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Este artigo tem como objetivo de registrar e divulgar informações sobre as 

antigas aldeias da etnia Palikur que habitam a Terra Indígena Uaçá, município de 

Oiapoque, destacando a formação da Aldeia Kumenê maior aldeia Palikur na 

atualidade. Para a produção deste trabalho utilizei fontes historiográficas publicadas, 

referentes os povos indígenas do Oiapoque. Utilizei metodologia de pesquisa a História 

Oral que tem como principal instrumento a realização de entrevistas como fonte de 

informações, guardadas na memória e que no caso das culturas indígenas são repassadas 

através da oralidade. Este trabalho também pretende servir como apoio para novos 

estudantes e demais interessados sobre história Palikur. 

 

 

Aspectos Históricos do Povo Palikur 

As aldeias Palikur estão localizadas às margens do rio Urucauá, na Terra 

Indígena Uaçá, município de Oiapoque-AP, com uma população de aproximadamente  

1380  indígenas. (Aldeia ressentes do Kumenê) Atualmente distribuída em 11 aldeias 

que se encontra nas margens do rio Urucauá. A aldeia Kumenê é uma das maiores que 

atende as outras pequenas como Mangue I, Mangue II , Pwaytiket, kamuywa, Kwikwit, 

amonni, Urubú, Tawary, Flecha e Iwawka do BR 156.   
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Antes da chegada definitiva dos não índios na região Uaçá e no rio Urucauá que 

se deram por volta de 1930, os povos da etnia Palikur viviam mais nas margens dos rios 

e nas ilhas mais próximas aos rios, pois achavam assim, morar perto do rio, teriam 

menos dificuldade para pesca, caça, e para realizarem os seus afazeres. Faziam 

acampamentos na beira do rio, onde construíram casas de palafitas, chamada de 

himekepket na língua Palikur. As famílias usavam as palafitas durante época de verão 

para facilitar a vida através do acesso da água.  Essas casas eram comuns naquela época. 

Durante o inverno muitos passavam para casa que haviam construído em terra e alguns 

moravam definitivamente nas casas de palafitas. Entre essas pessoas, algumas famílias 

faziam essas casas para passar alguns dias com os seus filhos quando não tem o que 

fazer depois de plantação de suas roças e outras atividades. 

Podemos verificar a vida nas casas de palafitas no depoimento do senhor Afonso 

Ioiô
3
: 

 “Desde a minha época, eu tenho visto muitas casas de palafitas, não me lembro de todos, mas eu 

creio que mais de vinte casas eu ainda lembro. Pois desde o dia do meu avô, e dos meus pais e 

assim veio até no meu dia e nos dias atuais, as casa de palafitas faz parte da cultura Palikur 

passadas através de gerações. Antes dos meus pais, as pessoas já costumavam a morar na beira 

do rio, esse costume já existiu a muito tempo. Aqui no rio Urucauá, as casas de palafitas, começa 

desde lá de cima até o rio abaixo”. 

 A família era patriarcal nessa época. Era o homem que decidia em todas as 

coisas, no trabalho, nas roças, na construção de casas, e o local onde a família vai 

morar. Para a realização destes trabalhos geralmente contada com ajuda de outros 

homens membros da família ou parentes da outra família, onde funciona o sistema de 

mutirão, várias pessoas chegam para ajudar o dono do trabalho e depois essas pessoas 

retribuem com o mesmo trabalho. Assim a vida desses povos antigamente. O costume 

dos índios trabalharem em mutirão, não é raro, se ver no dia-a-dia em todas as aldeias. 

Esse mesmo tipo de trabalho é utilizado pelas outras etnias desta região como: karipuna 

e Galibi Marworno. As tarefas das mulheres é cuidar dos filhos, da roça, fazer farinha, 

prepararem comidas para os filhos e marido. Em algum momento ela consegue ajuda 

das irmãs, da mãe e de outros parentes mais próximos da família a que venham retribuir 

no trabalho. E até consegue ajuda das irmãs mais nova que cuide dos filhos enquanto 

ela prepara a comida e outras atividades de casa. As mulheres recebem também ajuda 

dos filhos, mas somente quando os filhos ficam grandinhos e passam trabalhar junto 

com mãe, assim vão aprendendo muitas coisas. O filho homem entre 10 a 12 anos 

                                                           
3
 Entrevista realizada por Ivanildo Gomes, em Dezembro de 2010.  



também passam a trabalhar com o pai em todas as tarefas. E a filha, acompanha a mãe 

em todo trabalho durante o dia. Nessa convivência com os pais que os filhos aprendam 

muitas coisas antes de assumir a vida adulta.  

Nessa época os povos viviam praticamente da pesca e caça. Faziam pequenas 

roças onde plantavam mandiocas, cara, batata, bananas etc. Não comercializavam com 

que plantavam, produziam apenas para seus sustentos de suas famílias. Construíam suas 

pequenas casas, sua canoas, e seus instrumentos de trabalho, de pesca e de caça como: 

flechas e arco, arpão, remos e os demais utensílios. 

Faziam suas festividades tradicionais e suas bebidas como caxixi feito de 

mandioca, batata doce, abacaxi e os demais ingredientes. As ervas medicinais eram 

retiradas da natureza e preparadas pelo pajé e por pessoas que sabiam preparar.  

