é consideravelmente maior, com trânsito frequente de pessoas 
para Itaituba e Trairão.

Ações em defesa do território

O Movimento Ipereğ Ayũ 212foi fundado em 2012 no contexto de 
violência dos grandes projetos econômicos que ameaçam o território 
Munduruku e é estruturado a partir de um processo de recriação cultural, 
inspirado em uma retomada de elementos da cosmologia e das tradições 
Munduruku, como o grupo de guerreiros liderado por Karodaybi213. Este 
grande guerreiro Munduruku escolheu os cinco mais hábeis guerreiros para 
sua proteção: Pukorao Pik Pik, Pusuru Kao, Waremucu Pak Pak, Surup Surup e 
Wakoborũn (LOURES, 2017). Como o mito, o movimento se organiza em 
cinco grupos, cada qual associado ao nome de um dos guerreiros de Karodaybi, 
sendo Wakoborũn formado exclusivamente por mulheres guerreiras. Em cada 

211. Após uma sequência de manifestações do povo Munduruku em 2019 contra a regularização da mi-
neração em Terras Indígenas (POVO MUNDURUKU, 2019b), ao se depararem com o posicionamento 
contrário aos protestos pela parte de missionários e pastores evangélicos que circulam pelo território ou 
que convivem com os Munduruku, caciques e lideranças exigiram que as decisões dos anciãos e a cultura 
do povo Munduruku sejam respeitadas.
212. “Ipereğ Ayũ”, na língua Munduruku, pode ser traduzido como “o povo que sabe se defender,” ou que 
“não é fácil de enganar,” que “não é fácil de pegar”. Em sua acepção original, o termo pode ser atribuído a 
uma pessoa, adjetivando-a: quem é Ipereğ Ayũ possui uma incrível habilidade e um poder de questionar e 
não cair em armadilhas.
Essa habilidade ajuda a debater e discordar em determinadas ocasiões e, até mesmo, “negociar sem in-
timidar-se” em situações de conflito. É uma pessoa que “tem sorte” e, por isso, “não vai ser pego nunca” 
(LOURES, 2018).
213. Guerreiro mítico que o movimento de resistência tomou por inspiração por ser o grande cortador de 
cabeças e que jamais perdeu uma guerra. Nas ações de autodemarcação e nas placas de vigilância e fiscali-
zação do território ocorridas no alto e médio Tapajós entre 2014 e 2019, ele aparece desenhado segurando 
como um troféu: a cabeça de um inimigo.
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um deles há um pajé na linha de frente, que “conserva o sagrado forte” para 
acompanhar o grupo. Sua importância vai da proteção espiritual que invoca 
aos guerreiros, ao uso de suas duas visões, que permitem ver para além do 
plano material. Os pajés são capazes de se comunicarem com espíritos dos 
antepassados e preveem o que está por vir e o que pode lhes afetar. E, por 
apontar caminhos, são consultados nos diversos momentos e contextos do 
movimento.

Devido à morosidade no processo de reconhecimento oficial pelo 
Estado, no ano de 2014 teve início a autodemarcação da TI Sawre Muybu, 
conhecida também como Dace Kapap Eïpi. Esta foi a forma encontrada 
de pressionar o poder público a reconhecer o território; de familiarizar os 
jovens com ele e educá-los no processo de luta; de chamar a atenção para as 
invasões que estavam ocorrendo – e de expulsar os invasores. Madeireiros, 
palmiteiros, garimpeiros e fazendeiros foram encontrados em cada etapa. 
Em 2019, foram percorridos cerca de 100km (POVO MUNDURUKU, 
2019a) que levou à abertura de uma nova aldeia: Karo Ebak. Representantes 
dos beiradeiros de Montanha e Mangabal participaram de todas as etapas, 
concretizando assim a aliança entre esses povos da floresta. Outras ações 
também foram realizadas pelo movimento de resistência Munduruku Ipereğ 
Ayũ para expulsar garimpeiros dos territórios Munduruku no alto Tapajós 
em 2014 e, novamente, em 2018, contando ainda com a Associação das 
Mulheres Munduruku Wakoborũn (MOVIMENTO IPEREĞ AYŨ 2018a; 
MOVIMENTO IPEREĞ AYŨ; ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES 
MUNDURUKU WAKOBORŨN, 2018). A partir dessas diferentes ações, 
Kabaiwun Munduruku, Alessandra Korap Munduruku e Juarez Saw 
Munduruku passaram a sofrer ameaças de morte.

