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-APRESENTAÇAO 

Apesar das lacunas que possam ser indentificadas nesta História dos Povos 
Indígenas de Roraima, acreditamos na necessidade de publicá-la. 

Este trabalho está dividido em três partes. A primeira é breve história dos 
Povos Indígenas que vivem no Norte e Leste de Roraima. A segunda descreve a 
cultura dos povos Makuxi, Taurepang, Ingaricó e Wapixana. A terceira traz bi
bliografia aos que desejam aprofundar o tema. 

Esta obra ja foi publicada nos Bolteins do Arquivo Indigenista da Diocese 
de Roraima. Publicamos como está, embora não esteja1nos de acordo com algumas 
opiniões dos relatores. 

Para o leitor comum, o que aqui se expõe, constitue uma janela aberta sobre 
o passado e um questionamento sobre o que fazem os atores dos nossos dias. 

Para os éultores da história, esta obra pode ser estímulo para uma pesquisa 
mais aprofundada, com causas e consequências. 

Todo aquele que se debruça sobre a questão indígena em Roraima; chegará a 
conclusão de que é uma questão grave, e requer solução urgente. 

Corre-se, todavia, o risco de se propor uma solução equivocada ou inade
quada, pelo fato de não se ter uma visão do índio, que permita equacionar corre
tamente o problema. 

Para uma solução real, é indispensável o conhecimento da alma do índio, de 
sua cultura, linguagem, visão do mundo e descobrir as aspirações, valores e 
ideais, assim como os medos e ansiedades dele. A estrutura familiar e social do 
povo indígena, sua maneira de se relacionar, suas manifestações alegres e tristes, 
o trabalho e o lazer, enfim o que pensam do além, são elementos desconhecidos 
por muitos. 

Os índios constituem grupos de pessoas, que se reconhecem com afinidades 
sócio-culturais , constituindo povos com o direito de viver num espaço geográfico 
próprio, conforme suas características, mesmo fazendo parte de um único projeto 
político, que é o Brasil. Acreditamos que povos de várias culturas podem consti
tuir um único país, sem que essas culturas percam sua identidade e integridade. 
Qualificar o índio como caboclo, pensar que para ser brasileiro é necessário não 
ser índio, é cometer um erro imperdoável. 

O primeiro passo para resolver o problema do índio em Roraima. E no Bra-
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sil, é conhecer o próprio índio. 
,, O segundo passo é dar condições aos povos índios de viverem do seu jeito. 
E dar terra, liberdade, e apoio para se defenderem e se organizarem. Não é o 
branco, que irá solucionar os problemas dos índios, mas eles próprios. 

Foi com a finalidade de abrir horizontes, que a Diocese de Roraima resolveu 
fazer um levantamento geral da situação dos povos indígenas: Makuxi, Wapixana, 
Ingaricó e Taurepang. Trata-se de modesto trabalho, que não aprofunda o tema 
mas traz uma contribuição ao sistematizá-lo. Colocamos essa pesquisa com prazer 
nas mãos de quantos desejam conhecer quem é o índio de Roraima. 

Oferecemos este pequeno contributo com satisfação. Desejamos que a causa 
indígena desperte maior interesse. Nossos irmãos índios precisam sobreviver e fa
zer livremente sua própria caminhada. 

O nosso agradecimento aos generosos jovens, Dr. EmanueJe Amódio e Dr. 
Vicente Pira, como aos pesquisadores, Mário Winters e Zélia Maria Miranda, que 
a pedido da Diocese, em 1983, fizeram com alma missionária este trabalho. 

, 

I 
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Boa Vista-RR, 31 de maio de 1989. 

Dom Aldo Mongiano 
Bisoo de Roraima 
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GUERRAS CARIBES 
, 

(SECULO XVI E XVII) 

A região chamada de "lavrado", em Roraima, só pode se analisada histo
ricamente se considerada em conjunto com os territórios que hoje fazem parte da 
Venezuela (médio Orinoco) e da Guiana ex-Inglesa (limites com Brasil e Vene
zuela). Além disso, considerando a chegada tardia dos potugueses nos campos do 
Rio Branco, uma reconstrução dos eventos históricos desta época deve considerar 
os acontecimentos que envolveram índios e brancos (espanhóis, holandeses e in
gleses) na região do curso do rio Orinoco até o rio Rupununi. 

Outra justificativa para este procedimento vem das notícias existentes so
bre contatos intertribais desenvolvidos antes da chegada dos brancos, isto é, por 
volta de 1500. 

Os Carjbes (*), por exemplo, desenvolveram, a partir do médio curso do 
Orinoco, uma enorme atividade comercial e, em muitos casos, verdadeiras con
quistas. Navegadores incansáveis, eles já tinham alcançado não só os rios Caura, 
Paragua e Caroni, mas também o alto Orinoco, o rio Uraricoera, o Tacutu e Rupu
nuni, (Civrieux, 1976:10) região que, séculos mais tarde, tornar-se-a a fronteira 
entre o Brasil e a Repllblica da Guiana. 

A partir do rio Orinoco, os Caribes deixavam o curso do Caura, desembo
cavam no rio Paragua e, deste, penetravam nos rios Uraricoera e Branco. Pode-se 
supor que, em alguns casos, realizadas as trocas e os pactos intertribais que ti
nham motivado aquela viagem, voltavam atrás; ou, na maioria das vezes, prosse
guiam a pé no "lavrado", até chegarem no rio Tacutu, e depois deste, no Essequibo. 
Daí tomava-se fácil voltar ao Orinoco, (ver mapa n2 1). 

A região atravessada por estes rios era ocupada por centenas de grupos 
tribais, periodicamente em guerra entre eles, os quais podem ser divididos basica
mente em dois tipos: a) bandos de caçadores-coletores, cuja característica princi
pal é nomadismo e b) comunidades com técnicas agrícolas e estrutura social mais 
complexa, já fixados em um território (Sanoja/Vargas, 1979:149). 

Há igualmente indicações de que, devido à divisão do ano em dois perío
dos nitidamente distintos (chuva e seca), estas comunidades, no período de seca, 
fragmentavam-se em pequenos segmentos sócio-familiares, de tipo semi-nômade, a 
ftrn de terem maior facilidade de encontrar comida (caça, etc.). Ocorria assim uma 
flutuação entre os dois tipos acima definidos (Idem,: 155). 
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Tais características produziam um contato freqüente entre os vários gru
pos étnicos (trocas, etc.), diminuindo, ou até eliminando gradualmente, as diferen
ças entre as várias culturas. Além disso, o mesmo meio ambiente favorecia este 
processo, enquanto nenhuma barreira natural viesse isolar umas comunidades das 
outras. 

Considerando estes processos e as pesquisas arqueológicas na área (Sa
noja/V argas, 1979; Evans/Meggers, 1969), podemos concluir que as comunidades 
localizadas naquela região, delimitada pelo Orinoco ao norte, pelo Caura-Ventuari 
a oeste, pelo Uraricoera ao sul e pelo Essequibo a leste, possuíam uma tecnologia 
comum ou semelhante (frente a um meio ambiente sem grandes variações na área 
considerada). 

Como conseqüência destes fatores comuns e favorecidos pela relações de
senvolvidas, outros aspectos da cultura enfrentaram um processo de nivelação, 
não só entre grupos Karib, mas inclusive grupos Aruak. 

As inc ursões dos Caribes contribuíram amplamente para este processo de 
intercâmbio cultural e, em certo sentido, tiveram urna função unificante pelo fato 
de constringir os vários pequenos povos a aliarem-se para sua defesa. 

Em outros casos, os Caribes conseguiram continuar suas incursões graças 
à exploração da hostilidade entre vários grupos. Assim, tinham relativa facilidade 
de conquista e apoio logístico nos deslocamentos. Na maioria das vezes, tratavam
se de simples inc ursões em territórios ou aldeias encontrads no curso dos rios 
atravessados pelas canoas dos valentes navegadores. Normalmente tratava-se de 
roubos de comida, manufaturados e mais raramente , de mulheres. Desta maneira 
os Caribes, por serem temidos pelos povos destas áreas, foram introduzidos entre 
os seres temidos, sendo descritos como "homens sem cabeça e com olhos no pei
to" (Releigh, 1590, in Civrieux, 1976: 10). 