Para entender a organização social Palikur é preciso compreender como eram 

organizadas as antigas aldeias, como era formado ou se pelos clãs ou não. Assim relata 

a história mítica Palikur sobre a origem dos clãs que hoje se encontra no rio Urucauá, 

município de Oiapoque-AP. A  história diz que, depois de um dilúvio, sobrara apenas 

uma família, sobre vivente que havia sido avisada para fazer um vaso bem grande onde 

caberia toda a sua família. Quando a água baixou e vaso ficou em cima de uma 

montanha, logo avistaram a terra que era toda deserta e não existia nenhum ser vivente. 

E a noite ele ouvia a voz de crianças e cantos de pessoas como se fosse uma aldeia 

estivesse por perto. Quando amanheceu ele foi ver se existia algum sobrevivente, 

pensava que o vaso pode ter escorado por perto de alguém, que sobreviveram a tragédia 

como ele.  Afastando de sua casa, ele avistou uma roça de plantação de abacaxi e não 

avistou o dono e, voltou para sua casa. Toda a noite ele ouvia a voz. E todo dia ele ia 

afastando mais longe a procura de sobreviventes, mas encontrou apenas roças, lagos 

cheio de peixes e matas na beira do rio, etc. Quando voltou para ver a primeira roça que 

tinha encontrado, não via mais como roça, já tinham se transformado de um grupo de 

pessoas. E, logo pensou nas outras roças e lugares, que tinha encontrado também e 

voltou para verificar, mas não o avistou como era antes, todos tinham se transformado 

em grupo de pessoas. Dessa transformação, o grupo que surgia do abacaxi, recebe o 

nome de Kawakyene, e quem surgiu de mata da beira do rio, recebe o nome de 

Wakavunyene e os dos lagos de peixe, chamado de Paraymyene, e do largatixa, são 

chamados de  Wayveyene e, assim por diante o grupo recebiam o seu nome ligado as 



suas origens, e cada grupo era chamado de clã. Diz a história, que o povo não se juntava 

com outro grupo. Cada um com sua própria língua, costumes, seus rituais em fim. Com 

essa história entendemos como os povos mantêm tradicionalmente seus costumes, suas 

línguas, suas crenças, suas regras, seus modos de viver, a organização social e outras. 

Atualmente os clãs são conhecidos como seus sobrenomes definidos das seguintes 

formas na língua de não índio como podemos observar no quadro abaixo: 

Kawakyene _ Labontê Wayveyene _ Ioiô 

Wakavunyene _ Batista Wadahyene _ Iaparrá  

Paraymiyene _ Guiome Waxiyene _ Felício 

Kamuyene
4
_ extintos  

 

 

 

Fotografia 01: Arquivo do Curso EEI/UNIFAP desenho de Veronica Batista (2010), onde retrata 

a origem dos  kawakyene e paraymiyene. 
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Fotografia 02: Arquivo do Curso EEI/UNIFAP desenho de Ivanildo Gomes (2010), onde retrata 

a origem dos Paraymyene- Guiome . 

Observamos que existem aldeias antigas que não foram pesquisadas e 

documentadas pelos pesquisadores e nem pelos próprios habitantes da região. 

Raramente podemos ouvir histórias contadas pelos mais velhos sobre essas ilhas que 

foram habitadas, por tanto, poucos idosos têm o domínio dessas histórias, que são 

repassadas através dos pais para os filhos, netos, bisnetos e até chegar aos nossos dias. 

Por exemplo, as aldeias nas ilhas grandes como Tipoca, Ukupí e outra como Saramna 

que fica bem ao lado da Tipoca, essas ilhas já foram habitadas pelos Palikur há muito 

tempo atrás. A história nos relata sobre os mais antigos, que os povos habitantes da ilha 

Tipoca, tinham costumes de caminhar à tarde, e a zoada dos seus pés estremecia a terra. 

Infinidades de gentes deixando as marcas dos pés na rua depois da caminhada
5
.  Essa 

história, pouco comentada no relato de Capiberibe (2007). A fotografia abaixo é da ilha 

de Tipoca, local onde essas histórias aconteceram. 
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Fotografia 03: Arquivo pessoal Ivanildo Gomes (2010), Imagem da ilha Tipoca  

Ilhas como, Massiká, Tivigumnaw, Warabdi, são mais conhecidas e por isso, 

suas histórias são mais contadas hoje. Uma história recente que é mais contada pelos os 

mais velhos sobre um massacre de uma aldeia (Massiká) invadida pelos os caçadores de 

escravos portugueses.  A história relata que esses caçadores chegaram por volta de meio 

dia, e foram avistados pelos moradores da aldeia. Nesse mesmo momento avisaram o 

resto de moradores e seu líder da aldeia, mas ninguém acreditava dessa pessoa que 

avistou os estranhos. Devido naquele dia, os caçadores chegaram numa plena 

festividade da aldeia, isso fez com que os moradores não deram atenção a quem estava 

avisando. Achavam que poderia ser as pessoas convidadas para participar nas 

cerimônias, nas festas ou pessoas de outra aldeia como sempre aconteciam, as pessoas 

de outra etnia costumava de chegar quando já é à noite. Quando os invasores chegaram 

à aldeia, os moradores já estavam embriagados de caxixi (bebida indígena) e trouxeram 

e ofereceram bebidas alcoólicas para as pessoas. E quando todos estavam totalmente 

embriagados, começaram amarrá-los para aprisioná-los. As mulheres e os jovens viram 

o que estava acontecendo, correram para dentro da mata e outros caíram na água, 

algumas foram comidas pelos jacarés e outros morreram na mata. Até as outras aldeias 

descobrirem o que estava acontecendo na aldeia Massiká, a aldeia ficou completamente 

vazia. Encontraram algumas mulheres com seus filhos no colo dentro da água bastante 

abalados e fracos. Essa história da aldeia Massiká, deixou o povo com medo dos não 



índios. Até agora, os idosos tem medo quando comentam sobre essa história. Abaixo 

fotografia da ilha Massiká. 

