
Temos finalmente a oportunidade da Jeitura•de uma das ooras mais 

representativas de tudo quanto escreveu Alípio Bandeira sobre os 

povos indígenas da Amazónia. • 

Seu relato ~obre os JauaAAris se funda não apenas e1n seus 

conhecimentos pessoais fruto de sua expeci~ncia entre esses 

indígenas do Baixo Rio Negro. • ' 

Vai buscar nos testemunhos de Koch-Grünberg, Georg Hübner, 

Barbosa Rodrigues, informações que articulam de modo rigoroso, 

com o objetivo principal de esclarecer categoricamente quem são os 

verdadeiros responsáveis pelas tensões e conflitos que marcaram a 

situação de contato de forma a restituir aos indígenas a possibilidade 

de serem compreendidos em sua situação de povos ameaçados de 

extinção em face do avanço, desde os primeiros momentos da 

ocupação colonial até o tempo em que Alípio Bandeira testemunha e 

documenta a dura situação de contato dos Jauaperis com os 

representantes da sociedade national envolvente . 

., É também este livro um documento da presença do Serviço de 

Proteção aos Índios, das suas ações e do sentido que elas 

passam a ter para os povos indígenas, esclarecendo o significado 

da aproxin1ação, da pacificação e da convivência dos postos 

com as aldeias. 

Renan Freitas Pinto 
Professor da Universidade Federal do Amazonas 
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Ded.ic.o.tó(io. 

Üedico este livrinho a Bento Lemos, 

José Bezerra Cavalcanti, Luiz Bueno Horta 

Barbosa, Antonio 1-1art:ins Víanna Estigarribia, 

Eduardo de Lima e Silva Hoerhann, Virgílio 

Bandeira e Arthur Bandeira, devotados 

campeões da causa índígena; aos íntegros 

concidadãos general Américo Ahnada, pelos 

muitos benefícios que fez aos botocudos 

catarínenses, e tenente-coronel Argollo 

Mendes, pela simpatia que consagra 

à infeliz raça americana. 

A.B. 

11argem, 29 de junho de l 926. 
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O livro de Alípio Bandeira, que a E ditora da Universidade Fe

deral do Amazonas em boa hora traz ao convívio dos leitores, é 

de inestimável importância tanto para os pesquisadores do mundo 

acadêmico, quanto para um público amplo e difuso. Trata-se de um 

livro singular, esgotado há muito tempo, que narra a saga dos povos 

indígenas habitantes do Jauapery*, Baixo Rio Negro. 

Co1n pouco contato -com os colonizadores, até meados do século 

XIX, aqueles povos viveram em relativa tranqüilidade. A partir de 

1856, com a e>..rpedição de Manoel Pereira de Vasconcelos, começaria, 

entretan to, uma rotina de atos de violência contra eles com registros, 

mortes e atrocidades, tais como os massacres de 1873 e 1905. 

A despeito de sua "índole pacífica", sempre foram hostilizados 

pelos moradores da Vila de Moura, de quem sempre tentaram se 

aproximar, como destacam o naturalista João Barbosa Rodrigues, em 

seu famoso livro intitulado Pacificação dos Crichanás, e o próprio Alípio 

Bandeira. 

Positivista, Barbosa Rodrigues conseguiu com o apoio do Presi

dente da Província do Amazonas T heodoreto Carlos de Faria Souto, 

* A presente edição manteve a grafia, dos nomes de rios e nações indígenas, da edição original. 



"gente pacífica" e não pelos "antropófagos" como eram classificados 

até então os indígenas daquela região. 

Feito o contato, não houve a proteção que Barbosa Rodrigues 

julgava indispensável que o Governo da Província prestasse. Em vir

tude disso, em pouco tempo, voltou a prevalecer o clima de conflito 

e tensão social, com o agravante de que, a partir de então começaram 

as investidas para exploração de castanhais localizados em áreas in

dígenas. 

Essa situação de antagonismos diversos perdurou até 1905, quan

do um incidente acabou por provocar uma matança de indígenas por 

tropas oficiais do Governo do Estado do Amazonas. 

Com a criação do Serviço de Proteção aos Índios - SPI em 191 O, 

órgão responsável pela política indigenista do Governo Republicano, 

foi instalada a Inspetoria do Amazonas em 16 de julho de 1911, sob 

o comando do Tenente Alípio Bandeira. Este tomou para si a respon

sabilidade de novamente levar a paz ao Jauapery. 

Seguindo os passos de Barbosa Rodrigues, foi organizada uma 

expedição, para o encontro com os povos indígenas, repetindo-se os 

procedimentos de cordialidade mantidos anteriormente por aquele. 

Era função do SPI proteger os povos indígenas e, baseado em 

princípios positivistas pregados por Comte, elevá-los do "primiti

vismo" em que se encontravam a um "estágio mais avançado de civi

lização". Para isso, era necessária a integração dos povos indígenas 

sobretudo através do trabalho, tornando-os "produtivos" para aso

ciedade, que se pretendia nacional. 

·- -. 

#- novàlfiCnte os explõ - _ _ _ _ 
,,,. - . - ..:_ - ~__., -

sobre terras indígenâs,-ricas em castanhais ê ~seringa torrada". 

O que aconteceu nos anos subseqüentes ao contato, bem como 

a forma como se deu a "pacificação" dos povos indígenas do Jauape

ry, é narrado de forma apaixonada e vibrante neste livro, por Alípio 

Bandeira. 

Ao escrever ]auapery, em 1922, estava em andamento a famosa 

"pacificação"dos Parintintins, sob a chefia do etnólogo Curt Nimu

endaju. A partir dos acontecimentos envolvendo os povos indígenas 

do Jauapery, e a situação vivida por eles depois de serem "pacifica

dos'', Alípio Bandeira visualizou um futuro de tragédia que se aba

teria sobre os Parintintin. Ele tinha razão. O próprio Curt, anos mais 

tarde, mostrará arrependimento por aquela tentativa de pacificação. 

A atual edição reproduz também o Pequeno vocabulário da lín

gua Uaimiry falada pelos índios do rio Jauapery e a planta do rio Jaua

pery elaborada pelo Engenheiro João Augusto Zany, que pertencia 
, 

aos quadros do Serviço de Proteção aos Indios. 

Neste sentido a leitura de Jauapery e sua compreensão consistem 

num instrumento preliminar e essencial para os pesquisadores do 

indigenismo no E stado do Amazonas. Uma lacuna importante que 

havia em nossas bibliotecas, com sua ausência, acha-se agora devida

mente preenchida com esta bela edição. 

joaquitn Melo 

Mestre e111 Sociedade e Cultura 11a A111azônia pela 

Universidade Federal do An1azonas - UFAM 
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Capa da Primeira Edição 

P(efcic.io 

Este opúsculo foi começado em março de 1922, na cidade de 

Itu (S. Paulo), e, várias vezes interrompido e outras tantas retomado, 

participou dos contratempos e peripécias em que se achou o seu 

autor, com quem se transferiu a diversos lugares até acabar aqui, na 

lvfargem, quase no fim do ano, e isto porque houve o propósito de 

comemorar co1n ele e outros escritos indígenas o centenário de nossa 

Independência. 

Ressente-se, pois, naturalmente, como em geral todos os seus 

trabalhos, da falta de assento material desse autor intermitente e 

ambulante, aliás bem poucas vezes ajudado por disposições mentais 

adequadas, o que é próprio e característico dos tristes dias que cor

rem. 

O leitor apanhará, sem dúvida, os defeitos, inúmeros, que daí resul

tam, e dará de mão a todos para só considerar o que no caso merece 

consideração, a saber - a defesa do nosso bom e desvalido índio. 

Margem do Taquary, Festa universal dos mortos de 134 (31 de 

dezembro de 1922). 

A . B. 

ja@pU.J - 15 
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Guem subir ao Rio Negro a partir de Ma

náos num desses pequenos vapores fluvi

aes que servem às comunicações deste rio 

até às grandes cachoeiras, pode ter certesa 

de que nos primeiros dias de viagem a 

conversação dos passageiros versará sobre 

os "índios bravos" do rio Jauapery, os te

midos "antropofagos" . 



Assim começa o Dr. Theodor Koch-Grünberg, naturalista alemão, 

o prefácio do folheto - Die Yauapery, de Georg-Hübner. E explica 

adiante: 

, 

Quanto à reputação de antropofagia de 

que gosam geralmente os Jauaperis, não 

existe a menor prova disto. O unico facto 

que Barbosa Rodrigues cita como sinal de 

cannibalismo é que esses índios em 1865 

despedaçaram o cadaver de um caçador, 

tiraram-lhe os ossos e colocaram os ten

dões sobre um giráo (Gerüst). 

E verdade o que diz. Essa ingrata e caluniosa popularidade, em 

que, como de ordinário, prevalece a lenda sobre a realidade dos fatos, 

provém da guerra de morte que há quase 70 anos sustenta esses sel

vagens contra os invasores das suas terras, que em regra são também 

profanadores dos seus lares. 

Entenderam de resistir à opressão que lhes foi levada às suas 

próprias malocas, e ganharam por isto o nome de ferozes e até de 

antropófagos, sendo para os seus perseguidores prova de ferocidade 

o se defenderem com ardor e bravura, e de antropofagia o terem 

antigamente feito das abias dos inimigos vencidos instrumentos de 
, . 

musica. 

Como se vê o libelo é fraco, fraquíssimo. Vejamos a contestação. 

Habitavam outrora o rio J auapery os Caripunas e Cericunás de 

uma só nação e os Atruaís, Assahís e Aruaquis de outra, que passa 

por ser a dos U aimi.ris, parecendo de moderna proveniência as tribos 

18 · Alípio Bandeira 

denominadas Parauary, Amparo, Cabinaro e Suare, de que atualmente 

ainda se encontraram ali famJ1ias. 

E ram índios guerreiros e como tal viviam em lutas com os seus 

vizinhos mais próximos - os Carayás, os Cocuanas e os ] umas da 

costa fronteira; os 11anáos, Paravianas e Uranacoacenas de Aracary, 

hoje Carvoeiro, acima da confluência do rio Branco, sem falar nas 

guerras periódicas e inesperadas dos terríveis 11uras, salteadores de 

longo curso, então. 

As primeiras entradas de civilizados fizeram-se naturalmente pelos 

grandes rios, de sorte que ficaram esses índios durante mais de duzentos 

anos resguardados de tais invasões no seu retiro. 

Em princípio do século XIX começaram a sofrer incursões dos 

exploradores, mas eram ainda bastante fortes para contê-los a distância, 

causando-lhes mais danos do que sofriam. Dessas pugnas, sempre rá

pidas e encarniçadas, correram vozes que conferiram aos habitantes 

do J auapery os foros de crueldade e perfídia, com que, à semelhança 

dos seus irmãos Parintintins, dos altos afluentes do Madeira, foram 

conservando a inviolabilidade dos seus lares. 

Um longo período de calma seguiu-se a essas primeiras investidas, 

mas a fama de braveza ficou tradicional e mais ou menos mesclada de 

contos lendários, bordados em torno de fatos verídicos. 

Era esta a situação quando em 1855, em busca de caminho 

terrestre para os campos do rio Branco, mandou o governo do 

Amazonas ao capitão Gabriel Antonio Ribeiro Guimarães que o 

procurasse pelo Jauapery, cujas cabeceiras supunha estarem perto 

daqueles campos. 

O capitão, com uma numerosa comitiva, composta de 43 homens, 

subiu durante 45 dias o J auapery e um seu afluente, que denominou 

]a11t1pery · 19 



Miranda, encontrou diversas vezes sinais e vestígios de índios, mas não 

viu um só, nem foi jamais incomodado. O mesmo se deu na volta. 

No rio Miranda, discordando de seus companheiros, que ouviram 

latidos de cães e tropel semelhante à dança de selvagens, convenceu-se 

de que não havia gente porque, ao contrário do que devia acontecer, 

os animais ribeirinhos vinham reconhecer as canoas, como se não 

tivessem nenhuma noção do perigo que o homem representava. 

O resultado dessa expedição foi nulo para o fim projetado, e de

sastroso para a paz dos índios. J á no ano seguinte :Nfanoel Pereira de 

Vasconcellos, a mando do presidente J oão Pedro Dias Vieira e sob 

pretexto de catequese, entrou no Jauapery com 50 guardas nacionais 

armados, e, depois de matar e saquear quanto pôde, ateou fogo à 

maloca salteada. 

Recomeçou a luta entre civilizados e silvícolas. Principiaram es

tes por atacar indivíduos e em breve a assaltar as chácaras e sítios da 

vizinhança. 

Em 1865 tentaram acometer a vila de Moura. 

Em 1872 (Dezembro) puseram em prática esse velho projeto, 

assenhoreando-se dela. Em janeiro de 1873 uma grande força man

dada pelo governo do Amazonas como represália ao assalto de Moura 

fez entre os índios uma terrível matança que se prolongou inter

mitentemente e em pequena escala por todo o ano de 1874. 

D urante 31 anos, ainda que fregüentes e implacáveis, reduziram

se as lutas a assassínios individuais de parte a parte, exatamente como 

sucedera no interregno anterior de 1856 a 1873. 

Finalmente em 1905 nova mortandade, a mais estúpida e cruel de 

todas, foi feita nos íncolas do J auapery por uma expedição militar do 

governador do Amazonas. 

1.0 · Alípi1J Bandeira 



Duas vezes tentou-se guarnecer o rio com destacamentos mili
tares. Os destacamentos não se puderam manter. 

Três vezes experimentou-se a catequese. 

O missionário da primeira parece que cuidava mais das fraquezas 

humanas do que das coisas celestes, e isto explica o fato de se ter "en

cantado" juntamente com a sua lavadeira. Os frades chefes da segunda 

e da terceira tinham evidentemente mais jeito para bandoleiros do que 

para evangelizadores. 

Suas missões duraram apenas o tempo necessário para chegarem 

a meio rio e descarregarem sobre os selvagens as armas que condu

ziam. 

A volta já não foi missão, nem zelo apostólico, nem curiosidade, 

nem especulação; nada senão apenas pavor. 

Esse ligeiro escorço histórico mostra claramente que não lhes 

cabe, aos J auaperis, a culpa da má fama com que são conhecidos. Só 

cinco ou seis sortidas e sempre em desforra, fizeram para agredir o 

inimigo nos próprios lares dele, ao passo que mais de cem vezes foram 

atacados nos seus. 

Sendo tão perseguidos e maltratados, nunca empregaram contra 

os seus adversários setas envenenadas, e podendo tirar uma vingança 

implacável no dia em que tomaram 11oura, não o fizeram. 

Foram mortos por ambiciosa concorrência, por inútil malvadez 

e até por simples covardia do civilizado, mas em todos esses casos, 

para o público ou para a história, os criminosos e bárbaros, os ferozes 

eram sempre eles. 

Aqtú está, entretanto, a opinião de l(och-Grünberg, que não é 

sentimentalista: 

11 - Alípio Bandeira 

A viagem de Payer provou tambem que 

esses indios têm, é verdade, todos os de

feitos de um povo primitivo, m as que no 

fundo são bôa gente e que todas as cru

eldades anteriores do governo podiam ser 

evitadas si se tivesse tido desde o principio 

um procedimento racional. 

Quando estive no Uatumâ, em fins de julho e princípio de agosto 

de 1911, soube que esses índios costumavam freqüentar esse rio em 

certa época do ano e que eram ali freqüentemente assassinados por um 

espanhol, o Sr. !vioreno, morador da Cachoeira Maximiana. Chegado 

à casa desse homem, perguntei-lhe como se davam esses encontros e 

por que motivo atirava nos selvagens, e ele me informou, sem sombra 

de pejo ou remorso: 

- Sai um deles à boca da mata e diz: maiá; a gente passa-lhe fogo 

e corre. 

- Que quer dizer maia? - indaguei. 

- Não sei, - resp ondeu-me. 

- Mas, Sr. Moreno - obtemperei - maiá pode ser uma palavra 

de simpatia ou de negócio e nesse caso, bem vê o Sr., seria de uma 

atrocidade inominável o seu procedimento; mas ainda que seja uma 

palavra de agressão, é isto motivo para matar uma pessoa? E nunca 

notou o Sr. que não é grande prova de coragem disparar o seu tremendo 

rifle em um homem armado apenas de arco e flecha, e ainda por 

segurança correr? 

A todas essas observações o Sr. Moreno objetou apenas que índio 

é bicho traicoeiro! 
' 

Ja11apery - 1 3 



Quando em novembro desse mesmo ano visitei o J auapery já.co

nhecia a significação da palavra maiá. 

Quer dizer facão. 

Assim, vinha o infeliz selvagem das suas brenhas à procura de um 

facão - objeto preciosíssimo para quem só dispõe de instrumentos 

de pedra e precisa abrir a mata do Amazonas; seu intuito não era 

pedir, mas negociar pelos seus frutos silvestres ou pelos artefatos da 

sua rudimentar indústria; propunha a transação na sua língua, a única 

língua do seu conhecimento, e a resposta que lhe davam era a descarga 

da Winchester! 

Que idéia ficará fazendo da civilização e do civilizado essa mísera 

criatura quando escapa das balas com que atendem à sua inocente 

proposta? 

Sobre a impressão desse doloroso e imerecido passado que eu, a 

meu pesar, recordava e revia em todos aqueles pontos que a guerra 

ensangüentara, passei pelo J auapery de coração consternado, ouvindo 

gemidos e maldições no vozear noturno da selva, vendo por toda a 

parte sombras e cruzes, as cruzes de um martírio que não acaba, as 

sombras errantes dos mortos, dos seus pobres, dos seus insepultos, 

dos seus desconsolados m ortos. 

D esde esses dias merencórios procuro em vão expressões com que 

transmita ao público o meu fundo sentimento de tristeza, entusiasmo 

e vergonha: tristeza de ter conhecido tão grande e longo sofritnento; 

entusiasmo de ter contemplado tanta coragem e tanta confiança dos 

mártires; vergonha, pesada vergonha de pertencer a uma época em que 
. . - , . 

tais crunes sao poss1ve1s. 

Não achei, não acharei esse ardente verbo solitário, filho do gênio 

e da paixão. 

ja11upery • 1 5 



N ão basta que . o sangue da raça fale na minha voz e chore nas 

minhas nênias e clam e e troveje e verbere nas minhas imprecações. 

Tenho algumas vezes enflorado de louros o sacrifício das vítimas e 

tenho coberto de estigmas a vitória dos algozes. 

Nada mais do que isto, infelizmente! 

Armado com o vocabulário dessa nossa doce língua maleável, in

sinuante e sedutora, não poupei esforços, é certo, mas debalde! 

Onze anos depois recebi do Jauapery, entre outras muitas, a 

fotografia que figura na capa deste opúsculo. Representa, como se vê, 

uma índia de cerca de 30 anos (Cf. página 14). 

Será, talvez, engano dos meus sentidos, mas estou convencido 

de que essa fisionomia resignada e dolorosa exprime sem nenhuma 

palavra o que eu não pude traduzir dispondo de todas as palavras da 

nossa amável língua tão sentimental e tão sugestiva. 

; 
;. 

' . 

' ' • • 

II 

are e Kabinaro. O grupo com 

quem travei relações em 1911 

apresentou-se com o sendo 

Atruahy. Na verdade, porém, 

a razão parece estar do lado da 

gente de ~1oura, segundo a qual 

pertencem esses índios à grande 

nação U aimiry, 1 dividida nos 

vários ramos que trazem os 

1 Barbosa Rodrigues condena esre nome, mas 
nada prova coorra ele. 

- 1 7 



nomes citados e outros desconhecidos, que moram nas cabeceiras 

do rio. Tudo, com efeito, indica que o rio Jauapery é povoado por 

numerosas grandes famílias, restos de antigas tribos, que falam com 

pequenas variantes uma língua comum, c1ue têm suas malocas muito 

separadas umas das outras e que se guerreiam continuamente, não deu 

certo, pela concorrência na caça e pesca, ainda abundantes naquelas 

plagas, mas provavelmente por pequenas rivalidades infantis muito 

habituais entre os selvagens. D o pouco que pude entender os que co

migo trataram, concluí apenas que há no ] auapery diversos bandos, 

com nomes e costumes diversos. De Crichanás é que não tive a menor 

noúcia, por 1nais que indagasse e insistisse. 

