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Introdução 
 
O presente trabalho tem por objetivo analisar, compreender e identificar o território, a 

memória coletiva e a cultura material e imaterial Apinaje a partir dos saberes fazeres deste 
grupo social. O Território dos Apinaje possui 142 mil hectares, está localizado entre os 
municípios de São Bento do Tocantins, Itaguatins, Maurilândia do Tocantins, Cachoeirinha e 
Tocantinópolis, na Região do Bico do Papagaio, norte do estado do Tocantins, leste da 
Amazônia Legal brasileira.  

Os Apinaje estão localizados neste território entre 600 e 500 anos Antes do Presente, 
antes desta temporalidade supostamente entre 11 e 25 mil anos Antes do Presente outras 
etnias ocuparam esta localidade, o que revela a mobilidade territorial dos povos indígenas que 
se encontram na fronteira das grandes regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil.  

A etnoarte pode ser considerada um dos ofícios da estrutura social dos povos 
indígenas, por isso os artesãos e as artesãs idosos/as ocupam importante destaque na 
valorização cultural indígena, pois possuem a memória técnica dos saberes fazeres. Neste 
enfoque, a partir dos estudos teóricos e metodológicos da etnologia e etnografia, da geografia 
cultural, da memória e história, da história oral e da pesquisa-participante, das visitas aos 
museus de etnologia e etnografia, estudo comparativo e do trabalho de campo nas aldeias 
Apinaje está sendo possível reunir dados e informações sobre a realidade em que se encontra 
a cultura material e imaterial Apinaje.  

O interesse e o direcionamento do referido levantamento parte do contexto de que 
muitos materiais que expressam a memória coletiva e a cultura material e imaterial dos 
Apinaje estão deixando de ser manufaturados, o que implica numa crescente perda dos 
saberes fazeres.  Neste sentido, o referencial teórico sobre a memória pode contribuir com o 
objeto de pesquisa, pois os saberes fazeres estão relacionados à memória coletiva e a cultura 
material e imaterial dos diferentes grupos étnicos do estado Tocantins, do Brasil, da América 
Latina e dos demais existentes ao redor do mundo.  

Le Goff (1994) em seu livro intitulado “História e Memória” coloca que o conceito de 
memória é de fundamental importância, por isso ele surge nas ciências humanas (na história e 
na antropologia), enfatizando a memória coletiva em detrimento da memória individual. “A 
memória, como propriedade de conservar certas informações, remete-nos em primeiro lugar 
certas funções específicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou 
informações passadas, ou que ele representa como passadas.” (LE GOFF, 1994, p. 423)  

Os estudos da memória nas ciências humanas estão relacionados à memória histórica e 
social, de modo que a noção de aprendizagem perpassa pela aquisição da memória 
(mnemotécnicas). Entretanto, novas teorias apontam concepções mais complexas da atividade 
mnemônica do cérebro. No que se refere ao estudo da memória social aborda-se os problemas 
do tempo e da história, isto é, a memória pode-se encontrar num estágio de retraimento ou de 
transbordamento.  

A temática da pesquisa está relacionada ao povo Apinaje, em específico, a memória e 
a cultura material e imaterial, de modo que as reflexões de Le Goff (1994) contribuem de 
forma significativa para a análise, fornecendo recursos teóricos para o estudo da memória 
coletiva de uma etnia que se encontra em fase de transição da oralidade para a escrita. De 
acordo com o pensamento do autor tanto as sociedades sem escrita quanto as sociedade que as 
possuem estão sujeitas ao fenômeno da mnésica, isto é, ambas estão sujeitas ao acúmulo de 
elementos da memória.  

A história dos povos indígenas é pautada na história ideológica (memória coletiva), 
por isso há uma tendência a confundir história e o mito. De certa maneira, a memória coletiva 
dos povos indígenas prioriza os conhecimentos práticos e técnicos, isto é, a etnoarte dos 
saberes fazeres. O ensino aprendizagem dessa “memória técnica” acontece a partir da 



estruturação dos ofícios, assim como a conservação dos segredos dos ofícios, cada membro da 
etnia aprende um conjunto de “memória técnica”, raramente aprende a totalidade da memória 
técnica, em virtude da complexidade dos ofícios da memória coletiva da etnia.   

Maurice Halbwachs (2004) em sua obra com o título “A memória coletiva” coloca que 
a memória coletiva possui uma estreita relação com o espaço, ou seja, com o território, o 
poder do meio material transmite uma imagem e um imaginário de continuidade. De uma 
parte, supostamente há uma sociedade silenciosa e quieta e, de outra parte manifesta-se a 
ruptura entre o pensamento e as coisas, o desconhecimento dos objetos familiares, por isso 
surge um novo entorno material.  