 

Fotografia 04: Arquivo pessoal Ivanildo Gomes (2010), Imagem da ilha Massiká  

A ilha Tivigumnaw, também a história contada pelo os mais velhos, que 

Tivigumnaw, já foi habitada pelos Palikur. Que era aldeia grande e habitada por muita 

gente. Também faziam sempre a suas festividades durante a lua cheia, como nas outras 

aldeias.    Ainda hoje, podemos encontrar os restos de cerâmicas como potes que 

serviam de reservatório de caxixi (bebidas indígenas) brinquedos feito de barros, 

panelas, taça e pequenos fragmentos que não conseguimos identificar, além disso, 

encontramos os bambuzais e lugares onde as casas foram construídas. Isso, nos dar a 

intenção que essa ilha realmente já foi habitada. Mas, não sabemos a história de povo e 

nem as causas de sua extinção. Já a aldeia da ilha Warabdi, a história nos relata que os 

habitantes de Warabdi foram instinto devido a guerra com os Galibi há muito tempo 

atrás. Essa guerra foi provocada por a morte de uma menina que tem conhecido um 

homem e ficou encantada por ele e a menina engravidou com esse homem. Mas o irmão 

não sabia o que estava acontecendo com a sua irmã.  E tem observado que sua irmã 

criou coragem de ir a roça sozinha. Ele achou estranho e desconfiou da sua irmã.  Certo 

dia o irmão seguiu a irmã na roça para espiar sua irmã o que ela estava fazendo e se 

realmente ela estava sozinha.  Chegando lá, e se escondeu. Logo avistou um homem 

vindo a direção da sua irmã e se aproximou a ela e descobriu que a irmã tinha caso com 



esse homem e ela não contava para seus pais. Achava que esse homem estava 

aproveitando dela e ficou furioso e disse: hoje você paga por ter aproveitado da irmã 

dos outros. Lançou uma fecha em cima do homem, mas não o pegou.  A flecha tem 

desviado em cima da sua irmã e o matou. Com medo, ele enterrou sua irmã lá mesmo. 

Voltando para casa dos seus pais, mas não contava o que havia acontecido. Somente 

depois o seu pai descobriu e pediu que voltasse a túmulo da sua irmã para visitá-la. E 

isso que ele fez. Mas, ele não sabia que sua irmã já estava grávida desse homem antes 

de morrer. E nem sabia que esse homem é Imawri, (gente de outro mundo invisível ). 

Quando chegou lá ele avistou muitas larvas em cima do túmulo dela e ficou assustado. 

Voltou no outro dia para saber o porquê o túmulo da sua irmã estava assim, mas quando 

chegou na outra vez, não viu mais como era antes. Os bichos já tinham se transformados 

em crianças e que essas crianças disseram a ele para preparar suas armas, que eles iriam 

vingar a morte de sua mãe. E foi isto que aconteceu. História da guerra dos Palikur com 

os Galibi é uma história grande.  Na ilha Warabdi, ainda pode-se encontrar muitos 

fragmentos de cerâmicas, é um sítio arqueológico cemitério que prova que essa ilha foi 

habitada há muito tempo. Abaixo fotografia do mapa etnográfico da região onde se 

encontram essas ilhas. 

 

Fotografia 05: Mapa etnográfico elaborado por Ivanildo Gomes em 1999. 

Existiam também aldeias em ilhas onde boas partes delas era em terras firmes, 

ou seja, sem os campos alagados ao seu redor como: Kuwapi, Uraka, Aragbus  também, 



são aldeias grandes, como diz a historia relatadas pelos os mais velhos. A aldeia 

Kuwapi, atualmente é um cemitério a história relata que ela foi extinta devido a guerra 

com os Galibi. Uraka, Aragbus, Wayadman, eram aldeias de esconderijo durante a 

guerra com os Galibi.  A história nos relata sobre Aragbus que durante a guerra, foram 

deixadas crianças e jovens com uma senhora idosa para cuidá-los. No entanto, foram 

descobertas pelos Galibi que os seqüestraram. E os habitantes de Uraka, abandonaram a 

aldeia, pois  perceberam que os inimigos estavam  se aproximando e tiveram que mudar 

para outro local. A extinção do Uraka, também foi provocada pela a guerra, segundo 

relato do senhor José Antonio dos Santos (Wet). Wayadman é uma aldeia, mas não 

sabemos a extinção desses habitantes. Só podemos perceber a sua existência através dos 

indícios de cerâmicas e lugares de casas onde foram construídas, locais de cerimônias e 

a ocupação dos espaços. E ali foram encontradas urnas que foram deixadas pelos nossos 

ancestrais há muitos anos atrás. Poucas pessoas mais velhas da aldeia relatam sobre a 

sua existência e, algumas pessoas falam que os habitantes daquele local são da etnia 