O movimento xamânico tem aumentado em relevância nos 
enfrentamentos atuais. Junto com as guerreiras e guerreiros, os pajés puxam 
rituais, como ocorreu na visita conjunta com o movimento de resistência 
às urnas funerárias (itiğ’a) retiradas e colocadas no Museu em Alta Floresta 
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- MT no contexto do licenciamento ambiental relacionado à construção da 
barragem de Teles Pires (ROCHA, 2020). Roças para plantio de mandioca 
foram feitas para alimentar os espíritos; os pajés que mantêm relações com 
esses espíritos passam a identificar as consequências das terríveis ações dos 
pariwat ao mundo – dos vivos e dos mortos – Munduruku. Ao “permitirem” 
a destruição de lugares sagrados, os Munduruku têm sofrido retaliações dos 
espíritos.

Figura 01: Com apoio dos povos indígenas Munduruku, Katxuyana e Xerew, os beiradeiros 
de Montanha e Mangabal iniciaram o processo de autodemarcação de seu território, nov. 2017. 

Foto: Victor Alcantara e Silva.

Após a grande luta contra grileiros que tentaram os expulsar 
violentamente de sua terra (TORRES, 2008) e pela criação de uma Resex, em 
anos recentes os beiradeiros de Montanha e Mangabal também têm realizado 
a autodemarcação de seu território (MOREIRA; BRANFORD, 2017)214. Com 
214. https://www.bbc.com/portuguese/brasil-42374840
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ajuda do povo Munduruku e de outros povos da floresta (Figura 01), entre 
2017 e 2018 ocorreram quatro etapas, em que foram percorridos os 72km 
do perímetro do território. Os principais objetivos da autodemarcação de 
Montanha e Mangabal foram defender o PAE de invasores que exploram 
madeira, palmito e ouro (Figura 02); tornar visíveis para moradores, vizinhos 
e invasores os limites do PAE; reconhecer os laços culturais e territoriais entre 
os beiradeiros e seus aliados indígenas; e pressionar por uma posição mais ativa 
do Incra em sua política de reforma agrária. Como resultado dessas ações, duas 
lideranças, Ageu Lobo Pereira e Francisco Firmino da Silva (ou Chico Caititú), 
passaram a sofrer ameaças de morte e uma emboscada215; ambos tiveram que 
se exilar do próprio território. Houve, ainda, uma retomada da grilagem dentro 
do PAE, havendo hoje sobreposição de registros de Cadastro Ambiental Rural 
(CAR), algo denunciado ao Ministério Público Federal (MPF) em novembro 
de 2019. O principal articulador da grilagem em Montanha e Mangabal agora 
é pré-candidato à prefeitura de Itaituba. 

Figura 02: Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) Montanha e Mangabal. Elaboração: 
Arthur Serra Massuda, ago. 2018.

215. O Movimento Ipereğ Ayũ escreveria uma carta de apoio aos beiradeiros de Montanha e Mangabal 
devido a estas ameaças (MOVIMENTO IPEREĞ AYŨ, 2018b).
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Figura 03: Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) Montanha e Mangabal. Elaboração: 
Arthur Serra Massuda, ago. 2018.: 

O combate à Covid-19: ações autônomas e cobranças ao Estado

A adoção das medidas de combate à Covid-19 nos territórios 
Munduruku e beiradeiro vêm sendo realizadas de forma autônoma, ainda 
sem amparo do Estado (a não ser o apoio do Distrito Sanitário Especial 
Indígena - Dsei Tapajós no caso das aldeias Munduruku). 

Com relação ao povo Munduruku, as ações ocorrem em estreito diálogo 
com os pajés: perante doenças e antes de realizar exames laboratoriais, sempre 
preferem se consultar com eles, pois como explica Honésio Dace Munduruku 
(2016), o diagnóstico dos xamãs normalmente é mais relevante. Além do 
conhecimento dos remédios tradicionais, suas recomendações vão para além 
do plano físico-material, fazendo referência também às doenças projetadas pela 
“força do sobrenatural,” conectando a atualidade com seus mitos. A articulação 
com os pajés tem sido intermediada pelas associações representativas do povo 
que também elaboraram comunicados acerca da proibição da circulação de 
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não-indígenas nas aldeias Munduruku. Denúncias ao MPF, Defensoria Pública 
da União (DPU) e Funai também estão sendo realizadas. Dentre os pontos 
elencados, salientamos o aumento de invasões de madeireiros e garimpeiros na 
TI Sawre Muybu em 2020; a dificuldade de controlar acessos fluviais e aéreos 
pelos invasores; a presença das Reservas Praia do Índio e Praia do Mangue em 
Itaituba, onde mortes por Covid-19 já foram confirmadas; o grande número 
de Munduruku que habita a cidade de Jacareacanga. A Associação Wakoborũn 
está buscando formas de transmitir às aldeias informações sobre a pandemia 
do COVID-19 na língua munduruku, de forma impressa ou pelo aplicativo 
WhatsApp (Figura 03). Com a participação de pajés e agentes de saúde 
indígenas, realizaram ainda uma expedição de saúde: Acewewekuk (vamos tomar 
conta um do outro). Barreiras têm sido erguidas nos rios Kabitutu, Cururu e rio 
das Tropas para coibirem a entrada dos pariwat, enquanto avisos foram colocados 
nas entradas das aldeias Praia do Índio e Praia do Mangue (Figura 04).