A construção do entorno material pode ser considerada uma mescla entre a nossa 
marca e a dos outros. No caso específico dos povos indígenas, a casa, os móveis, a disposição 
dos cômodos onde se vive, os objetos de uso doméstico, os objetos lúdicos, as armas de 
guerra, os objetos do uso do dia-a-dia, lembra-lhes a família, os mitos e a memória coletiva. 
Cada objeto encontrado possui lugar e significado para cada grupo social, expressa uma 
maneira de ser comum a muitos homens.  

Os objetos não falam, mas são compreendidos e decifrados familiarmente. Todavia, a 
contribuição deste trabalho para a Ciência Geográfica está relacionada ao fortalecimento da 
Geografia Cultural nas propostas de Rosendahl (1999), Holzer (1999), Sauer (2000), Claval 
(2001) e Corrêa (2001), de modo que permite revelar a ação humana nos diferentes territórios 
da superfície da terra.      

Um grupo social ao estar localizado num território ele o transforma à sua imagem, 
assim como se sujeita às coisas materiais que a ele resistem, o próprio grupo submete-se à 
influência da natureza material e de seu equilíbrio. O território ao longo do tempo vai 
recebendo a marca do grupo, e vice-versa. Por fim, os eventos que acontecem possuem um 
lugar dentro do quadro territorial, de modo que o grupo social vai tomando consciência dos 
vínculos territoriais, entre os acontecimentos enumerados que causam mudanças, são: morte, 
casamento, enriquecimento ou empobrecimento, perda ou ganho de cargo de chefe de família, 
novas ocupações de cargos na estrutura social e política do grupo étnico.  

 
Territórios-descontínuos: o uso que as etnias fazem deles 
 
O uso dos termos território e espaço como quase sinônimos ainda está presente nos 

textos de Geografia Humana, embora haja diferenças no vocabulário que deverá ser 
empregado a cada termo, neste sentido o livro de Santos e Silveira (2001) com o título “O 
Brasil: Território e sociedade no início do século XXI” traz contribuições para a análise do 
território, de modo que os autores propõem que “Por território entende-se geralmente a 
extensão apropriada e usada. Mas o sentido da palavra territorialidade como sinônimo de 
pertencer àquilo que nos pertence...” (SANTOS e SILVEIRA, 2001, p. 19)  

De uma parte, a idéia de territorialidade se estende ao mundo dos animais, de outra 
parte, a questão da territorialidade humana está relacionada à preocupação com o destino e à 
construção do futuro.   

 
O que interessa discutir é, então, o território usado, sinônimo de espaço geográfico. E essa categoria, 
território usado, aponta para a necessidade de um esforço destinado a analisar sistematicamente a 
constituição do território. Como se trata de uma proposta totalmente empiricizável, segue-se daí o 
enriquecimento da teoria. (SANTOS e SILVEIRA, 2001, p. 20)  
 

No dizer dos autores, cada época tem o seu peso diverso e suas heranças. O território 
ao ser analisado no contexto da unidade e da diversidade está colocado como uma “questão 
central da história humana” e “de cada país”, por isso o seu estudo está relacionado às suas 
diversas etapas e às condições atuais.  

Não creio que seja exagero dizer que os territórios étnicos localizados nas 
proximidades dos povoados, pequenos, médios e grandes núcleos urbanos brasileiros foram e 
estão sendo alvos constantes de impactos culturais, econômicos, políticos e ambientais. A 



ação do Estado opera na implantação de infra-estruturas para assegurar dinamismo econômico 
e da sociedade e, por conseguinte, não polpa os territórios étnicos.  

 
A História dos Terêna, ao menos em sua fase que poderíamos chamar moderna, é a história da 
ocupação brasileira no sul do Mato Grosso. Pouco depois da penetração dos grupos Guaná em 
território brasileiro, cruzando o rio Paraguai para as suas margens orientais, segmentos pastoris da 
sociedade nacional começara a deslocar de nordeste para sudoeste, da zona do “triângulo mineiro” em 
direção aos “Campos da Vacaria”.  (CARDOSO DE OLIVEIRA, 1968, p. 40)  
 
 

Entre os Terêna a modernização teve início nas primeiras décadas do século XIX, 
tendo como referência a economia do tipo pastoril, a expansão das áreas de pastagens para 
alimentar os rebanhos determinou a ocupação do território Mato-Grossense, as diversas 
condições de natureza pastoril, a dinâmica de sua frente pioneira, existência de vastas glebas e 
pouca população. A Guerra do Paraguai no período de 1864-1870 trouxe conseqüências para 
as etnias do estado do Mato Grosso, ao cessar a Guerra Brasil-Paraguai os soldados do 
exército fixaram moradias, acentuando o contato interétnico.     