A chegada dos espanhóis ve io modificar radicalmente este quadro. 
Esta penetração européia deu-se de maneira desordenada e sem planos de

finidos, através de pequenos exércitos, na maioria das vezes particulares e com os 
objetivo mais variados (Sanoja/Vargas, 1979: 149-150). 

As pequenas comunidades tentavam opor resistência mas, frente á nova 
tecnologia, a única solução era fugir e retirar-se para áreas menos acessíveis aos 
invasores. Por outro lado, a extrema fluidez do sistema político indígena não per
mitia utn controle hierarquizado (como acontecia em outros lugares, por exemplo, 
nos A'ndes), reduzindo-se, assim, a possibilidade de domínio à simples captura, 
esctávizaç~o e deportação individual dos índios (Idem, 238-239). Foi o que aconte
ceu, principalmente em relação aos Caribes do litoral, com os espanhóis em 1522. 

Dez anos depois (1531), os espanhóis chegaram no Orinoco, sob as ordens 
de Diego de Ordaz. O contato com estes Caribes não foi, certamente, amistoso e, 
talves despreparados para urna reação organizada, os espanhóis foram dizimados. 

· Mas, já entre os anos de 1588 e 1590, espanhóis e parte dos Caribes tor-, 
ná.ram-se aliados contra os Ipurugoto, fixados entre os rios Caroni e Paragua. E 
deste anos uma expedição conjunta contra este povo que, quase dizimado pelas 
novas armas, foi constrangido a deslocar-se para o sul, acabando por se fixar no 
curso do Uraricoera (Civrie ux, 1976:14). 

Para compreender melhor este tipo de penetração européia e ter presente o 
quadro da situação indígena desta época é preciso referir-se particularmente ao 
grande mito "branco" do Eldorado. Neste sentido, por exemplo, Antonio de Berrió, 
que tinha lutado contra os Ipurugoto ao lado dos Caribes, na sua nova sede de 
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Trinidad, auto-intitulou-se "Gobernardor de Trinidad, la Guyana, El Dorado y la 
Gran Manoa", com o explícito objetivo de conquistar as Guianas e o Eldorado. 
Contemporaneamente, outros espanhóis tentavam a mesma façanha, descendo o 
rio Amazonas. 

A viagem de Orellana foi em 1540, a de Pedro Orsua em 1560, enquanto 
que a primeira expedição portuguesa com este fim, mais ou menos explícito, acon
teceu em 1615, sob o comando de Francisco Caldeira, por ordem de Alejandro de 
Morera, Governador da província do Maranhão (Documentos, 1855:74-75). 

A referência, aqui, ao Eldorado justifica-se pela progressiva mudança de 
localização deste mítico país. Devido às tentativas frustadas de chegar a seu objeti
vo, os exploradores acabaram deslocando à frente o lugar procurado. Uma vez que 
as tentativas desenvolveram-se contemporaneamente do norte para o sul (da Vene
zuela para Roraima) e de oeste para nordeste (rio Amazonas), o Eldorado acabou 
sendo "localizado" na desconhecida área atravessada pelo rio Branco e, mais es
pecificamente, na cordilheira do Parima com sua mítica lagoa. Trata-se da mesma 
cordilheira do Pacaraima de Roraima, atravessada pelo Uraricoera, antigamente 
chamado de Parima. 

Vale, aqui, lembrar a referência a Sir Walter Raleigh (Raleigh, 1596) e suas 
viagens nesta área. Com Raleigh entram no jogo da conquista também os ingleses 
que, em 1595, provocaram em Trinidad uma rebelião dos índios Arawak, os quais 
venceram e capturaram o governador espanhol Berrió. Juntamente com estes ín
dios, e constrangindo Berrió a acompanhá-los, Raleigh organizou e realizou no 
mesmo ano a sua primeira expedição às Guianas (Civrieux, 1976:16). 

Se estas "entradas" vieram quebrar o tipo de relacionamento entre os vá
rios povos, de certa maneira acabaram por manter e até ampliar o tipo de relação 
entre os Caribes e os outros povos indígenas da área atingida. Se antes os Caribes 
roubavam comida, manufaturados e, só raramente, mulheres (dependendo da pró
pria necessidade), agora o rapto de mulheres, crianças e homens tornava-se co
mum, pois os espanhóis pagavam para obter a mão-de-obra necessária para a 
construção e manutenção das colônias-fortins no curso do Orinoco. As velhas 
guerras passaram assim a ter uma nova e primordial finalidade: a de capturar es
cravos. Estes eram trocados Nr produtos novos na região: ferramentas, antes de 
tudo e, naturalmente, espingardas. _ 

Desta maneira, em poucas dezenas de anos, as centenas de pequenas tri
bos reduziram-se drasticamente, deixaram vazias áreas que seriam ocupad(\s pelos 
fugitivos da guerra com os invasores, guerra que envolvia primeiramente os_ Cari
be e, secundariamente, os demais povos da região. 

Até 1600, no curso médio e baixo do Orinoco, espanhóis, ingleses e ho
landeses disputavam a conquista da região. Em 1602, a França tentou entrar na 
disputa, mas sua participação contribuiu mais para inflamar o clima de cobiça in
ternacional do que para conquistar territórios. 

Um resultado direto da guerra de conquista entre os espanhóis e os holan
deses, foi a chegada de novos povos indígenas na região atravessada pelo rio 
Branco, o que gerou, uma série de lutas indígenas pelas couquista deste Território. 

Os Makuxi, por exemplo, talvez façam parte dessas descidas, se aceitamos 
a hipótese de lris Myers, que os identifica com os índios Muchikeriens, localiza
dos por D'Abbeville, em 1654, entre o Parima e o rio Essequibo (Myers, 1946:18), 
Porém Raleigh os identifica em época imediatamente precedente, em áreas mais 
ao norte (Raleigh, 1596). 

7 

, 



Os Makuxi tiveram um bom relacionamento com Raleigh (Marks, 
1938:177-179) e, sucessivamente, também com os holandeses (Harris, 1911:617). 
Foi sobretudo com estes últimos que desenvolveram relações comerciais, incluin
do, provavelmente, prisioneiros capturados em guerras intertribais (contra os Wa
pixana, por exemplo). 

Na mesma época, os portugueses, no curso da conquista militar-religiosa 
do rio Amazonas, descobriram a foz do rio Branco (1639-1655) e, a partir de 
1670, passaram a pensar na conquista definitiva desse território (Ribeiro de Sam
paio, in Nova da Costa, 1949). 
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CONQUISTA PORTUGUESA 
(1670-1755) 

"A política, que empregaram os portugueses no descobrimento das vastas 
regiões d'esta parte da América, foi conhecer as nações e propôr-lhes logo a sujei
ção portuguesa e a religião catholica. Para este fim formaram aldêas, que entrega
ram aos missionários, quando estes não foram os auctores das mesmas. Succedia 
por isto muitas vezes que as nações de um rio se viessem estabelecer a outro. Com 
este motivo pois entraram os portugueses a navegar mais adiantadamente o Rio , 
Branco, conduzindo do mesmo lndios para as novas povoações do Rio Negro. Ao 
mesmo rio subiam a comprar escravos n'aquelle tempo em que foi licito este co
mercio infame". (Ribeiro de Sampaio, in Nova da Costa, 1949:186). Assim Ribei
ro de Sampaio descreve, em 1777, o tipo de conquista que os portugueses tenta
vam realizar antes no Rio Amazonas e depois no Rio Branco. 