Figura 04: Informativos traduzidos para língua munduruku, maio 2020. Foto: Jair Boro 
Munduruku
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A falta de acesso ao ensino básico para além da 4a série (TORRES; 
NEPOMUCENO, 2011), a carência de alternativas econômicas e de um 
atendimento básico de saúde são fatores que levaram à expropriação de 
muitos beiradeiros de Montanha e Mangabal, que se viram obrigados a 
residirem em Itaituba. Devido ao avanço da pandemia, algumas famílias estão 
retornando ao território. Uma ação recente tem buscado fornecer meios para 
auxiliar essas famílias em seu retorno, com distribuição de materiais de pesca 
para o preparo das roças, e de comunicação. 

Com base nos apontamentos colocados pelas associações 
Munduruku216, é mais urgente do que nunca que os órgãos competentes 
fiscalizem os limites das sete Terras Indígenas Munduruku do alto e médio 
Tapajós e do PAE Montanha e Mangabal, que equipes de saúde visitem todas 
as comunidades de Montanha e Mangabal e equipes do Dsei Tapajós visitem 
todas as aldeias Munduruku no médio e alto Tapajós para fornecer orientações 
sobre medidas preventivas; que as cidades de Jacareacanga e Itaituba 
instituam barreiras sanitárias e que sejam estabelecidos locais seguros para a 
quarentena de indígenas que pretendem retornar às aldeias, abastecidos com 
gêneros alimentícios, testes rápidos, medicações e equipamentos sanitários e 
contando com a presença de profissionais de saúde. 

Considerações Finais

Em menos de um mês, dez Munduruku do alto e médio Tapajós 
foram mortos pela Covid-19, sendo nove deles anciãos: Jerônimo Manhuary 
(86 anos) em 10 de maio; Angélico Yori (76 anos) em 22 de maio; Raimundo 
Dace (70 anos) em 26 de maio; Vicente Saw (71 anos) em 01 de junho; 
Amâncio Ikõ (60 anos) em 02 de junho, Acelino Dace (77 anos) em 03 de 

216. Ofício 1/2020 da Associação Wakoborũn ao Coordenador da 6ª Câmera do MPF, Antônio Carlos 
Bigonha, com anexos; Plano de prevenção e combate ao Coronavírus no território Munduruku enviado 
ao MPF, MPE, DPU, DSEI-Tapajós, Funai e Frente Parlamentar Indígena.
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junho; Francidalva Saw (40 anos) em 4 de junho; Martinho Borõ (77 anos) 
e Benedito Karo (70 anos) em 4 de junho e Bernardo Akay (62 anos) em 05 
de junho. 

A morte destes anciãos Munduruku vai muito além da tragédia local e 
familiar. Como destacado em uma carta das Associações Wakoborũn, Pariri, 
Dace e Wuyxaximã (2020): “Também nos preocupamos com a perda da 
nossa história, guardada e transmitida por nossos velhos, sábios e pajés, para 
quem o vírus é muito mais perigoso.” Tanto o povo Munduruku quanto os 
beiradeiros de Montanha e Mangabal são grupos sociais que transmitem sua 
história e conhecimento oralmente, tendo em seus anciãos suas “bibliotecas,” 
conforme explicou o grande historiador oral malinês Amadou Hampaté 
Bâ. Os anciãos dessas comunidades representam seus repositórios de 
conhecimento sobre o território, a história do grupo, a fabricação de objetos 
e alimentos específicos, dentre outros217. Muitos desses conhecimentos estão 
alicerçados em marcos da paisagem – marcos que têm sido destruídos, ou 
estão ameaçados, pelo avanço do capitalismo para dentro dos territórios 
(ROCHA, 2017; 2020; TORRES, 2014). Com pouco acesso a serviços 
básicos de saúde, os anciãos beiradeiros e Munduruku que integram um dos 
principais grupos de risco, estão ameaçados. Na ausência de equipamentos 
médicos para todos, basear a escolha sobre quem vive e quem morre sobre 
parâmetros de idade, como tem sido discutido em contextos urbanos, 
ignora esta questão. As consequências de cada morte de um ancião – que 
sequer pode ser velada de maneira culturalmente apropriada – poderá levar à 
profunda desestruturação destas sociedades. 