 
Em seu isolamento, apenas rompido por contatos esporádicos com missionários católicos, sua cultura 
teria sido pouco atingida, e suas experiências junto ao “branco” quase nulas, se considerarmos, 
naturalmente, as experiências de contato direto. O contato indireto fica por conta do quadro de 
relações intertribais: suas relações, com subgrupos Guaná ou Guaikurú, cujos componentes vinham de 
um convívio sistemático com a população colonizadora, quer de origem portuguesa, quer espanhola. 
(CARDOSO DE OLIVEIRA, 1968, p. 40)  

   
Pode ser que a partir do contato com outras etnias os Terêna receberam as primeiras 

técnicas do mundo ocidental, as notícias da presença dos colonizadores, doenças e as 
epidemias, antes desconhecidas, a partir do término da Guerra Brasil-Paraguai a situação dos 
Terêna foi modificada.  

Com o Projeto de criação do Parque Indígena do Xingu no ano de 1952 com uma área 
de 22 mil km² e em 1961 pelo decreto-lei 50.455 que criou o Parque Nacional do Xingu, a 
área geográfica original do Parque era superior a que foi demarcada, o governo do estado do 
Mato Grosso entregou para os especuladores imobiliários cerca de 75% do total da área.     

No dizer de Ribeiro (1979) a população das etnias do alto Xingu e sul do Parque 
Nacional do Xingu representadas pelos Kamayurá, Aweti, Yawalapiti, Waurá, Mehinaku, 
Kuikuro, Kalapálo, Nahukuá-Matipuhy e Trumái, incluindo as periféricas à área geográfica 
cultural xinguana como os Txikão, Suyá, Kayabi, Jurúna, Txukahamãe, Kree-Akore, tendo 
uma densidade demográfica baixa no século XIX entre 3.000 e 4.000 índios a depopulação foi 
de 75% a 85% em menos de um século de contato interétnico, tendo como causa principal as 
doenças contraídas com o contato com os “brancos” ou com “grupos intermediários”.  

 
Como se vê, o Parque Nacional do Xingu abriga hoje uma população indígena bastante heterogênea 
quanto as suas origens e tradições que, aos poucos, se vai acomodando ao convívio intertribal, 
recebendo e transmitindo elementos culturais, principalmente os referentes à tecnologia de 
subsistência. Todos eles tiveram de fazer adaptações, às vezes cruciais, para poderem subsistir na 
região que lhes foi adjudicada. (RIBEIRO, 1979,  p. 34)  
 
 

A contribuição do trabalho de Ribeiro (1979) no estudo das etnias do Xingu demonstra 
que após a criação do Parque Nacional do Xingu todas elas entraram num processo de 
alinhamento, ou seja, especializaram-se nas tecnologias de subsistência.  

O artigo de Terence Turner (1993) com o título “De cosmologia a história: resistência, 
adaptação e consciência social entre os Kayapó” analisa o trabalho de pesquisa nos territórios 
étnicos da Amazônia nos últimos 25 anos, de uma parte, argumenta que as atividades de 
pesquisa estão voltadas para as relações dos povos indígenas com a sociedade envolvente e o 
capital internacional, de outra parte, pesquisa antropológica “pura” ou “tradicional”.  

No dizer do autor Darcy Ribeiro no ano de 1962 “notava que as sociedades com 
grandes aldeias e instituições comunais fortemente desenvolvidas, como os Jê e Bororo, 



tendiam a se manter íntegras com muito maior sucesso que os grupos como os Tupi e os 
Caribe, carentes em geral de instituições coletivas e vivendo em pequenos grupos locais 
dispersos.” (TURNER, 1993, p. 44)  

Por um lado, a existência das aldeias grandes entre os Jê contribui para a valorização 
da memória, da cultura material e imaterial, ou seja, há um maior número de contadores de 
histórias ideológicas (dos mitos), uma constante realização dos rituais e um diversificado 
número de artesãos dedicando a técnica do trançado, da escultura em madeira, pinturas 
corporais, paramentália ritual, etc.  

Por outro lado, a difusão de aldeias pequenas entre os Tupi e os Caribe e mesmo entre 
os Jê pode deixá-los vulneráveis a “perda” da memória, da cultura material e imaterial e, por 
último, parece que a análise de Darcy Ribeiro nos anos 1960 ser atual para a primeira década 
do século XXI, pequenas aldeias ou pequenos grupos locais dispersos assimilam facilmente a 
cultura da sociedade nacional, tornando-se dependentes das técnicas e fragilizados do ponto 
de vista da memória da cultura voltada para o mundo dos ancestrais.      

No cotidiano o índio vê outro índio e visto por eles, o sentimento de pertencimento ao 
grupo étnico e o permanente contato com os portadores das memórias: a) ideológica (mitos e 
ritos) e b) técnicas (agricultura de subsistência, caça, pesca, coleta de frutos e a dedicação a 
manufatura/artesanato) os levam a valorizar os saberes fazeres, de modo que aprender um 
ofício ou um conjunto de ofícios da estrutura de ofícios representa o reconhecimento e a 
construção da auto-estima étnica.  