Palikur e outros falam que da etnia Galibi. Que, durante a guerra dos Galibi com os 

Palikur, muito grupo de pessoas se esconderam da guerra.  Por isso, não podemos 

constatar a lógica da história da aldeia no Wayadmam devido, o descoberto do local é 

recente. Não tem pessoas que conhece a sua história e nem a sua existência. No entanto, 

o sítio precisa ser estudado para que no futuro, possam divulgar a história dos habitantes 

do Wayadman.   A seguir fotografia de cerâmicas, encontradas na ilha Wayadman em 

2001, por Henrique Batista e Edvaldo Labonte, Avelino Labonte.   

 

Fotografia 06: Arquivo pessoal  Elissandra Barros(2010),Vestígios Arqueológicos   



Todos esses acontecimentos com os antigos habitantes desta região, que a 

história nos relata, sobre as aldeias e os locais de habitação que foram destruídas pela 

guerra entre etnias e pelos caçadores de escravos europeus. Essa história dos 

acontecimentos marcou na memória dos sobreviventes por longo tempo.  Por isso, 

quando os povos ouviram que os não índios estavam entrando nesta região, logo 

pensaram nos caçadores de escravos, achavam que poderia acontecer novamente como 

aconteceu com os seus antepassados. O cuidado ou medo, fez com que os índios 

começassem a mudar do local, onde eles estavam antes, e começaram a entrar mais para 

dentro nas ilhas distantes para proteger as suas famílias.  Por isso, quando o SPI chegou 

nesta região, com intenção de dar apoio ao índio, muitos recusaram a entrada de não 

índios nas suas terras. Dificultando o acesso para o SPI na primeira tentativa de 

aproximar aos habitantes nesta região. Diante de todas as histórias, vale lembrar que o 

povo Palikur é uma das etnias que custou o bom tempo antes de aceitar a educação e 

outro apoio dos governantes anteriores. Por isso, foi considerado atrasado em relação às 

outras etnias desta região, mas como disse acima foi uma estratégia de defesa do povo 

Palikur.  

 

O Processo de Formação da Aldeia kumene
6
 

Na década de 1930, o Serviço de Proteção ao Índio (SPI), instalou um posto de 

vigilância no Encruzo, entre os rios Uaçá, Curipi e Urukauá, a fim de manter contato 

com os povos indígenas da região, bem como controlar a entrada e a saída dos mesmos. 

Além disso, é de controlar o casamento com os não índios, e entrada das bebidas 

alcoólicas, a comercialização com estrangeiros e outros fatos preocupantes com os 

povos da região, no entendimento do SPI, e o cuidado aos indígenas.  Como, algumas 

famílias Palikur não aceitaram esse contato com não índios, eles procuravam ilhas 

menores e distantes para estabelecer suas moradias, tentando proteger sua vida, onde 

viveram por muito tempo. 

Segundo o senhor Manoel Antônio dos Santos
7
( Wet), a ilha kumene era toda 

mata rica com vários tipos de amimais, muitas pessoas costumavam caçar nela. 
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Primeiramente a ilha é chamada devewveket, significa, local de caça.  Depois, o senhor 

Waramka e sua esposa Rosinha foram instalar sua casa naquela ilha. E foi um do 

primeiro habitante do Kumenê, depois de Waramka veio Pol e sua esposa Araykwa, 

mãe do finado Paulo Orlando, Leon, Maria Tereza. Essas pessoas também são 

conhecidas como primeiros habitantes.  Tereza casou e fez sua casa, depois os seus 

irmãos também casaram, esses três irmãos, que se formaram três famílias e foi assim 

que começou a fundação da aldeia. Por isso, foi falado que antes da chegada de 

evangelização tinha apenas três casas. Depois, foram chegando mais pessoas para se 

concentrarem numa só aldeia.  

Na década de 1940 a 1950, com o serviço do SPI, começou implantar educação 

nos povos Palikur, uma das primeiras tentativa de aproximar aos índios da etnia Palikur. 

Numa pequena Aldeia na montanha Ucupí, onde foram mandadas duas professoras para 

lecionar, mas não tinha escola, um senhor que já tinha saído e morado em Cayene na 

guiana Francesa, onde começou entender sobre a educação, e foi ele que recebeu as 

duas professoras na sua casa e ali elas lecionavam. O senhor Serenício Ioiô foi a 

primeira pessoa que recebeu educação.  Mas a maioria dos Palikur recusou a educação 

escolar do SPI.  A duração dessas tentativas de educação para os índios Palikur durou 

aproximadamente dois anos. Durante esse tempo, as Professoras vinham e voltavam 

logo em seguida, nunca terminava o ano letivo. Essas professoras não foram bem 

recebidas, os habitantes não davam atenção ao trabalho das professoras, isso fez com 

que o ano letivo nunca terminava.  Pois no entendimento dos Habitantes naquele tempo, 

que a educação poderia tirar o tempo que os filhos têm com os pais e no final, ainda 

poderia tornar escravo do não índio. Essa preocupação que os índios Palikur têm 

naquela época. 

