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Memórias e lutas entre 
indígenas e quilombolas

Aos Leitores

De fevereiro de 2019 a agosto de 
2020, em parceria com o Jornal 
Beira do Rio, publicamos oito 

fascículos sobre diversos temas, pois se 
considerou importante a possibilidade 
de produzir materiais paradidáticos, 
com o objetivo de registrar a memó-
ria de acontecimentos conflituosos na 
Amazônia brasileira. Embora sejam 
importantes perante os efeitos sociais 
que produzem para povos e coletivos, 
a versão dos protagonistas foi pouco 
divulgada, visto que a História tomada 
como oficial evita a versão dos “resis-
tentes”.

Conforme nos referimos na aber-
tura da série, os espaços de mulheres 
e homens – crianças, jovens adultos/
as e velhos/as – que aqui vivem são 
continuamente desrespeitados, pois os 
territórios da tradição e da pertença 
são vistos como espaços “a desbravar” 
para “colonizar”, como se fossem um 
“vazio demográfico” à espera do supos-
to “desenvolvimento”. 

Os fascículos ilustrados trataram 
de questões muito caras a todas/os nós: 
“Envelhecimento, Gênero e Violência”; 
“Massacre de Eldorado de Carajás”; 
“O caso dos meninos emasculados de 
Altamira”, que produziu muitas víti-
mas no Xingu e que, na sequência, fez 
emergir as “Histórias que importam. 
O patrimônio perdido para Belo Monte 
em Altamira-Pará”, lamentado pelas/
os moradoras/es. Do Pará, alcançamos 
a “Sociodiversidade, lutas e direitos. A 
regulação fundiária no estado de Rorai-
ma”. Voltando ao Tapajós para discutir 
“Os Munduruku do Planalto Santareno: 
resistência, identidade e território”. 
Em 2020, a “Batalha de Santa Cruz – 30 
anos. Raposa Serra do Sol” levou-nos 
de volta ao, hoje, estado de Roraima. 
De lá, trabalhamos com as “Mulheres 
da Montanha: memórias e lutas de in-
dígenas e quilombolas”.

Os fascículos referidos estão 
disponíveis on-line e também foram 
impressos em tiragens de 1000 exem-
plares. A difusão se fez via site do 
Jornal Beira do Rio e redes sociais 
da UFPA, administrados pela Asses-
soria de Comunicação Institucional; 
replicados pelos/as pesquisadores/
as; entregues aos/à interlocutores/
as para uso em suas escolas de ensino 
fundamental e médio; utilizados na 
formação de professores da rede pú-
blica, em cursos e disciplinas dentro 
e fora da UFPA e das demais institui-
ções parceiras: UERJ, UFRR, Unilab 
e UFF; distribuídos às autoridades 
acadêmicas e de proteção aos Direitos 
Humanos. Mais recentemente, os fas-
cículos foram usados em sustentações 
judiciais, pois contemplam o olhar 
dos/as envolvidos/as nos conflitos. 
Futuramente, o conjunto dos fascí-
culos será trabalhado em proposta de 
Educação a Distância (EaD).

Os fascículos/encartes tornaram-
-se procurados. O fato levou a editoria 
do Beira do Rio a considerar a continui-
dade da publicação de outros números, 
pois assim se amplia o leque de opções 
para compreensão das Amazônias, 
nosso espaço social de predileção e 
trabalho.

Agradecemos às/os pesquisa-
doras/es do Projeto Desigualdades, 
violências e violações de Direitos Hu-
manos na Amazônia brasileira, proposta 
apoiada pela Coordenação de Aperfei-
çoamento de Nível Superior (Capes), 
via Edital No. 12/2015 – Memórias 
Brasileiras – Conflitos Sociais, lidera-
das/os por Jane Felipe Beltrão (UFPA) 
e Paula Mendes Lacerda (UERJ), que se 
dispuseram a comunicar os resultados 
da pesquisa, ora encerrada, em fascí-
culos ilustrados.