Devemos, pois, concluir que ou Barbosa Rodrigues enganou-se 

ou a tribo com quem estava em 1884 já não existe no Jauapery.2 

Convém aqui acrescentar que não há na tradição nenhum apoio 

à opinião desse naturalista, a menos que se identifiquem os Crichanás 

com os Cericunás, como fez o mesmo Barbosa Rodrigues. O ouvidor 

Sampaio dá como habitantes de Jauapery em 1775, os Aruaquís, os 

Caripunas e os Cericunás. O capitão Ribeiro Guimarães em 1855 já não 

fala nestes e sim nos Assahís, "contra quem não tem aparecido queixa 

alguma" e nos Uaimiris "mal afamados". Se como for, já nesse tempo, 

não obstante o que por engano afuma em contrário Barbosa Rodrigues, 

era o rio Jauapery guardado valentemente pelos seus bravos moradores. 
, 

E o que depreende das seguintes palavras do capitão Ribeiro Guimarães 

nas observações finais do seu relatório: "Ao passo que cahiu por terra 

- diz ele - esse terror panico, que se havia espalhado entre o povo, de 

que os gentios defendiam a entrada do Jauapery". 

2 1 lipótese feita por Koch-Grünberg - Dit jaHope91 von G. Hübner Einleirung etc., von Koch
Grünberg. 

l S -Alípio Bandeira 

Muito pouca coisa, pois, sabe a história a respeito desse rio e de 

seus índios. 

Houve em meados do século XVIII no lugar chamado Tauacuera, à 

margem direita e a dois dias de viagem, em canoa, da vila de Moura, uma 

nússão religiosa de que eram catecúmenos os Aruaquís e catequizador 

o frade carmelita Antonio Tunaré, cujo trágico fim parece indicar 

que ele se tornara culpado de desmoralização com a sua lavadeira, 

do que resultou, conforme a crônica, o misterioso encantamento de 

ambos numa ocasião em que, fora de vistas, pescavam no paraná 

fronteira à aldeia. Em 1855, à procura, como já disse, de campos, 

que não encontrou, fez o capitão Ribeiro Guimarães sua viagem ao 

Jauapery. Explorou também o afluente que denominou Miranda, 

navegou ao todo 45 dias, atravessou 50 cachoeiras e, posto encontrasse 

freqüentemente indícios de gentios, nunca viu nenhum, nem foi jamais 

molestado, quer no tempo que passou andando, quer no que, por forças 

das circunstâncias, demorou encostado às margens. Na verdade os 

selvagens lá estavam, mas, ou fosse porque a ocasião não era propícia 

às suas excursões à beira do rio, ou porque tivessem no interior tudo 

quanto careciam nessa época, o certo é que não foram vistos. Já, 

porém, no ano seguinte (abril de 1856) a existência deles foi revelada 

barbaramente por Manoel Pereira de Vasconcellos, que subindo o 

Jauapery, até certo ponto, internou-se pela mata acompanhado de 

50 guardas nacionais, encontrou os índios no fim de alguns dias de 

marcha, fuzilou os que lhe fizeram frente e, terminada a resistência, 

tocou fogo à maloca, matando ainda sob as chamas uma velha e uma 

criança que não tiveram forças para fugir. Começou assim a guerra de 

morte entre civilizados e silvícolas. 
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Enquanto os primeiros se reuniam para assassinar periodica

mente os índios que vinham à margem do rio, assaltavam estes os 

raros pescadores que se descuidavam, e algumas vezes, também, se 

agrupavam em torno de um chefe para atacar os sítios e chácaras mais 

próximas. Essa luta continuou sem tréguas de parte a parte, devendo

se observar, todavia, que os silvícolas quase não faziam mal senão 

aos habitantes da vila de Moura, seus mais encarniçados inimigos e 

perseguidores, tendo pelo contrário certa simpatia pelos povoados de 

Ayrão, Carvoeiro e Muirapinima, que costumavam visitar. Esse estado 

de coisas determinou a criação em 1859 de um destacamento militar 

posto em "Tauacuera" a fim de impedir a passagem dos índios para 

a foz do rio e a dos civilizados para além daquele ponto. Em 1865 

prepararam os selvagens uma agressão à vila desafeta e chegaram a 

iniciá-la, mas recuaram em tempo. 

Provavelmente por esse motivo nesse mesmo ano foi o governo 

do Amazonas autorizado a contratar um padre que se encarregasse 

da pacificação deles, o que se fez dando-se a esse catequista uma 

subvenção anual, um intérprete, um contingente militar, pequenas 

embarcações para as viagens e brindes para os catecúmenos. 

O missionário escolhido foi o próprio vigário de Moura, frei Sa

muel Lucciani. 

Frei Lucciani não destoou dos processos adotados pela catequese 

católica desde mais de dois séculos antes. Deixou-se ficar sossega

damente em Moura, e em princípio de 1867 mandou ao Jauapery uma 

canoa com praças annados. O resultado foi desastroso. Por imprudência 

dos soldados ou por outro qualquer motivo, a canoa voltou, sem 

nenhuma desgraça pessoal, é certo, mas repelida pelos índios que, como 

era natural, desconfiaram da visita armada do frade. 
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De quanto foi desmoralizada essa missão podemos avaliá-lo pelos 

trechos seguintes do ofício do presidente Epaminondas de Mello, já 

transcrito por Barbosa Rodrigues na Pacificação dos Crichanás e dirigido 

a frei Lucciani: 

A missão contratada com a Presidencia 

não podia ser por v.m abandonada e entre

gue à força publica. 

D o seu oficio de 8 de Março, a que com 

este respondo, vê-se o que acabo de di

zer. 

v.m mandou a força publica ter com os 

indios, não acompanhando-a, e da impru

dencia do chefe resultou que os indios 

embraveceram e frecharam os guardas 

nac1onaes. 

Se o missionario tivesse acompanhado a 

diligencia, ter-se-iam evitado sem duvida 

os ferimentos e dado alguns passos em 

favor da catechese. 

Pede-me que augmente o destacamento 

até 50 praças, de onde se conclue que é 

esteril e inutil a sua missão. 

A força publica o governo mandará, in

dependente do contrato que fez, quando 

entender conveniente, e si só com a força 

publica é que pode-se chamar ao gremio 

da civilização os índios bravios, como 
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v.m expõe no seu citado oficio, então o 

contrato deve acabar. 

A situação permaneceu no mesmo pé de guerra. 

Dad~ porém, a diferença de recursos, os índios eram sempre 1 O 

e 100 vezes mais sacrificados do que os seus adversários. 

Resolveram, pois, novamente atacar a vila de Moura, o que fizeram 

com tamanho jeito e perícia que, estando suas malocas a muitos dias 

de viagem da referida vila, quando os mourenses deram pelo fato 

estavam cercados por todos os lados, exceto pelo rio, na manhã de 

12 de janeiro de 1873. 



O pavor foi geral, mas o dano foi insignificante à vista das pro

porções investidas. 

A população, avaliada em 100 almas, refugiou-se na ilha Curupiari, 

fronteira ao porto, sofrendo apenas a perda de duas pessoas e um saque 

de pequeníssimo valor, porque, afinal, o que interessava aos assaltantes 

eram justamente os objetos de diminuto preço: facões, machados, pre

gos e uma ou outra nuçanga. 

Mas se os efeitos da agressão foram, relativamente, quase nulos, 

o m esmo não se pode dizer da represália, tão espaventosa quanto 

desumana. 

Chegando a Manaus a notícia da ocorrência, o presidente da pro

víncia despachou imediatamente para Moura uma força de artilharia 

e infantaria sob as ordens do próprio comandante das armas, coronel 

João do Rego Barros Falcão, a quem foram também fornecidas duas 

lanchas. 

A expedição chegou ao seu destino a 18 de janeiro. 

Já os selvagens haviam abandonado a vila, se bem que para o 

discurso oficial eles foram repelidos pela força do coronel. O certo é 

que esse militar saiu com suas lanchas à procura dos índios pelos lagos 

e igarapés das redondezas e manchou com uma carnificina miserável 
. - , . 

a sua nussao e a sua memoria. 

Os que encon trou - e eram mais de uma centena - foram tru

cidados impiedosamente, sem que olhasse idade, sexo ou estado. 

Nem sequer ocorreu aos algozes, para lhes moderar a fúria san

guinária, este simples raciocínio: que se fossem os silvícolas realmente 

ferozes como se dizia, suas numerosas ubás, dadas posteriormente, 

com requintado cinismo, como vazias por terem afogado os tripulantes, 

teriam sido conduzidas para o porto de Moura a fim de transportá-
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de procurar educá-los ou de reconhecerem que a culpa maior está na 

parte adversa, de quem promanam habitualmente as provocações e 

cujos foros de responsabilidades são, necessariamente, outros. 

Os morticínios, verdadeiras caçadas de índios, prosseguiram tam

bém durante todo o ano de 1874 ao mando do tenente honorário An

tônio de Oliveira Horla, comandante de um destacamento de Moura, 

onde desde então começaram a estacionar lanchas da Armada para 

esses hediondos cruzeiros. 

Do lado oposto prosseguiram também os ataques isolados em que 

muitas vezes eram sacrificados inocentes, porque para os selvagens 

perseguidos basta ser de raça diferente para ser inimigo, exceto quando 
"' . . . , . 

tem motivos espec1a.J.s em contrario. 

Ninguém, aliás, à vista da longa e dura experiência deles, deixará 

de reconhecer a lógica rigorosa de um tal raciocínio. 

Nesses povoados do Jauapery era até de notar a distinção que fa

ziam entre moradores de Moura e moradores de Ayrão~ Carvoeiro e 

Muirapinima, tratando àqueles com uma sede implacável de vingança 

e a estes com simpatia e benevolência, de que nunca se afastaram. 

Em 1878 nova tentativa se pretendeu fazer de pacificação e ca

tequese entregue desta vez a frei José Maria Villa. 

Acompanhado de 5 praças bem armados e municiados entrou o 

padre até dois dias de viagem, encontrou um grupo de silvícolas, travou 

combate, segundo declarou, por ter sido hostilizado, e, gastos os 450 

cartuchos que levava, não se sabe com que resultado, voltou a Moura, 

abandonou a missão, e lá se foi para o Uaupés amansar os 1\1acús, os 

Boanaris e os Uananas, que já eram ao tempo do ouvidor Sampaio, 

em 1775, muito bons canoeiros e sofríveis lavradores. 
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Em 1881 estabeleceu-se em Uirabiana, pequena ilha do Jauapery a 

um dia de viagem, em canoa, de Moura, um destacamento militar com 

o mesmo destino do que existira antigamente em Tauacuera. 

Um mês depois de sua permanência nesse lugar, vendo os sol

dados um bando de índios de certa distância de seu posto, logo o 

atacaram à bala matando alguns e apossando-se da ubá que eles, na 

fuga, abandonaram. 

Poucos dias depois a vingança dos selvagens recaía sobre dois solda

dos que distraidamente apanhavam ovos de tartaruga não muito distante 

de sua ilha. 
O destacamento foi retirado e os silvícolas queimaram o barracão 

que lhes servia de quartel. 

Assim terminou a última tentativa de policiamento daquelas re-

motas paragens. 
Mas não terminou a guerra entre civilizados e índios, guerra que 

se dava dentro do reino destes, muito além da boca que defronte de 

Moura lança o Jauapery no rio Negro, o que por si só bastava para 

caracterizar a culpa daqueles. 

Para que se efetuasse uma expedição armada bastava o apareci

mento de selvagens em Uirabiana ou Maracacá, pontos separados de 

Moura pela vasta baía, em que está, no rio Negro e mais meio dia de 

marcha em canoa. 

Que iam lá fazer os moradores da vila, duas vezes resguardados 

pela força e pela distância, senão provocar os seus já tão desafeiçoados 

vizinhos? Nem sequer podiam alegar necessidades de pesca, visto não 

lhes faltarem lagos e igarapés onde se abastecessem. 
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O resultado dessa triste luta escusada e desigual registrou-o do

lorosamente Barbosa Rodrigues no seu livro. 

Enquanto os gentios eram sacrificados às dezenas e centenas em 

cada encontro, a história não recolheu, desde 1846 até 1881, mais 

de 52 nomes de vítimas suas e entre elas 7 índios, escravos dos seus 

1Illil11gos. 

Ivias o rio continuou fechado à civilização, e a lenda de ferocidade 

dos seus habitantes, promovida e sustentada, como de antanho, pela 

traficante política dos malfeitores e dos pobres estrangeiros, ficou de 

pé. 

Nunca houve uma alma sensível, nunca houve um governo escla

recido que se lembrasse de empregar o agrado em vez da força. 

E ainda daquelas vezes, não poucas aliás, em que os selvagens 

se apresentaram diante dos seus algozes, inclusive dentro da vila de 

i\!Ioura pacificamente, em atitudes que qualquer pessoa desprevenida 

tomaria como promotoras de relações de amizade, até nessas ocasiões 

foram eles invariavelmente maltratados e repelidos. 

Péssimo conceito, portanto, hão de ter de nós esses ingênuos 

feiticistas a quem indevidamente da1nos o qualificativo de ferozes e que, 

entretanto, nem ao menos se socorrem contra nossa crueldade de todas 

as armas de que dispõem? 

Quem há aí que saiba do emprego de setas ervadas pelos nossos 

índios nesses últimos 50 ou 100 anos, a não ser nas mais descom

passadas trapaças do salesianismo? 

A nossa insensatez neste assunto chega ao ponto de guerermos 

que eles sejam nossos anúgos quando nós os desprezamos, e que nos 

poupem quando nós os trucidamos. 

Pelo que toca aos Jauapery, o raciocínio não era outro senão este. 
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A desinteligência persistia, pois, e com ela o martírio dos abo

rígenes e algumas vezes o sacrifício dos civilizados. 

Tal era a situação quando os visitou pela primeira vez, em abril de 

1884, o naturalista patrício João Barbosa Rodrigues. 

E mpenhado em fazer, sinceramente, a pacificação tão necessária 

ao gentio quanto aos moradores de Moura, arrostou de ânimo fume 

todas as dificuldades naturais da empresa e todas as que lhe criaram 

os interessados em manter o status quo antigo. 

Estes não eram poucos e - coisa singular! - pertenciam todos à 

vila de Moura. Barbosa Rodrigues foi tão bem recebido pelos índios 

quanto mal admitido pela população civilizada que se dava como vítima 

do furor jauaperiano. 

A irredutibilidade achou-a o pacificador no meio desta, não entre 

aqueles, e achou também ali a dissimulação, a mentira, a perfídia e a 

traição, todas empenhadas em anular os seus esforços. 

D o lado oposto, pelo contrário, dissipada a primeira impressão de 

natural desconfiança, manifestada em ameaças e alaridos de cólera, 15 

min utos depois sentaram-se os índios tranqüilamente a par dos seus 

desconhecidos visitantes, com os quais nesse mesmo dia dançavam, 

agradecendo assim, a seu modo, os presentes recebidos e a amizade 

oferecida. 

Três expedições fez Barbosa Rodrigues ao Jauapery. 

Numa delas levou sua esposa e uma filha infante, o que não so

mente dá testemunho da sua coragem, mas também da confiança que 

lhes inspiravam os índios. 

Bem merecia era, aliás, essa confiança, à vista das disposições or

deiras dos selvagens e da fidelidade com que sempre cumpriram suas 

promessas. 
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Tendo entrementes estabelecido com todo o cabimento e muita 

sabedoria em modus vivendi para ser adotado pelas partes em litígio, 

viu-o constantemente obedecido pelos bárbaros e continuamente de
sacatado pelos civilizados. 

Na sua última viagem encontrou entre os traidores o seu próprio 

ex-ajudante, o alferes Manoel Ferreira da Silva. 

Bastava que ele se afastasse do rio para que os traficantes o 

invadissem, apesar das suas recomendações em contrário, a fim de 

negociar com os índios, isto é, para explorá-los e desmoralizá-los. 

Como não conseguiram com as suas variadas manobras impedir a 

intervenção benemérita do naturalista, como não puderam obscurecer 

ou desmentir a demonstração que ele praticamente fez da boa índole 

dos J auaperis, da sua lealdade e da sua evidente vontade de viver em 

relações de paz e amizade com os seus vizinhos, trataram de destruir

lhes toda a obra realizada, enganando comercialmente os selvagens e 

provocando-os com insultos e agressões. 

Assim, mesmo antes que Barbosa Rodrigues abandonasse o tea

tro da sua valiosa conquista, já ela estava sendo anulada, e um mês 

depois da sua partida nada restava daquela proteção que ele oferecera 

aos silvícolas e que estes haviam aceitado com as mais significativas 

provas de agradecimento. 

Sua pacificação foi completa e decisiva, mas não teve continui

dade. 

Desprezando os seus conselhos, o governo amazonense aban

donou os índios às mãos dos seus algozes, o que quer dizer que tudo 

voltou ao estado primitivo. 

E le havia escrito: "Lanço os alicerces. Outro mais habilitado 

levante o edificio." 

Esse outro, se houvesse interesse da parte dos presidentes, teria 

sido o próprio Barbosa Rodrigues, pois no seu livro estão as provas de 

que ele conhecia a alma do aborígene e os meios racionais de chamá

los gradualmente à civilização. 



IYias em vez de verdadeiro desejo de salvar essa prole selvática que 

há 4 séculos resiste aos nossos processos de destruição, o que havia era 

a acomodação partidária empenhada em não perturbar os planos dos 

opressores, aliada à absurda convicção da imprestabilidade do índio. 

Certo é que uma política " filha da moral e da razão" aconselharia a 

redenção da raça pelo simples motivo de ser humana, ainda que fosse 

de fato inaproveitável para o trabalho; mas onde está o sucessor de 

] osé Bonifácio, o estadista preparado pela ciência, e rico de sentimento, 

para pensar e proteger assim? 

O Jauapery ficou de novo segregado, voltando novamente à crença 

popular a lenda da ferocidade de seus filhos, os quais, desiludidos do 

patrocínio dos brancos, passavam parte do tempo internados nas suas 

malocas, muito longe das margens do rio, e parte em excursões pelo 

Uatumã, provavelmente no intuito de obter por esse lado as relações 

amistosas que não conseguiram no seu torrão paterno. 

Desse afastamento de cautelas tomadas pelos raros pescadores 
• 

que afrontavam as suas praias misteriosas, nasceu, no Jauapery, um 

tal ou qual sossego, apenas perturbado de quando em quando por 
• • A .. 

acontecrmentos sem nnportanc1a. 

Em 1901 visitou-o Ricardo Payer, que chegou até à aldeia Maháua 

onde, segundo Koch-Grünberg, " foi recebido com hospitalidade, mas 

de onde teve de retirar-se apressadamente, diante da ganancia dos 

indios abandonando todos os seus trens."3 

O naturalista alemão acrescenta que o material etnográfico ar

recadado pelo seu colega acha-se no Museu de História Natural de 

3 Die }a11apeo1 Von G. Hübner Einleitung, ecc, von Theodor Koch-Grünberg. 
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Viena, mas não nos explica como, tendo este perdido toda a bagagem 

(seines ganzen Gepaeks), pôde salvar esse material e "um pequeno 

vocabulário da língua J auapery." 