Somente a partir de 1958, o SPI teve mais a proximidade aos índios e voltou a 

tentar construir uma primeira Escola na aldeia Mawiri, onde tinha mais concentração de 

pessoas naquele tempo. Antes de instalação de uma escola no povo Palikur pela o SPI já 

tinha demonstrado o seu trabalho ao povo, levava muitos instrumentos de trabalho 

como: terçado, enxadas, ferramentas que são úteis para trabalho de roça. Faziam festa 

para os povos e eles adoravam. Fazia grande roça, onde plantava milho, cana de açúcar, 

bananas e mandiocas. Criavam uma regra para o trabalho naquela roça, as pessoas quem 
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trabalhavam nas colheitas recebiam uma parte da colheita como pagamento pelo 

trabalho. Essa regra também foi uma das primeiras que incentivaram o povo a pensar na 

comercialização. Toda visitas que eles faziam, levava instrumento de trabalho como 

presente. Esse contato, fez com que os índios começassem ter mais ligação com o chefe 

do encruzo. Daí, quando os chefes implantaram a Escola na aldeia, logo os povos 

aceitaram e começava levar os seus filhos a escola, isso porque algumas pessoas já 

tinham sido convencidas pelo SPI, no mesmo tempo muitos habitantes da aldeia não 

aceitaram a escola. Nas entrevistas a seguir podemos perceber os motivos das famílias 

terem aceitado a escola, como na fala do Sr. Afonso Ioiô
8
: 

  “É por que os índios passaram a conhecer os não índios. Quando o SPI chegou nesta região e 

estalou um posto de vigilância para controlar a saída dos índios, foi daí que os antigos habitantes 

os conheceram. O chefe SPI chegou com o cacique dizendo que a vinda deles para cá, é de dá 

apoio ao seu povo. E o cacique os vendo levando instrumentos de trabalho de roça e as pessoas 

aceitando, isso fizeram com que o aceitasse e logo em seguida aceitaram a educação”.   

 “ awaku parikwene hiyeke paranah. Ku aysaw SPI pareke adaha kumadukene ayte  kuwimnek, 

ariwteke inin pitatyevwi parikwene hiyekevrikis. Igkisme danuh kit gikivarakis ekene git ku igkis 

ayta gayavetni. Ig hiyapne henne, ig kaytwe giwnkis. Ariwteke ini, igkis ewke arakehbet ewkakri, 

kasivag, migu, mpuri, bot, ka ayhsima akiw. Parikwene hiya kabay gitkis, keh bute igkis amere 

lekol. Hennebaki”. 

E no depoimento do Sr. José Correia
9
 pode observar os motivos pelos quais 

algumas famílias não aceitaram a escola: 

“(...) Pois naquele tempo os índios ainda tinham muita dúvida do não índio, isso fez com que eles 

não aceitassem a educação. Achavam que a educação poderia mudar a vida deles, fazendo com 

eles esqueça as suas culturas. E já ouviam dizer que a educação traz muito conhecimento bom e 

no mesmo tempo conhecimentos ruim e os índios não sabem lhe dar com esse tipo vida (...)” 

“(...)awaku avim ini, gaytakis parikwene avis gibohri nawotonye igkis kadaha pukuhpawka, keh 

igkis ka amava lekol, kwewanetke lekol ewke nawenyerwa hiyakemniki akiw gitkis. Kwewa igkis 

miyehe gihumpahwankisnek. Awaku lekol ewk ka ayhsima hiyakemniki kibeyne, hawwata 

hiyakemniki mbeyvye. Ineki keh gaytakis ka amava lekol awaku parikwene ka hiyak inin. 

Henneme, gaytakis Mawiriyene batek akak lekol. Wake igkis amereviyebe lekol minikwaknabe, 

wixwiy ka hennema akiw(...)” 

   Em 1974, deu-se o início de funcionamento da educação escolar na aldeia 

Kumenê, já na época da FUNAI. O primeiro nome dessa aldeia é Bom Salvador 

nomeado pelo não índio, e depois deram o nome com o nome da ilha, Kumenê, e assim 

ficou. Mas antes disso, a educação já funcionava na aldeia Mawiri, mas nem todos os 

habitantes aceitavam. Por isso a educação mal funcionava. Somente na aldeia Kumenê, 

quando as pessoas começaram a passar morar nela, onde todas as pessoas aceitaram a 

educação. Mas não tinha escola como no Mawiri. O professor William e sua esposa 

                                                           
8
 Entrevista realizada por Ivanildo Gomes, em Dezembro 2010. 

9
 Entrevista realizada por Ivanildo Gomes, em Maio de 2011. 



Vivi foram mandados pela FUNAI, onde elas começaram lecionar numa igreja. E foi 

assim que começou a aceitação da educação e formação da aldeia kumenê. No 

depoimento do senhor Mateus Emílio
10

, podemos entender mais sobre a história. 

 “(...) quando a aldeia Kumenê começou a crescer, a FUNAI já tinha proposta de ajudar o povo 

com a educação, e logo depois mandou o professor William e sua esposa Vivi para lecionar. As 

duas trabalhavam com a 1ª e 4ª série, e também trabalhavam com os adultos, o ensino 

aprendizagem chamado de Mobral. A aldeia kumenê, era conhecida com o nome de Bom 

Salvador, nomeado pelo nome de evangelização. Depois com muita discussão a procura de nome, 

ficou com esse nome.” 