Quais as finalidades explícitas dos portugueses? Ribeiro de Sampaio não , 
tem dúvidas: a) "redução de lndios à sujeição portuguesa"; b) "comercio de ín-
dios escravos"; c) "colheita de drogas e pescarias" (Idem: 187). Para realizares
tas finalidades, os portugueses organizaram as ditas Entradas. , 

E sabido que, nestes arios, foram organizadas várias expedições com o in-
tenso explícito de capturar índios. Temos notícias de uma Entrada devastadora dos 
povos indígenas do rio Branco no ano de 1720 e, tendo presente o relato de Ribei
ro de Sampaio, pode-se identificar quem foi o comand~nte que, até 1736, ocupou
se das Entradas no rio Branco: "capitão Francisco Ferreira, natural da cidade do 
Pará, o qual tinha a sua residência na aldeia de Caburis, fronteira à barra do rio 
Branco (Idem, 187). 

Mas não s6 as Entradas são importantes na reconstrução do quadro históri
co destes anos. Enquanto ao norte os espanhóis lutavam contra os holandeses sob 
o comando de Gravesande, em Belém os destinos daquela área preocupavam o 
Conselho Utramarino. 

Em 1692 a Câmara de Belém fez uma petição ao rei português para que 
colocasse missionários no rio Branco. Em 1693 o Conselho Ultramarino atendeu o 
pedido de Belém e os carmelitas foram escolhidos para esta missão (Reis, 
1947:53). 

Mas, se os interesses da Câmara de Belém eram inteiramente materiais (o
cupar territórios em perigo de cair em poder espanhol), por que pedir missioná-
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rios? A resposta é simples, se considerarmos a função que os missionários, na
quela época, eram chamados pelo Estado a cumprir. 

Os carmelitas, a partir de 1700, tiveram explicitamente a missão de guardar 
as fronteiras do império das infiltrações espanholas (Reis, 1947:53). Se considerar
mos que, nesta época, "fazer cristãos" era o mesmo que "fazer escravos", consta
tamos que contribuíram, no rio Branco, para implantar uma nova forma de divisão 
do trabalho: obrigava os índios a trabalhar para eles (Hoomaert, 1982:164). Mas, 
uma vez que no rio Branco não existiam ainda povoados portugueses, aproveita
vam as Entradas para capturar escravos e levá-los para o rio Amazonas. 

Se a oposição indígena, nesta época, parecia não existir no rio Branco 
(pelo menos não se tem notícias disso), o mesmo não acontecia no Amazonas. 
Ajuricaba (1725) combateu contra os portugueses e, como parece, ajudado pelos 
holandeses de Gravesande, constitui uma ameaça constante contra os povoados lu
sitanos. 

A referência a Ajuricaba é importante, já que se tem notícias de suas an
danças pelo rio Branco para contatar o seus aliados holandeses. A acusação feita 
pelos portugueses a Ajuricaba não é só a de libertar os índios aprisionados nos 
povoados, mas também de levá-los, através do rio Branco, Rupununi e Suriname, 
até os fortins holandeses (Documentos, 1859:80-81). Se de um lado esta acusação 
não pode ser provada, de outro é comprovável a relação Ajuricaba-holandeses. 

Gravesande, apesar ·de não estar completamente apoiado pelos direitos ,, 
holandeses da "Companhia das Indias Ocidentais", não esqueceu seu sonho de 
alcançar o Eldorado. Em função disso, não se cansou de procurar alianças com ín
dios que pudessem ajudá-lo nesta busca. Além do que precisava também de alia
dos contra os espanhóis (Civrieux, 1976:67). Ajuricaba, proveniente da mítica 
Manoa, era o chefe indígena ideal para ter como aliado. 

Mas a aventura de Ajuricaba foi breve. Se em 1723 havia conseguido 
confederar os Manáo contra os portugueses, em 1729 os portugueses conseguiram 
aprisioná-lo e destruir a federação. 

Com menos oposição indígena, as Entradas podiam continuar sem perigo. 
Uma das mais trágicas para os índios do rio Branco foi a de 1736, sob as ordens 
de Cristóvão Ayres Botello. Não menos terrível foi a de 1740. Assim escreve Ri
beiro de Sampaio: "A esta expedição (1636) se seguiu a de Lourenço Belforte, no 
ano de 1740. Escoltou este cabo para o rio Branco ao Xavier de Andrade que hoje 
existe no rio Negro: foi na verdade a mais completa diligência àquele rio. Acom
panhado de uma luzida trppa, e de várias nações de índios com seus principais, 
subiu ao Uraricoera; estabeleceu o seu arraial em pouca distância da catadupa 
d'este rio; e d'ahí despediu partidas por terra, que costearam as suas margens e 
penetraram os campos, voltando depois que estes se lhes acabaram, e depois de 
consumirem n'esta diligência quasi dois meses de tempo. Foi tão famosa esta ex
pedição que ainda hoje (1777) é lembrada d'os indios d'aquelles territórios/' (Ri
beiro de Sampaio, in Nova da Costa, 1949: 187) Belfort e Xavier de Andrade 
trouxeram, do rio Branco para Belém, mais de mil escravos (reis, 1948: 19). 

Mas como os portugueses justificavam estas Entradas? De duas maneiras: 
1) as tropas que participavam das Entradas eram chamadas "tropas de resgate". 
Isso porque, teoricamente, tinham a função, por ordem régia, de resgatar os índios 
que eram escravizados por outros índios para o trabaho ou para serem comidos 
(Ribeiro de Sampaio, in Nova da Costa, 1949:187); 2) em resposta aos boatos de 
conquistas holandesas naquela região, isto é, como necessidade de defender os 
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"limites" do império; de defendê-lo também dos índios que, dizia-se, eram aliados 
daqueles europeus (Reis, 1948:19). 

Ambas as motivações não passavam de pretextos banais para encobrir a 
verdadeira função da empreitada: capturar índios para o trabalho forçado nos po
voados portugueses do médio e baixo Amazonas. 

Os efeitos das Entradas sobre as populações do rio Branco não foram só 
relativos à captura de prisioneiros: as tropas levaram para os campos do rio Bran
co novas doenças, em particular, a varíola e o sarampo. Entre os anos de 1724 e 
1776 eclodiram, na região amazônica, grandes epidemias destas doenças. Estas 
epidemias, como foi observado (Tenente-coronel Teodorico Constantino de Cher
mant), não atacavam os brancos, mas somente os índios, obrigados a morar e tra
balhar nos povoados brancos. As tropas de resgate, provenientes da áreas atingi
das pelas epidemias, acabaram por levar tais doenças ao rio Branco e, com isso, 
contribuíram, mais uma vez, para despovoar violentamente estes territórios (Hoor
naert, 1982: 169). 

A última Entrada no rio Branco deu-se em 1748, chefiada por José Miguel 
Ayres. Sete anos depois, a lei de 6 de junho de 1755 veio ab-rogar as Entradas e, 
assim, fechou-se, pelo menos oficialmente, este capítulo da história do contato dos 
povos indígenas com portugueses na área do rio Branco. 

Nestes mesmos anos, ao norte da região rio-branquense, espanhóis e ho
landeses tomavam novo impulso na luta que estavam travando pelo domínio das 
ditas Guianas. Além de tudo, Gravesande não tinha esquecido o Eldorado e, em 
1746, enquanto consolidava as suas conquistas no Orinoco, multiplicava as pros
pecções minerais nos rios Mazaruni e Rupununi e enviava exploradores até o "fa
buloso" Parima, lugar do mítico Eldorado. 

No ano de 1741, o holandês Nicolau Hostman, enviado de Gravesande ao 
Parima, abandonou os holandeses e atravessou o rio Branco, rumo ao Pará. Lá foi 
preso e longamente interrogado sobre a situação das regiões atravessadas. Entre as 
notícias comunicadas, uma surpreendeu os portugueses: os espanhóis estavam 
conquistando as regiões ao norte do rio Branco (Ribeiro de Sampaio, in Nova da 
Costa, 1949:191). 

A preocupação portuguesa nesta época, ateve-se mais aos destinos do alto 
Amazonas do que aos desconhecidos territórios do rio Branco. Devido a isso, foi 
preciso trinta anos para que os portugueses ocupassem, de fato, o rio Branco. Vá
rios elementos concorreram para esta subvalorização do perigo espanhol. Antes de 
tudo, a precária visão geográfica dos territórios em questão também a convicção de 
que o perigo era mais holandês do que espanhol, devido à precariedade das tropas 
de Gravesande, conhecida pelos portugueses. 