Jane Felipe Beltrão (UFPA)
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Conhecemos as mulheres a quem chamamos 
“da Montanha” no ano de 2014. Tivemos a 
chance de dialogar com as protagonistas 

durante os quatro anos seguintes, na condição 
de antropólogas. Os aprendizados foram muitos 
e intensos. Entre todos eles, talvez um dos prin-
cipais tenha sido que toda história é como um 
presente. Assim como os presentes mais valio-
sos, as histórias devem ser guardadas com 
cuidado, um sinal de sua importância. 

Tal como os presentes mais 
queridos por nós, 
revelamos as histó-
rias somente em cir-
cunstâncias especiais, 
para as pessoas certas. É 
esta a forma como encaramos as 
histórias que nos foram ditas em con-
fiança pelas mulheres com quem dialogamos: 
como um presente. Este trabalho é uma retri-
buição ao que foi oferecido e procura tratar tais 
histórias com o respeito que merecem. 

É com este objetivo que optamos por 
chamar indígenas e quilombolas de Mulheres 
da Montanha em nossos escritos. Trata-se de 
uma medida para evitar que as protagonistas 
de cada história se tornem alvos daqueles que 
historicamente desrespeitaram os direitos e as 
identidades étnicas dos povos indígenas e das 
comunidades quilombolas na Amazônia.  

Nesse sentido, é imperativo proceder con-
forme as recomendações de uma das interlocu-
toras e “transformar uma palavra em mil”. É 
necessário que o Estado brasileiro compreenda 
que inúmeras são as comunidades quilombolas e 
os povos indígenas, e suas vozes se erguem contra 
as injustiças e em busca do reconhecimento de 
seus direitos e suas ancestralidades. Cada palavra 
dita remete a outras mil palavras, produzindo 
eco constante.

A denominação Mulheres da Montanha 
nasceu de uma metáfora (imagem) evocada por 
uma das interlocutoras, que, certo dia, afirmou 
que as dificuldades enfrentadas pelas mulheres, 
ao longo da vida, eram como montanhas que 
precisavam ser atravessadas. A metáfora, além 
de poética, parece refletir com precisão o arco 
de vidas que, embora passem por obstáculos 
difíceis, sempre possuem uma possibilidade de 
transformação para condições melhores e mais 
felizes, ao final da travessia. 

Ainda com base nas recomendações de trans-
formar uma palavra em mil, ao longo de todo o tra-
balho, optamos por representar cada interlocutora 
pela imagem e pelo nome de um pássaro existente 
na região amazônica, por nós desenhado. Trata-se 

de mais uma possibilidade de proteger 
a identidade das Mulheres da 
Montanha. A inspiração veio de 

uma canção que ouvimos de duas 
irmãs a quem chamamos de Saíra e 

Jandaia. A canção diz assim:

[d]ebaixo do arvoredo/ Eu estava 
descansando/ Quando olhei para cima/ 

Vi um pássaro cantando/ Perguntei ao 
passarinho/ O que foi que aconteceu/ Passarinho 

não disse nada/ Bateu asas e morreu/ Passarinho 
se eu pudesse/ Não te enterrava no chão/ Abriria 
tua sepultura/ Dentro do meu coração. 

Escutamos essa canção das irmãs Saíra e 
Jandaia enquanto caminhávamos por uma região 
historicamente ocupada por povos etnicamente 
diferenciados. As duas mulheres, que se referem 
a si mesmas como negras e descendentes de qui-
lombolas, me diziam que a música era cantada 
por uma senhora indígena que fez o parto de 
ambas e ajudou a criá-las. 

A letra inspirou a criação da imagem 
dos pássaros, pois 
demonstra que, 
mesmo diante 
do silêncio e 
até mesmo 
da morte, 
o s  a fe to s 
p e r m a n e -
cem vivos “no co-
ração”. Assim como 
permanece viva a 
lembrança do cuida-
do da protagonista 
indígena na memó-
ria das duas irmãs. 
Da mesma maneira 
permanecem vivas as 
identidades quilom-
bolas e indígenas, mes-
mo com as tentativas de 
apagá-las da História. 