Seja como for, essa viagem não passou de uma curiosidade de 

etnólogo, sem nenhuma conseqüência boa ou má para os gen tios e, 

portanto, sem nenhuma alteração da calma dos últimos tempos, calma 

que se prolongou até 1905. 
Nesse ano, valendo-se do apoio da situação dominante, Fuão 

Antunes resolveu explorar o Jauapery, e para isso fundou um barracão 

em Maracacá, junto à boca que lança o rio defronte de Moura e que 

não passa de um dos ramos do seu complicadíssimo delta. 

N esse objetivo escolheu para seu preposto Fuão Vidal, a quem 

ajudaram os índios a construir o barracão e com quem fizeram desde 

então boa camaradagem. 

Vidal, terminada a obra, foi a Manaus buscar a família e os gêneros 

com que pretendia abrir o negócio, e de volta, como era de esperar, 

recebeu a visita dos selvagens. 

Estes, curiosos como são, invadiram a casa sem respeitar nenhum 

aposento e foram parar na cozinha. 

A esposa de Vidal, por aborrecimento ou por medo dos visitantes, 

pediu ao marido que os mandasse sair, o que logo se fez. 

U m dos índios, porém, chegando à porta da frente escorou-se no 

portão e relutou. 
O barracão era, como de ordinário nos rios amazonenses, mon-

tado sobre um girau de um metro e meio, mais ou menos, de altura. 

Vidal, em vez de esperar que o recalcitrante se resolvesse a partir 

pelo emprego de bons modos, impacientou-se e empurrou-o brutal

mente indo o infeliz cair de costas sobre o solo. 
' 
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Mal se levantou da queda, flechou o índio a Vidal, que pron

tamente o matou com um tiro de seu rifle. 

Ao ouvir o estampido os outros selvagens, que estavam na praia 

junto às suas ubás, assassinaram um companheiro de Vida! que ali 

também se encontrava e, ato contínuo, se retiraram. 

Vida!, amedrontado, abandonou logo o barracão, que os gentios 

posteriormente incendiaram. 

Quando chegou a Manaus a notícia desses acontecimentos fácil 

foi obter-se do governador Constantino Nery uma expedição militar 

ao Jauapery com fim de "dar um exemplo,,. 

Mais uma vez a mentalidade dos governantes ficou abaixo da dos 

selvagens, e mais uma vez encontrou-se o mandatário execrável que 

ficasse acima de sua hedionda tarefa. 

Esse instrumento da malvada estupidez política foi o capitão de 

polícia Julio Olympio da Rocha Catingueira. 

Aportando em Jvloura, esse homem ob teve da família H orta que 

lhe desse por guia o jovem Manoel, tomado em criança aos silvícolas 

do Jauapery e, com este, duas vezes pérfido, auxílio conseguiu descobrir 

e assolar as malocas mais próximas. 

Eis como, depois de caracterizar as devastações das antigas 

bandeiras, entradas e resgates, descreve e comenta o fato um jornal 

contemporâneo, de Manaus: 

Pois bem: todas essas perversidades sem 

nome, que foram a vergonha dos bandei

rantes, todos esses massacres inuteis que 

dizimaram os indios dos nossos sertões 
' 

naquele tempo, acabam de ter agora uma 
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copia fidelíssima nessa expedição que o 

governo do Estado enviou ao rio J aua

pery contra os inclios conhecidos pelo 

mesmo nome: - Os J auaperys. 

Não sabemos que crime commetteram 

esses pobres índios para que se lhe appli

casse o castigo inaudito dessa hecatombe 

pavorosa que a policia executou. Retro

gradamos para o século XVI, para a época 

das primeiras entradas! 

Houve nessa expedição, que ha de ficar 

como uma pagina sinistra na história do 

Amazonas, requintes de malvadez, repi

zamentos de crueldades. 

Uma aldeia inteira de infelizes selvagens 

foi barbaramente incendiada perecendo 

na immensa fogueira todos os habitantes 

da ma/oca, que preferiram deixar-se matar 

assim a entregar-se à gente sem entranhas, 

que os sitiavam! 

Nem a essa gente conseguiu commover 

aquelle heroísmo tragico! 

A obra revoltante foi consummada. 

Jvlorreram todos, todos! 

Em outros pontos foram morticinios 

em massa, verdadeiras caçadas humanas 

em que cada qual timbrava em ser mais 

cruel! 
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E tudo isto, toda essa immensa vergonha, 

que nos deshonra perante a civilização, 

é alardeada nos cafés e botequins pelos 

proprios autores desse attentado repug

nante. 

Sabemos que não se cogita, que não se 

cogitara nunca de punição para esse crime 

vergonhoso que nos atira para mais de 

300 annos atraz! 

Mas o nosso protesto vehemente contra 

esse novo systema de catechese ahi fica 

nestas palavras, que os nossos sentimentos 

revoltados nos ditam e que nós lançamos ao 

publico com os mesmos estos de indignada 

repulsa que lhe fizeram estremecer a alma, 

ao ter noticia desse crime atróz! 

283 (duzentos e oitenta e tres) índios mor

tos que ficaram a apodrecer ao sól, pasto 

dos corvos esfaimados, reclamam em 

desaggravo da civilisação impudentemente 

conspurcada, a punição dos culpados! 

Mas esses culpados são homens dedicados 

ao governo [ ... ] e nós não podemos ter 

ilusões acerca de sua punição, restando

nos apenas este desabafo solemne com 

que hoje nos desforramos da magua in

tensissima que essa vergonha immensa 

nos derramou dentro da alma! 
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Os abomináveis criminosos ficaram, de fa to, impunes, assim os 

mandantes como os mandatários. 

E, para que se veja que não há exagero na vibrante apreciação 

do jornalista aqui se transcreve a fria narração do naturalista alemão 

Kock-Grünberg. Diz ele: 

O governo lançou mão de seu antigo pro

cesso condenável. 

Enviou uma expedição disciplinar (Stra

fexpedition) contra os "rebeldes", com

posta de 50 soldados de policia, sob o 

comando de dois oficiaes que, segundo 

informações, infelizmente fidedignas, 

praticaram as mais infames crueldades e 

mataram 300 indivíduos sem olhar sexo 

nem idade! 

Quando se ouve que nessa ocasião índi

os em grande numero foram trancados 

em uma habitação e queimados vivos 

pelos deshumanos "civilizados" tem -se 

a sensação de se haver retrogradado aos 

peiores tempos da conquista.4 

D ezoito homens e uma mulher tinham sido presos e levados a 

Manaus. 

4 Obr. cit. 
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Desses 18, escaparam 12 que tiveram permissão para regressar 

a seus lares, aos quais foram reconduzidos pelo coronel Euclydes 

Nazareth, morador na ilha de I tarendaua, nas proximidades de 

Moura. 

Os outros morreram de nostalgia, agravada pelo passadio irracional 

que, na sua ignorância, tocada pelo remorso, lhes deu o governo. 

O tratamento - continúa Koch-Grünberg 

- que as altas autoridades dispensavam aos 

índios em Manáos, era extraordinário. 

Para que eles conhecessem as glorias da 

civilização e para não ofender o pudor dos 

cidadãos, vestiram-lhes ceroulas, meias e 

até botinas e meteram-nos em fardas de 

brim dos soldados de polícia. 

Estavam alojados no quartel de infan

taria. 

Como se podia prever, alguns deles muito 

brevemente adoeceram em conseqüência 

da alimentação militar indigesta, a que não 

estavam acostumados, e dois morreram 

logo depois da chegada. 

Mais tarde permitiu-se-lhes que uma 

pessôa escolhesse no mercado seus ali

mentos e os preparasse. 

Aliás escapa-me completamente a in

tenção com que prenderam durante se

manas inteiras em um meio tão diferente 
' 
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5 Refere-se ao opúsculo de G. Hübner. 

indios que estavam habituados a uma vida 

de mato. 

Em que condições essa pobre gente ficou 

depois de pouco tempo, vê-se de algumas 

ilustrações deste fasciculo.5 

Na ocasião de serem presos alguns deles 

desenvolveram uma força fisica respeita

vel, de modo que foram necessários 5 e 

6 soldados para os agrilhoar. 

Ainda em Man.áos notavam-se em algumas 

feridas mal saradas que eles tinham pro-
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<luzido nas tentativas de romperem as 

cordas que lhes cortavam profundamente 

a carne. 

Apesar de protestos do Snr. Hübner cor

taram-lhes os cabelos [ ... ].6 

D epois dessa tremenda refrega mais se internaram os J auaperis 

pelos seus matos e bem poucas almas civilizadas imaginam que eles se 

recolheram para chorar os seus irmãos sacrificados, os que regaram de 

sangue a terra dos maiores e os que ficaram longe, na cidade maldita, 

perdidos para o seu culto, porque também eles, os pobres selvagens, 

têm o seu culto dos mortos e também eles sofrem e morrem de sau

dades. 

Quantas desgraças não se teriam poupado a essa raça martirizada 

se antes de atacá-la lembrassem os homens que a dor é uma só para 

nós e para os índios e que muitas vezes mais sente um deles do que 

um de nós a perda dos entes queridos! 

Quantas outras não se teriam evitado diante deste simples ra

ciocínio: - que a responsabilidade não pode ser a mesma para eles, 

simples caçadores primitivos das selvas, e para nós - filhos de uma 

civilização que passou por todos os progressos do espírito humano! 

Mas a sorte do nosso aborígine é tão dura que entre um Marliére e 

um Barbosa Rodrigues que compreendem a sua alma, e sentem as suas 

mágoas, e gemem da sua infelicidade, medeia um século de solidão, 

ao passo que os Constantinos abundam onde quer que a ganância se 

levante para roubar-lhe o último palmo de terra em que se refugia, 

6 Obr. cit. 
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onde quer que se enfureça a concupiscência para desmoralizar-lhe a 

família, onde quer que a hipocrisia, sob a capa traiçoeira da proteção 

religiosa, assente o negro aranhol em que prende e explora. 

Maculados com a injusta fama de antropofagia e ferocidade (que, 

certamente, cabe melhor aos civilizados que se alimentam de animais 

amigos como o boi e promovem expedições militares contra silvícolas) 

ficaram os índios como dantes, entregues ao seu triste destino, lamen

tados pela piedade inútil de um núm ero insignificante de homens, 

vítimas da calúnia de muitos e sem apoio de ninguém. 

Assim, de volta de uma viagem interrompida ao rio Branco, en

contrei-os no seu lendário retiro, em fins de novembro 1911, quando 

entrei no Jauapery. 
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Nesse dia alcançamos apenas Uirabiana, pequeno aglomerado de 

ilhas, numa de cujas praias dormimos. 

A 24, às 14 horas, chegamos a Tauacuera, pelo seu paraná que 

havíamos tomado 20 minutos antes. Tauacuera, ponto elevado e firme 

da margem direita, foi outrora sede, como já se sabe, primeiro de uma 

missão e depois de um destacamento militar destinado a impedir a pas

sagem dos índios para a foz do rio. Às 17V2 horas estávamos na ilha 

da Sapa, onde começamos a encontrar vestígios dos selvagens. 

Já nesse dia lutamos com dificuldades, que foram sempre cres

cendo, por motivo dos baixos do J auapery. 

A 25 dormimos na ilha de Samaúma, a 26 um pouco acima do 

lago Idiapára, a 27 numa praia entre os lagos Uatucurá e Curê-curê e 

a 28 na costa do Chiparinana. 

Todas essas razões de marcha foram, na verdade, muito pequenas, 

já porque a falta d'água tornava demasiado morosa a travessia, já porque 

a minha lanchinha se desconcertava freqüentemente. 

Às 9 horas do dia 29, chegamos a Maháua, segundo trecho de 

terra fume que nos depararam esses falsos barrancos. 

Escolhi-o para armar acampamento, porque a vazante não nos 

permitiria ir muito adiante. 

O rio corre até ali na direção norte-sul, recebe afora diversos 

igarapés, os dois afluentes Chichiuahú e Chiparinana, e é de águas 

escuras, muito sinuoso e estreito, salvo na barra e até mais ou menos 

1 O léguas acima, onde terá de 1. 500 a 1. 600 metros. Seu leito arenoso e 

formado de bancos que se deslocam, e bordado de ilhas, entre as quais 

algumas de grande vulto como a Tauanahú, a Grande, a Samaúma e 

a Uatucurá. Como é despovoado à beira, não deixa de ser rumoroso 

durante o dia e o é grandemente à noite, quando várias espécies de 
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macacos, aves e pássaros notívagos enchem de vozes diversas aquelas 

solidões aparentemente desertas. Nas suas praias muitas vezes vimos 

rastros de onças, antas, porcos, veados, lagartos e de uma pernalta que, 

ao julgar pelo pé, deve medir um tamanl10 colossal. 

As margens são argilosas, geralmente baixas e pobres de vegetação, 

aliás enredada de trepadeiras. 

A temperatura, que é de 34 a 36 graus à sombra durante o dia, desce 

pela madrugada a 24, 23, sendo então muito sensível à humanidade, 

que se torna verdadeiramente incômoda nas manhãs chuvosas. 

Segundo os velhos relatórios de Pedro Affonso Gato (1787) e 

Gabriel Antonio Ribeiro Guimarães (1855), muda o J auapery de rumo 

após sua segunda cachoeira e coleta na margem direita o rio Macucuahú 

e o Campina e na esquerda o Bonaná, o Ala.lahú e o Miranda. 

Afirma o segundo destes viajantes que o Jauapery "é abun

dantissimo de castanha doce e andiroba" e tem muito breu, "muito 

angelim e outras madeiras de construção civil e naval". 

Veremos adiante que essas riquezas constituíram, como sempre, o 

infortúnio dos índios. Por enquanto voltemos a Maháua, onde, como 

ficou dito, aportamos às 9 horas do dia 29 de novembro. Logo que 

saltamos em terra avistamos junto a uma ilha, um pouco a jusante, 

quatro índios, dos quais três tripulavam uma ubá e um andava na 

praia e algum tempo depois embarcou. E sse fato demonstra que eles, 

conforme havíamos percebido, tinham acompanhado às ocultas a 

expedição e escolheram para se apresentar o ponto em que, segundo 

calculavam, seríamos obrigados a parar. Fizemos-lhes sinais para que 

se aproximassem e eles dirigiram a ubá para o nosso lado. 

Não esquecerei jamais, ainda que viva cem anos, a comovente 

impressão, misto de piedade e entusiasmo, que me deixou esse primeiro 
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encontro. Assim chegaram ao alcance da voz, começaram a gritar, 

todos ao mesmo tempo, formulando perguntas de que, com o reduzido 

vocabulário que havíamos adquirido em Moura, apenas apanhávamos 

as palavras destacadas. 

Respondíamos oferecendo os objetos de que eles faziam maior 

caso, como facões e machados. Eles remavam um pouco, propunham 

novas questões, gesticulavam rudemente, às vezes ameaçavam de arco 

armado, outras como que pediam misericórdia. 

Quanto mais estavam perto de nós, maior empenho punham em 

ser entendidos, maior pavor e vacilação em se aproximarem. 

Paravam, retrocediam, remavam de novo para o nosso lado, tor

navam a retroceder, tudo isto no mais "copioso falar" que se possa 

imaginar. Na impossibilidade de satisfazê-los nas suas longas perguntas, 

nós lhe mandávamos palavras afetuosas da sua língua, mostrando-lhes 

ao mesmo tempo os nossos brindes. 

Nada menos de meia hora - tal era a irresolução - gastaram 

esses índios para vencer a distância de 500 metros que a princípio 

nos separava deles. No meio daquela trágica dúvida em que se en

contravam, e que facilmente compreenderá quem quer que conheça a 

história dos nossos atribulados aborígenes, houve um momento em que 

um jovem que víamos ereto à proa voltou-se para três companheiros, 

dirigiu-lhes algumas rápidas palavras e estendendo com uma energia 

selvagem o braço direito para frente, alvitrou-lhes, ao que parece, que 

a sorte estava lançada. Dali por diante não hesitaram mais. 

Impeliram velozmente a ubá para o nosso porto, encostaram-na 

e lépidos e arrogantes saltaram em terra, ao mesmo tempo que mos

travam as coisas que traziam: arcos, flechas, bananas e macaxeiras. 
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A primeira coisa que perguntaram foi se tínhamos facões, isto é, 

maiá, como já sabemos. 

A situação era clara. Eles não vinham satisfazer a sua curiosidade. 

Vinha.m jogar a vida para obter instrumentos de que tanto careciam na 

mata do Amazonas, que derribavam com machados de pedra! 

Não vinham tampouco pedir, vinham negociar, oferecer em troca 

da nossa ferramenta 9s pobres produtos da sua indústria e das suas 

brenhas. 

Eram dois rapazes de 20 e poucos anos, um de 17 ou 18 e um 

de 14 ou 15. Não eram, pois, 4 homens. E que fossem! Quando se 

tem presentes as atrocidades praticadas contra os índios do J auapery; 

quando se sabe que eles nunca foram poupados, bastando para serem 

agredidos que os visse o civilizado; quando se recorda que a última 

expedição que subiu esse rio foi um pelotão de assassinos, que varreu 

à bala e fogo todas as malocas encontradas, fica-se abismado de ver 

4 deles somente, dispondo apenas de arco e flecha, apresentarem-se 

diante de 12 civilizados desconhecidos, provavelmente, conforme a 

experiência de todos os tempos, 12 inimigos formidavelmente arma

dos! 
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Junto a nós, nos primeiros minutos, mostraram-se extremamente 

apreensivos e, com a atenção dividida entre as barracas e a ubá, quando 

fazíamos qualquer movimento inesperado corriam assustados para o 

seu barco. Tratamo-los com todo carinho, e tudo fizemos para que se 

convencessem de que as nossas intenções eram amistosas e boas. 

Pouco a pouco foram se habituando à nossa companhia e de tal 

modo acreditaram em nossas promessas e demonstração de afeto 

que, depois de terem recebido tudo quanto desejavam, demoraram 

mais de 3 horas no acampamento, banharam-se com alguns de nossos 

homens num ponto muito afastado e almoçaram conosco, tagarelando 

incessantemente, e sempre muito alegres. Eram então apenas três, 

porque o menino de 14 ou 15 anos, mal desembarcou, embrenhou-se 

na mata e só o tornamos a ver quando seus companheiros, de regresso, 

receberam-no na ubá, a cerca de 600 metros de volta do rio. 

Dei-lhes muita ferramenta e roupa; poucos brinquedos e miçan

gas quiseram aceitar. Revelaram grande repugnância pelos bonecos 
, 

e irritadiça, invencível ojeriza pelas sanfonas. E curioso que assim 

as repelissem ao mesmo tempo que recebiam gostosamente gaitas e 

realejos de boca, nos quais punham-se logo a tocar, dançando. Pareceu

me achar uma explicação razoável para essa estranha diferença no 

fato de terem porventura sofrido algum insulto de indivíduo que os 

houvesse atraído com o toque da sanfona. Seja como for, bastava que 

eu lhes mostrasse um desses instrumentos, o que duas vezes fiz a fim 

de que vissem que ele não tinha em si nada de mal- bastava isso para 

que se zangassem praguejando e ameaçando céus e terras. 

A tudo pretendiam eles dar remuneração e era de ver como acre

ditavam pagar um bom machado com um pedaço de macaxeira ou de 

beiju ou com uma banana quase imprestável de movida. 
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À semelhança dos nossos matutes do Nordeste, reconheciam boa 

ou má qualidade do ferro, dele tirando com a unha do polegar direito 

o som indicador. Como adquiriram essa experiência é coisa difícil 

de apurar, dada sua inteira segregação na floresta. O certo, porém, é 

que não se enganavam absolutamente. Um facão Colins era uamarê 

(muito bom), mas a um ordinário logo aplicavam a palavra mampá 

(não presta). 