Os Apinaje estão localizados num território de 142 mil hectares, supostamente se 
encontram nesta localidade entre 600 e 500 anos Antes do Presente, antes desta temporalidade 
entre 11 e 25 mil anos Antes do Presente outras etnias praticaram a mobilidade por estas 
terras, de uma parte, a mobilidade territorial era o objetivo perseguido pelas etnias de todo o 
Brasil, de outra parte, com o processo de colonização intensificou-se a perda da mobilidade 
territorial, de modo que as etnias do Brasil passaram sobreviver nos territórios étnicos 
fechados, diminuindo a mobilidade territorial para outras territorialidades.  

Neste sentido, os Apinaje viram os bandeirantes e foram vistos por eles no período de 
1633 a 1658, quando o primeiro barco subiu o Rio Tocantins acima com o objetivo de 
descobrir novas terras e colonizar o interior do Brasil. Os Apinaje atacaram o barco dos 
bandeirantes com suas canoas (ubá – canoa de um tronco só) na cachoeira das três barras, a 
partir de 1633 os Apinaje começaram a perder guerreiros, mulheres e crianças nos confrontos 
com os estranhos navegadores que começaram a praticar navegação no Rio Tocantins, o que 
os obrigou a distanciar e, mesmo a ter pouca relação com o Rio.          

No ano de 1797 ocorreu o contato interétnico entre os Apinaje e a sociedade 
envolvente, de modo que os Apinaje resistiram 164 anos, mas o final do século XVIII e início 
do XIX as etnias que estavam localizadas entre dois importantes rios, como o Rio Araguaia e 
o Rio Tocantins, com uma forte ligação com a capitania do Grão-Pará as possibilidades de 
continuar na resistência eram poucas.  

Nas primeiras décadas do século XIX os Apinaje começaram a sofrer os impactos do 
contato interétnico com a sociedade envolvente, o organismo dos Apinaje com pouca ou 
nenhuma resistência imunológica contraíram doenças da sociedade envolvente, varíola, 
sarampo, gripe, etc. 

No ano de 1822 a população Apinaje foi estimada em 4.200 habitantes, uma etnia do 
Grupo Étnico Timbira com população numerosa para época, as guerras e a epidemia de 
varíola quase acabou com os Apinaje, no ano de 1928 Curt Nimuendaju registrou apenas 150 
Apinaje habitando as Aldeias: Bacaba (atual São José), Mariazinha, Gato Preto e Botica.  

De 1822 a 1928 os Apinaje perderam 97% da população total, ou seja, de 4.200 
habitantes sobraram 150. De 1928 até o ano de 2008 os Apinaje se encontram com uma 
população de 1.650, porém o maior crescimento se deu a partir dos anos 1970, nos últimos 80 
anos o contingente populacional Apinaje voltou a crescer, registrando aumento da quantidade 
de habitantes, algo registrado na maioria das etnias de todo o Brasil.  

Com a criação do estado do Tocantins na Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, criaram-se expectativas para promover o desenvolvimento da economia da 



nova unidade federal, por isso de “terra de sertanejos” e de “povos indígenas” passou a ser 
conhecido como “terra do boi gordo”, “terra do ouro verde” (soja e eucaliptos), “terra de 
Usinas Hidrelétricas” construídas no Rio Tocantins”, “terra de Hidrovia-Araguaia-Tocantins”, 
“terra de Ferrovia-Norte-Sul”, etc. Estes grandes projetos começaram a se instalar no estado 
do Tocantins nestas duas últimas décadas e trouxeram grandes impactos econômicos, 
políticos, culturais e ambientais para os Apinaje.  

De uma parte, os Apinaje estão organizados em Associações Indígenas, os 
representantes das 16 aldeias Apinaje debatem as pressões que estão recebendo de fora para 
dentro com as suas comunidades, de outra parte, estão lutando contra os projetos que foram e 
estão sendo implantados nas áreas geográficas limítrofes ao Território e, por último, estão 
sabendo que a ação do Estado/do governo federal é apoiar os grandes projetos para fortalecer 
a economia nacional e internacional.    

 
         