A precariedade do sistema de saúde regional causa profunda 
preocupação. Em Itaituba existem poucos leitos de UTI com respiradores, 
enquanto Jacareacanga não possui nenhum. O Dsei do Tapajós não está 

217. Sobre outro momento da história, explicou Francisco Manhuary: “Perdemos muitos pajés e conhece-
dores artesãos que sabiam fazer flautas com os ossos dos inimigos e armas, pontas de projétil feitas de ossos, 
assim como machados de pedra polida, e ainda pessoas que sabiam acender o fogo” (In: MUNDURUKU, 
2019:30).
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preparado para lidar com a pandemia. Os beiradeiros apenas contam com 
visitas – que sequer têm sido mensais – de agente de saúde da prefeitura 
de Itaituba. Tanto os territórios Munduruku (salvo as Reservas na periferia 
urbana de Itaituba) quanto o PAE Montanha e Mangabal são de difícil 
acesso; as comunidades não possuem meios financeiros para arcar com o 
deslocamento de doentes para as cidades de Itaituba e Jacareacanga. 

Esta não é a primeira vez que os povos da floresta – em especial, os 
povos indígenas – estão diante de uma doença avassaladora. O efeito das 
epidemias, missões jesuíticas e escravização de povos indígenas levou a uma 
série de processos de genocídio no último meio milênio, que, no entanto, não 
ocorreram de maneira uniforme. No caso do Tapajós, as cachoeiras do rio 
protegeram seus povos por mais tempo; a forma de cada povo reagir à nova 
ordem colonial também teria sido fundamental à sua sobrevivência, como 
argumentou Whitehead (1993). Assim como agora, os agentes de penetração 
territorial sempre trouxeram consigo doenças. A grande diferença entre estes 
momentos históricos é que nunca se viveu diante de degradação ambiental de 
tamanha ordem, e, no caso dos territórios acoplados às cachoeiras do Tapajós, 
invasões tão intensas e constantes. Conforme assinalam Scopel, Scopel & 
Langdon (2018:104) para os Munduruku, “saúde, corpo, território, ambiente 
e coletividade não estão apenas inter-relacionados, mas são indissolúveis, não 
se configurando como categorias distintas.”  

Ainda é importante retornar às ameaças de morte contra lideranças 
que lutam pela integridade dos territórios Munduruku e do PAE Montanha 
e Mangabal. Além de serem elas que estão na dianteira de ações que visam 
garantir a segurança territorial e autonomia de seus coletivos, tão fundamentais 
para a sobrevivência e bem-estar destes povos da floresta, são essas mesmas 
pessoas que promovem ações de combate à Covid-19 hoje, se expondo ao 
contágio. Em reunião ministerial em 22 de abril de 2020, Ricardo Salles, 
Ministro do Meio Ambiente, propôs como estratégia ao governo aproveitar 
a “tranquilidade” gerada pelo desvio das atenções da imprensa para cobrir 
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a pandemia para atacar ainda mais a segurança e integridade de territórios 
tradicionalmente ocupados para, a partir de mudanças infralegais, “ir 
passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas,” 
enquanto que o Ministro da Educação declarava: “Odeio o termo ‘povos 
indígenas’, odeio esse termo. Odeio.” Diante de um vírus que já levou à 
morte pelo menos 340 mil pessoas pelo mundo em poucos meses, os povos 
da floresta contam principalmente com sua própria capacidade de reação e 
com a solidariedade da sociedade civil. Resta ver como – e se – sobreviverão 
às intencionais ações genocidas do governo Bolsonaro.

Agradecemos pelo convite para contribuir com o Relatório “Pandemia 
e Território (dos povos e comunidades tradicionais); à Capes que financiou 
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de Rosamaria Loures; e à Alessandra Munduruku, Kabaiwun Munduruku e 
Ageu Lobo Pereira pelos comentários sobre o texto.
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