Por outro lado, o espírito propulsivo à conquista das regiões do rio Bran
co (o mito do Eldorado), partilhado entre holandeses e espanhóis, nunca teve re
percursão entre os portugueses. 

Assim, preocupados mais com os acontecimentos do alto Amazonas, os 
portugueses deixaram passar trinta anos antes de chegar, com intento de ocupação, 
às regiões do rio Branco. 

Mas também os espanhóis tinham outras preocupações. A "guerra" des
gastante contra Gravesande continuava a arrastar-se sem soluções previsíveis, en
quanto o relacionamento com os missionários capuchinhos não se podia considerar 
dos melhores. Os mesmos Caribes, não só instigados pelos holandeses, mas tam
bém não satisfeitos com a nova atitude dos frades perante eles (aldeamento força-
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do e criação de "encomiendas"), continuavam a se rebelar contra os espanhóis. 
Estes problemas, porém, não impediram a continuação das Entradas espanholas, 
realizadas em colaboração com os missionários. 

Um fruto direto das revoltas Caribes e das tentativas militares dos espa
nhóis de recapturar os índios fugitivos foi o progressivo aumento das alianças en
tre estes índios e as povoações indígenas do Uraricoera, Paragua, Caura, etc. 

As intenções dos Caribes eram claras: armados com espingardas holande
sas, revoltar os outros índios contra os espanhóis. Por isso, entre 1754 e 1757, por 
exemplo, desceram repetidas vezes o "Cano Monamo" até o rio Uraricoera (Pari
ma), para envolver os aliados indígenas na revolta (Civrieux, 1976:83). 

A reação espanhola às revoltadas deu-se, contemporaneamente, em duas 
frentes: a partir do norte, com os Padres Franciscanos, chamados "Observantes", 
e, a partir do ocidente, com os capuchinhos, ambos os grupos fortemente escol~ 
dos por tropas espanholas. 

Perante este ataque maciço, os Caribes retiraram-se para os territórios 
guianenses ainda não invadidos pelos espanhóis. Por não confiarem na segurança 
daquelas regiões limítrofes aos territórios ocupados pelos invasores, deslocaram
se, ainda mais, rumo ao sul (Civrieux, 1976: 10). 

Em 1760 esta migração compulsória se intensificou, abrangendo os terri
tórios acima do rio Caroni e Paragua e abaixo do rio Uraricoera, até os rios Maza
runi e Rupununi (Idem). Assim, essas regiões, cuja população indígena foram 
fortemente diminuída por causa das Entradas portuguesas, repovoaram-se rapida
mente. 

Mas os espanhóis não queriam perder facilmente a maioria de seus servi
dores indígenas. Assim, em concomitância com as mudanças políticas que aconte
ciam na Venezuela, prepararam uma nova ofensiva. Desta vez não se tratava sim
plesmente de recapturar os fugitivos, mas de tentar, de uma vez por todas, a con
quista do "Parima". 

A primeira fase desta ofensiva consistia em tentar manter as povoações de
finitivamente. O governador da Guiana espanhola intensiticou as Entradas, desta 
vez com povoações de áreas diferentes daquelas até então consideradas. Em 1766, 
por exemplo, 1170 índios Guaiaunos, do delta do Orinoco, foram obrigados a al
dear-se nos povoados de Oroscopiche, Masuanta e Buena Vista. E o mais impor
tante, desta vez isto aconteceu não sob o poder religioso, mas diretamente sob 
controle do poder civil. 

Assim, a época das "encomiendas" franciscanas começou a decair e um 
eficiente sistema civil-militar, chefiado por Juan Manuel Centurion, assumiu adi
reção da organização das "novas terras" e, consequentemente, da conquista de 
outras. 

Este novo rumo da política espanhola preocupava Gravesande que, mes
mo sem conseguir muita ajuda da longingüa Holanda, respondia intensificando as 
escavações no Rupununi e impelindo os mineiros rumo ao Parima. Desta maneira 
o conflito espanhol-holandês se deslocava para as regiões rio-branquenses, Grave
sande não estava em condição de impedir o avanço dos espanhóis. Centurion, 
aproveitando-se desta fraqueza militar dos holandeses, continuou fundando no
vos fortins. Ao mesmo tempo, entre os anos de 1769 e 1771, intensificou as expe
dições ao Parima. 

A primeira destas expedições foi chefiada por Nicolao· Martines, tenente 
de artilharia. O tenente, com seu pequeno grupo, alcançou os rios Caura, Paragua 
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e Caroni, sem chegar ao Parimé (Civrieux, 1976:106). Mas as notícias que tal ex
pedição trouxe a Centurion aumentaram o desejo deste de conquistar as regiões da 
"Montanã de Cristal" (Eldorado). 

Enquanto Centurion preparava uma nova expedição, a Igreja tentava rea
gir contra a subalternidade à qual o governador a constringia. Conhecidos os no
vos projetos de conquista e tentando reaviver a "velha" maneira de conquistar 
(padres na frente, etc.), ofereceram-se para explorar os novos territórios. Centu
rion aceitou e assim, no ano de 1772, dois frades, Benito de la Garrida e Tómas 
de Matar6, aventuraram-se nas regiões riobranquenses (Armellada, 1960:117; Ci
vrieux, 1976:106). 

Esta viagem é importante porque, excluindo as fantasiosas descrições de 
Raleigh, foi a primeira a descrever realisticamente a região e, frise-se citando no
mes e detalhando a situação dos índios desta época. 

Os fra<jes descobriram, talvez antes de quaisquer outros, que o tão procu
rado Parima não passava de um rio e que não existia a "Laguna dos Sonhos". 
Conf'mnaram também a presença, na região, dos índios fugidos das "encomien
das". A situação dos frades não era das melhores. Relata o Padre Benito de la 
Garriga: "Supimos... que el Capitán Mayaracén decía a las naciones: Vosotros 
matareis a los espafioles, los Padres dejámelos para mi." E acrescenta: "Aquellos 
Caribes de Canuco casi todos son fugitivos de nuestras misiones, unos de Murucu
ri, de que con Tumutu se fueron casi 100 almas, y Mayaracán dei Cumurí ... (Ar
mellada, 1960:133). Os índios lembravam bem o tratamento recebido nas "enco
miendas" e não queriam voltar a servir aos espanhóis. 

Nestas fugas e andanças, os índios acabaram relacionando-se melhor com 
os holandeses, os quais procuraram manter com eles relações comerciais, ao invés 
de simplesmente os escravizar. Pode-se por exemplo citar a reação dos índios ao 
primeiro contato com os frades: assaltados, perguntaram aos índios por que que
riam matá-los e estes responderam sem hesitação - "Queremos matar no más. Y 
gritaban también: - Vayanse los espatioles, queremos los paranaquires (holande
ses) que son nuestros cutiados y parientes" (Armellada, 1960:177). 

Ao lado dos grupos indígenas, fugidos das "encomiendas" e fixados nas 
regiões do rio Branco, os frades relataram os nomes e características dos povos 
originários desta área: "Lanación Sapará, está em el otro lado dei rio Majarí ... La 
nación Paraguayana es una gente muy desahogada, crecida e altiva, confiada en las 
armas de fuego ... La nación Matisana ... vive en cuevas de piedras, a las orillas dei 
rio Charumo que desagua a la Parima." (Armellada, 1960:123). Outros povos lo
calizados fora os Barinagoto, Cuicuicoto e Ipurugoto. Paraguayana e Matisana são 
os mesmos povos mais tarde chamados de Paravilhana e Wapixana, respectiva
mente. 

Os frades não falam dos Makuxi, mas temos notícia que, já em 1753, fo
ram contatados ao norte da atual Guiana, pelo Diretor Geral do Essequibo (inglês), 
sendo também citados por Monteiro de Noronha em 1770 (Diniz, 1972: 111). 