Memória, cultura material e imaterial  
  
 
Curt Nimuendajú (1983) em seu livro “Os Apinayé” registrou a cestaria Apinaje, a 

qual é composta de: 2 bolsas de palha de buriti, 1 cesto de carga de palha de buriti, 1 patrona 
de caça de palha de buriti, 1 caixa com tampa para guardar miudezas de palha de babaçú, 1 
cesto de carga de palha de babaçú e 1 cesto para guardar miudezas de palha de babaçú. Neste 
enfoque, os estudos de Luis Roberto Cardoso de Oliveira (1978) e de Berta G. Ribeiro (1985) 
confirmam a variedade da cestaria dos Timbira, assim como dos Apinaje como um povo que é 
membro do Grupo Étnico Timbira.   
      Os demais artesanatos dos Apinaje podem ser divididos em armas de guerra, com 7 tipos 
diferentes de bordunas; pode-se incluir os objetos de uso doméstico, entre eles, a esteira de 
descansar ou dormir de palha de babaçú; o carregador de criança de palha de buriti; cabaças 
de carregar/armazenar água pintadas e ornamentadas; tipiti de palha de buriti; os objetos 
lúdicos; joalheria, paramentália ritual (jarreteiras); entre outros.   
       De certa maneira, se pode propor a hipótese de que os artesãos e as artesãs da aldeia São 
José estão produzindo artesanato para o mercado, procurando atender as exigências 
mercadológicas. O Centro de Documentação e Memória Timbira possui um acervo de 
artesanato Timbira, o qual contem um diversificado número de exemplares dos objetos da 
cultura material Apinaje coletados entre 2003 e 2008, o qual está sendo utilizado nesta 
pesquisa.  
     Com a pesquisa de campo, estudo bibliográfico sobre os Apinaje, visita aos museus para 
reconhecer as coleções Apinaje e a investigação sobre a finalidade do colecionador está sendo 
possível compreender o artesanato e perceber que mesmo depois de arrancados do seu meio e 
guardados nas vitrines ou nas reservas técnicas dos museus ainda emitem ecos do espaço-
sócio-cultural de origem, levando aos observadores que passam os seus olhares pelas vitrines 
a uma reflexão das relações entre a sociedade envolvente com os povos indígenas. 

A partir da leitura do livro de Nimuendajú (1983) com o título “Os Apinayé”, do livro 
de DaMatta (1976) intitulado “Um mundo dividido. A Estrutura Social dos Indios Apinayé” e 
da tese de doutorado de Giraldin (2000) intitulada “Axpên Pyrâk História, cosmologia, 
Onomástica e Amizade Formal Apinaje” pode ser possível identificar o calendário anual de 
rituais dos Apinaje. Isto é, desde aqueles que eram realizados e os atuais rituais que estão 
sendo celebrados.   

Trata-se de três trabalhos importantes sobre os Apinaje: O primeiro realizado por 
Nimuendajú entre os anos 1927 e 1937; o segundo resultado de uma pesquisa desenvolvida 
por DaMatta nos anos 1960 e 1970; e o terceiro pode ser compreendido como a pesquisa mais 
recente realizada entre os Apinaje na última década do século XX. Estes três trabalhos se 
completam e podem contribuir com a identificação e interpretação dos mitos e dos rituais do 
Apinaje. 



Na última década do século XX Giraldin (2000) identificou os seguintes rituais na Aldeia 
São José: a) Cerimônia de entregas de enfeites por amigos formais, b) Cerimônia de 
encerramento de luto (pàrkapê e mẽ Gkréporundi), c) Ritual de Casamento e d) Rituais 
funerais. No que se refere aos termos Koti e Kore podem ser definidos como classificadores 
de quase todos os elementos do universo: plantas, animais, cosmos, nomes, enfeites, pinturas 
corporais, comportamento e formas discursivas.  

O sistema de classificação geral Koti e Kore está presente em outros pares de metades: 
Hipôkinhõxwýnh, Ixkrénhõxwýnh, usado para classificar o comportamento das pessoas, 
Waxmẽn e Katàm, podem ser identificados pelas pinturas corporais. Essas metades 
constituem referências para a análise do universo dos  Apinaje, dispondo de um mesmo 
princípio de “oposição complementar e hieráquico”.  
  Desde o ano de 2003 acompanho os rituais na Aldeia São José, o que contribui com a 
construção de uma proposta de trabalho que trata dos estudos dos mitos, bem como dos rituais 
que estão sendo celebrados. A Aldeia São José pode ser considerada uma das aldeias antigas  
dos Apinaje, tendo a maior população, aproximadamente oitocentos habitantes, metade da 
população total dos Apinaje. Neste enfoque, reunindo as atribuições da Aldeia São José: 
Aldeia antiga, tamanho da população, lideranças velhas e demais filhos consaguíneos 
constituem elementos importantes para estudo na valorização e conservação dos diversos 
rituais e celebrações do universo cultural indígena.  

Na obra de Curt Numuendajú (1983) produzida a partir dos trabalhos de campo entre 
1927 e 1937, registrou-se o quadro em que se encontrava os Apinaje. É evidente que de 1937 
até o ano de 2007 passaram-se 70 anos e o calendário anual de rituais dos Apinaje continuou 
sofrendo redução, mas os portadores da memória histórica  ideológica (mitos e ritos) os 
conservaram e ao narrá-los lembram, lamentam e choram, pois eles eram celebrados nas 
Aldeias Gato Preto (extinta), Botica (antiga Botica/Extinta), Bacaba (atual São José) e 
Mariazinha. Neste aspecto, importante destacar a preocupação quanto aos  rituais 
considerados “perdidos” estão sendo “recuperados” e os portadores da memória e da cultura 
imaterial estão preocupados em ensinar para a geração dos jovens Apinaje os significados dos 
mitos (afirmação das palavras) e dos rituais (afirmação da ação).  

