Os Tembé Tenetehara
segundo sua própria ótica
É com satisfação que se traz a público as histórias do Cacique Miguel, pelo selo ABA,
tendo por lastro o projeto Patrimônio, Diversidade Sociocultural, Direitos Humanos e Políticas Públicas na Amazônia Contemporânea executado, pela cooperação, estabelecida
entre o Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS) do Museu Nacional (MN) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o Programa de Pós-Graduação em Antropologia (PPGA) da Universidade Federal do Pará (UFPA) que ao longo dos
de seis anos (2011-2016), tentou ouvir as lideranças tradicionais de povos indígenas e,
com elas, discutiu a possibilidade de escrever a história dos povos aos quais pertencem.
A proposta foi aceita por algumas lideranças e, hoje, apresentamos parte do que
se viabilizou com os interlocutores. O cacique Miguel considerado, pelos Tembé
Tenetehara, como o senhor das histórias, nos encantou com seus relatos que percorrem
muitas trilhas entre o Maranhão e o Pará. Os caminhos trilhados nem sempre são acolhedores, pois as pedras se fazem presentes aqui, ali e acolá, algumas são mesmo pedras,
mais fáceis de enfrentar, entretanto, outras se fantasiam de missionários, colonos, médicos e, aos poucos vão insidiosamente produzindo o etnocídio, o apagamento orquestrado da cultura Tenetehara e até mesmo provocam o genocídio, pois muitos membros
do coletivo indígena morrem nas lutas contra os invasores, outros, em geral crianças, são
sequestrados para escolas que deveriam civiliza-los, a revelia dos pais. Outros mais, no
afã de isolar os não indígenas em leprosários, por conta da maldita doença, expulsam de
suas terras os legítimos donos do Prata, lugar das velhas aldeias Tenetehara.
Os relatos de Miguel, o arcanjo tenetehara, são bem urdidos e trazem à superfície
as histórias de fundo que precisam ser escutadas, lidas para que todos saibam quem
são os Tenetehara deste singular território, em Santa Maria do Pará.
Boa leitura!
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