Voltando ao relato dos frades, o que os surpreendeu foi o enonne número 
de nações indígenas ali residentes. E, ainda mais, a descoberta de que a maioria 
deles já possuía armas de fogo, obtidas dos holandeses em troca de escravos, 
afmnavam os frades. · 

Os índios faziam questão de afmnar, repetidamente, que a relação com os 
holandeses era do tipo comercial e, para sublinhar isso, comparavam as atitudes 
destes com as dos portugueses e espanhóis. Segundo o frade Benito de la Garriga, 
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os índios disseram que: "Los portugueses estuvieron allf con pretexto de passear, 
y que la despedida cogieron y se llevaron mucha gente, y que cuando nos (os es
panhóis) iríamos tal vez haríamos lo mismo; que los holandeses no hacíam eso, si
no comprar y les dabam ropa y municón para cazar." (Armellada, 1960:131). 

Os frades conseguiram fugir e voltar ao Orinoco cientes que só com armas 
seria possível conquistar aquelas terras, reafmnando, porém, a necessidade da pre
sença dos missionários: "Sin padres misioneros y sin espaiioles que los acompa
nem, ho hay forma de sujeitar a esas naciones para que viviendo a Pueblo sean 
enseiiados a vivir cristianamente para que se salven." (Armellada, 1960:139). 

O governador espanhol aderiu às conclusões dos frades, sem porém in
cluir os missionários na organização da expedição seguinte. 

Para acelerar os preparativos desta expedição intervieram a reação indíge
na e a viagem e fuga dos frades. O chefe indígena Maracayán reuniu Caribes e 
Saparás e incursionou pelos rios Chipo e Caroni, atacando a missão de Morocorf e 
livrando os índios aí reduzidos. Voltou com estes para o Uraricoera e prosseguiu 
até o alto Rupununi (Civrieux, 1976:106). 

No dia 06 de março de 1773, saiu de Angustura, capital do Orinoco, a 
expedição preparada por Centurión, chefiada pelo tenente Vicente Dias de la 
Fuente. No Paragua os espanhóis fundaram o povoado de São José e aí fixaram a 
base das suas operações. Cinco meses depois o sargento Zapata chefiou uma ex
pedição de 13 soldados e 12 índios rumo ao rio Branco. Ultrapassada a serra do 
Pacaraima, a expedição desceu por dois dias, as correntezas do Uraricoera e, en
contrando um lugar apropriado, fundou o povoado de Santa Rosa. Daí desceu o 
rio durante sete dias, fixando-se num sítio chamado Coyacuya, ao qual deu o no
me de São João Batista. Ao mesmo tempo, D. Vicente, na nova base, enviou oca
bo Izidoro Rondon, que com 10 soldados e 15 índios subiu o rio Tacutu, a procura 
da mítica "Lagoa do Parime", que, lhe asseguravam, não ficava a mais de três 
dias de canoa. Mas a expedição nunca atingiu o seu fim. Oito dias depois da saída 
da confluência do Uraricoera com o Tacutu, foram assaltados pelos índios Para
vilhana, Caripuna e Macaripa, que dizimaram o grupo. Os poucos sobreviventes 
foram obrigados a volta atrás. 

Ao mesmo tempo, de Angustura saíam novas tropas (soldados e índios) 
com artilharia pesada, em direção das regiões do rio Branco, com a intenção de 
consolidar as novas conquistas (Ribeiro de Sampaio, in Nova da Costa, 1949: 188-
189). 

Todas estas andanças espanholas nas regiões do rio Branco acabaram 
despertando a atenção dos portugueses. 

Dia 16 de março de 1775 chegou a Barcelos, capital do Rio Negro, um tal 
Gervasio le Clere, desertor da colônia holandesa no Essequibo. Le Clere contou 
sobre a presença espanhola e suas conquistas. O governador da capitania transmi
tiu a notícia ao Capitão Geral do Estado do Grão Pará e este reagiu, não sem opo
sições, enviando uma tropa de cinqüenta homens para Barcelos, com o objetivo de 
reconquistar as regiões "invadidas". 

Dia 03 de outubro de 1775, acrescida de outros homens e artilharia leve, a 
expedição saiu de Barcelos rumo ao rio Branco. Chefiava a expedição o capitão 
Filipe Sturm, um engenheiro oficial alemão (Ribeiro de Sampaio, in Nova da 
Costa, 1949:191). Ao chegarem na região, procuraram os espanhóis e, sem en
contrar resistência alguma, conquistaram o posto espanhol de São João Batista à 
margem setentrional do rio Tacutu. Os espanhóis conseguiram fugir e refugiar-se 
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no forte de Santa Rosa, no rio Uraricoera, mas, ao saber da aproximação dos por
tugueses, fugiram novamente, deixando três canoas e alguma munição nas mãos 
dos vencedores. 

Estava ainda e1n liberdade o cadete espanhol Antonio Lopes que, com um 
punhado de soldados e índios, tentava conquistar um grupo indígena chamado Pi
rana. Ao retomar ao povoado, sem terem conseguido cumprir a tarefa, foram pre
sos pelos portugueses (Adonias, 1963:148). 

Para manter a fácil conquista, os portugueses fundaram o forte São Joa
quim na confluência do Uraricoera com o Tacutu, guarnecido pelas armas captu
radas aos espanhóis (1775). O intento era duplo: aldear os índios à sombra do 
nascente forte e utilizar a fortificação como base para conquistas posteriores. 

Mas, enquanto o primeiro objetivo foi, se não alcançado, ao mesmo in
tentado, o segundo fracassou completamente devido ao A viso Régio de 11 de ju
nho de 1777, que tranferiu à mesa das negociações os problemas dos limites (A
donias, 1963:149). , 

E interessante, enfim, notar a base inicial do relacionamento índios-portu-
gueses neste começo da conquista. Os índios conheciam bem. os portugueses por 
causa das Entradas mas, s6 pelo fato de tê-los libertados dos espanhóis, tiveram 
uma atitude inicial de pouca desconfiança. Ribeiro de Sampaio até cita o caso de 
índios que se ofereciam para matar os presos, em vez de os enviarem para Belém. 

Por outro lado, a exaltação que estes índios faziam dos holandeses não 
agradava aos portugueses, que fizeram questão de esclarecê-los sobre as futuras 
relações entre eles. Escreve Ribeiro Sampaio: "Os portugueses lhes persuadem 
_que não hão de depender com eles sumptuosamente como os hollandezes": (Ribei
ro de Sampaio, in Nova da Costa, 1949: 192). Em conseqüência desta atitude, co
meçaram a aldear os índios (provavelmente Wapixana) ao redor do forte, para lhes 
servir de mão-de-obra barata. 

=~ :.1 
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REAÇAO INDIGENA 

(1755-1800) 

Enquanto o forte São Joaquim estava sendo construído, seguindo os dese
nhos do engenheiro Stum, procedia-se ao contato dos índios das redondezas para 
aldeá-los, segundo a técnica bem-sucedida no rio Amazonas. 

O primeiro aldeamento foi em tomo do forte, dada a necessidade de rnão
de-obra para cortar e transportar a madeira necessária para a sua construção. Nes
se tempo fundaram-se, também, povoados no curso do rio Branco. 

No fim de 1777, encontraram-se já formados cinco povoados: São Felipe, 
na margem oriental do Tacutu, perto do forte; Nossa Senhora da Conceição, o 
mais populoso, localizado a dois dias de barco do forte, no rio Uraricoera; Santa 
Bárbara, no rio Branco, a três horas de barco do forte; Santa Isabel, também no 
rio Branco, a ~eis horas do forte e, bem mais ao sul, Nossa Senhora do Carmo, 
que tomar-se-á a cidade de Boa Vista. 

Admira a facilidade com a qual os índios daquelas regiões aderiram aos ,, 
portugueses. E verdade que, entre as Entradas portuguesas e as guerras Caribes, a 
situação destes índios não era d~s melhores mas, ainda assim não se explica tacil
mente a presença de 1O19 índios aldeados nas cinco povoações existentes em 
1777; apenas dois anos após a chegada definitiva dos portugueses, sem considerar 
os. índios que moravam ao redor do forte São Joaquim (ver quadro n2 1). 

