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emetendo nosso olhar ao Amazonas, dentre as distintas etnias 

indígenas podemos fazer referência a um grupo numeroso de índios, 

chamados Munduruku, falantes de uma língua do tronco Tupi.  

A respeito deles podemos dizer que se trata de um grupo que desenvolveu 

grandes relações de trocas com outros grupos indígenas ou brancos. Durante o 

período colonial foram temidos por outros indígenas, por serem considerados 

 
1 Texto produzido no âmbito do Curso Olhares sobre a Arte, Cultura e Resistência da Etnia 

Munduruku a partir de suas produções literárias, promovido pela Revista África e Africanidades, 
no primeiro semestre de 2020, sob coordenação da professora mestra Nágila Oliveira dos 
Santos.  
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caçadores de cabeças e pelos colonizadores, pela força de enfrentamento que 

demonstravam. 

No século XIX os Munduruku se integraram ao sistema econômico, na medida 

em que se tornam produtores de farinha e seringueiros. Nesse mesmo século 

esses indígenas foram submetidos aos altericidas processos de evangelização 

por parte dos jesuítas e dos franciscanos. 

Nessa época, ainda, houve uma expansão das áreas ocupadas pelos 

Munduruku rumo ao Norte, alcançando áreas mais planas e ricas. Esse 

processo contribui para mudanças na estrutura sociocultural, assim como nas 

relações comerciais com os brancos.  

Dentre os próprios índios Munduruku destaca-se o desejo de parte deles, e aí 

estamos falando de grupos marcados por questões geográficas, de conhecer, 

absorver, apropriar-se de práticas diferentes das comuns a suas culturas, 

buscando recursos.  

A igreja católica incentivou a adoção das ditas “práticas civilizadas” e de nomes 

cristãos. Houve também uma intervenção protestante, que deu origem a uma 

igreja evangélica que se mantem até a atualidade. Apesar das investidas 

cristãs para mudanças no modus operandi das comunidades, a visão de 

mundo e a cosmologia xamânicas continuaram fundamentais para a 

experiência social indígena. 

Interessante ressaltar que o xamanismo Munduruku mostra-se subversivo, na 

medida em que ultrapassa paradigmas étnicos, “tradicionalistas”, ancorando-se 

na construção de uma identidade marcada por particularidades. Uma das 

características do xamanismo Munduruku é a rede de relações duplas, com 

idas e vindas para dentro e para fora do mundo Munduruku, em uma busca por 

completude. 

Chamada de Mundurukânia, no século XIX, a região do Vale dos Tapajós era 

dominada pelos Índicos Munduruku. Atividades ilegais nos garimpos de ouro, 

projetos hidrelétricos e a construção de uma hidrovia no Tapajós compõem o 

tripé que presentifica as ameaças à região. O desejo de manter a integridade 

de seu território é, atualmente, a engrenagem para os atuais conflitos. 

Em duas metades, a vermelha e a branca, a sociedade Munduruku se 

organiza. Entre esses dois grandes grupos dividem-se cerca de 38 clãs, de 

descendência patrilinear, de maneira que o filho herda o clã do pai, ainda que a 

moradia determinada para os primeiros anos, até os primeiros filhos, seja a 

casa da mulher. Depois do segundo filho o marido constrói a casa da nova 

família. 
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O recém casado desde o momento de sua chegada deve colaborar com as 

necessidades da casa da esposa e de seus pais. A respeito dos afazeres pode-

se citar o roçado, pescas e caças 

 As metades vermelha e branca, relacionam-se a questão de parentesco e ao 

cotidiano da aldeia, no que se refere a natureza e ao sagrado. 

Em algumas aldeias ou ainda em algumas famílias, especificamente, se 

difundiu o trabalho no garimpo de ouro. Nesse sentido, referimo-nos aos 

grupos mais próximos dos rios Kaburá e Tropas. 

A necessidade de exploração dos bens naturais para o próprio sustento vem 

sendo amenizada na medida em que benefícios sociais do INSS vem 

chegando aos mais velhos das aldeias. Esse dinheiro é socializado e, muitas 

vezes, endereçado a compra de produtos para as crianças, netos dos 

beneficiados. 

A cultura Munduruku conta com um extenso repertório de canções que 

envolvem temas da terra, do cotidiano e do ambiente que os cerca. Tão 

extenso como o repertório de canções é o de narrativas orais que sustentam a 

cosmologia indígena e tratam de conhecimentos envolvendo astros, 

constelações, a própria Via Láctea. Chamada de Kabikodepu. 

Cestas e trançados, atividades masculinas, marcam as culturas Munduruku. 

Colares com figuras de animais, esculpidos em sementes também são 

produzidos pelos indígenas. As tradicionais e femininas atividades como a 

tecelagem do algodão e a cerâmica estão caindo em desuso. Ainda é possível 

encontrar idosas e mulheres adultas que se dedicam aos trabalhos artesanais 

com algodão, o que não se compara a extensão dessa prática no passado.  Na 

região de Coatá, no Amazonas, a prática da cerâmica ainda pode ser 

encontrada, sendo esse local um dos poucos lugares onde ainda se pode 

encontrar indígenas que trabalham com o produto.  

Todo esse universo mostra-se bastante rico em informações e culturas, que 

desarticulam, de alguma maneira, os estereótipos construídos pelo olhar 

orientado pelas referências coloniais e europeias.  

A escola, espaço de construção de conhecimentos pode, e deve, constituir-se 

como espaço de reconstrução. É preciso desarticular conceitos pejorativos, 

olhares de redução e repúdio ao que não se reflete no espelho dos valores e 

conhecimentos enraizados e propagados em nossa cultura. Assim, apresentar 

e discutir essas temáticas em sala de aula mostra-se um valoroso trabalho que 

se afina com o reconhecimento da diversidade e do respeito a pluralidade 

étnica e cultural do Brasil. 
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