      “(...)pitatye ku aysaw kumenê humaw abetnawa FUNAI ivegnine gihiyekemnikis adaha 

gayevetnikis, FUNAI awakise lekol akivara William gukak gihayo vivir adaha egkis kanuhaknokis 

amin aniyiki akak ivegbohaki kagta. Egkis kanuhak adaha madikte hiyeg, kanuhwaki kanumka 

ariw Mobral akak primeira série e quarta série. Avim inin, kumenê ka hennema ariw, in kayaka 

avit religião ariw, kumenê giw, Bom Salvador, kaywaka gavitkis nawotunye. Avit inin paytwepu 

usakwa akak ini giw Kumenê, ka ayhsima inetit, ka ayhsima pahadguhwaki igkis keh”     

Em entrevista com o Senhor Frederico Miranda de Oliveira 
11

 funcionário da 

FUNAI naquele período e atuava nesta região, participou do processo de aproximação 

com os Palikur e fala da resistência das famílias em aceitar a presença das políticas 

governamentais. 

“Em 1974 a aldeia kumene era muito pequena, moravam poucas famílias. Muitas famílias 

moravam nas margens do rio Urucauá, as casas eram feitas de pau a pique conhecidas como 

palafitas e cobertas com palhas, quando o rio enchia, as canoas ficavam até em baixo das casas. 

Naquela época, era difícil acesso aos índios devido a distancia de casas das famílias. Ficava 

muito difícil para medicar os índios doentes, e naquela época, não tinha posto de saúde nem 

escola. Eu e Ronaldo tivemos que cuidar da saúde dos índios naquele tempo. Não tinha 

enfermeiro nem professor, nos éramos professores e enfermeiros no mesmo tempo naquela época. 

Tivemos que dar conta de todo. Lembro, ainda bem quando chegamos pela primeira vez aqui na 

aldeia kumenê, deram para nós uma casa pequena feito de palha, quase caindo e lá nos ficamos. 

Não tinha casas grandes como de agora. Foi assim nos conseguimos aproximar em muitas 

famílias tentando ajudar-los, mas o povo não compreendia. A partir desse período, a aldeia veio 

crescendo, as pessoas vieram aproximando aos poucos, até formaram uma aldeia maior”.   

Aproximadamente por volta de 1967 a 1968 os missionários do Instituto Sócio 

Lingüístico (SIL) Diana Green e seu esposo Harold Green, autorizado e enviado pelo 

SPI para a aldeia Kumenê, com objetivo de estudar língua Palikur e escrevê-la, outra 

tarefa era traduzir a bíblia em Palikur, eles eram missionários e lingüistas ao mesmo 

tempo. Vieram num motor acompanhado pelo um índio conhecido com o nome de: 

Hiye, quer dizer, índio da etnia Galibi. Foi ele que os trouxe aqui na primeira vez na 

aldeia Mawiri, elas ficaram numa escola que foi construído pelo chefe do Encruzo SPI, 

devido não tem outra casa onde eles pudessem ficar. E lá moravam na primeira vez por 

um bom tempo, estudando a língua Palikur. E depois passaram para a aldeia Kumenê 
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quando a comunidade construiu uma casa para elas. E nesse tempo tinha pouca família 

morando no kumenê.  Essas missionárias ficavam por um mês na aldeia e depois 

voltavam para Oiapoque e foi assim a vida delas, vindo e voltando para cidade. 

Podemos constata no depoimento da senhora Raimunda Ioiô
12

, onde ela fala sobre a 

chegada dos missionários.  

“Quando elas chegaram na primeira vez na aldeia Mawiri, as pessoas não os conheciam e nem 

elas, mas ali elas moravam, vieram numa motor acompanhado por índio Hiye, e lá elas ficavam. 

Passavam  meses na aldeia para estudar a língua Palikur e depois voltavam para cidade. A dona 

Diana e seu esposo Haroldo Green, elas são lingüistas, vieram com objetivo de estudar a língua e 

traduzir a Bíblia na língua Palikur”. 

“(...)pitatye egkis danuh amadga mote, kiyavwiye Hiye ig parikwene ig waxevgukis atan. Pitatye 

gudawhankis, igkis usakwa ariku lekol avin ayhte Mawiri. Egkis yumah guvinkis pitatye, hiyeg ka 

hiyakukis ini egkis kawnata hiyak, egkis kinetihwa ku kadahan egkis ayta, gunkis: ussuh ayta 

kehne kiyavwiye Uhokri ganivwi, henneme egkis ka akin huwewehe. Pitatye egkis kanuhweviyete 

Amin yiwit parikwaki. Egkis usakwa adaha pahavwi kayg ayayteke egkis tivik. Henneme egkis 

diyuh akiw avanenekwa henne. Kiyavuno Diana gikak gugiri, egkis ayta lekolia amin wonwiy 

parikwaki,  ayteke egkis  wagesnos Bibla ariku wonavrikwiy parikwaki”.  

Quando estavam na aldeia, os missionários procuravam as famílias para estudar 

a língua e aprender a falar. E naquela época não tinha assistência à saúde indígena e o 

povo sofria muito de epidemias de gripes, sarampo, malária em fim.  Os dois, vendo o 

sofrimento do povo e, como a Diana Green tinham formação de enfermagem, e 

aproveitava cuidar da saúde dos habitantes que ali se encontravam, como podemos 

constatar na fala da senhora Raimunda Ioiô
13

.  