Ribeiro de Sampaio, que naqueles anos realizou a sua viagem ao rio 
Branco, ficou surpreendido com o fato, registrando no seu relato: "Parece que 
suspiravam aquelles índios pela nossa sujeição". (Ribeiro de Sampaio, in Nova da 
Costa, 1949.201). A explicação deste "filósofo viajador" para o fato, foi de or
dem econômica; os índios obtêm dos portugueses as mesmas coisas que consegui
ram com os holandeses, s6 que, com estes, a troco de escravos e com os portugue
ses a troco de trabalho e "sem tão violentos meios" (Idem). 

Talvez, examinando a lista dos povos presentes nas aldeias portuguesas 
nesses anos, possa ser feita outra hipótese: destes povos - Paravilhana, Wapixana, 
Sapará. Aturaiú, Tapicari, Uaiumará, Amaripá e Pauxana - s6 os Sapará, tinham 
participado das guerras Caribes, enquanto que os Paravilhana tinham sido dizima
dos pelas Entradas. O restante dos povos, todos Aruak, não somente não partici
param daquelas lutas (talvez por serem de língua e cultura diferentes), mas tiveram 
que enfrentar os pr6prios invasores "indígenas", de língua Karib, em particular os 
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Makuxi. 
Ficaria assim explicada a rapidez com a qual aceitaram os portugueses e o 

aldeamento. ~1as tarde , esta hipótese será comprovada pela pouca participação 
destes povos nas revoltas , contra os portugueses. 

As nações arredias nessa época, citadas por Ribeiro de Sampaio, são as 
seguintes: Cariponá, Makuxi, Uaicá, Securi, Carapi, Seperu, Umaiana. A nação 
Caripona é definida por ele como "a mais bellicosa e a mais Tyranna" (Ribeiro de 
Sampaio, in Nova da Costa, 1949:204). 

Todas estas nações continuavam a comerciar com os holandeses. Este úl
timo dado nos permite suspeitar que estas são aquelas mesmas nações indígenas 
(Karib) fugidas do norte depois da invasão espanhola. Fica ao menos comprovado 
que chegaram do norte. Por exemplo, a luta entre Makuxi e Wapixana, que conti
nuou até a metade do século XIX, obrigou estes últimos a abandonarem o próprio 
território e a deslocarem-se mais para o sul, onde os portugueses os encontraram e 
fundaram suas vilas. · 

Em 1780, isto é , cinco anos após a c hegada dos portugueses e o conse
qüente aldeamento dos índios, ocorreu a primeira deserção. Os índios começaram 
a fugir das aldeias implantadas pelos portugueses. Contudo, a fuga não devia ser 
difícil, já que cada povoação tinha, no máximo, dois soldados, um dos quais de
senvolvia a função de diretor da aldeia (Lobo D' Almada, in Nova da Costa, 
1949:174-177), não havendo mais de trinta soldados em todo o rio Branco (Mi
gliazza, 1980:30). 

Isto quer dizer, claramente, que o aldeamento aqui não se deu de forma 
violenta ou, pelo menos, não foi mantido de tal forma. A adesão dos índios, en
quanto durou, foi "voluntária". 

A facilidade de circular dentro e fora do povoados, nos permite imaginar 
a quantidade de deserções em 1780, isto é, um número significativo de índios de
ve ter fugido para chegar a alarmar os soldados. Um ano depois , essa deserção 
transformou-se em rebelião aberta. 

O pretexto para o levante foi dado pelo aprisionamento de um grupo de 
índios Sapará. O comandante do forte, seguindo o costume da época, decidiu en
viar estes presos para a capital (Barcelos ou Belém). Convencidos da "mansidão" 
dos índios, não previam reações. Mas o restante do grupo Sapará, alf aldeado, não 
gostou da atitude do comandante e, tendo ainda na memória as recentes guerras 
contra os espanhóis, rebelou-se contra os portugueses. Com relativa facilidade li
bertou os presos, matando um cabo, seis soldados e um negro. Ainda mais, conse
guiu amotinar os outros índios aldeados e quase todos abandonaram os povoados. 
S6 aqueles aldeados na povoação do Carmo não participaram do motim, devido, 
talvez, à distância que os separava das outras aldeias. 

A explicação dos acontecimentos, enviada por carta pelo comandante do 
forte São Joaquim ao governador do Pará, nos fornece, negativamente, as motiva
ções gerais das rebeliões indígenas. Escreve o comandante " ... O primeiro motivo é 
serem neste tempo puxados para os serviços não s6 de fora como das mesmas po
voações; outra se lhes querer evitar ainda que brandamente os pessimos abusos 
com que sempre viveram, assim como queimaram dentro das proprias casas os 
corpos dos que alli morrem e mais o número das mulheres que cada um quer ter, e 
muitos casados com Christians, e que estranham muito a prohibição de se untarem 
com urucu e outros muitos pervesos abusos e costumes que muito sentem lar
gar ... " (in Diniz, 1972:29). 
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Justificada assim a rebelião, o comandante não pode impedir que a notícia 
se espalhasse e que o acontecimento fosse considerado em Belém, chegando a rne
recer a atenção do rei e da corte de Lisboa (Lobo D' Almada, ln Nova da rosta, 
1949:28). 

Com a deserção da maioria dos índios aldeados, os portugueses tiveram 
que recomeçar o trabalho de atração dos índios da região e, dessa vez, a tentativa 
desenvolveu-se num raio de ação mais amplo. 

Em 1784, por exemplo, o cabo Miguel Archanjo, auxiliado por uma pe
quena escolta, contatou, com sucesso, os hostís Makuxi. Estes o receberam bem e, 
no mesmo ano, o tuxaua Annanaly desceu para o forte acompanhando uma escol
ta. O tuxaua recebeu presentes em troca da promessa de vir para o forte com a 
sua gente. Mas a escolta que, logo depois, foi procurá-lo para cobrar o cumpri
mento da promessa, achou as casas vazias (Diniz, 1972:29). 

Todavia uma nova tentativa teve bastante êxito e, em 1787, ano da via
gem de Lobo D' Almada, a população dos cinco povoados estava quase completa
mente reconstituída. 

Viviam agora nos povoados 931 índios, a maioria casados entre eles e 
com filhos. A partir dos dados que nos fornece Lobo D' Almada, é possível dedu
zir a organização destas aldeias. 

Cada povoado tinha um diretor, auxiliado por um soldado, que organizava 
os trabalhos e mantinha a ordem. Era uma exceção a povoação de Nossa Senhora 
da Conceição, a mais populosa, que tinha, além de 286 índios, seis brancos: "Um 
cabo de esquadra por director, sua mulher, dois filhos, um soldado e o vigário, pa
rocho também da primeira povoação que se segue, chamada Santa Maria. As ou
tras aldêas são parochiadas pelo capellão da fortaleza". (Lobo D' Almada, ln Nova 
da Costa, 1949: 176). 

Estes padres eram, provavelmente, carmelitas. A falta de informações não 
nos permite saber se se tratava de uma missão fixa (como permitiria concluir o uso 
do termo "vigáÍ-io") ou de desobriga. 

O elenco dos povos indígenas reportados por Lobo O' Almada confirma e 
completa o elenco de Ribeiro de Sampaio. Além dos relacionados por Ribeiro de 
Sampaio, Lobo D' Almada cita os Arina, Quinhão, Procoto, Auaqui, como fugiti
vos das reduções espanholas; Tucuripi, Guajura e Chapero em extinção; Caribes, 
ditos como canibais e Macú com boas relações com os espanhóis. 

Interessante observar, entre os dados citados por Lobo D' Almada, o au
ment0 do contingente de soldados no forte São Joaquim: em 1787. Este passou 
a ter 32 soldados, um comandante e um alferes, enquanto seis soldados, um cabo e 
um cadete prestavam serviço nos povoados. O total monta, assim, a 42 militares, 
aos quais é preciso acresentar os dois padres (talvez não fixos na região) para 
completar o contingente não índio (Lobo D' Almada, in Nova da Costa, 1949: 182). 
Um soldado e um cabo eram casados, mas não temos dados para saber se o eram 
com brancas ou com índias. 