Aos Leitores

História de valor
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As Mulheres da Montanha são membros de coletivos plurais etnicamente dife-
renciados. Iniciaram seu percurso como povo indígena no Pará e precisaram 
historicamente fazer frente ao esbulho do território e à violência colonial na 

região. Aos poucos, em meados do século XIX, africanos escravizados se insurgiram 
contra o jugo dos senhores e aquilombaram-se junto aos povos indígenas. 

Desta soma de forças e memórias – nas palavras de Saíra, um povo dentro 
do outro –, nasce o processo de etnogênese da população quilombola e dos povos 
indígenas em uma região marcada pela hostilidade de muitos dos que hoje vivem 
no local e que por lá chegaram, bem depois das donas da terra, mas se recusam, 
inclusive, a reconhecer a existência e a pertença dos coletivos etnicamente dife-
renciados. As Mulheres da Montanha, no entanto, não esmorecem e seguem lutando 
por saúde, território e educação diferenciada. 

Conflitos históricos
Os povos etnicamente diferenciados no Brasil possuem um longo histórico de 

violações praticadas pelo Estado em projetos que se pretendem “civilizadores”. 
No caso dos povos da Montanha, esse processo assume contornos específicos, pois 
se relaciona com a cristianização forçada com a ação missionária no território 
tradicionalmente ocupado. 

Parte do projeto dito “civilizador”, empreendido por esses agentes, é eluci-
dado pelo contexto estabelecido pela construção de um educandário 

que recebia as crianças indígenas e quilombolas sequestradas e 
apartadas de seus parentes para serem educadas e catequi-

zadas com base na pedagogia cristã de padres missionários. 
O educandário e seu entorno foram transformados em 

leprosário, que passou a receber doentes de hanseníase 
do país inteiro, para tratamento em regime de internato. 
A construção do leprosário culminou com a expulsão dos 
povos da Montanha do território ocupado pela instituição 
do órgão do Estado. 

No período de instalação do leprosário, conforme 
conta Bem-te-Vi, circulava na região o boato de que era 
possível curar a hanseníase se o doente consumisse o fí-
gado de uma pessoa saudável. Na época, chegaram a ser 
encontrados, na mata próxima à instituição, cadáveres 
com o fígado retirado, o que reforçava, ainda mais, o 
temor de que as pessoas a serem mortas pudessem ser 
homens e mulheres da Montanha. A violência envolvendo 
essas mortes foi parte da estratégia utilizada para expulsar 
os povos da Montanha de seu território.

Outros boatos utilizados pela ação colonial para afas-
tar os povos da Montanha da região incluíam a ideia de que, 

se as pessoas sadias meramente olhassem para os doentes 
de hanseníase, a doença iria contagiá-las. Ou ainda retomando a 

narrativa bíblica, espalhou-se na região a ideia de que os doentes 
não poderiam ser vistos, pois eram “impuros”, e mesmo os médicos 

eram fontes de contágio. Além de reforçar preconceitos e visões distor-
cidas sobre a hanseníase – hoje se sabe que o contágio não ocorre desta 

maneira –, o boato afastava mais ainda os povos da Montanha do território 
originário, historicamente ocupado por eles.

E por falar em Montanha...
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Contar 
a história pare-

ce uma das prin-
cipais estratégias 
que distinguem 
a res istência 
das Mulheres 
da Montanha 
diante das 
v io lações 
sofridas. 
O trabalho 

da equipe de antropólogos do Grupo de 
Pesquisa Cidade, Aldeia & Patrimônio na Ama-

zônia teve início com o convite dos membros da 
comunidade para que os pesquisadores escreves-
sem a história dos povos da Montanha.

Quando, na comunidade, muitos pesquisa-
dores foram convocados a entrevistar os membros 
mais velhos dos povos, para garantir que as histó-
rias que guardavam na memória fossem registra-
das antes que se perdessem com o falecimento 
dos guardiões da História, Harpia, com o início 
das pesquisas na comunidade, decidiu começar a 
escrever diários, nos quais poderia registrar suas 
memórias pessoais e coletivas para que ficassem 
escritas em seus próprios termos. 