O sistema de classificação geral Koti e Kore está presente em outros pares de metades: 
Hipôkinhõxwýnh, Ixkrénhõxwýnh, usado para classificar o comportamento das pessoas, 
Waxmẽn e Katàm, podem ser identificados pelas pinturas corporais. Essas metades 
constituem referências para a análise do universo dos  Apinaje, dispondo de um mesmo 
princípio de “oposição complementar e hieráquico”.  Com a realização dos rituais acontece o 
encontro dos Apinaje da comunidade da Aldeia São José, dos Apinaje da comunidade com 
índios de outras comunidades/Aldeias, bem como Apinaje das comunidades das aldeias 
Apinaje com índios de outras etnias. O índio vê o Outro índio ou os outros índios e índias e é 
visto por eles e por elas, ou seja, índio-outros índios-universo indígena, portanto, construção 
da consciência e da identidade étnica voltada para o mundo dos ancestrais.  O celebrar rituais 
pela comunidade da aldeia contribui para reduzir o stress, o acoolismo e os conflitos entre as 
facções políticas, bem como fortalece a estrutura social, política, econômica e a cultura dos 
Apinaje. 

O livro de Bergson (2006) com o título “Matéria e memória” traz algumas 
contribuições para o entendimento da “sobrevivência das imagens”, neste sentido, o autor diz 
que faz necessário distinguir “três termos, a lembrança pura, a lembrança-imagem e a 
percepção, dos quais nenhum se produz, na realidade, isoladamente.” (BERGSON, 2006, p. 
155) Por um lado, ao analisar a memória inicia-se um exercício voltado para a recuperação da 
lembrança, ou seja, volta-se num momento histórico vivido e, por outro lado, a “lembrança 
permanece em estado virtual”, isto é, com disponibilidade para recebê-la, de acordo com a 
atitude apropriada, quando isso acontece à lembrança passa do seu estado virtual ao atual, 
ficando com maior proximidade/imitação da percepção.  

 
O erro constante do associacionismo é substituir essa continuidade do devir, que é a realidade viva, 
por uma multiplicidade descontínua de elementos inertes e justapostos. Justamente porque cada um 



dos elementos assim constituídos contém, em razão de sua origem, algo daquilo que o precede, e 
também daquilo que o segue, ele deveria assumir aos nossos olhos a forma de um estado misto e de 
certo modo impuro. (BERGSON, 2006, p. 157)  

 
Todavia, o princípio do associacionismo está relacionado à distinção do instável pelo 

estável, do começo pelo fim, por sua vez a percepção destituirá a lembrança-imagem, e a 
lembrança-imagem a lembrança pura, por isso a lembrança pura desaparecerá totalmente. A 
vida psicológica pode ser resumida na sensação e imagem, de um lado, a partir da imagem 
submergiu a “lembrança pura”, de outro lado, “aproximou-se a imagem da percepção” 
enquanto algo próprio da imagem, de modo que existem diferenças entre esses dois estados, 
de grau ou de intensidade, os estados fortes e os estados fracos. A distinção pode ser dada nos 
sentidos: de uma parte, os estados fortes representam as percepções do presente e, de outra 
parte, os estados fracos as representações do passado.  
 

Imaginar não é lembrar-se. Certamente uma lembrança, à medida que se atualiza, tende a viver numa 
imagem; mas a recíproca não é verdadeira, e a imagem pura e simples não me reportará ao passado a 
menos que seja efetivamente no passado que eu vá buscá-la, seguindo assim o progresso contínuo que 
a trouxe da obscuridade à luz. (BERGSON, 2006, p. 158) 
 

Da lembrança se pode chegar à imagem, mas da imagem não se pode chegar à 
lembrança, a lembrança está presente no corpo, na consciência do passado, presente e futuro 
imediato, traduzindo num sistema de movimentos e de sensações. O devir é a própria 
realidade, corte instantâneo da percepção que constitui o mundo material, a atualidade do 
presente, o termo “nosso presente” pode ser definido como materialidade de nossa existência 
ou um conjunto de sensações e de movimentos que ocupam lugares do espaço.  

 
Ecléia Bosi (2001) no livro intitulado “Memória e Sociedade...” argumenta que 

“Bergson procede a uma análise interna, diferencial, da memória. O passado conserva-se e, 
além de conservar-se, atua no presente, mas não de forma homogênea.” (BOSI, 2001, p. 48) 
Por um lado, “o corpo guarda esquemas de comportamento”, refere-se a memória-hábito, por 
outro lado, acontecem as “lembranças independentes ou isoladas que também estão 
relacionadas ao passado. Na análise do cotidiano as duas formas de memória apresentadas 
podem ser consideradas conflitivas.  