Na conclusão do seu relato de viagem, Lobo D' Almada aconselhou aos 
portugueses que povoassem o rio Branco com colonos de outras partes do país, 
favorecendo a introdução de gado, e que atraíssem e "civilizassem" o maior 
número possível de índios. 

Parece-nos importante analisar este segundo item (civilizar os índios) de
vido ás indicações que fornece sobre a mudança de estratégia que, naqueles anos, 
ia se verificando com relação à questão indígena. 
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Resumindo, Lobo D' Almada aconselha: 
a)- persuadir os índios das vantagens do sistema de vida portugues e, por isso, 

"sustentá-los, vesti-los, não os fatigar", etc. 
b)- dar o que se promete e pagá-los "prontamente e sem usura"; 
c)- deixar que cultivem as pr6prias roças e alimentarem-se segundo seus pr6prios 

costumes; 
d)- não obrigá-los a trabalhos forçados; 
e)- não "arrancar" os filhos e mulheres das famílias índias; 
f)- favorecer os casamentos entre soldados e índias, até incentivando-os com do

nativos de vacas. 
"Se tudo assim se houvesse de praticar - conclui Lobo D' Almada- colo

niar o rio Branco, em forma que se pudese confiar na existência das suas povoa
ções, seria mais fácil do que parece." (Lobo D' Almada, in Nova da Costa, 
1949:80). 

Estes últimos conselhos foram pouco seguidos, enquanto os primeiros tive
ram mais sucesso. O pr6prio comandante do forte, Sá Sarmento, fundou uma fazen
da, perto da fortaleza, à qual deu o nome de São Marcos. O capitão José Antônio ,,. 
Evora, rico morador do rio Negro, fundou a fazenda São José e o pr6prio Lobo 
D' Almada, ao que parece, fundou uma fazenda nacional denominada São Bento. 
Estas três fazendas constituíram o primeiro núcleo da introdução de gado na região 
do rio Branco. 

No fim do século X VIII, o número de cabeças de gado presentes nestas 
fazendas não superava um milhar, estando trezentas na fazenda nacional (Teixeira 
Guerra, 1957: 167) 

Enquanto se procediam estas novas atividades, os portugueses continuaram 
tentando atrair índios do norte. Joaquim Nabuco (apud Diniz, 1972:29-30) dá no
tícia da chegada, em 1788, ao forte São Joaquim, de 23 Makuxi e em 1789 de ou
tros 32. Mas essas novas adesões não se parecem com aquelas dos índios da re
gião do forte (Wapixana, etc.); lembram mais a experiência feita com os Sapará. E 
de fato, em 1790 estourou um outro sangrento levante, chefiado, dessa vez, pelos 
Makuxi que tinham, se estabelecido em frente ao forte. Participaram do levante 
também os índios do vizinho povoado de São Filipe. 

Na luta que se travou morreram quatro soldados e um índio, além de um 
soldado ter ficado ferido. Os índios rebeldes fugiram enquanto as outras povoações 
não se envolveram no levante. 

Todavia a situação tomou-se tensa, contribuindo também para o recrudes
cimento das hostilidades entre Makuxi e Wapixana. Barata (1797) relata ter se en
contrado, no curso de sua viagem com um grupo de wapixanas acampados no rio 
Surumu que responderam às perguntas do viajante dizendo "que eles alí estavam 
havia alguns dias á espera de uma expedição que haviam feito para as serras con
tra a nação macochi." (Barata, 1844:27). 

Para tentar contornar esse estado de tensão o comandante Sá Sarmento 
tentou aplicar uma política dura junto aos índios aldeados, em particular junto 
àqueles que prestavam serviços no forte. Introduziu, assim, o uso de mudar o con
tingente periodicamente, e, ainda mais, mandou vir índios do rio Negro para 
prestar serviços no rio Branco, ao mesmo tempo que, incrementou a mudança de 
índios do rio Branco com aqueles dos rios Negro e Amazonas (Barata, 1844:26). 

Mas parece que os efeitos não foram os esperados. Os assaltos às escolas 
suscederam-se e os aldeados ameaçavam fugir. Em 1798, mais uma vez, os índios 
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rebelaram-se. Dessa vez foram os Paravilhana e os Wapixana que mataram o di
retor de uma das aldeias, uma patrulha e alguns moradores. A reação portuguesa, 
diferentemente das outras vezes, foi extremamente violenta. 

"Nessa conjuntura, não sabemos se por pedido do comandante do forte São 
Joaquim ou por intervenção da Capital, chegou ao rio Branco uma expedição de 
soldados chefiada pelo tenente Leonardo José Ferreira, com a missão de restabele
cer a ordem na região do rio Branco. Os índios tentavam organizar-se e, no mes
mo ano de 1798, chocaram-se com as tropas da expedição, à beira do rio Branco. 
A batalha foi cruenta e os índios foram quase completamente dizimados. O lugar 
foi, por isso, chamado de "Praia do Sangue". 

Parece que setenta índios conseguiram fugir para o norte, mas foram cap
turados e levados para os povoados de Parintins, Borba e Arrydas, no Amazonas. 
Outros índios destas povoações foram levados para povoados do rio Branco (Do
cumentos, 1859:94-95). 

Depois dessa batalha a "ordem" voltou à região e os portugueses pude
ram pensar realisticamente na consolidação da conquista . 

• 
• 

• • • 
• • • • • • • • • 
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-
CONSOLIDAÇAO DA CONQUISTA 

(1800-1900) 

Resolvidos, de maneira violenta, os problemas de relacionamento com os 
índios, os portugueses pensaram em ampliar o domínio sobre a região. Para isso 
tomou-se indispensável a colaboração dos índios que, ainda sofrendo as conse
qüências da violenta repressão, assumiam atitudes de resistência passiva. 

Inicialmente a população de aldeados começou a diminuir. O sistema de 
troca entrou em crise, e os índios se recusaram, explicitamente, a enviar, como 
antes, trabalhadores para o forte São Joaquim (Ferreira, 1969:91). Os índios do 
norte, por sua parte, intensificaram as relações com os holandeses e, em seguida 
com os ingleses da Guiana. Nesta época começou a migração indígena do rio 
Branco rumo à Guiana (Myers, 1946:24). 

Se a estes fatores acrescentannos as dificuldades de transporte no trajeto 
Amazonas-rio Branco, temos o quadro da situação dos portugueses na primeira 
década do século XIX: decadência da colônia, poucas perspectivas de mudanças e 
surgimento de conflitos com os ingleses. 

Em 1839 o Missionário Youd, talvez da Igreja Protestante Morávia (Brett, 
1851 :59), que havia fundado uma missão em meio a população Makuxi, no rio Pira
ra, foi obrigado a voltar aos territórios ingleses, expulso pelo coronel Souza (Fer
reira 1969:91). A acusação foi de estar persuadindo os índios a não trabalharem 
com os portugueses. O missionário não desistiu completamente de seu intento e, 
por isso, um ano depois, toi novamente expulso de Carua (na margem direita do 

~ 

Rupununi) onde tinha fixado moradia. E importante notar que o grupo de índios 
Makuxi de Pirara o acompanhou. (Diniz, 1972:30). 

Ao mesmo tempo, os portugueses, chefiados por Francisco Sérgio de Oli
veira, tentaram fundar novas aldeias no norte do território do rio Branco. 

Naqueles anos os franciscanos substituíram os cannelitas no atendimento 
religioso da região, sendo o aldeamento dos índios uma das atividades destes reli
giosos. Em 1842 Frei José dos Santos Innocentes reuniu representantes de várias 
tribos (Makuxi, Purucot6, Sapará, etc.) e fundou uma nova missão no Uraricoera. 
Esta experiência não durou mais de cinco anos e os missionários abandonaram a 
região em 1847 por motivo de doenças. 