Para que compreendessem claramente que o meu desejo era fazer

lhes presentes e não negociar, não quis eu a princípio receber os objetos 

com que retribuíam as minha dádivas; tendo, porém, percebido que 

eles ficavam com isto algum tanto desconfiados e tristes ao passo que 

insistiam para que eu aceitasse os seus arcos e flechas, suas batatas e 

suas frutas, passei a recolher tudo, dando-lhes novos brindes a fim de 

salientar o mais que fosse possível a nossa generosidade. 

A certa hora quis fotografá-los, mas duas vezes tive de desistir do 

intento, porque todos se assustavam e procuravam fugir quando eu 

apontava para eles a máquina. Mepry (anta), o tal que parecia comandar 

os outros quando decidiu encostar em nosso porto, tinha a habilidade, 

em que era peritíssimo, de imitar pássaros e quadrúpedes, e com isto 

prazenteiramente nos divertiu durante o longo tempo. Era um espírito 

amável e chistoso que prolongou a sua exibição arremedando com 

admirável graça e muita justeza os gestos característicos de alguns de 

nós. Esse fez questão de aprender o meu nome que ele, não obstante 

o esforço despendido, transformava de Bandeira em Pandera. 

Quando bem lhes pareceu, seguiram um após outro para a praia, 

meteram-se na ubá e lá se foram embora sem nenhuma satisfação ou 

despedida. 
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Passei ainda em Maháua o dia 30 de novembro, e a 1 de dezem

bro, vendo as águas baixarem cada vez mais, e tendo realizado o fim 

essencial da excursão, que era o estabelecimento de relações com os 

habitantes do Jauapery, resolvi descer o rio, não sem esperanças de 

encontrar alguns deles pelo caminho. 

Não me enganava. Partimos de manhã cedo e às 16 horas avistamos 

à boca de um igarapé uma ubá com dois índios, os quais assim que nos 

viram começaram a acenar mostrando uma ilha próxima. 

Nlandei virar a minha lanchinha para o rumo indicado e em breve 

achei-me na foz de um outro igarapé do lado oposto da ilha. 

Os dois selvagens remavam com agilidade tamanha que chegaram 

ao mesmo tempo que nós, apesar de estarem a distância mais ou menos 

igual. Um deles era Mepry, o esbelto e guapo rapaz nada semelhante 

ao animal cujo nome trazia. E ntraram um pouco os dois pelo igarapé 

e chamaram em altas vozes seus companheiros previamente avisados 

e à espera. Daí a poucps núnutos apareceram 3 ubás trazendo 29 pes

soas entre homens, mulheres e crianças. Mandei imediatamente fazer 

distribuição de brindes. 

As mesmas predileções e as mesmas repugnâncias dos visitan

tes do acampamento encontramos nos novos conhecidos. Até as 

mulheres preferiam ferramenta, e especialmente facões, a outra qual

quer coisa. 

Pouca importância davam aos brinquedos e miçangas e a mesma 

ojeriza revelavam pelos bonecos e sanfonas. 

As que traziam filhos, ainda que de peito, reclamavam ferramenta 

para eles e, se mais de um filho tinham, para cada um deles reclamavam 

separada e sucessivamente. A uma expansiva mocinha de aproxima

damente 15 anos o fereci uma linda boneca; ela segurou-a sem de-
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monstrar desagrado, mas no mesmo instante atirou-a ao chão com 

violência, estampando-se-lhe então no rosto a raiva que lhe causava 

semelhante brinco. Uma velha, a quem parecia que todos respeitavam 

sumamente, apanhou a boneca, entregou-me com delicadeza e repre

endeu asperamente a culpada. 

Os homens, sempre com espírito de comerciar, e não de obter 

favores, não deixavam de pagar, fosse com que fosse, os brindes que 

recebiam; as mulheres, porém, nada indenizavam. 

O s meninos queriam, como os homens, negociar, mas guardavam 

os presentes e iam ficando com seu pequeno arco, com o seu beiju e 

a sua macaxeira que só entregavam quando alcançavam o objeto mais 

precioso, o qual era invariavelmente o facão. E - coisa inesperada! - as 

mulheres que, como assinalei, nada recompensavam do que lhes era 

dado, obrigavam os pequenos índios a recompensar tudo, por mais 

que relutassem estes em fazê-lo. 

Digno é de mencionar-se que estando os meus caixões de brindes 

abertos e à vis ta de todos, nenhum índio, tanto no primeiro como 

no segundo encontro pegou em coisa que não lhe fosse previamente 

ofertada e só um, dentre tantos, pedia de vez em quando aquilo que 

mais o seduzia. Esse era severamente criticado pelos seus, sempre que 

assim procedia. 

Não menos dignas de registro são a inaudita coragem e a confiança 

ingênua dessa pobre gente, a quem tantos agravos, tantas perfídias 

e traições não conseguiram mudar ainda a natural credulidade. Fica 

patente a injustiça com que os acoimam os ignorantes e desconfiados 

quando se vê que, fundados apenas em um primeiro contato, cuja 

benevolência bem poderia ser, como tantas outras, um laço da insídia, 

trazem suas mulheres e seus filhos à presença sempre suspeita do 
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civilizado. Ao meditar nesse fato, tratando-se, como era o caso, de 

índios inteligentes, pareceu-me que a sua admirável boa fé devia 

juntar-se para um tal resultado, a nítida compreensão que têm da 

superioridade da nossa indústria, cujas vantagens com tamanho afã, 

desejam e procuram. 

Excetuadas as expedições militares que, conforme é de uso, 

não escondiam seus intuitos, todos os outros seus malfeitores não 

tiveram no começo procedimento diferente do meu, isto é, agradavam 

primeiramente os silvícolas, faziam-lhes promessas fala7.es e, quando 

estavam suficientemente adiantados na intimidade das suas vítit11as, 

descarregavam sobre elas os seus golpes traiçoeiros. 

Eles não tinham, pois, motivos exteriores, mas somente os da sua 

própria organização cerebral, para acreditar na 1ninha sinceridade. 

A freqüência com que os índios tentaram antigamente relações 

com a vila de Moura é, por outro lado, uma confirmação das suas 

boas disposições. 

Eles estariam desde muito incorporados à civilização se ela os 

houvesse apenas recebido, o que, sendo tão pouco e tão fácil, não 

quis jamais fazer. Por ocasião da nossa partida deram as mais francas 

demonstrações de gratidão e afeto. Mepry, à última hora, gritava, 

correndo, pelo meu nome, para entregar-me o derradeiro, o mais es

colhido presente. 

Chamando eu a atenção dos meus companheiros para essa prova 

de delicadeza, um deles me observou que esse mimo fora mandado 

entregar pela velha a quem já n1e referi e que parecia gozar entre eles 

de grande respeito. 

À frente da ilha que deixávamos estendia-se o rio numa longa reta 

de mais de 2 quilômetros e, enquanto a lanchinha vencia essa distância, 
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permaneceram os selvagens na praia a mandar-nos palavras e gestos 

de amistosa despedida. 

O mesmo haviam feito outrora a Barbosa Rodrigues, dando assim 

claras mostras da sua índole afetuosa. 

Não sei por que naquele fim de tarde morna, triste e sonolenta 

tive a impressão de estar assistindo, em seus últimos passos, ao funeral 

dessa pobre e desvalida gente. 

Andam esses inteiramente nus, usando os homens apenas uma 

embira que suspende e amarra à cintura o peniculus, e as mulheres 

uma tanga minúsculas com que cobrem as suas vergonhas. São essas 

tangas feitas de cordas de tucum, tintas de negro e enfeitadas com 

pequenos cocos; as embiras são de um cipó muito fino e flexível. Aos 

que estiveram comigo da primeira vez forneci alguma roupa, o que me 

permitiu ver no segundo encontro as mais bizarras vestimentas que 

podia imaginar. Uns traziam colete e chapéu apenas, outros somente 

a camisa. Alguns vestiam assim, outros calças de homem e casaco de 

mulher. E, quando se lhes dizia que tais combinações não eram próprias, 

davam eles gostosas gargalhadas e respondiam que assim era melhor. 

São moreno-vermelhos, altos, esbeltos e robustos, sendo os ho

mens em geral mais belos do que as mulheres. Têm os cabelos negros, 

brilhantes e duros, a cabeça bem proporcionada ao corpo, semelhante 

na forma à dos caboclos do Nordeste; rosto largo e expansivo; olhos 

de bom tamanho, escuros e oblíquos; nariz bem-feito, pouco achatado 

e de largas narinas, havendo alguns aquilinos; boca bem talhada e 

graciosa; dentes grandes, tronco largo, ventre recolhido, pernas finas 

e nervosas, pés e mãos pequenos e de dedos curtos. São asseados, não 

exalando o seu corpo, como notou Barbosa Rodrigues, nenhum cheiro. 

As mulheres são baixas e menos elegantes. Tanto os homens como 
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as mulheres são afáveis para os estranhos e extremamente carinhosos 

com os filhos. 

Não usam batoques, nem pintura de nenhuma espécie. Nadam 

com muita perícia e remam admiravelmente. Suas armas são apenas 

arcos e flechas. Os arcos são dos maiores e mais sólidos que se co

nhecem. 

Fazem-nos quase sempre de muirapinima ou muirapiranga, mas 

empregam também outras madeiras que sejam ao mesmo tempo 

maleáveis e fortes. As flechas são, como os arcos, muito bem-feitas, 

tendo em geral a seta de osso. Usam também para caça miúda setas de 

madeira terminadas por pequeno coco dos muitos que lhes fornecem 

suas diversíssimas palmeiras. Quando encontram algum prego ou 

canivete aproveitam-no habilmente para seta da flecha de guerra e 

de grande caça. 

Fabricam paneiros e panacús de vários feitios para condução 

das suas miudezas, cojsa que fica sempre a cargo das mulheres, ainda 

quando tenham de conduzir ao mesmo tempo um ou dois filhos. 

A falta de intérprete não me permitiu colher desses índios todas as 

informações que podiam dar-me, e nem mesmo ter absoluta certeza das 

que me deram. Conhecendo então de sua língua apenas um pequeno 

número de palavras correntes na vila de Moura, mal pude deixar

lhes uma ligeira idéia dos meus intuitos e deles receber inequívocas 

manifestações de simpatia e confiança. Não posso portanto saber 

até que ponto são exatas as informações com que responderam as 

perguntas que lhes fiz. 

Se bem entendi disseram-me eles que há em todo o rio 19 grupos 

diversos, cada um composto de um pequeno núm ero de famílias e que 

entre esses grupos reinam muita prevenção e inirrúzade. 
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O que não padece dúvida é que vivem no J auapery várias tribos, 

isto é, já era sabido no tempo do capitão Ribeiro Guimarães. 

Ele assinala, por exemplo, a presença no Uatucurá, margem 

esquerda, dos Uaimiris, "mal afamados", que costumavam cortar a 

cabeça das pessoas que matavam e tirar-lhes os ossos das pernas e 

dos braços para fazerem gaitas. Afirma também a existência de outros 

gentios no Macucúahu, margem direita, no Alauahu e no lago Juaritena; 

localiza no T enênêahu os Assahís, ainda diz que há índios nos serros 

que ficam junto à boca do Miranda, afluente da margem esquerda, e 

acrescenta "mas não podemos saber que nação seja". 

Graças aos trabalhos e correições da Inspetoria do Serviço de 

Proteção aos Índios descobriram-se as seguintes malocas, algumas das 

quais foram examinadas por pessoal da mesma Inspetoria: Maracacá, 

Samaúma, Xiparinana, Maháua, Abinauahú, Cachoeirinha, Alauahú, 

Jauarituba, Campina e Quartel. 

Todas são centrais, ficando em geral a mais de duas léguas dis

tantes do rio; seus nomes são dados pelos habitantes de Moura e tirados 

dos lugares em cujas proximidades estão. 

Em março de 1916, o bravo e muito digno inspetor Bento Lemos, 

acompanhado apenas de um trabalhador, posteriormente flechado 

e morto pelos índios, visitou Macucuahú colhendo nessa arriscada, 

longa e longínqua jornada informações muito interessantes. Verificou 

que uma parte dos gentios do Jauapery e seus afluentes é estável e 

sedentária, ao passo que outra parte é errante e nômade, passando uma 

época do ano na região do Uatumã, e outra na do rio Branco. Essa 

travessia dos silvícolas para o Uatumã, diretamente pelo Alauahú ou 

por intermédio do Urubú, é uma velha e bem fundada hipótese a que 

em 1855 já se referia o capitão Ribeiro Guimarães. 



O próprio autor destas linhas, quando esteve no Uatumã em 

1911, lá encontrou essa tradição e, indo posteriormente ao Jauapery, 

pôde verificar a inteira identidade da língua dos seus índios com a dos 

que freqüentam habitualmente, de setembro a dezembro, o primeiro 
desses rios. 

Ocorre aqui frisar que também os Bonaris, do rio desse nome, 

afluente do Uatumã, aliás considerados extintos pelo cônego Ber

nardino de Souza desde 1870, costumam na mesma época percorrer 

este último rio, conforme notícias que me deu um dos seus mais 

antigos moradores, o velho Telles, do Igarapé-assú, e isto comprova 

o que eu disse alhures relativamente às grandes semelhanças entre os 

idiomas J auapery e Bonary, por se poderem atribuir a representantes 

de qualquer dessas tribos as palavras indígenas ali colhidas desses 
periódicos itinerantes. 

Quanto ao que se refere ao rio Branco, deve-se notar que há entre 

os Macuchís deste rio, e os Uaimiris, do Jauapery, grandes parecenças 
de hábitos e linguagem. 

Continuemos, porém, a exposição que vínhamos fazendo. 

A maloca visitada pelo inspetor Bento Lemos é de índios não 

apenas sedentários, mas já cultivadores do solo. 

Suas casas são sólidas e seguras, cercadas de árvores frutíferas 

e grandes roçados. Para chegar a essa aldeia partindo do igarapé 

Niucucuahú gastou o inspetor 2 1/2 horas de marcha regular através 

de trilhos tortuosos, cortados de veredas, ora cruzadas e ora inter

rompidas, mas sempre largas e limpas, com que disfarça 0 índio 0 

caminho de suas moradas. Ali encontrou cerca de 50 pessoas e entre 

elas um homem aleijado do braço direito por fer.imento de bala da 
expedição Catingueira. 
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Soube o Inspetor que faltavam alguns homens, que andavam fora, 

mas não pôde conhecer o número total deles. Notou que havia .muita 

fartura, sendo por conseguinte esse grupo feliz no seu tranqüilo retiro, 

salvo possíveis agressões de outros silvícolas. 

Quando já se despedia para partir apareceu-lhe uma clara e esbelta 

mocinha de cabelos e olhos castanhos e feições delicadas e regulares, 

muito diferente, em suma, do seu povo. Logo lhe veio à mente a 

hipótese de ter sido essa criatura arrebatada em tenra idade à gente 

civilizada. Quantas vezes não se tem dado esse triste fato! 

Em 1917, enlouqueceu no rio Pixúna uma pobre mãe cuja filhinha 

de 4 anos arrancaram-lhe os selvagens. E não há como estranhar uma 

tal crueldade quando se sabe que violências muito mais terríveis e nu

merosas sofrem eles antes de praticarem suas vinganças. 

Em dezembro do ano passado, o Sr. Luiz José da Silva, diarista do 

Serviço de Proteção aos Índios, visitou as malocas denominadas: Cam

pina e Quartel. Na primeira encontrou 49 indivíduos entre homens, 

mulheres e crianças e viu plantações muito desenvolvidas de roçado e 

pomar. Na segunda achou desertas suas 3 barracas, posto que rodeadas 

de muitas árvores frutíferas e tendo nos fundos uma grande roça. 

Ao aspecto de abandono dessa paragem pôs-se a examiná-la com 

cuidado e descobriu indícios muito positivos de queilna de cadáveres. 

Posteriormente teve explicação do caso pelos índios de Campina, 

uma grande epidemia de catarro, moléstia sempre fatal aos nossos 

selvagens, matara quase todos os habitantes da aldeia. Os poucos que 

escaparam desapareceram do lugar tomando rumo ignorado. 

Essa peste fora levada a Quartel por empregados da fuma Bezerra 

& Irmãos, estabelecida à boca do Alauahú. Até esse mal fazem os 

civilizados aos pobres silvícolas: quando se põem no comércio com 
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eles, logo Lhes transmitem doenças que lhes eram inteiramente des

conhecidas e que, sendo às vezes insignificantes para nós, são para 

eles letalíssimas. 

As constipações, influenzas e gripes estão nesse número e são as 

mais freqüentes. 

A insuficiência da verba com que anualmente conta a Inspetoria 

não lhe tem permitido explorar todo o rio e seus afluentes - problema 

interessantíssimo pelas luzes geográficas e etnológicas que forneceria 

a respeito da região e de sua população indígena em relação às regiões 

e populações dos rios Branco e Uatumã. 

O que, entretanto, pôde fazer bastante, conforme as indicações 

que acabamos de ver, para confirmar a opinião geral e antiga, contraria 

o parecer de Barbosa Rodrigues, da existência no J auapery de diversas 

tribos que falam, é certo, uma língua comum com pequenas variantes, 

mas que se distinguem por hábitos e inclinações, indo até aos extremos 

de serem uns grupos nômades e outros sedentários, uns guerreiros e 

outros constantemente pacíficos. São provavelmente fragmentos dís

pares de uma só grande nação. 

Cabe aqui assinalar as divergências e concordâncias que se veri

ficaram entre as observações desse prestimoso naturalista e as minhas: 

Barbosa Rodrigues viu Crichanás, eu Atruaís. 

Ele concluiu que havia uma só tribo no rio, eu que havia diversas. 

A ele disseram os índios - "Maniaua" - lugar importante do Jaua

pery; a mim disseram claramente - "Maháua" - (haspirado ), como aliás 

pronuncia a gente de Moura. Ele encontrou índios que lhe roubaram 

um caixão; eu não só não encontrei nenhum gatuno, como de todos 

os selvagens com que estive, apenas um era pidão, sem todavia tocar 

nos objetos cobiçados. 
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Com ele os silvícolas mostraram grande zelo pelas suas curiaras 

(canoas), comigo não. 
Ele achou o rio monótono e triste, eu achei-o bonito como todos 

os rios, mais bonito do que muitos outros e de variados aspectos. 

E além dos pontos por ele citados como interessantes, a saber: 

Uirabiana, Cahacumana, Ayurú e Maháua, assinalo mais - Maracacá, 

Tauacuera, Samaúma, Sapa, Chiparinana. 

Enfim, Barbosa Rodrigues afuma, não sei com que fundamento, 

que costumam os índios Jauaperis enterrar os seus mortos em troncos 

de árvores. Formariam assim uma floresta de relíquias humanas, que 

seriam as atalaias 1nortas daqueles ermos - impressionante imagem de 

que me servi em outro lugar sem nada ter visto ou sabido que confirme 

o fato em que se baseia. 
Mas não só divergências, se não também concordâncias, houve 

entre as observações de Barbosa Rodrigues e as minhas. 

Destaco dentre inúmeras outras, que resultam da índole ou do 

fetichismo indígena e são por isto correntes, as seguintes: 

Nadam com suma facilidade e natural elegância. 

Parece que não são polígamos. 

Depois de violento acesso de furor voltam sem esforço à calma 

como se nada houvera agitado seu espírito. 

São extremamente sensíveis ao agrado e rapidamente se afeiçoam 

às pessoas que os tratam bem, dando no momento da separação visí

veis demonstrações de saudade. E têm, evidentemente, muito mais 

inclinação para o amor do que para o ódio. 