“(... )eu lembro muito bem, quando a dona Diana estive na aldeia, ela passava em cada casa, 

visitando os moradores se tudo estavam bem de saúde. Onde ela encontrava alguém doente, ela 

levava medicamento ao paciente, antes de medicar-los ela faz pergunta o que a pessoa tem e onde 

estar sentindo. Ela tem ajudado muitas pessoas naquele tempo. Quando alguém adoecia, logo eles 

procuravam a dona Diana, pois naquela época não tinha com quem procurava de se medicar”     

 “(...) nah kiye, avim ini kiyavuno Diana eg maviya avuse payt iwasavakno, ku kiney eg uti hiyeg 

kakahriye, eg ayavri pariye gikayhan, kiney ig kayah ayteke eg ewk iveyti git o ba eg digistig akak 

kakus. ka ba aysihma hiyeg eg ayava avim ini.  Ku kiw eg wew eg hiyuwe guvey, He hiyeg 

hiyekevru,  ku aysaw igkis kakahri atere igkis sigis gutkis. Enetit ibakhaw muwavu ku kadaha 

amehekye egkis kadaha kibeynevwi iweyti”.  

Como os missionários não tiveram permissão para evangelizar, mas tiveram 

permissão de estudar a língua e traduzir a bíblia na língua Palikur, mas o objetivo delas 

é querer que todas as pessoas conhece-se o evangelho,  então elas começaram a ensinar 

as pessoas a ler escrever na língua Palikur, para que as pessoas pudessem ler a bíblia e 

compreenderem a escritura que nela se encontra. Nesse trabalho, elas também estavam 

evangelizando, mas não contavam para as pessoas com clareza o que elas queriam com 
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o trabalho que estavam fazendo. Somente depois os povos compreenderam o trabalho 

dos missionários.  

Depois da vinda desses missionários, em 1968, chegou um pastor Gleen Jhonson 

e sua esposa Dórate, esses chegaram com a missão de evangelizar, acompanhado por 

um senhor Wilson que era tradutor do Gleen Jhonson para língua portuguesa. Na 

segunda chegada deles, chegou também o pastor Cris e Ezé todos são americanos da 

Igreja pentecostal Assembléia de Deus. Também acompanhados por Wilson o tradutor, 

devido os pastores não falavam o português. Eles chegaram numa plena festividade e 

foram convidados para participar na dança de turé, foi oferecido bebidas e eles pegaram, 

mas não tomaram. Os povos não sabiam que eles eram de outra religião. E nesse mesmo 

momento eles fizeram amizades com as pessoas que estavam na festa e começavam a 

falar da religião deles e falavam da paz, do amor ao próximo, da generosidade e 

tranqüilidade. Não falavam para pessoas deixassem a vida que eles tinham que a 

cultura, língua e o costume precisam permanecer. Mas ensinavam o amor de Deus, que 

esse Deus enviou seu filho para morrer na cruz para salvar aqueles que nele crêem. 

Esses pastores voltaram muitas vezes, até que uma família o senhor Dodô Iaparrá e sua 

esposa Delfina Ioiô, aceitaram a doutrina de pentecostal da Igreja Assembléia de Deus. 

E depois o senhor Yawa e sua esposa, a terceira pessoa é o senhor Lendí Ioiô, essas três 

famílias que aceitaram a evangelização naquela época.   E foi assim que começou. 

Aos poucos, mais pessoas aceitando a religião de pentecostal. Esses mesmos 

pastores disseram para pessoas pensarem de se unir numa só aldeia para poder cultuar e 

agradecer a Deus juntos, que o povo de Deus precisa estar sempre unido. E foi assim 

que povo começou a formar uma aldeia através dessa evangelização.  E os mesmos 

pastores disseram para os habitantes da aldeia que viria ajuda de todos os governantes, 

futuramente a aldeia terá uma escola, posto de saúde, energia e que o povo crescerá e, 

suas vidas não seria a mesma. Diziam também que o apoio viria por todo canto, para 

ajudar os moradores da aldeia. E foi isso que aconteceu. Podemos constatar no 

depoimento do senhor Mateus Emílio
14

:  

“os pastores disseram para o Paulo: Paulo, vocês já aceitaram o evangelho e a palavra de Deus, 

futuramente vocês terão todas as coisas, muitas coisa há de vir, recebam com amor, por que Deus 

está dando a vocês. Por que brilhou uma luz aqui na aldeia e muitos virão para ver esta luz que é 
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vocês. Futuramente esta aldeia terá a energia para iluminar a casa de vocês e terá boa educação 

e atendimento a saúde. E foi isso que aconteceu.  

“ igkis awna git Pol. Giwnkis: Pol yis kuwis amere Uhokri,  aysawnemenek yis kadaha  madikte 

arikna ku pariye Uhokri iki ta yit, amavinibay usakwanabay nikak, mmanawa kuri avin ini  ke 

abukribe hamehweviyebe madikte hiyeg iveg gumkanit.  Aysawnemenek yis kadaha ayavaki 

gavitkis ikivaratyenevwi, hawwata ivin aysawnemenek madikte kabukwamin yis kadaha 

kanuhwaki, ka aysihma ayavaka. In hennewa humaw awaku igkis kamaxwa avitit” 

O fato que ficou na memória do povo Palikur é que quando convidaram os 

pastores para a festa e ofereceram bebidas a eles, pois, não sabiam que eles eram 

pastores, e os convidados foram com eles na festa, mas não dançaram e nem beberam.   