A luta contra o racismo
Em vez de serem reconhecidas como mem-

bros de povos etnicamente diferenciados, com 
saberes, cosmologias e histórias próprias, que 
merecem ser respeitadas, inclusive segundo a 
Constituição Federal de 1988, as Mulheres da 
Montanha precisam conviver diariamente com 
discursos racistas que apontam os indígenas 
como sendo “burros” ou “preguiçosos” e profe-
rem palavras violentas sobre a cor da pele dos 
quilombolas. Trata-se de enfrentamento e luta 

diária, mas as protagonistas não esmorecem e 
constantemente se reafirmam como sujeitos de 
direitos. 

O entendimento de que a própria trajetória 
seria atravessada pelo racismo por ser uma mu-
lher negra motivou Sabiá a buscar uma carreira 
em educação. A interlocutora afirma ter escolhido 
o magistério seguindo o conselho de sua mãe, que 
sempre dizia que essa era a única profissão na 
qual não importava a cor da pele, e sim o que se 
tem para ensinar. 

Sabiá, além da graduação e da Pós-Gra-
duação em Educação, possui uma trajetória de 
militância no movimento negro, assim como suas 
irmãs, Saíra e Jandaia. A militância as orientou e 
capacitou-as para o enfrentamento do racismo, 
que foi tema do Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC) e da monografia de especialização de Sa-
biá. A politização de suas trajetórias também é 
afirmada em seus cabelos, que são usados crespos 
e volumosos ou trançados em box braids. 

Os conselhos
Uma das formas de comunicação dos saberes 

das Mulheres da Montanha se dá por meio de con-
selhos, repassados em circunstâncias especiais, 
exigindo escuta respeitosa, reconhecimento e 
acolhimento. A partilha do tempo com as inter-
locutoras incluiu momentos de assembleia; a 
feitura de atividades diárias, como lavar a louça, 
debulhar o feijão, lanchar ao final 
da tarde, assistir às novelas; 
momentos de lazer, 
como banhos em iga-
rapé e festas de ani-
versário; e muitas reuniões 
de mulheres. Alguns desses 
momentos estão em destaque 
nas narrativas a seguir.

Contar a história nos termos dos 
povos da Montanha

O que sãO box braids?

São tranças feitas com entrançados de fios de fibra sintética aos fios naturais, produzindo uma 
aparência de cabelos longos. A trança é herança africana que produz um visual renovado, 
fazendo as cabeças de mulheres e homens que resistem às imposições que as/os afastam 
das raízes de seus coletivos. 
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Japiim, em meio aos 
relatos de intensas 

dificuldades finan-
ceiras e pessoais, 

intercalava as histórias com 
sorrisos, muitas vezes fa-
zendo troça das situações 
vividas, pois, segundo ela, 
“as tristezas, a gente dei-
xa pra acolá” e é necessá-
rio olhar para o passado e 

para o presente sem sofrer, 
“cozinhar no banho-maria 
pra viver”, pois “o que não 

alimenta, a gente apaga”.  
Enquanto ela própria se dizia uma “mulher 

atrevida”, suas amigas, presentes durante as 
conversas, chamaram-na de “mulher guerreira”, 
um termo constantemente utilizado pelas interlo-
cutoras para referir mulheres que resistiram aos 
obstáculos e continuaram vivendo “apesar de”. 

Entre as Mulheres da Montanha, parece ser 
importante adquirir a capacidade de suportar 
situações difíceis com dignidade, paciência e re-
siliência. Entre as muitas falas para referir essa 
dimensão, algumas das que ouvimos foram: “ainda 
bem que Deus me deu paciência para suportar”; 
“não pode cortar a cruz, tem que carregar inteira 
para fazer a passagem”; “a gente não pode ligar, se 
for ligar, fica com o pé no 
inferno”; “a minha 
avó dizia que se a 
gente for querer 
mexer em toda a 
sujeira do mun-
do, fica com as 
mãos sujas”.