Quando me despedi deles prometi-lhes voltar a visitá-los em abril 

de 1912. Ao chegar, porém, a Manaus já estava chamado ao Rio. 
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O ministro da Guerra de então, levado por intrigas de camaradas 

mancomunados com jornalistas exploradores, todos acastelados 

no J ornai do Comércio - abominável órgão, se1npre frio e venal, 

da opinião dos poderosos - havia requisitado para as fileiras os 

oficiais comissionados no Serviço de Proteção aos Índios e co1n tal 

obstinação sustentou o seu capricho que debalde insistiu diversas 

vezes pela revogação da sua ordem o ministro da Agricultura. 

Alegando que os oficiais ganhavam grandes ordenados e que 

a obra de que estavam encarregados era própria de frades e 

não de militares, conseguiram esses desalmados desorganizar 

um serviço tão patriótico e tão auspiciosamente iniciado. 

E, terminada a indigna campanha, os vencedores militares 

foram ganhar ordenados duas e três vezes maiores, não nas 

ásperas selvas do Amazonas e de Mato Grosso, mas nas 

grandes cidades da Alemanha e dos Estados Unidos, e o 

seu digno !=hefe civil, o lerdo malhador da musa intestinal, 

apesar de ter escrito um hino que por si só bastaria para 

inutilizar intelectualmente o resto da vida de um 

homem, ainda que durasse 200 anos, acabou no 

seio grotesco e apatacado da imortalidade, se é 

que não vai a presidente da República como já 

foi a senador e ricaço. 

Bem sabiam eles que os oficiais em

pregados no Serviço de Proteção aos Índios 

eram gente de outro quilate, habituada ao 

desprendimento e às árduas tarefas, 

gente a quem não podia seduzir a 

perspectiva do ganho, qualquer que 
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fosse, quanto mais da insignificância de 800 mil réis ·mensais que era 

o quanto montavam as suas vantagens. 

Eles sabiam disto, mas na qualidade de mercenários que eram e 

sempre foram , não viram explicação mais plausível para dedicação 

alheia. E, servindo conscientemente ao plano sorrateiro de destruição 

arquitetado pelos padres catequizadores, pouco lhes havia de importar 

a difamação de outrem, contanto que o plano vingasse. 

Felizmente os oficiais perseguidos gozavam de uma grande con

sideração do ministro da Agricultura e de muita influência junto ao 

diretor do Serviço, e com isto nenhuma dificuldade tiveram em ser 

substituídos pelas pessoas que indicaram, o que até certo ponto ate

nuou o mal. 

Ao meu substituto, pois, um ex-colega da E scola Militar do Ceará, 

comuniquei o compro1nisso que firmara com os silvícolas e pedi-lhe 

que não faltasse ao encontro no ponto e época ajustados. 

Na mesma lanchinha em que havia feito a viagem foi o novo ins

petor ao Jauapery, mas os índios, não me vendo a bordo, intimaram-no 

a voltar. O inspetor explicou-lhes que ia em missão de paz, que lhes 

queria dar muito brindes etc., mas eles não cederam e antes amiudaram 

a intimação. D epois de muita relutância, já os selvagens entesavam 

ameaçadoramente os arcos, quando lembrou ao inspetor dizer que 

era meu arrugo. 

Ah! - responderam eles - se você é amigo do Bandeira, pode 

encostar. 

O inspetor foi recebido e tratado com toda a consideração, como 

se ele próprio já fosse velho amigo daquele ingênuo povo. 
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Começou-se desde logo no lugar Tauacuera a construção de 

uma aldeia, na qual pouco a pouco se iam estabelecendo os índios à 

proporção que compreendiam as vantagens da nova situação. 

Cinco anos depois, estando eles já localizados, cuidando das ro

ças e engenhocas de que tiravam o principal sustento, quando já não 

constituíam perigo para ninguém, pareceu aos pescadores de riqueza 

que era tempo de invadirem o rio e tomar-lhes as terras férteis de muita 

coisa e principahnente do produto que a esse tempo mais dinheiro 
dava - a castanha. 

Foi assim que se introduziram no Jauapery, primeiro o engenheiro 

Antonio Crespo de Castro, com títulos definitivos de dois grandes 

lotes e títulos provisórios de três outros, e em seguida o agrimensor 

Epaminondas Gagliardi, com quatro lotes mais modestos. 

Ficaram os índios encurralados em uma nesga de terra que mal da

va para um roçado e, como era natural, foram surgindo inconvenientes 

da vizinhança de que estavam cercados. O inspetor teve de mudar 

o posto, indo fundar um novo estabelecimento em Maháua, muito 
acima de Tauacuera. 

A invasão continuou, porém. Em outubro de 1921, Simplicio Coe

lho de Rezende Rubim, aproveitando a circunstância de ser governador 

do E stado o seu tio desembargador Rego Monteiro, associou-se a 

outros indivíduos para a exploração de castanhas e requereu grandes 

lotes, cujos autos em maio deste ano estavam na Seção de Terras para 

conferência. Entraram assim no rio, justamente na sua melhor parte, 

além de Simplicio, Bezerra & Irmão, Gregório Horta, José Francisco 
Soares Sobrinho, Guilherme Baird e outros. 
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O inspetor Bento Lemos levantou-se contra essas clamorosas usur

pações e protestou por todos os meios ao seu alcance, colocando-se 

decididamente na defesa dos direitos possessórios dos silvícolas. 

O Sr. Rego Monteiro indignou-se da audácia do inspetor, que se 

atrevia a por embargos numa pretensão de um sobrinho seu, e não 

teve dúvida - difamou-o clandestinamente em telegrama que passou 

ao ministro da Agricultura, acusando-o de explorar castanhais, com o 

privilégio do seu cargo, em detrimento da concorrência natural, e de 

demarcar para ele, sob o pretexto de fazê-lo para os índios, terras já 

possuídas por civilizados. 

O autor destas linhas, tendo ciência dessa ignóbil trama, publicou 

no Rio Jornal um enorme artigo desmascarando-a do princípio ao fim 

e desafiando os amigos do governador a que o contradissessem. 

O artigo causou, como era natural, espanto; havia no Rio de Janeiro 

senadores e deputados amazonenses, mas nenhum tomou a defesa do 

Sr. Rego Monteiro: a acusação até agora, faz 11 meses, está de pé. 

As terras dos índios não ficaram por isto resguardadas, mas o 

inspetor não foi demitido, nem a inspetoria suprimida, como desejava 

e pedia o governador, o qual fez, pelo Estado, todo o mal que podia: 

mandou revogar a lei número 941 de 16 de outubro de 1917, que 

concedia aos índios as áreas por eles ocupadas em diversos rios. 

Ficou, assim, autorizado a entregar a seu sobrinho Simplício 

as cobiçadas terras do Jauapery. E aos seus dignos comparsas le

gisladores, voltando ao sabor da vontade do seu amo, nem sequer 

ocorreu que armavam esse infiel magistrado de meios para assaltar 

até os pontos onde a Inspetoria já tem estabelecimentos fundados, 

pois a nova lei exclui das concessões que se façam aos silvícolas "as 

terras que já tenham sido concedidas pelo Estado e as que já estiverem 
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cultivadas por qualquer pessôa com residencia habitual e cultura 

efetiva". Manhoso estratagema com que se mascara a espoliação. Por 

exemplo: o Serviço de Proteção aos Índios, como se deu no Jauapery, 

pacifica uma tribo que pela sua presença segregava da civilização 

um rio inteiro. D epois de algum tempo e penoso trabalho, localiza 

os selvagens num certo ponto: abre campos, faz estradas, constrói 

barracas, levanta e demarca o trecho que lhe parece indispensável, e 
requer a respectiva concessão. 

O governo embaraça e protela. Nisto aparece o requerimento do 

parente ou amigo do governador: o Estado concede-lhe aquele mesmo 

trecho assim preparado e, como já foi concedido pelo Estado, há que 
desalojar e expulsar os silvícolas! 

Essas extorsões legais de terras de gentios e de lavradores pobres 

são coisa muito comum no Amazonas, em Mato Grosso e em quase 
todos os Estados. 

Um antecessor do Sr. Rego Monteiro e cujo nome em home

nagem à delicadeza feminina aqui se oculta, não se pejou de fazê-las 

em benefício de sua própria esposa. O bispo Aquino Corrêa não tre

pidou em praticá-la contra família brasileira paupérrima em proveito 
da sua riquíssima congregação. 

Não foi o outro motivo do assassínio do padre Tannhüber, morto 

na ocasião em que punha em execução o episcopal esbulho de uma 

posse mansa e pacífica maior de 50 anos! 

Bem sei que muita gente, e entre ela a maioria dos letrados, es

tranha e condena a história escrita assim com tão grande franqueza. 

Mas se o que diz é a verdade, e se a verdade é dita com decência e 

publicamente, de modo que possam os acusados se defenderem, por 
que não dizê-la? 
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E por que motivo não se há de dar a esses homens, que tão des

pejadamente desonram os cargos, o simples castigo de registrar os 

seus malefícios, já que outros não têm? 

Se os historiadores escrevessem assim era bem possível que muitos 

desses crimes fossem evitados por se arreceiarem os criminosos da 

execração pública. 

Seja corno for, a invasão tumultuária do] auapery, mais cedo ou 

mais tarde havia de dar, e deu em morticínio. 

Em março de 1922 atacaram os selvagens o barracão de Bezerra 

& Irmão, situado na boca do Alauahú, matando 2 hon1ens e duas 

crianças. Um dos homens era Gaudêncio Pastana, encarregado do 

referido barracão, ex-superintendente de Moura e meu companheiro 

de viagem em 1911. Ferido gravemente no Alauahú, graças à diligên

cia do chefe do posto indígena, foi imediatamente transporta.do, mas 

veio a falecer no referido posto em Maháua, termo, onze anos antes, 

da nossa feliz jornada. Inocente ou culpado que fosse Gaudêncio, 

cabe aqui informar que as famílias Pastana e Horta são tidas como 

tradicionalmente inimigas desses silvícolas, corno se pode ver, no livro, 

tão citado aqui, de Barbosa Rodrigues. 

Noticiando essa triste ocorrência, que é provavelmente o primeiro 

ato apenas de uma série de dramas sanguinolentos7 em que se1npre 

7 As linhas acima são a e>.'J'ressão de uma triste realidade prevista pelo seu autor. 
Tendo o original da presente obra chegado em julho desce ano para ser impresso em Manaus, poucos 
dias depois recebia-se aqui dolorosa nova de que num dos pomos da margem do rio Alalahú, afluente 
do rio Jauapery, um grupo de índios Arruais havia atacado onze pessoas da firma Penha & Bessa, ali 

acampadas, causando o sacrificio da vida de rodas. . . . . 
Qual a causa? A obstinaçào de um dos sócios <laqueia fuma que, tendo antes mvadi<lo as terras mdigenas 

0 0 Alalahú e chegado ao po mo de devastar as roças de uma maloca com a_arrancada. d~ mandioca e 
derrubada de pupunheiras para colher os fru tos, acirrou por esta forma a colera dos silvtcolas, dando 
motivo a que eles tomassem nova atitude de hostilidade para a execução de cão duro lance. 
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toca a pior parte ao désvalido selvagem, escreveu o ]ornai do Comércio 
) 

de Manaus, em sua edição 21 de março de 1922: 

O snr. Antonio Augusto Machado, che

gado de Moura e sendo inquerido sobre 

o fac to por um dos nossos companheiros 

de trabalho, limitou-se a declarar que 

naquela villa é voz corrente que os indios 

alimentam prevenções contra o pessoal 

dos snrs. Bezerra & Irmãos, que invade 

os castanhaes do Jauapery, accrescendo 

Onde a terra d? índio ~ ~espeitada pelo civilizado não há nem pode haver fatos lamentáveis como 
e~ses que a mmtos indf v1duos se afiguram como uma prova de crueldade do silvícola, quando, no 
dizer de Barbosa Ro~gucs, nada_ mais são que o desagravo da ofensa que ficou impune. 

~nquanco ~s avenrure1r~s ~ers1sore":1 na sua invasão, impossibilitando a ação e pondo em perigo a 
vid~ do pessoal do_r?sco 10dígena do no Jauapery, que vem procurando pacificar os Atruaís, impossível 
sera obter-se _e6cac1a nesta obra de previdência moral, humana e justiceira e, conseqüencemente, 
e'~ta~-se as ~stes cenas que, não raramente, desenrolam-se naquela região. 
Nao e de ho1e que a Tnspecoria do Serviço de Proteção aos Índios oeste Estado vem proclamando 
esca verdade e procurando, por codos os meios aconselhados pela prudência, impedir a invasão 
de aventurCiros naquele ri~ para que possa levar ao bom termo a pacificação dos silvícolas, sendo 
dign? de nora que, em mato d~ ano passad_o: en";ou longo oficio ao poder competence a respeito 
de van~s lotes de terras requendos por avilizados no rio Alalahú, ponderando-lhe, como medida 
converuente, a rec~nsid:raçào _<l~~ aros ~elos quais havia autorizado a medição e demarcação de tais 

lot:s, uma .v~~ que 1J1vasa~ de c1viliz~dos aquele rio só po?eria trazer conseqüências la meneáveis, além 
de 1m~oss1bilitar a acuaçao do SerVIço de Proteção aos Indios na aludida região. 
Os propno: requerentes dessas renas estavam apercebidos do mal que iam praticar. E a prova é 
que, p~ra nao despertar quaJquer protesto da parte da Insperoria, ocultaram baldadamente nos seus 

~eyuer~11ento_s ~ nome do. rio ~la~ahú, dando ao mesmo, por astúcia, a denominação imaginária de 
1garape da Duv1~a e tambem m1suficando os nomes de vários afluentes do mesmo tio que banham 
as terras pretendidas. 

Como se vê, a exemplo da pro fecia do autor deste livro, a Inspetoria teve também a visão dos males 
e dos perigos que adviriam com a invasão de civilizados ao Jauapery, tudo fazendo inutilmente para 
obstar semelhante desgraça. 

S.P.I 

7 b - Alípio Bandeira 

a circunstancia de que no anno passado 

alguns desses extractores de castanha inu

tilizaram duas canôas e tomaram um cão 

dos selvicolas. 

O motivo de desavença é sempre o mesmo. Onde não há despotis

mo de civilizado, pode haver índios bravos, não há índios malfeitores. 

O s do rio Jauapery deviam ser hoje felizes. Estão sob os cuidados 

de um inspetor diligente e dedicadíssimo, que não poupa esforços de 

nenhuma espécie para ampará-los e protegê-los. Sobram, no entanto, 

ao nobre funcionário, estorvos na sua missão, a começar pela falta 

de recursos pecuniários . . As mesquinhas verbas que lhe fornece o go

verno não seriam, contudo, impecilho à sua opção patriótica, se ele 

encontrasse nas autoridades federais e estaduais imparciabilidade e 

nada mais do que isto. Diante, porém, de qualquer feito que surja - a 

escravidão de um menino indígena por exemplo - levantam-se além do 

valimento político do escravizador, os tropeços da lei, as complicações 

de foros e competências e, mais do que isto tudo, o descaso quando 

não a cumplicidade dos juizes. O resultado final da contenda é que o 

índio continua escravizado, ainda que o seu algoz seja estrangeiro. 

Se isto é assim em simples casos de opressão individual, afeto 

apenas à justiça federal, imagine-se o que não será tratando-se de 

questões de terras na jurisdição estadual! 

Os selvagens do Jauapery, como os outros, não podem, por con-

seguinte, ser felizes. 
Sua aldeia de Tauacuera, dispondo já de um barracão, 5 casas, uma 

engenhoca de açúcar, um forno de farinha e grandes roças teve de ser 

abandonada ante a irrupção sempre crescente de aventureiros. 
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Não tardará que o n1esmo aconteça ao seu posto em Maháua 
' cercado já de adventícios de toda a casta. 

Não há, desgraçadamente, m eios de salvar os remanescentes das 

nossas pobres tribos; porque o principal nessa árdua tarefa depende do 

governo, e o governo, surdo à voz da razão e alheio aos sentimentos 

de fraternidade, reduz o problema indígena a meras operações de ex

pediente dos que menos interesse lhe despertam. 

Quando ternunar a pacificação dos Parintintins, que há 11 meses 

carregam de trabalhos imensos e de não menores perigos o pessoal 

da Inspetoria do Amazonas, e que a cerca de 100 anos guerreiam in

cessantemente aos civilizados, vencendo-os muitas vezes, o mesmo 

acontecerá aos J auaperis. A região que eles mantêm inviolável e 

temerosa servirá de pasto à ganância dos caucheiros, seringueiros, 

poaieiros et reliqua, e os índios irão sendo assassinados uns e atirados 

outros para as zonas intratáveis, como nos Estados do Sul o são para 

os terrenos áridos. 

Não se nega que a penetração do civilizado nesses centros con-
, 

quistados, ao selvagem, seja um fato natural. E. Mas devia dar-se 

oportunamente e sobretudo sem sacrifício do silvícola. 

Esse sacrifício é que não se evita, antes se facilita e se tolera quando 

não se aplaude. 

E a culpa inteira de uma tal calamidade cabe aos governantes que, 

permitindo-a, colocam-se abaixo dos seus encargos. 

Por mais que se ponha diante dos seus olhos o sofrimento dos 

índios, eles não vêem. 

Quando lhes despertar no peito a piedade, cuja sonolência nenhum 

excitante conseguiu dirimir, não encontrarão mais do que a poeira das 

tabas, a cinza dos mortos e a tradição de um martírio sem igual. 

78 - A lípio Bandeírt1 

E sobre a cabeça dos culpados não cairá sequer a maldição da 

posteridade, porque os seus tristes nomes ~ão passarão dos tristes ~as 
da sua desonrada e efêmera magistratura, amda quando essa fementida 

proeminência tenha sido, como tantas vezes sucede, coroada de louros 

e mirtos. 
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l~ 

(Tr~duzido do inglês -dé-Oakenfull pela 

- ~· Senhora Alípio Bandeira) 

~-

l~~~: - Ü atual l)~Ç;eto divide o território indígena em 1 O distritos, cada 
J-~~_.. · . . ·;; . 

~:~? . um .a ca.i;go .de um inspetor, obrigado a apresentar em relatório anual 
-· . ' • 1-•• 

~.i ·-ao Diretor 'Gerál. . - - ; 

~.7'~* ..!"~. •• • 

-:3- ·- ;j O Serviço propõe-se a fixar os índios, tanto quanto possível em 
. ~ 

_ seus próprios distritos, sendo estes muitas vezes inaproveitáveis para 
L- . 
~ :· os colonos europeus. - - _ . 
s:.i:- - . 

(·.' Aos aborígenes serão garantidas as mesmas vantage:f!S·--q1'.fe ao ·~ 
~f;~~ .. Wügrante de além-mar, e a inviolabilidade de seus lotes'det~i será' · f; '·ga!antida._ Cc:mtrésÍ>eito aos c~stumes Rec~ares à~ triboi; .!'i.:·sua 
1~~;;-_. ~· . or~~zaçao mte~~a, a Reparttça~ procedera com o maior cuidado, 
-~<~.:, ut.Ilizando o auxílio de seus Caciques (chefes) e esforçando-se para 
--~~·-

!f.;:.:: que o homem vermelho se transforme tanto quanto possível, mas 
-~ -r. 

~~f~~ empenhando-se ao mesmo tempo em protegê-lo contra a do homem 
~' -

r~i;; :· branco, quer ~eja brasileiro ou estrangeiro. . . 
·~."'i:. ,ç~·~-: 

:'.~if~~· , . A fi.m de legalizar a possessão de te,p;rs nas quais eles caçam, ou 

~"€\: que estão em seu.efetivo poder de qualquer outra maneira, os Governos 
;~~ . I 

-~.; :: .. dos Estados são convidados a providenciar na demarcação de limites --· . 