A memória-hábito adquire-se pelo esforço da atenção e pela repetição de gestos ou palavras. (...) No 
outro extremo, a lembrança pura, quando se atualiza na imagem-lembrança, traz à tona da consciência 
um momento único, singular, não repetido, irreversível, da vida. Daí, também, o caráter não 
mecânico, mas evocativo, do seu aparecimento por via da memória. (BOSI, 2001, p. 49)  

O cotidiano dos velhos tem possibilidade de evocar o mecanismo da memória, os 
saberes fazeres (prática motora), apresentando dificuldades maiores para o aprendizado do 
novo, embora “nos momentos de inação, poderia perder-se nas imagens-lembrança”. No dizer 
de Bosi as reflexões de Bergson apontam para o princípio central da memória como 
conservação do passado.   

Um verdadeiro teste para a hipótese psicossocial da memória encontra-se no estudo das lembranças 
das pessoas idosas. Nelas é possível verificar uma história social bem desenvolvida: elas já 
atravessaram um determinado tipo de sociedade, com características bem marcadas e conhecidas; elas 
já viveram quadros de referência familiar e cultural igualmente reconhecíveis: enfim, sua memória 
atual pode ser desenhada sobre um pano de fundo mais definido do que a memória de uma pessoa 
jovem, ou mesmo adulta, que, de algum modo, ainda está absorvida nas lutas e contradições de um 
presente que a solicita muito mais intensamente do que a uma pessoa de idade. (BOSI, 2001, p. 60) 

A autora faz uma análise do termo memória nas propostas de Bergson e de 
Halbwachs, para Bergson memória do velho é uma evocação pura do passado, para 
Halbawachs há uma diferença entre memória do velho e de adulto, o velho ocupa do passado 
e o adulto ativo da vida prática, a memória para o adulto é fuga.  Bosi seguindo o pensamento 
de Halbwachs, argumenta:  



o que rege, em última instância, a atividade mnêmica é a função social  exercida aqui e agora pelo 
sujeito que lembra. Há um momento em que o homem maduro deixa de ser um membro ativo da 
sociedade, deixa de ser um propulsor da vida presente do seu grupo: neste momento de velhice social 
resta-lhe, no entanto, uma função própria: a de lembrar. (BOSI, 2001, p. 63) 

Como se sabe, os mitos e os ritos têm implicações na estrutura social dos povos 
indígenas, pois determinam o comportamento humano no universo dos diferentes grupos 
sociais. Os conceitos de mito e de rito cunhados por Mircea Eliade (2008 e 1968) nos livros 
“O sagrado e o profano” e “Aspectos del mito”, e na proposição de Edmund Ronald Leach 
(1996) no livro “Sistemas políticos da Alta Birmânia”, os termos conceitos utilizados por 
DaMatta (1976) e Giraldin (2000) sobre os mitos e os ritos fazem referências a esses autores, 
conceituações que serão utilizadas na estrutura desta pesquisa. Destaca-se que existem 
divergência entre as análises de Eliade e de Leach, neste sentido Eliade (1968, p. 14) no seu 
livro “Aspectos del mito” argumenta que “hacia las sociedades en las que el mito tiene o ha 
tenido hasta estos últimos tiempos ‘vida’, en el sentido de proporcionar modelos a la conducta 
humana y conferir por eso mismo significación y valor a la existencia.” Enquanto a análise de 
Leach (1996) aponta uma outra versão, “Os mitos, para mim, são apenas um modo de 
descrever certos tipos de comportamento humano; o jargão antropológico e o uso que ele faz 
dos modelos estruturais são outras tantas maneiras de descrever os mesmos tipos de 
comportamento humano.” Todavia, na proposição de Leach não existe distinção entre mito e 
rito, tal diferenciação é uma interpretação da “doutrina clássica na antropologia social inglesa, 
onde o rito é dramatização do mito, o mito é a sanção ou justificativa do rito.” (LEACH, 
1996, p. 76). Tendo em vista o exposto, “A meu ver, o mito encarado como uma afirmação 
em palavras ‘diz’ a mesma coisa que o ritual encarado como uma afirmação em ação. Indagar 
sobre o conteúdo da crença que não está contido no conteúdo do ritual é um contra-senso.” 
(LEACH, 1996, p. 76).   

Na tentativa de identificar o calendário anual de rituais dos Apinaje, aqueles que estão 
sendo realizados e aqueles que se perderam no tempo e, nos diálogos com os velhos 
portadores da memória coletiva Apinaje foi possível obter informações sobre os mitos, por 
isso a escolha da terminologia de Leach poderá contribuir com o avanço da pesquisa, 
elaboração do calendário anual de rituais, enfim, um possível retorno para o povo Apinaje. 
Por fim, a contribuição desta pesquisa está voltada para a “recuperação” dos rituais, tendo 
como referência o calendário anual de rituais dos Apinaje, que é de conhecimento dos velhos 
Apinaje e de quase total desconhecimento dos jovens e adultos Apinaje.  