Desde aceitação do evangelho, os habitantes da aldeia Mawiri, e outras aldeias distantes 

começaram a mudar para Kumenê e foram abandonando as suas aldeias.  

Em poucos anos, a aldeia veio crescendo e hoje se encontra uma das maiores 

aldeia no rio Urucauá é o Kumenê.  Hoje, maiorias são evangélicos, luta para alcançar o 

desenvolvimento social, político e econômico para garantir o seu espaço na sociedade 

envolvente da qual é parte integrante na visão da comunidade que a educação é 

primordial para o desenvolvimento. E hoje a escola recebeu o nome do primeiro 

professor indígena, Moisés Iaparrá.  Percebe-se a concentração do povo foi devido ao 

apoio do SPI, FUNAI e Evangelização, que foram os grandes incentivadores da criação 

da aldeia Kumenê. Abaixo fotografia da aldeia Kumenê em 2010. 

  

 Fotografia 07: Arquivo pessoal Ivanildo Gomes, Imagem da  aldeia Kumenê 2010. 



Considerações Finais 

Através deste trabalho, descobri muitas histórias que não foram datadas e 

raramente as pessoas comentam como era vida dos antigos habitantes, descobrindo 

através de relatos de pessoas as quais entrevistei, essas histórias ficam guardadas na 

memória das pessoas há muito anos. Com as entrevistas compreendi por que os Palikur 

viviam em diversas ilhas espalhados em áreas de difícil acesso. Hoje essas ilhas são 

conhecidas como sítios arqueológicos, e foram lugares de esconderijo da violência 

resultado de conflito entre as etnias e também do olhar dos não índios. Essas aldeias 

bem antigas foram destruídas pela fúria da violência.  

  Antes do contato mais recente com não índios no início do século passado e um 

contato mais intensivo a partir de 1950, com SPI, posteriormente Funai e as missões 

evangélicas, os Palikur viviam em pequenas ilhas, mantendo suas próprias formas de 

organização social e cultural.  A partir principalmente da aceitação da religião 

protestante, foi abrindo caminho para a educação escolar e outras políticas.   

Também, compreendi porque os povos Palikur custaram de aceitar os não índios 

em suas terras e não terem aceitado logo a educação. Tudo isso, devido a preocupação 

com a cultura e a vida dos seus filhos. Achavam que a partir da integração com as outras 

culturas, a vida que eles tinham, não seria a mesma. Esse cuidado do povo Palikur com 

a cultura, costumes a língua, principalmente o modo de vida que eles ocupam no 

espaço. A demora de aceitar os não índios em suas terras e a educação para seus filhos, 

isso é uma estratégia de defesa. Fazendo com que a língua, a cultura e o costume Palikur 

continuam viva, conhecida e fortalecida pelo grupo. 

Todas as aldeias pequenas atualmente são formadas por uma só família, com 

costumes idênticos, mas percebe-se a diferença no modo de se expressar e no convívio 

familiar com outras famílias, por exemplo, o comportamento, o modo de agir, nas falas 

ou nos sotaques. É nas pequenas aldeias que se percebe a resistência de suas defesas. 

Aldeias como Tawary, Urubú, Kwikwit, Pwaytyeket, Mangue I e II e Kamuywá 

continuam defendendo os costumes tradicionais dos seus pais, não aceitando viver junto 

numa só aldeia, preferem morar com a sua família num lugar onde os seus pais 

moravam antigamente. A aldeia tawary é de família Batista ( wakavunyene ), Aldeia  

Amomni é de família e Ioiô (wayveyene), Aldeia Kwiwit é de família Iaparrá ( 



Wadahyene ) Yanawa  é de família Labontê (kawakyene), Aldeia Kamuywa é de 

família Batista (wakavunyene) Aldeia puwaytyeket é de família Ioiô ( wayveyene ). 

Com o passar do tempo, as famílias que não se misturavam agora já se misturam 

devido aos casamentos entre membros de famílias diferentes. Hoje, apesar de terem 

aceitado a escola, atendimento a saúde e outros tipos de apoio do governo em suas 

aldeias, continuam mantendo as suas culturas e preferem que os seus filhos continuem 

morando nas terras dos seus antepassados.  

A aldeia kumenê por ser maior dispõe de melhores serviços públicos que 

beneficia a comunidade. Esse fato fez com que muitas pessoas viessem instalar suas 

casas na aldeia Kumenê. Aldeia era pequena moravam apenas três famílias, mas de fato 

se transformou em aldeia maior.  Esse processo de formação levou um bom tempo para 

ser vista hoje.   

Esse trabalho é importante porque registram muitas memórias e histórias que 

ainda estão guardadas e repassadas pelos mais velhos, apesar de muitos jovens não se 

interessarem por seu passado, pois querem se atualizar adquirir novas tecnologias e não  

valorizam tanto o saber dos mais velhos. Com esse registro espero que muitos alunos 

possam ler e entender os valores de suas histórias e do seu passado. 
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