·~~-.··~·e impedir invasõe.s. O Governo Federal-também abrirá escolas livres 
~~ ~ -'-· .. , --

~- · ·;~e ministrará instrução profissional, sempre voluntária, e, por toda a 
~-- .-~:: ~ - . 

_,.,

1
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- ,;p-~ ~ 
.•· _;·(~~~ . 

~~z :·~ ~ -~ ~ 
\:~ _- _.,. 1 

- . -~ "\ 

.. - ~· - -~:::.;.,,. -·~ • ..'.)( ~- "'"~·-~·M. 0 "' ·-'\i .... f!i ~ J 7' ~wil}j}:~l._t'. .. ~;..~, • ,~:_(.;:S."h~· 
< 1'· ~ ~·~\\~~-~-~~: \ '·~~ • li; ~ ~\\i~.~-:~::·:~:sff,, ~-l ~. ;r .,,1 ~·~ :'t~~-:~~{~~~.~ ~~-· ~ 

. ..... ~~·-~$'"': .. -~~ lf:.r. ~~ .,.i_ · . ~ ..... ~::.~.!~:i~;..'_i '" " 1' • • "\t!\.\'l'.).j.~~,1;(~.:--~~::~ 
ºt\t~(-<:;'(;f; ·t.c ~"l°i!." . ~ · .~ '-'. ·>ê~'-,y · .. "iS, ~ ~ • .(V>?Y~.-::.:~t~~r..~I' 
~~~:::~ ~~ ~. ~ ~ ·~-~~~f:t~-:. .' ~~ .. ~*~~~~ 

~ - ;s:'i~ ~ ~ • .'!"l'.;_j,;:-$: -· rl "" . - .. .., .. .:.-_ - .;....~~ ' 
. j/:,;;.· ~1~"'.-~--~. -:- ~~}:i=ç 

·. -párte onde for necessãrl0·, criará colônias iliJâ:~s para a instalaÇi~:~~;:: 
. .• - ·:;..--~ . . . . _- . -

-· t;le tribos incapazes de subsistir nos distritos'-p_~r elas prmutlvament~·~-- · 
··h· a-h1.tados - · ·. ~._· - · ~:·i~·~ : 
- - • - - . "" ' " . , .,. _,, . < ~ '-

. _.::. - -· -- • ,,_ .;_ - - .. - _.,,.,_ ~ .-- \'lii?;· 

·.~.- _ · Serão também estaBelecidas em cada ·Est:açlo estações agríso1a,..s1.,,.:.,.., ,>;; ~ 
:- ' ' . •· ... ~ • ili-.. ·)e.~~ .. ·-·-."".--.~~\.,,; 
---~- '~- - • - - .. ,... • \.{ • ~ \:.:;t f ... ~ ·:"'i>iS: I"~ ~ 

_ providas de escolas diurnas e ·noturnas, oficina~? f:azetidas experun~~~l~~l -_ ~·· · 

'etc~, etc., destinadas principalmente ao uso .. ~os índios que já estã'.:i; -r~- ~ 
< 

pacificados. ~ -._ ,;;': .. 

Em suma, todas a:s-sugestões serão feitas aos íncolas no serriid~ . -

de adotarem uma existência civilizada, e de se tornarem proveit~~~ , · . -
. ----,--.'C'L-1' 

à nação, bem como melhorarem a sua p.tópt~ª posição, tanto .m]fi'~~'-;·~~; . 
Como física · · . _·: .· . ' ·· ·.,.1 ,:~;V'~ < ~;-·"'~" . . _- ~ . .;.·"'-,..;-. ..;~~-- ... \ 

No E stado de ~-f~tó Grosso, o próprio.·diretor .já tinha muí~~t~~~~{~ 
• .-.-,..~---- - -- t..,; 

operado quando superintendia a constrnçãô de linhas telegráficas ?º :- ~~- .-.~- _ 
. ·extremo oeste do Brasil. Encontrando-se com os terríveis Nharph:i~ · ~~=~ .. 

;~" -g~ras, ele conseguiu pouco a pouco obter a amizade de diversó~~--~.l:· .... v • 

,·: ;·.~~pos dessa triQo, mesmo quando uma vez foi atacado de surpre~~'.· · _: :~ ~ ~~ 
:~~-=·;·~:~~~e:trib'qindo com dádi,ya de presentes, e, sempre que foi poss~v~~~;;.;!·1~ 

. -,_~'ri.viand~ pór meio· dêilln intérprete mensageils de bons desejos e/~f;~·;t~~ 
•• ' "'-. ~ .... . , .. '/Jr. 1 

-:fraternais propósitos: .. ~ssas tribos eram inteiramente selvagens, rt:ã~~- ---~ . 
_tinham relações com __ a civilização e nutriam um sentimento inato··d~:~i~i 

_.;. ~~~ 

hostilidade contra os br-ancós, contudo em menos de dois anos estavan:_~;I 

- esses índios de tal m_ódo pacificados que, em vez de destruir as ob;ai .E~-· . · 
- ~a repartição telegráÍc1taJ -· eíes foratn fixados na lit1ha, não someni~~~J::<. 
.~para_ protegê-la, mal f;eq~entemente para ajudar no pesado .serViç~~-J~1~· 
de abrir caminhos ~Ú:tavês.d.a floresta virgem. ()s Borôros, Pare.eis':. ~.$;. ·: 

Iranches Apiacás etc - foram também apaziguados sem nenhum~~ti~~ 
' ' ~ ;>i~--~~.,.~· 

perda de vida, e em Goiás os J avahés da ilha de Bananal, no Araguaias~~~i 
foram trazidos pela primeira vez ao contato com a civilização. Al~:;f~ 

- -~ ·_,.'. ___ .. 
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_ das na A~az-ô))iª,, devido à necessidad<t de restaurar a confiança dos 
- -... .ç._: 

índios, perdida.:po*·motivo dos atrozes tratamentos recebidos das mãos 
~ ~- - ~ - - -

de ~uitos pr.opií:~_tários do distrito da borracha, que acoroçoados pela 
- - - -

.. impunidade, tlflham reduzido à cóndiç~o de escravos todos os que 

puderam apanhar. 
•· 
.-~ Entre as tribos tratadas com mais-ou menos êxito em sua região, 
'"'~ "'!:: 

~ ·"~-- estão os Jauaperis no Amazonas, 1vfaués, os Tembés etc., no Pará. 
-~- -~ 

~~;'.··· Em São Pau!o, os considerados intratáveis Caingangs, depois de um 
..,~,1,,.:,;.""'i·,-- •. t.. .- ·-- ·~ 

~~~ ~- á:no de traballrÇ···:paciente e persistente foram induzidos a tratar com 
~ . 

J}' .._-·· os funcionário.s da Repartição, com resultados altamente satisfatórios. 

Ergueram-se observatórios na floresta virgem, nos galhos de grandes 

árvores, e desses· postos de ocasião um intérprete chamava seus irmãos 

:;~· . . selvagens e lhe~ expunl,ia o modo de ver da Repartição_e _9<ardedte 
~ ·_ "> - - .::' •• > 

~~/: .. empenhÜ: ~o Governo pela sua f~lic~da?e~ .O~ serviços do gr~fÔ~9~e 
~-:~_!.·.·:_:'·__ _foram utilizados; e fez-se uma distr1bwçao liberal de p:resentes ·_ute1s 
f"L. em todas as oportunidades aproveitáveis. 

-_,;;..,.'" 

Para ajudar a aproximação da tribo _até então afastada, abriu-se um 

caminho de muitas milhas no coração da floresta e o acampamento 

-lt. -dos funcionários foi estabelecido em uma localidade onde eles estavam 

:~>~ mais ou menos à mercê dos selvagens. 

~~~~;: No Para~á, o rio Tibagy mantém .. ui:s· t.100 índios, e operou-se 

r ~ :.11 com estes assrm como os Aymorés no Esp·irito Santo, e diversas tribos 
.<!·. 

iJ.!1-,;- - ~ na Bahia, Maranhão, Minas, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde 

:~;~"'" · ~os colonos brancos impeliram antigamente os silvícolas para o interior, 
~_;;;. - -

;~~~. -e os compeliram a substituir a pesca pela caça . 
.:é;'."i._;S. 
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'· 
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' .. ~ _:: ·, .' o presente vocabulário é• o mesmo que me forneceu há anos a 

;;;·~~-··_"· ·~Inspetoria do Serviço de Proteção aos Índios no Amazonas. Ignoro 

;;:r:~~;:_'· s~;-ele foi organizado pelos funcíonários dessa repartição ou se é pela 

ir~:i· ,·,; çópia de um antigo trabalho pertencente à família Horta, de Moura, 

~~ ··,~ . e feito com o auxilio de um índio outrora aprisionado no Jauapery e 

qüe naquela vila amazonense aprendeu so frivelmente a língua portu

·--.:~. ;.~ guesa. D ou-o como me veio às mãos, tendo-lhe feito apenas algumas . 

,_ -~- péquenas alterações resultantes das práticas que tive com os índios e ·._.· 

nás quais me utilizei justamente, como já está dito, dos conhecimentos 

que da. língua deles possuíam os habitantes de Nloura. 

'k= ,:· _ Observo que ele combina essencialrriente· com o vocabulário de 
·.~..: .. ...,. 

L~.$. :.G eorg-Hübner, do qual apenas difere, como é. natural, na grafia das 

~:i~: palavras e no apanhado de alguns sons, ao.,passo que diverge quase que 

~-; I~ l?ºr inteiro do de Barbosa Rod~igues :-ue;_ s~gundo Kock-~rünberg, 
~:;i{11 será o Crichaná, língua conhecida do t.nt~.rp+e_te_ do naturalista e dos 

t:-:~;.~~_ índios do Jauapery, mas não a língua _des.:t! s'.: 

; "J!;f., .. . . '"'·""·'''7 
~-.:;;-:;.~.;,.;/,,_~ 
~- ~,.·..._ t;. -.ç_~ 

~·~.;:. -.. . ,~ -- ,~ .. -.1.-----
-~ ~&;~· 9 Nun igc es nicht ausgeschlossen, dass diesei: Dolmeçscb,er, d&· <lie eigeutliche Sprachc dicser Jat1apcry . i~r:: __ ;' -Indianer nicht bcherrschte, sin um GespriÍd1 mit iluien des Krischaná bediente, das beiden Teilen 
«~l--Cóé-: '. gelanfig war (Die}olldf>,,,.,, - Einleirung). _,. f ~,......,.,._ . :r-·J ·- --:;~ ~f_,;T~. ~ 

"" _,.,,_~:s; " 
~~ ~ - ~ -

·< ~:~t: _· 
- ~---

;i' 4 - ~~ - .. 

• f~·~-" 
~-'l.- • .,_ 

· .. 

86 -Alípio Bandeira· 

' . 

- < 

A 
Abano 

Abraçar 

Abre 

Acende 

Acorda 

Adiante 

Agoa 

Ajuntar 

Alagar 

Alegre 

Ali 

Alto 

Alvorada 

Amanhã 

Amarelo 

Amargos o 

Amarra 

A massar 

Arco 

Arco-íris 

Areia 

Arma 

Arrancar 

Arranhar 

Arrebatar 

Arremedar 

Amolar 
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'T*unacare 

·· Uâtacinó 
- .~ - . 

.. _. · C9pácare 
· . · IVfàc.ané 

r 

·1;unã· 

-~ .Xiquio.re 
. ~ . 

. -Yomêii. 
- · ,·Cuaren' .. _ .. · ·· · 
. ;... ~ -:, .... "~ - · .... : ' ·. . ', ~ \ 

~ ~ . ;,, ,,. . 
·_ ·}'lu.opo:.. ._ 

· ,Çaurrii 
. . 

" rvfamery 
Maneêto 

T uêla 

Quebomá 

Cicicare 

Aquri 

U rapara 

Serahy 

Quexy 

Mucahuá 

.Micuacô 

-Ihaucore 

Inancaré 

Emucuarê 

Itory-



-- -_..:;-_ --
• 

-.,_ 

~··$::~~- ·~· 
-_. - ·-- Vj 

;.._--... •, 

Anda 
Andorinha 

Anta 

Anum 

Anzol 

Apaga 

Apagou 

Apanhar 

Apertar 

Aprender 

Aquele . 

Aqüentar 

Arara 

Aqui 
Arn1mar 
, 

Arvore 

Assar 

Assento 

Assobiar 

Atirar 

Atiçar (fogo) 

Atravessar 

Atrás 

.Avô 

Avó 
' 

Azedo 

• 
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Mepri 

Amananá 

Cuê 

Imbicare 

Impery 

Guericare 

Gueretetemare 

Nepare 

Nemy 

Atenory 

Gueary 

Anepiú 

Itiatny 

Uarumafõ 

Perê 

Cocequary 

Quetaquenhere 

Macú 

-Chamiery 

Sumaranô 

Nahatanú 

Mahy 

Huê 

Bacamá 

... 

<· 

B 
Bacaba 

Baixo 

Balaio 

Banana 

Banco 

Barba 

Barriga 

Barulho 

Batata 
' 

Beber 

Bocado 

Bofetada 

Boi 

Boiar 

Bom 
) 

Braça 

Braço 

Branco (cor) 

Beiço 

.•. Beijo 

.. ·:6eira 

Beir.a (de tió) 

Bicho 

< 

· . 
.Cutat,e 
cliranô 

Ua:marê~º 

Ipíocry 

-Chamacarê 

C9mory 

Sáé:orá 

QµeQtáre 

Pichó-tóró~ - - . --

J.?ftitê" 
.,~-·~ ~-:;, . .: ,,_ ' 

M:thaua, 
Oricó . 

. -· 
:-- -

10 Uamarê empregam quando é ao mesmo tempo bonito, bom e agradável. 
~ 
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Carregar 

Boca . ' Carregar no ombro 

Branco (homem) Carihuá Carvão 

Branco (h. bom) Pahy ' Casa 

Breu Uauahy Casa (de maribondo) Pi1?riY 
. . 

Breude flecha Many Casca Bichó 

Brincar . . Castanha Tetécó · - Cofenhapáry 
~ 

Bucho Uêpó Catarro • Xiriry 
~ 

. - Catinga PÍory 
•, 

c Cavar Queary_ ' 

Cabeça 
. -~l ·,- • " 

. Quif6 Cedo Quem~mery 
.'::; . 

Cabelo Cofôiare Centro (da mata) 1\1írê :cam;a1alá 

Cacho Minotori Céu · Cap~ -· 

Cachorro Inhapremiá Cercar Aquetory 
< Cadeira Quitabare Certo Chemparú 

Cair 
1 Iomarê Chamar Quiomáre 

Caju Erê 
.. 

Chapéu Comarir)' <. 

--
Calado Hermy Chega Inhotarê --

Caldo 
-· Coma.rê Ecú Cheio 

Calor Atupá Cheirar Epumucrê 

Camarada Ia:cl,lnú Chifre Minetrí 

Caminho Má Chorar ·Coto1narí -. 

Cana Chuva Cl,.1núpú 

Canoa Cinto (de cipó) ·Quentecrê 
·- . 

Cansado ,_ Cinza Eutetern 

Capinar · Atecarê Cipó Uamê 

Capim Uassucuma Cisco Chiquioly 

Carapanã Nlacrucrú Claro Nfamury 
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Cobra Cu tia.ta 

Cochilar Cuocaré 

Cujubim Coichí D 

Colher 
~ · ,_ Orocoriocá 

Coiá ~ Dá 

Comer 
< Coótlticare Inhapery Dança 

Comprido 
.- • . {~~ery 

Michupê Dar 

Conheço Mucuaceneny Dedo Piôchicry 
~ .. 

Contar ,, Caramapory Deitado Quat~peremáre 
!o.o - - . -

-' -. Conversa < -. - • Canxaluô Deitar .Oomarê 
. --

'~ Coração Deixa 
-· Apenac?.te . Queterefó 

-· 

Corda Uá Deixou Miêbüquary ' . 
• . .li'-i 

Correr Quicatomery De manhã 1'1~mury '-· .•. 

" 
,,, 

·, 

' Cortar (com faca) Chiquáre Dente Qilleey . < 

' 

Cortar (a machado) Aquitory Dentro · Amucuarê ' 

Cortar-se Daxiquiáre ..... , . Deus Tupanâ • 
--. 

Cozinheiro lpanê Depenar Chioquare 

Costas Quican~i 
'!--

Depressa Coxy 

Coxa (sub.) Quetepê Derrubar Iauhy 
• 

Coxo (adj.) Desamolado I" " 
Canê, decumitoly ene 

< 

Crepúsculo Itaprequiáre Descansa Cirimáre .. 
Criança Iatamory Descansar Pequiare 

Criar .Puanocry Desce Cóntóry 

Cuia Piscauá ' Desembarcar Cocuáre 

Cunhado Piarimí Desmancha Itiaracare 
, -~ . 

·. . . 

Curto ··Tamacuá Deste · Bomiarany11 

. 
Cuspo Quintacre Dia Queritianô 

Cuspo (baba) Biquiarê 

Cu tia Acry 11 A letra b representa neste vocabulário um som entre b ep mais para p. 
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Diabo1~ 
Entra 

Diarréia Quetitiáre 
Enxotar 

Direito Biapumá 
Enxuga 

Doce Tebonhá 
Enxuto 

Dóe Ietopá --;;_ Escasso < 

-·-Doente Coromery 
E sconder Cutrêmáre -. -

• ~ 
~ :-

Ouro Tapanú _<:;otof:omi,rê·. 
-1' ~-

' Escorregar - . ~-ç~'::°'-

- : ' . 

. . . ~-·-

Escorrer Iopery: ·. 

·ru:aru4-
~:~:_ . E 

Escuridão " 
~---~· .... 

' 
É .. 

' Iorumecó 
Escuro .· . Impiacáre · 

:~-.?~ --
, ' -~ ... 

· .. -~ . - ~ - :-::-. 

~~:~.·: Cucucry ::'·~·· . . Embalançar 
Esfrega ·:Q.ueg',,~,, -~ 

"' ·· ... ,,,-;.. . ' Embarcar Cuerê. 
Espalha _Â~e_q~irê ·•-""J:'< - ' -

CaÉ:a 
i.~:~ - . -~ . -;;1 ~ 

Embrulha Inhetory 
Espelho -~~. ~:-~i:: .·-

i' . . .;:~ 
~ --~ ·- Empurrar Miocrv 

Piorúq~re 
-. 

Espera • _-,,_~::?-': , 

Encher Piecrê 
Espeto Cióchiquiore : 

Encontrar Cichamarê Catiarê 
·. 

Espirro 
Encosta Uruquarê --..;- --. --Espinh9 Upinho -~ 

Encostado Piocunacarê 
Espreme Beriricore ~ 

Enganar Emucuarê 
Espreitar Cumbére 

Engasgar-se Quemerecáre 
Esquerdo .11acomá 

Engelhado Xixitabá 
Está tvfucú 

Engolir Mocry 
Estende Iacarê 

•. 
Enrolar 

Este Bobõ 
Ensinar 

Esticar · Çliamacáre 
Enterrar Iempiere 

Estrela Xíriquibá 
Entornar Equeamiry 

Qut:tiquearc é ances "malefício" do que diabo . 

.94- · Alípio Bantkira 
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~· 

• 
• 



,• 

< • .. . " . , 

• .. 
" 

ti 

Igapó 

Igarapé 

Ilha 

Inchado 

Inverno 

lmiã 
Irmão 

• 

J ~ 

Japo~ 
Joga, (atira) 

Joelho 

Junto 

L 

Lagarto t 

Lago 

Laranja 

Largo 

Lavar 

Leva (verbo) 

Levanta 

Leve 

~ 

~ 

Lima (ferramenta) 

Limpar 

Limpo 

Língua 

' 

·,' •. 

98 - Alípio Bandeira 

i 
E "' 

' 

Quiapóró 

Nudá 

Itaquetory 

Menobá 

Inhauá 

Icé 

Tiafóre 

Uaiamú 

Marê 

Combrenáre 

Patemi 

CarabaqUi 

Cuatô 

Ri chá 

Iobucurú 

Cocobry 

Arecú 

Çoômery 

Quenare 

Curanô 

Quereny 

> , 

_. 
?. 

.... b 

. 

.- • 

• 

Linha 

Longe 

Lontra 

Lua 

Luz 

M 

Macaco 

Machado 

Madrugada 

Mãe 

Magro 

Ma guari 

11aluco 

Mal 

Mandar 

Maniva 

Mano 

Mão 

Maracá 

Mareta 

Marido 

t 

Matar 

Marimbondo 

Mato 

Medo 

'-

, .. 

"· 
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• 

<. 

·lvlecú . 
-~. -

Uíu·ê . 

·:·:t\Úünatanupy, 
"" • ~ • ~ t •• ' ~ -- ••. • 

·· .N0maniebi ~~ 
... •. ~-.;,..•' - -!ii' \"i l·: ' . 

-Anaraná 

Quatemari 

Fl:icá: 
Maca há 

·Amurarecu 

........ 

.Ary 

Iacunú 

.·Biabacrê 
,. Avê 

. ; 

·çunarê 

. I_rihó. 
~ 

T(!.ty 

Ocuniú 

· Cainàlalá 

Quetetamáre 



Medroso Tenaquiá N 

Nleio-dia Auamery Nada (causa) 

• Meia-noite Côcô Nadar 

Meio 
• Eriná Nádega 

Mestre Neranê Nariz 
~ Quinatáre 

< 

Meter Tiabory Nasceu Piomotá 
... 

~ - Meu Ahu-miarany Nascer (brotar) Natebá·· 

• Mexer Peripericáre Nenhum Ua 
~ _"'·-:. 

:;-~ . -.. : ' 

~:f--- Milho Uhy Noite ·.Taurumã 
, • 

. - ·-
' 

.-.-·.-,~ 

Minhoca 
• Etê 

:.s-:~-~ Miscory Nome 
·~;.:· {,_" ~-'"\ .. -:::. 
~~~:~· . ." ' . :· ··-. • 