    

Contribuições para a Geografia Cultural  

A cultura material e imaterial das populações indígenas do Brasil, da América e do 
Mundo pode ser considerada uma temática de estudo das Ciências Humanas e Sociais, por 
isso pertence também a Ciência Geográfica, em específico, a Geografia Cultural. A memória, 
a cultura material (manufatura ou técnicas de subsistência) e a cultura imaterial (história 
ideológicas/mitos e os rituais) das 225 etnias do Brasil constituem manifestações da cultura 
no espaço ou no território usado por elas.     

No dizer de Sauer (2000) no artigo com título “Desenvolvimentos recentes em 
Geografia Cultural” o geógrafo deverá se preocupar com o método geográfico, o que 
contribuirá com a pesquisa de campo, neste sentido:  

Os diversos temas pelos quais a geografia está interessada foram apresentados sob as formas da 
paisagem. Os instrumentos, a geografia tem em comum, em parte, com outras ciências da observação. 
Acima de tudo, o geógrafo deve saber como fazer observações em campo. Este é o primeiro requisito 
de sua formação, de modo a ser competente para coletar e classificar as coisas que vê em campo. Não 
é simplesmente uma questão de tomar notas em campo em pontos interessantes, mas de compreender 
a totalidade da área quanto à forma e estrutura. (SAUER, 2000, p. 96)  
  



A tarefa do geógrafo é “rastrear” as transformações da paisagem, incluindo as ações 
humanas, “expressos na área”. A contribuição da Ciência Geográfica para Ciências Sociais 
“deve estar apoiada num conhecimento mais e mais seguro das áreas culturais” (SAUER, 
2000, p. 96)  

Claval (2001) em seu artigo “O papel da nova geografia cultural na compreensão da 
ação humana” analisa a transformação ocorrida no âmbito dos estudos culturais realizados 
pelos geógrafos nos anos 1970, momento histórico em que constatou-se “que as realidades 
que refletem a organização social do mundo, a vida dos grupos humanos e suas atividades 
jamais são puramente materiais.” (CLAVAL, 2001, p. 39)   

     
As relações dos indivíduos e grupos com o meio ambiente com o qual estão envolvidos e com o 
espaço no qual estão inseridos respondem a finalidades variadas: proteger-se do meio ambiente e dele 
extrair a energia, os alimentos e as matérias-primas das quais necessitam (é o registro do é últil); 
afirmar seu ser social por meio das redes de que participam (é o registro propriamente social); 
construir sua identidade por meio do sentido dados às coletividades às quais estão ligados e aos 
lugares que elas habital (é o registro psicossocial); interrogar-se sobre o significado da presença 
humana no mundo e no cosmos, a natureza, a sociedade e as paisagens por meio das quais essas são 
entidades se exprimem. (CLAVAL, 2001, p. 39-40)  
 

As perspectivas das abordagens da Geografia Humana têm lançado-a numa maior 
profundidade, os estudos locais e regionais não estão restritos as investigações do espaço e da 
paisagem para estudar suas especificidades ou diferenças regionais. Na atualidade, trata-se de 
analisar e identificar como a vida dos grupos sociais ou etnias está se organizando no espaço 
ou no território, “nele se imprime e nele se reflete”. A ruptura do pensamento geográfico a 
partir dos anos 1970, trouxe significativas contribuições para a Geografia Cultural, por 
exemplo: “ao invés de contentar com tipologias das paisagens”, “inventário das combinações 
produtivas”, introduziu-se a dialética nos estudos das relações sociais no espaço ou território, 
envolvendo o meio ambiente, um novo significado foi dado ao termo paisagem, ao mesmo 
tempo suportes e matrizes das culturas. 

Tendo em vista o exposto, o estudo da população Apinaje permitiu propor algumas 
considerações finais, trata-se de um povo que ao estabelecer contatos interétnicos no final do 
século XVIII e início do XIX com a sociedade envolvente sofreu um violento processo de 
depopulação, perdeu 97% da população no período de 1822 a 1928, temporalidade que o 
organismo dos Apinaje gastou para adquirir resistência imunológica contra às doenças 
contraídas da sociedade envolvente. Dos 100% da população total sobraram apenas 03% dos 
Apinaje, por isso os representantes da memória coletiva, contadores de história dos 
mitos/ideológica, cantadores, organizadores de rituais, lideranças políticas, portadores da 
memória técnica da estrutura dos ofícios dos Apinaje restaram tão pouco, mas o pouco que 
restou dos portadores da memória coletiva, da cultura material, da cultura imaterial foi 
suficiente para valorizar a memória e a cultura dos Apinaje, de modo que eles são diferentes 
das demais etnias do Brasil e dos povos não-indígenas.   
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