O u t r o 
conselho impor-

tante diz respei-
to à educação dos 
filhos. Segundo 
Jaçanã: “a mu-
lher é que educa 
o filho. Se ela não 
mandar ele ir lá, 
tomar a benção 
do pai, fazer um 

carinho no pai, ele 
não vai, não, fica na 

dele.”. Educar bem os 
filhos também é parte 

do processo de articulação 
política das mulheres indígenas. 

Com tal formação, crianças e jovens se 
tornam adultos habilitados a lutar pelos direitos 
dos povos da Montanha, a defender suas mães 
de possíveis violências, além de se tornarem 
protagonistas ativos, cuja atuação poderá se 
mostrar vital para a dinâmica das comunidades, 
bem como para o diálogo com o Estado. 

Segundo Saíra, sua mãe, Andorinha, foi 
“minha conselheira, minha psicóloga, minha mãe, 
minha melhor amiga. Às vezes, o nosso jantar era 
uma manga com farinha ou um chá de erva-ci-
dreira, mas, se faltava comida, não 
faltava mãe pra gente”. A centrali-
dade do afeto pelos filhos também 
foi o fator que motivou Jaçanã a 
se separar do marido. Segundo ela, 
“a prioridade são os filhos”, e o 
ex-companheiro se ausenta-
va, não dava atenção de-
vida para as crianças, 
e, por conta disso, 
“um homem desses 
não servia para me 
acompanhar”. 

As  s i tuações 
descritas revelam, in-
clusive, uma questão pouco abordada na literatura 
sobre etnicidade: o protagonismo das crianças 
nas lutas das populações quilombolas e dos povos 
indígenas. As dimensões da escuta em campo reve-
laram que a formação de lideranças ocorre desde 
a infância, na medida em que estar no mundo, 
em um corpo étnica e racialmente diferenciado, 
estrutura a vivência das pessoas desde a mais 
tenra idade.

O lugar da educação escolar

Embora a escola seja, como já vimos, um 
espaço marcado por conflitos e preconceitos, 
as interlocutoras acham que é importante 
continuar a educação formal. Nas palavras de 
Saíra: “minha mãe [Andorinha] sempre teve 
muita visão, sempre nos mandou estudar, que 
a gente ia vencer pelo estudo. A gente venceu 
com o joelho no chão, eu dormia em cima dos 
livros porque era muita coisa pra fazer nas 
casas de família”. 

De fato, nas poucas conversas que tivemos 
com as figuras masculinas na aldeia, o falecido 
cacique, líder de um dos coletivos indígenas do 
povo da Montanha, afirmou: “pro nosso povo não 
tem alternativa: ou estuda, ou passa o resto da 
vida debaixo do sol quente, no roçado, puxando 
cobra de dentro da terra”.
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Outra questão importante nos processos de 
agência das Mulheres da Montanha é a do 
“cuidado”. Conforme elucida Juruti:

o nosso povo foi muito massacrado. Morreu muita 
gente. A gente jamais podia dizer quem era, até 
hoje nós vivemos discriminados. Hoje tá muito melhor, 
a gente vive junto, faz nossas festas, cuida uns dos 
outros e o nosso povo se alegra. Mas vive com a 
discriminação. Não podemos usar uma roupa, que 
já dizem que nós não somos povo da Montanha. Eu 
vou dizer que eu sou uma portuguesa, sendo que eu 
não sou? Até tem gente que diz, mas eu não digo. 
Eu digo o que eu sou. 

Ao mesmo tempo, o manejo dos recursos 
naturais utilizados para fechar o corpo também 
fala sobre a relação das interlocutoras com o 
território, onde cultivam a matéria-prima para 
essas atividades. Não foram raras as vezes em 
que, ao visitar uma Mulher da Montanha, ela nos 
convidava para conhecer a horta de sua casa, 
mostrando orgulhosamente planta por planta, 
explicando suas propriedades e, muitas vezes, 
dando mudas de presente para que preparásse-
mos remédios caseiros. Nesse sentido, a atenção 
à saúde das Mulheres da Montanha também per-
passa pelo acesso ao território e pelas lutas por 
demarcação.    