~ 

Miolo Nosso .· ~équem.ecó . ·.· 
~ii.;;, ''' Sacú 

j.~f~:-: . Moço Pepê· 
~ 

:Niericopó Nu 

Mo.fino Tauriquiá 
>-

r ·····. ·< ;' 

* -~·:-·-;.-: -:.·· 
,:-~:; .. - Molhado Socôrôrômá o 

Mole 
, 

Cara pá 
f:.:-_:::: .• Tamiquiá Oleo 

~ 

- -·:::. ,;__ 

Moquém Olha Copan.amarê Sorá .. 
Morder Icarê ·Olhos Qµembá 

Morreu Iomory Onça Cúcúboy 

Mostrar Moiô Ontem Cu-cubá 

Mucuim " Orelha Cu.fianare Canadenhy 

Muirapinima Preá Osso Charerê 
• 

Mulher Ory Outro Anê •·. -

Mulher (casada) Pi tê Ouvi Netepiá 

Mulher (mãe) Ovo :Mié 

Mulher (moça) 

Mulher (velha) p 

Mutue a Pacu Paquechy 

Mutum Autê Pai Papá 

. 
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--- ~ 
Parto . -. 

- - t~~; 

Pas:s~t 

f JA~~(inho 
p:t6·~: . .. .. %,_:. -~"'-
. ·--~- ..::. . _ _, . -

P.é .... :·· -.. 

Pêdaco - . 
Pédra 

Pe~rª (de amolar) 

• Pega 
Peg~da 

' 
Peito 
Pei'{_e 

Peixe-boi 

Pele 

P.ena_(de ave) 

Ped.çhira 

Peneira 

Penerar 

Pente 

• 

10'l. -Alípio Bá11deirá 
!-

"·- . 

• 

• 

Pentear 

Pepino 

Pequeno 

Pequiá 

Perder 

Perguntá (suõs.) 
Perna 

Perto 

Pescoço 

Pesado 

Piaçava 

Pica-pau 

Pilão 

Piloto 

Pintado 

Piolho 

Pira~ha 

l)irarà.ta: · 

Pira,rucu. 

Plantar 

Porção 

Porco 

Podre 
Prato. 

Ponta 

Porta 

t""ii,'- .• f 
:;. · . 

. <;; --

14 Antes - o que guia a canoa. 
• 
. ' 

~ -· 

'· 

• 
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_ ,JJrr~ccy 
... ~,,,_ .... ~- . ~ 

/}~.; U·a:tcú 
--! .. ..,._: . '( _f '-

·~-~-,~~~ot~w iá' 
--- ""':_.! -~.t-.~--~- -. ~ "1 • 

· · ~~:.-~ <?lUeatlá 
.. . ..,...._ .. -. :...· - --.. 

~ . .:·- :'.~Uetepê 
f . ' 

:Cupumá 
:rQuebomerê 

-Auehupia· 
.,; -.-~ 

"Garabaná 

:.fê~u~ch; .: 
. -. 

;;· Íànticú - .._ -

'· 

· Aboquarê14 

.. 

Temerá 

Quexy 

Marumá 
• ]'!;, 

Duma 

·. I>ir1ricú 

,_ Piomery 

Uarinó 

Pacreá 
·,Tµcurapá 

, . ._: Ia~aprapt;i .. 
: 1J:latáre 

Pinha 

• 



Remo (subs.) 

Apury Resina 
Caramery Rio 

Pupunha Perepê Rio (cheio) 
Puxa Pinhare Rio (seco) 

.... 
• Risada C-oarê 

• > 

~ Q Ralo Chimiarê ; --
~ -- -- -
~- Quarto Catabarê Riscar Iocacáre 
~-;. . 
..-Jc;.,;_-.·~ - .. · 

Quebrado A.mbutuba Capá . ~~~~--~ . ':.; ., Roça 
-~-;;.:- :~·-.,. -

.Quebrar Ambucry Roçar Pilnioty,· _ 

Queimar Piamacare Rodar Berirjt0re ~ . . ' 

Quente 
. . > • 

Catene Roer Corocnare .. - - -. ,_ 

Quero Uaméro Qúebecororê -. Rosto 

-· Quieto Mimocaé Roubar Curarúarê 

R s , 

Rabicho Cocetama 
' 

Sabe I temichairy 
-

Rachar ln tiaracáre Sacar Adequiare 
- . 

Ralar Cry Sai Cuibácáre 

Ralhar Jmarê Sal Pamú 

Raio Iomocry Sangue !Yfunurú 

Raiz Nietô Sapo ·rub.á 

Rasgado Eucuriquibá Saracura 'facó 

Rasgar Iocacáre Seco ARahapá 

Raspa Rochiquore Seio 1fanatê 

Recua Iamaco Sereno Poxorotó 

Rema Amearê Serra ·uacry 

Remédio Queapety Serrar E cri 

10'< • Alípio Baml~ira ]011t1pery - 1 O 5 
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Sezões Trepa 
' 

Sobrancelha Traz 

Socar Tenery -o!- Triste 

Sol Eiô Trocar 

Sombra Caca ó ·- í' Tronco (de pau) 
- . 

Sopra Ololy Torto 
-' < 

Sujo Tucuracá Trovão 
, 

Suor - Curamocry Trovoada 

Surrar .Piocry 

S,uspende u Oonecry .. ~ :.· .. _--::-

Ubá1
<> 

T ' Ubim 
;: 

Tanga Cueiô15 Unha ._ . ,. 

Tapa Taperê Urubú ·Cururriô 

Tapioca Quiaf ô 
Tem 

·. ·. V Iequê • 

Terra Tauá - Vadio ~quinichá 

Terra firme Thiõ -~,_~ -.. Vai Inhapery cotory 
Valente 

~ ~ 

Tesoura Saqui 
• _ Ma:.riany 

Teu ·- Vamos .·Cãmaé Bõ eminhasany ·- . 

Tição 
~ . .;, 

Vapor Tutu má • < Iotererecare .· 
il: ... 

--

Tira (subs.) ' ·Arumiry Vara Iará ;o 

Tipiti ·Matap 
'.'.-·. Varar Pu-quare· ' . y • 

' ., Varre Todo ' 
-Ucunarê ' 

' .. ' ' • 
' Vassoura .Acumátubé Tosse ., 

' 
~ Trabalhador Aquenemi >,;; 

' • <' 

• • 
E também ampemí. 16 O mesmo que canoa. • < 

• ; 

' 
~ 

• 
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Suarê 

Veia Quemety 

Velho Chabapá 

Vento Sapo pê 

Ver Necarê 

Verão Iomê 

Verde ,· Chaqui 

Vergonha Tepiquiauá 

Veste (v.) Arecarê 

Vestido Arepotrê 

Vígiar Erimiarê 

Vira Acumiarê 

Virgem Hury 

Volta Curuiamare 

I 

• 

108 -Alípio Bandjim 

,. 

---

A\gumo..$ 

Aqui está-J\niú 

Barriga cheia - Queuputare 

Branco não inata - Pahy iofaquió 

Branco vai te agarrar na tua casa - Carihuá tiá haiá 
• , , Í\ 

p1apa amuru moro 

Branco te vai cercar - Carihuá hai aquitiantú 

Caminho longe - Meiê-má 

Canoa descarregada - Tiatuhubá curiara 

Canoa carregada - Tiarumâ curiara -

Chega para cá - Coquericarê 

Chega para lá - Comiarê 

Com força - Queapery 

Como te chamas?-Nocopamurô? 

Dá-me outro - Ahu-amé 

Daqui a pouco - Cocupá 

D eixa dormir - Murupu nanquice 

D eixa estar - Aiamucuaia atô 

D e joelho - Cobrenari-cocequery 

]a11apeo· - 1 O .9 
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Eu não tenho rede - Abu uaná samaci 

Eu quero comer - Ahu uamero inhapery· --º" _ 

Eu quero dormir na tua casa - Abu ua~ero CÓfl:~ri àmurú modô 

Eu te curto - Ahu ipinhocry 

Estás doente? - Aremuçá pahú? 

. Fazer buraco -Amequearê mudó 

;_~/ - Fazer fogo - Amecarê natô 
~~ ~i~-"' 

·:{:~f:-{~Sª ainda - Apurucá-murú 

"~-~~:ÍÍoi~mbor~ - Nabacabá 
:-.-·· ~""~ _ ... ~ -

.::~ Gen_te ·não se mata - Quinhá iofani 

_-
Há muito tempo - Panarú 

.Hoje vem - Aracú noçá 

~ Já comeste? -Amun1 inhapery? 

Já comi ~ Chinhapiahu 

· Já açabou - iviiatrê 

·. Já- bebi - Sembiahu 

.· Já ch~ga - Inhotarê 

· Já entreguei - Serapiahu inàcá 

Já morreu - Inhopaiurú 

17 Corruptcla de camisa. 
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~~~ ·. 
~ - .;"'( 

Lá· está - Anepiú 

. Lá está ele - Muhupuná : 

_Lá vai - Mucupaiurú 

Lavar roupa - Chiquechiquemearê 

Lavar as mãos - Quinare biabacrê . 

Lav.ar os braços - Quinare comory · 
. ~ 

~ _Lavar os pés - Quinare quecery _ 

.Leva para casa - Orory modô 

. ·· Minha filha - Ahu emicó 

. .'. "Não dorme - Unucuahuehy 

-Não é-Iorucapê 

Não é mau - Irocapê tricá 

Não é zangado - Irocapê querecry 

Não está assado - Turnunurá 

Não estou zangado - Abu já camauá 

Não espreme - Dachiquehaquió 

Não faço mal - Ahu tiofauá 

Não faz - Amechaquió 

Não faz mal - Nameechê 

~~%-Não fleches - Biquahaquió 
·-~~·::~- ~: :--; .,.,- .: 

·. · -~~Nâ'.ó foi-Thiofana.nhv ,.)'.:(;_ J 

: 

- ~ .-- -.-.. . _, 

~~~: .... Não fujas, espera-me - Tiofaquió comomucuaco 

Não gosto - Piochimê 

Não levanta - Aiornafaquió 

Não mata - Iofaquió 

Não mexas - Mobericare 

> Não morreu - Iornofanehy 
... "'· 

Não ouvi - Ihahauhy 

Não pega-· Apechiquió 

Não pega fogo -Tamacaná 

Não presta - Marupá 

Não presta chorar - Matanitá 

Não quero - Ahahauá 
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Nio tem graça - Piochimy . 
- ·-

Não tem mais - Uapamá 
::-- - .., ~ -
~~<- '"~· _ Nã~o t~nhas medo - Autiéamahá -: -

:i<~~""-~:, _ -Não tires - Aromaquió 
~~~ .,..;);.:_ . ~ . ~. ' 
~~..._,.. , 

't/:F~-~;:-~ _,.:·. Não vás - Tiofaquió 
~f!r.,:·~·::::'· ·~~~· .. _ ~ ,- . ' " ' 
~1if:~-~· · .. N·ãó vamos~ Ahaucá 
:·--s:f:r:"' . i. ... _ . · · 

~t~.,~ f" -Não vem 7 Ofahaquió 
.::.~ . t -. ' 

l~x;:~-- . , N~o v~nho mais - Ofahuihy 
~-<?_ '"". ~~ - , Nao v1 - Inefahuchy 

~::. - ~- ., Onde está - Moguiony 
.-. . , 

-_-:::-.: 

:'é~ -: . Onde está tua casa? - Impió mudô? 
___ -__ Para a beira - Itapucú 

~ ~-~-'_ _ _ Para fora - Ipotaca 

('.'!~~~ Para nós - Ahi parany 
r:= ~~·; -: 

---'i.;.~ 'h 'Para quem é? - Nucomiare 

:~ ;~~~":· Para mim - Ahu ufé 
~.. >s:,rr:f . ,r-

,;:~; _ -f t:! Para ti-Aniuru B, ou Amurú ameçar~ 
~- .. --·-· --~--· 

~~·-.:~?.-~.·~.~-.-.'~""'.~··_,_: Para ele - Moco fé - ::·:~ -:-r~j!-~~ - . 

~· ~~;: ·Pa-ra nós - Aha fé 
f. ~ ·---~.. 1-

't~-y--, P_õe aqui - Abenhacarc 
:~ _:\Põe embaixo - Quimiare intê 
~~-" --·· 

f,l' :~~t --~ Põe em cima - Quimiare cotarê 
\iS<"_~ ~s; -

-:_,_ - ' 
- ... ~ ~;e 

. S'-r.'. - :;...- - • -

-~- ~ 

• 114 · Alípio Bandeira 

.i'!f :· carihuá marê18 
. -

"'}~>.Se .tu não flechares o branco ele não te atira - Amurú biquahaquió 
-~~t~:-' ~;-~ -~- - . , , . 
~<:-<: --~J:·df:filiuá tarihua mahana 19 
~ - --~,;;,;- - ' >-

--~ .r~Tu es.t~s-zangado comigo? - Amurú cuerecry ahu? 
- -

., ·ru não foste - Amurú tiofanehy 

~ Tu n-ão tens camisa - Amurú uana camié:ha 

, . Tu tens fome? - Aia netipiá amurú? 

· __ V ai apagando - Impiri . 

· __ - - V ai arrancar mandioca - Tiá minhá micuacó 

-: · V ai beber café - Tiá enery café 
. . 

' V ai buscar - Ahu chitiaJ'A.i ·· 
V ai buscar flecha para mim ·_ Tiá auchitiami maprú aufá 

18 Ao pé da letra - Tu flechando o branco, o branco te atir~. . 
19 Ao pé da letra - Tu não flechando o branco, o branco nao te aura. 
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--- "" 
!;.. __ -

;~,~ 

-. -

V ai esconder-te - Tiá cotromaré 

V ai fazer café - Tiá café ancarê 

Vai fazer fogo - Tiá uató piamacatá. 

..., V ai moquear - Tiá arepory 

V:ai moquear - Tiá amucuatá 

Vai por ali- ~utatiá 

Vai ver - Nita tiá 

Vai a Moura, encosta no porto e não no mato -Tia Unepó 

urucuarê mahuá uruquehaquió camalalá 

·vai e volta depressa - Tiá coxy uramaqui coxy 

Vamos atravessar - Camaé monipunaca 

Vamos comer - Camaé inhapery 

Vamos comigo - Ahu mano cuoá 

• ' 

116 · Alípio Bandeira 

-~_'Vem buscar - Cuná aniarcó 

Vem cá - Aramacú ou iauacuná 

Vem cá falar comigo - Ahu iaque ne me, ~u 

Ianacumatô ahu uranebacare 

V em conversar - Aiunaquecô 

V em depressa - Coxy cuná 

- "'-... 

V em fazer tua casa na beira do rio - Cun~ · 

amecare modo mahauá 

Vem fazer fogo - Cuná uató piamacáquecê .. 

Vem nadando - ltapapu iaramarê .,... 

~~ _ Vem por ali -Entiá cuná < 

-· :?.§' ' 
;~/é·· Vem sentar aqui - Covequery impiá 
~fJ;.c .. _ ·_ -:.~· .. 

--~~,,, ~/iYem ver - Any nequece 

:~-~~'Venham cá - Aramacú capitê iacunú 

Voz alta - Panahé coromary 

Voz baixa - Penequi coromary ·-. 

• 
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Um- UnionÓ. 

Dois - · Tucunkná . -~. 

Três - Uruanô ~ 

Quatro - Uarinô 

Cinco- Uaênemé 

Seis - Carumé 

Sete -Tucumuné 

Oito - Ahuiacunumé 

118 - A/pio Ban.deir~ 

... 

Eu-Ahú 

Tu-Amurú 

Ele-Mocó 

Nós-Aha 

Meu - Ahuminha.i:any 

Teu - Bominharany · 

Nosso - Ahaquemecó 

Eu agarro -Ahú apery 

Tu agarras - Amurú apery 

Ele agarra - Mocó napehy 

Nós agarramos -Aha n.apehy 

Eu amarro - Ahú caricare 

Tu amarras - Arriurú cl.ricare 
, - . , 

Ele amarra - Moco nexer1ca 

Nós a-marramos - Ahá nemiá 

Eu asso :- Ah~ pery 

Tu ass~ ·~ Ámurú pery 
' 

Ele assa .,.... Mocó n~piá 

Nós assamos - Ahá n~pry 

Eu bebo - Ahú ienery · 
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Tu bebes - Amurú ienery 

Ele bebe - Mocó nepiá 

Nós bebemos - Ahá nepiá 

Eu carrego - Ahú onecry 

Tu carregas - Amurú onecry 

Ele carrega - TYiocó naiá 

Nós carregamos - Ahá naiá 

· Eu como - Ahú nepery 

· Tu comes -Amurú nhapery 

~,· - - Ele come - Mocó ninhapopiahá 
'~-- . 
;!":·,~- Nós com.emos - Ahá ninhapepiá 

~~-~/:~ •·. · Eu ·corto - Ahú xiqtúare 
-·~ -

·. '~ · · . Tu cortas - Amurú xiquiare 
.; 

Ele corta - Mocó nexiquiare 

Nós cortamos - Ahá nexiquiano 

Eu amolo - Ahú itory 
I 

-Tu amolas - Amurú itory 

Ele amola - Mocó itory 

t~é:;:~ . Nós amolamos - Aha itory 
r-:~ - -r.: -

f?: ~~~~ Eu arranco - Ahú miquary 
ti .:4:--~r -, -~-=~- Tu arrancas - Amurú miquary 
- '%' " 

- ,(~~-· Ele arranca - Mocó miquary 

.:_:--{~;:~·Nós arrancamos - Ahá miquary 
-- -:-~ .. _·':':'",,..._..,. 