Um exemplo dessas práticas é o de Bem-te-
-Vi, reconhecida como liderança da comunidade 
“por ser uma das mais antigas dos nossos antepas-
sados”, segundo observam outras interlocutoras. 
Ela relata que, nos tempos antigos, quando houve 
grande incidência de hanseníase na região, con-
seguiu paralisar o avanço da doença no corpo 
de um membro da comunidade utilizando as 
propriedades do mucuracaá, uma planta me-
dicinal que também é utilizada pelos povos da 

Montanha para combater o mau-olhado. 
Outras indígenas afirmam que uma mulher 

grávida que estivesse sob os cuidados de Bem-
-te-Vi, estaria em boas mãos, uma vez que ela 
acompanhava a gestação desde os primeiros 
meses até a hora do parto, no qual a mulher era 
virada de lado e dava à luz enquanto a interlo-
cutora rezava em sua barriga.

A caminhada continua

Pode-se, por meio da escuta com as in-
terlocutoras, refletir sobre como as barreiras 
enfrentadas pelos povos da Montanha dizem de 
um projeto de nação que extermina e massacra 
povos etnicamente diferenciados. E esse projeto 
se inscreve de forma violenta e diariamente atua-
lizada nos corpos das mulheres, que persistem em 
lutar e afirmar-se como quilombolas e indígenas.

A história de dor e luta dos povos da Monta-
nha mudou os modos de viver, enfrentar e cuidar 
praticados pelas mulheres. Essa reelaboração, 
por um lado, é imposta, porque implica se pro-
teger de violações, mas também é de resistência 

e de cura, porque resiste e en-
frenta o etnocídio por 

meio de cada vida e 
de cada corpo que 

busca existir.

As múltiplas dimensões do cuidado

O que é etnOcídiO?

É um processo que tenta – e muitas vezes consegue – impor normas e valores 
que não pertencem aos povos e coletivos étnica e racialmente diferenciados. 
Veja no texto a imposição do Cristianismo aos povos indígenas da Montanha. É 
o termo que os defensores de Direitos Humanos usam para qualificar a imposição 
forçada de um processo de dominação cultural que conduz à destruição dos valores 
sociais e morais tradicionais da sociedade tornada vulnerabilizada por assimetrias 
que geram conflitos, podem conduzir à “desintegração” e ao desaparecimento dos 
grupos sociais dominados. Por exemplo, os povos e coletivos da Montanha foram 
dados como extintos, entretanto eles resistem ao etnocídio.
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1 - Sente-se, algum dia, ao 
lado de sua mãe, tia ou avó e 
peça para que ela conte um 
pouco da história de vida dela. 
Ouça, faça perguntas, tente 
compreender as nuances da-
quela memória. 

2 - Registre a história que ou-
viu em um texto, uma música, 
um desenho ou em uma ima-
gem. Como nos ensinam as 
Mulheres da Montanha, his-
tórias são presentes (mimos), 
que precisam ser guardados 
com cuidado e atenção.

3 - Tente relacionar os nomes 
dos pássaros que designam 
cada mulher com o conceito/
história que contam. O que 
nos diz, por exemplo, Harpia? 
Qual das mulheres cantou a 
canção sobre o pássaro no 
arvoredo?

Para exercitar a narrativa

Para conhecer mais sobre povos indígenas (grupos etnicamente diferenciados), veja a lista 
de filmes a que você pode assistir:

• A Fonte das Mulheres. Direção: Radu Mihaileanu. Fotografia: Glynn Speeckaert. 
Producao: Denis Carot, Gaetan David, Luc Besson. 135 min. 2011.

• As Hiper Mulheres. Direção: Carlos Fausto, Leonardo Sette e Takuma Kuikuro. 
Producao: Aikax Museu Nacional – DDK, vídeo nas aldeias. 80 min. 2010.

• Iracema: uma transamazônica. Direção: Jorge Bodansky e Orlando Sena. Foto-
grafia: Jorge Bodansky. 96 min. 1976. 