; >, 111;;*: Eu bato - Ahú miocare 
: ~'.>,«'!J ' 

. }:"f!.:} Tu bates - Arnurú 1niocare 
~v-- --

~;'::~~-~~:. Ele bate - Mocó miocare 
~ ~1· , , 
""i~-~-~- Nos batemos - i\ha nhocare 
--~ - .. 
-"'" - Eu bebi-Ahú sembiahu 

110 - Alípio Bandeirff 

' 
• 

. 

--:: :Tu bebeste - Menpi amurú 

·Ele bebeu - Mocó nepiá 

·Nós bebemos - Ahá ne empiá 

Bu cavo - Ahú amiquearê 

Tu cavas - Amurú amiquiacó 

Ele cava - Mocó namequié 

Nós cavamos - Ahá namequié 

Eu comi - Ahú cimbiahú 

Tu comeste - Amurá nombiamocó 

Ele comeu - J\ilocó nembiá 

Nós come1nos - Ahá neniapipiá 

Eu deito - Ahú cumarê 

Tu deitas - Amurú cu1narê 

... Ele deita - :.tvlocó cumarê 
.. . .if-

. :· Nós deitamos -Ahá cumarê 

-~ --"" Eu derribo - Ahú apostory 

.··Tu derribas - Amurú aquetory 

Ele derriba - tviocó naquetory 

Nós derribamos - Ahá naquetiá 

Eu desembarco - Ahú cucuarê 

Tu desembarcas - Amurú cucuare 

Ele desembarca - Mocó cucuare 

Nós desembarcamos - Ahá cueery 

Eu embarco - Ahú euery 

Tu embarcas - Amurú cuery 

Ele embarca - Mocó cuery 

Nós embarcamos - Ahá cuery 

Eu encosto - Ahú uruquarê 
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• 

Tu fias - Amurú feri 

Ele fia - Mocó nefiá 

Nós fiamos - Ahá nepiá 

Eu fui - Ahú thi 

Tu foste - Amurú motlú 

_.Ilf; :~le foi - Mocó nethi 

~~: Nós fomos - Ahá anthi 
.· ·~:~~J:1:urito - Ahú chiquiore 

.~ · · '?~ - ' .·-. --~-- ":-.,.-'; - - ~ 

~;~_.;.Tu jÜntas '- Amurú chiquiore 

- - Ele junta - Nf ocó nechiquió 

Nós juntamos - Ahá nechiquió 

Eu lavo - Ahú chiquiné 

Tu lavas - Amurú quinaré 

~le lava - Mocó nequiné 
-

Nos lavamos - Ahá nequi(lé 

. Eu limpo - Ahú chlqulné ".-

} Tu limpas -· Amurú quiné · · 

Ele limpa - Mocó nequiné 

Nós limpamos - Ahá nequiné 

Eu não como - Ahú inhapopê 

< 
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·-. 

Nós não comemos - Ahá nenaça 

Eu não tenho - Ahú uaná 

Tu não tens - Amurú uaná 

Ele não tem - Mocó uanehy 

N-Os não temos - Ahá uanehy 

Eu queimo - Ahú piamacara 

Tu queimas - Amurú piamacare 

El~ queima - Mocó piamacare 

~>·;·: :··., Nós queimamos -Ahá piamacare 

~~~i:.:;2:~ _ _" '_ .. Eu xalho - Ahú' imarê 
f'.~ ~~~.;-. . . 
~j ':r- ~:. , • Tu xalhas - .Amurú imarê 

;>. •• • ,. 

:~./-:,···· · ·Ele .ralha - Mocó imarê 

~_:. ~. ·. l:- -.- -
~/-- .~ ~ 

Nós ralhamos - Ahá nemê 

Eu remo - Ahú ameare 

~;_~ . .;;.,, · Tu remas - Amurú alneare 

~,._~-- ··Ele rema - Mocó noromeá 

~:i;~-- . Nós remamos - Ahá nareary 
~-~ 
lfzài~ >Eu _nado - Ahú tapapu cotory 

gt:tl: Tu nadas - Amurú tapapu cotory 

rr~r• EI~ 'nada - Mocó tiore tapapu 

[~j1~}l_Nó& nadamos -Ahá tapapu cotory 

~f-i-JfJ ?u não .querô - Ahú inhafauá 

&:l::J~.Tu não. queres - Amurú ínhafaná 

~~fi~ Ele não quer - Mocó inhafauá 

~ .~~".*:l'' 
~"''"'"ti. ., 

:;:;:::Ji~ I>Nós não queremos - Ahá inhafariá 

~>~!l_{!-"·.- -Eu piso - Ahú uapery 
·. ~ '. 

~-~--~ ~~_;- - - " i 

~· 
• 

ll'r - Alípio Bantfe-ira 

• ~ -
Nós pisamos - Ahá uapery 

"'.. ~u quero - Ahú uamero 

· · Tu queres - Amurú uamero 

Ele quer - Mocó nuamero 

Nós queremos - Ahá nuamero 

Eu ralo - Ahú sequiá 

Tu ralas - Amurú cri 

Ele rala - Mocó denequiá 

,1 Nós ralamos - Ahá nequiá 

Eu roço - Ahú chipimiá 

Tu roças - Amurú mipimiá it 

-~,::-- • ·Ele roça - Mocó nepimiá 

~~-~-Nqs roçamos - Ahá nepimiá 
~----- .- . 

: ~:Y~~U Sento -AhÚ COCequery 
°.;!.-

Tu sentas - Amurú cocequery 
-

E).e senta - Mocó nocequery 

Nós sentamos - Ahá cequehy 

Eu tenho - Ahú nianu 

Tu tens -:-Amurú nianu 

·Ele tem - Mocó ianu 

Nós, temos - Ahá ianu 

-~ .'" .· Eu tiro - .Ahú aremery 

Tu tiras - Amurú aremery 

Ele tira· - Mocó aremery 

Nós tiramos - Ahá naremy 

Eu varro - Ahú acanare 
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i~e vau_~,;:..., Mocó:-~canare :.· 
- . 

.. Wós v~~os - .A.}iá nequé11y 
. ,s.:~~ ;.\·-~ -. 1 

:~ú venh_Q·_: Ahú<Jipy .~· · 

.,Tu vens--',,_ Amurú·)llupy 
~ - . 

~. _:.,;Elé ·vem~:: Mocó napy 
-~ . - _ , :~.... . 

cNós vien}OS - Ahá nupy 

-~u viro :z:- Ahú ac~miary · 
~ ~ - . 

. ·:~u vira:s~-Amuni acumiaey 

' . 

. ":Nós viramos - Má acumiary 
• • .'Íff; *'-' . . . . 
· ·:-Eu vi - Ahú anecarê 
- :::~ 

.. ~Tu viste·~ Amurú anecarê '·_ 

.,.~~~;'."',,~' ·«:IDle viu :;_ Mocó .iiecarê 
.;' 

· _Nós vinios - Ahâ necarê 
.r~ . -

• ...,,,. .... ,J .. ..,,~ i'JS:u ·vou :. Ahú µçã 
~- ·~ ~_:_. :. "" , 

-~ : :f~u vai~ .;_ Atnurú moçá 
.. 

'""..Ele vai- Mocó onsá 
~---

.. ~·Nós vadlos - Ahá ansá 
~t: . ., -~ ... ·. ·- -

• 116 ·Alípio Bandeim· 
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D e acordo com Velho Sobrinho, 

, 

Alípio Abdolino Pinto Bandeira nasceu 

em Mossoró (RN), em 15 de agosto de 

1873, filho de Odilon Abdolino Pinto 

Bandeira e Vicência Amélia de Lima 

Pinto Bandeira. Praça de 18 de abril 

de 1890, matriculando-se e estudando 

na Escola Militar do Ceará. Segundo 

tenente em 3 de novembro de 1894. 

Primeiro tenente em 8 de outubro, com 

antiguidade de 27 de agosto de 1908. 

Capitão graduado em 24 de setembro 

e efetivo em 20 de novembro de 1913. 

Major em 11 de outubro de 1920, por 

merecimento. Tenente coronel, em 15 

de julho, com antiguidade de 20 de maio 

de 1925; coronel em 29 de maio de 1930, 

por an tiguidade. 

130 · A lípio Bandeira 

...... ----------------~~~~~~~~~-
E m 1893, segue para o Rio de Janeiro, 

onde iria cursar o primeiro ano da Escola 

de Cadetes, da Praia Vermelha. 

Após uma série de contratempos em sua 

conturbada carreira, tem o curso geral pelo 

regulamento geral de 1898, e o diploma 

de Agrimensor (VELHO SOBRIN HO, 

1937, p. 241). 

N o Rio de Janeiro, quando residia na rua Benjamin Constant, 

começou a freqüentar a Igreja Positivista. No meio positivista, re-

ligião a qual se filiou, teve opor tunidade de conhecer o general Dr. 

Joaquim Bagueira Leal, que viria a se tornar mais tarde seu sogro, pois 

viria a se casar com sua filha Rosália N ansi Bagueira. 

Os ensinamentos adquiridos na Igreja Positivista norteariam sua 

conduta pelo resto da vida. 

D e 1901 até princípios de 1904, serve na Expedição do Acre, sob 

o comando do general Olímpio da Silveira (BANDE IRA, 1979, p. 

43). E m 1903, doente de impaludismo, segue para Manaus para trata

mento de saúde. Ali, escreveu uma série de 12 artigos, no jornal "Quo 

Vadis", intitulada "No País da Ivfiséria", onde denunciava a situação 

de corrupção e de extrema miséria que grassava no Acre. 

Regressando ao Rio de Janeiro em 1904, Alípio retoma suas 

relações com o meio positivista, sendo a 7 de novembro de 1906, 

admitido como membro da Igreja Positivista. A 1 O de dezembro de 

1906, Alípio e Nansi casam-se no civil em Lorena, cidade onde servia, 

na época, o Dr. Bagueira, médico do Exército. Após os três meses de 
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casamento civil, conforme o rito positivista, casaram-se no Templo 

Positivista no dia 14 de março de 1907 (BANDEIRA, 1979, p. 77). 

Em 27 de setembro de 191 O, foi nomeado pelo Ministro da Agri

cultura, Indústria e Comércio, Inspetor no Amazonas do Serviço de 
, 

Proteção aos Indios, cargo que exerceu até 31 de janeiro de 1912; em 

28 de maio de 1912, tomou posse no cargo de chefe interino da pri

meira sessão daquele Serviço, que deixou a 18 de novembro de 1912 

por ter sido nomeado Inspetor do Estado do Pará, que exerceu até 

18 de fevereiro de 1913, passando a inspecionar os departamentos 

do Serviço nos Estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio 

Grande do Norte, Piauí e Maranhão, voltando ao Exército em janeiro 

de 1914 (BAN DEIRA, Bagueira apud BANDE IRA, Alípio, 1979). 

Antes de assumir a Inspetoria do Serviço de Proteção aos Índios 

no Amazonas e realizar a chamada "pacificação" dos povos indíge

nas do rio Jauapery, Alípio Bandeira foi incumbido pelo Ministro da 

Agricultura de elaborar um estudo acerca da legislação indigenista. 

Em colaboração com Manoel Nfiranda, elaborou o "Memorial acerca 

da antiga e moderna legislação indígena", que seria a base para o D e

creto 5.484, de 27 de junho de 1928. Seus critérios de competência 

e saber foram obtidos através de aulas que freqüentou regularmente 

na Escola Militar, onde a despeito dos conhecimentos agronômicos 

iniciou-se em noções jurídicas. 

Segundo o antropólogo Alfredo Wagner em seu estudo sobre 

a formação intelectual de Euclides da Cunha (AL:NIEIDA, 1977, p. 

119), "a Escola Militar representava uma instituição que concorria 

com as faculdades de direito, jurídicas, da 'aristocracia agrária' na for

mação de pensadores". 

131 · Alípio Ba11deira 

De temperamento forte, Alípio Bandeira sempre levou às últimas 

conseqüências suas convicções. Não titubeou em escrever artigos em 

jornais e denunciar publicamente o governador do Amazonas Rego 
, 

Monteiro e defender o inspetor do Serviço de Proteção aos Indios, 

Bento Martins Pereira Lemos, quando entendeu que uma injustiça 

estava sendo cometida contra ele. 

Em A mistificação safesiana) denunciou a exploração de indígenas 

no Mato Grosso pelo salesiano Pedro Niassa, que mais tarde viria 

para o Alto Rio Negro. 

D e acordo com Bandeira (1979, p. 79-80), 

em 1908, Manoel Miranda quis consagrar 

uma forma de atrair o interesse do povo 

para o símbolo nacional, constantemente 

alvo de ataques e desacatos porque, di

ziam seus oposicionistas, era de inspira

ção positivista. Entrou logo em contato 

com seu amigo e ambos, tomados do 

maior entusiasmo, trataram de por em e

xecução a sua ídéia. Planejaram realizar a 

Festa da Bandeira, o que, efetivamente, 

foi feito, no dia 19 de novembro de 1908. 

Sempre juntos, procuraram a adesão de 

pessoas influentes e tambétn juntos en

carregaram-se de toda parte escrita. Pu

blicaram o "Apelo Fraternal" onde con

citam os cidadãos a tomarem parte na 

Festa, apelo esse que veio assinado por 
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urna comissão formada por Lauro Sodré 

- Tomaz Cavalcanti - A. ]. Barbosa Lima 

- Tasso Fragoso - Leôncio Correia - H. 

de Graça Aranha - Llndolfo Azevedo -

A. R. Gomes de Castro -A. de Oliveira 

Sampaio - José Bevilaqua - Olavo Bilac 

e no fim, modestamente, Alípio Bandeira 

e Manoel Miranda. 

Alípio Bandeira, quando era Chefe de Seção, do Ministério da 

Agricultura, criou o Centro Agrícola de Ivfossoró, onde mais tarde 

' 

Jerônirilo Dix-Huit Rosado Maia cons

truiu a ESAl\11, edição aumentada e ex

traordinariamente melhorada do Centro 

Agrícola, enfrentando incompreensões 

e forças poderosas, que desejavam vê-la 

em outro local do Estado, ou em lugar ne

nhum (ROSADO, Vingt-Un apud BAN

DEIRA, Alípio, Coleção Mossoroense, 

número 246). 

De acordo com Vingt-Un Rosado (1981, p. 24-25), Alípio Ban

deira teria sido convidado para ser interventor do Rio Grande do 

Norte, substituindo Irineu Jofili, mas embora seus conterrâneos te

nham insistido para que aceitasse, sua resposta foi coerente com a 

sua vida de sacrifício e independência: não viria para não desgostar 

os anugos. 

13+ ·Alípio Banddra 

Um fato interessante deu-se em 1932. Por sua intervenção de

cisiva na Revolução Constitucionalista, Getúlio Vargas pretendeu, 

em retribuição aos seus serviços, promovê-lo a General, mas Alípio 

Bandeira falou-lhe que não possuía o curso de Estado-Maior, o que 

impedia que ele ascendesse a essa patente, recusara-se a fazer este 

curso porque ao ser criado, os professores eram capitães e ele já era 

oficial superior. Com a insistência de Getúlio, criando um curso in

tensivo para beneficiar três coronéis com o generalato, recusou vee

mentemente dizendo 

chegar onde eu cheguei já é muito mais 

do que eu poderia esperar, partindo da 

minha origem, de modo que o senhor 

não precisa se preocupar em premiar os 

meus serviços. Além do mais, não será 

agora, no fim de minha carreira, que 

iria fazer curso de alfafa (BANDEIRA, 

1979, p. 191-192). 

Foi transferido para a Reserva de 1 ª Classe em 18 de agosto de 

1933, vindo a falecer a 14 de agosto de 1939. 

Livros publicados por Alípio Bandeira: S ertanqas, Rio de Janeiro, 

Tip. Franco, 1906; Um casamento positivista no ano 112 (1900 da era cristã). 

Alípio Bandeira, 2° Tenente de Artilharia, Rio de Janeiro. Na sede 

central da Igreja Positivista do Brasil. Templo da Humanidade. Rua 

Benjamin Constant, (Glória), 1901; Memorial com um projeto de lei em 

que se define a situação jurídica do índio brasileiro. Em colaboração com 

Manoel Tavares da Costa Miranda in Colletanea Indígena, Rio de 
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Janeiro, Tip. D o Jornal do Comércio - Rodrigues & C .. Discurso de 
, 

instalação do S eniço de Proteção aos Indios e Localização de Trabalhadores 

Nacionais no Amazonas, pronunciado pelo autor, em sessão solene do 

Paço da Intendência Nlunicipal de Manaus, no domingo, 16 de julho 

de 1911, às 9 horas da manhã (Manaus, Tip. da Liv. "Palais Royal", de 

Lino Aguiar & Comp., 1912); Antiguidade e atualidade indígenas, Catechese 

e Proteção, Rio de Janeiro, Tip. D o Jornal do Comércio, 1919; Jauapery, 

Manaus, 1926; A cruz indígena, Porto Alegre, Liv. do Globo, 1926; O 
Brasil heróico em 1817, Rio de Janeiro, 1918; A mystificação salesiana, Rio 

de Janeiro, Litho-Tipo Fluminense, 1923; Antes que seja tarde, tradução 

do inglês, de Ida Goldsmith Moor; A ascensão, poema heróico em 13 

cantos; Vozes da América - Fac. ET spera, Rio de Janeiro, 1920; Ano 

XXII da &pública Brasileira, Oficinas Gráficas Villas Boas & C.; A 

Bandeira Nacional; Artigos episódicos dos Srs. Mcgor Alípio Bandeira e S. 

Souto, acompanhados de uma carta do Sr. R. Teixeira Mendes e outra 

do Sr. F. S. RodriguFs de Brito Filho, Rio de Janeiro, T ip. Marques 

Araújo & C., 1921; Apelo aos Republicanos, 1923, Barcelos, Bastoso & 

Cia., Porto Alegre - RS. 

Publicou ainda artigos na imprensa mossoroense: O Vem-Vem, 

número 127, 3 de maio de 1907 (O Mossoroense); Qual de nós dois, 

número 128, 13 de maio de 1907 (O Mossoroense); Debalde, núme

ro 129, 23 de junho de 1907 (O Mossoroense); O Umarizeiro antigo, 

número 123, 18 de abril de 1907 (O Mossoroense);A Sombra, núme

ro 125, 9 de maio de 1907 (O Mossoroense); O .Homem livre, número 

601 (O Mossoroense); Tiradentes, número 633 (O Mossoroense); ~S'o

lenia Verba, número 313, 28 de fevereiro de 1913 (O Mossoroense); 

Um túmulo para Castro Alves, número 323, de 9 de junho de 1013 (O 

Mossoroense). 

136 -Alípio Bandeira 

Publicou também, no jornal "Quo Vadis", em Manaus, uma 

série de 12 artigos intitulada No país da miséria, nos quais denun

ciava a penúria e situação de abandono em que se encontravam os 

seringueiros do recém criado Território do Acre. 

]011apery - 13 7 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
                           www.etnolinguistica.org



Este livro foi impresso em Ribeirão Preco/ SP, em abril 
de 2009, pela Prol Gráfica. A famfüa tipográfica utilizada 
na composição do texto foi a Garamond no corpo 11. O 
projeto gráfico - miolo e capa - foi feito pela Editora da 

Universidade Fedei:al do Amazonas (ED UA). 
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