As notícias deixadas por Frei Innocentes falam de 1600 índios que mora
vam ao redor da missão e que lá possuíam "educação religiosa". Frei dos Innocen-
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tes foi substituído pelo Padre Antonio F. Pereira e, depois, pelo Frei Gregório Jo
sé Maria Bené. Este revelou que na sua chegada, em 1849, havia na missão (cha
mada Porto Alegre) não mais de 119 indivíduos "vivendo miseravelmente". Tam
bém este Frei, no mesmo ano, abandonou a missão, que nunca foi reaberta (Diniz, 
1972:30). 

Enquanto a região do rio Branco estava em franca decadência, a frente 
pioneira nacional expandia-se para o norte. Mas foi a partir da seca nordestina, de 
1877, que o fluxo migratório chegou ao rio Branco, inicialmente composto por 
maranhenses e, depois, por população de todo o nordeste (Almeida/Mourão, 
1976: 1). 

Estes migrantes, fixados nos campos à margem do rio Branco, tentaram, 
com sucesso, seguir as indicações de Lobo O' Almada, isto é, dedicarem-se à 
criação de gado. 

Em 1887, data da viagem de Coudreau, existiam, no rio Branco, 32 fa
zendas, quase todas à margem direita do rio e, algumas, às margens do Tacutu. No 
total, o número de cabeças de gado não chegava a mil unidades (Coudreau, 
1887:407) . 

Dedicando-se quase que exclusivamente à criação de gado, estes colonos 
dependiam, por um lado, de Manaus, através de barcos que periodicamente tran
sitavam pelo rio Branco e, por outro, dos índios que produziam e trocavam farinha 
de mandioca por roupas, sal, etc. 

A maior parte do gado era exportada para Manaus em barcos, onde inclu
sive, prestavam serviços índios "assalariados". Tudo isto não quer dizer que hou
ve mudanças nas relações brancos-índios. Confirmação disso, por exemplo, são os 
relatos de H. Coudreau sobre as violências sofridas por índios Aturaiú. 

Um fazendeiro cearense de nome Fernando, com seus empregados, inva
dia, repetidas vezes, malocas Wapixana e Aturaiú, estuprando as mulheres e ma
tando vários índios. Com as seguintes palavras os Aturaiú relataram os aconteci
mentos a Coudreau: "Para escapar das violências destes miseráveis que violetam 
nossas mulheres e nossas filhas, saqueiam nossas roças e criações, tivemos que 
fugir para as matas e montanhas. Hoje a nossa nação está machucada, dividida, 
medrosa". (Coudreau, 1887:384) 

O fazendeiro foi morto, tempos depois, pelos próprios índios Aturaiú, mas 
a resistência destes índios, juntamente com os Wapixana, não foi quebrada. 

Os Wapixana, que um século antes eram os mais numerosos da região, em 
1887 não chegavam a mil indivíduos. Isso porque aceitaram, com demasiada faci
lidade, a entrada dos brancos (esta análise é de Coudreau), aprendendo sua língua 
e deixando que os convencessem a morar nos povoados fundados por eles. 

Os Makuxi, ao contrário, eram considerados, nessa época, arredios. Isola
dos, travavam guerras intensas, ou com outros povos indígenas que acabaram sen
do incorporados (os Paravilhana) ou expulsos (os Arinagotos) da área que agora 
consideram sua. A relação com os brancos não era tranqüila. Como escreve Cou
dreau: "Os Makuxi são mais rebeldes à disciplina da civilização. Não tem vontade 
de ensinar a própria língua aos brancos. Eles são insolentes e insubordinados." 
(Coudreau, 1887:400). 

Por estas razões, conclui Coudreau, ao contrário dos Wapixana, os Ma
kuxi, são mais numerosos que cem anos antes, chegando a ser, no fim do século 
XIX, o povo indígena mais expressivo na região, contando de três a quatro mil in
díviduos (Idem: 401). 
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Nessa época o forte São Joaq uin1 não desempenha n1ais nenhurna 
função. Ficam ainda um sargento e quatro soldados enquanto as construções, que 
nunca chegaram a ser completadas, estão totalmente abandonadas. Só um barracão 
e uma casa coberta de palha são utilizados e, pe riodicamente, são a longados du
rante o inverno . 

Dos cinco povoados, s6 o de Nossa Senhora do Carmo sobrevive com o 
nome de Boa Vista. "A população de Boa Vista - escreve Coudreau - compõem
se de brancos, mamelucos e índios que prestam serviços dom~sticos e trabalham 
para os brancos. Contei dois europeus em Boa Vista, o simpático José Campos, 
português, e um italiano, Salvatore Barone. Os outros brancos são amazonenses, 
paraenses e cearenses." (Coudreau, 1887:257). Segundo o autor, a população 
branca, no to tal, não chegava a mil indíviduos. 

A relação entre os brancos de Boa Vista e os índios das redondezas era de 
clara subserviê ncia por parte dos últimos. Também nas fazendas o trabalho braçal 
era desempenhado por índios (sobretudo Wapixana) em estado de semi-escravidão. 

O atendimento dos religiosos continuava precário, sendo feito ainda pelos 
franciscanos, que visitam a região de Boa Vista e as malocas indígenas. Temos no
tícia que os franciscanos tinham sete missões no interior e uma em Boa Vista (ma
pa do rio Branco feito pelo Frei llluminato Cappi, 1888, in Adonias, 1963: 162), 
fazendo viagens de desobriga. Estas missões devem ser e ntendidas como lugares 
fixos de visitas periódicas dos padres. 

Em 1892 a freguesia de Nossa Senhora do Carmo tomou-se paróquia. 
Mas a presença da Igreja ainda é esporádica e de pouca influência, como escreve 
Coudreau: "Os casamentos 'regulares' são desconhecidos na região, o casamento 
'regular' é aquele religioso, mas não há um só padre em todo o rio Branco." 
(Coudreau, 1887:267) 

Talvez por essa escassa presença religiosa os colonos pouco sabiam dos 
índios do norte, que continuavam quase que desconhecidos e, em grande parte, ar
redios. É verdade que havia alguns índios Makuxi trabalhando na fazenda São 
Marcos, mas a maioria deles tinha pouco contato com os brancos (ln Thurn, 
1893:45). 

Na vizinha Guiana as coisas eram um pouco diferentes. Os ingleses ti
nham, já nessa época, um bom relacionamento com os Makuxi que chegavam até 
Georgetown para comprar mercadorias (Myers, 1946:25). O sucesso desse rela
cionamento deveu-se ao trabalho missionário de várias igrejas protestantes (Mis
sionários Morávios e, principalmente, os da Sociedade para a Propagação do 
Evangelho) (Brett, 1851:59-60). 

No começo deste século, assim, a situação era a seguinte: o município de 
Boa Vista (o único) contava com cerca de dez mil habitantes, dos quais de três a 
quatro mil brancos ou mestiços. A maioria destes eram fazendeiros ou comercian
tes. O norte continuava desconhecido, mesmo que ainda por pouco tempo. 
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TUTELA E CAPITALISMO 
(1900-1943) 

Como já dissemos, poucos são os documentos hist6ricos que descrevem a 
situação indígena em geral nas regiões do rio Branco. As poucas informações a 
que se tem acesso estão espalhadas de maneira ca6tica em relatos de zo6logos, 
ge6logos e aventureiros. 

Mas, de uma maneira geral, até a metade de 1800, todos os relatos sobre a 
região fazem referências aos índios. A partir da segunda metade do século XIX, 
percebe-se nos documentos uma alteração, para n6s bastante significativa. Os ín
dios, até os arredios, passam a não ser mais citados nos documentos oficiais dos 
viajantes brasileiros (exceção aos etn6logos estrangeiros) e, em lugar deles, apare
cem notícias, em abundância, sobre o gado. Esta constatação nos permite perceber, 
claramente, já po começo deste século, o esquema ideol6gico que estará atrás das 
ocupações posteriores, até hoje. 

f ndios e brancos já não se relacionam diretamente, mas através de media
ções produzidas e impostas pela invasão pecuarista. O gado passa a ser índice de 
propriedade da terra. Assim, uma terra sem gado é um terra livre, não ocupada por 
ninguém. Uma terra com gado é uma terra que tem dono. Conseqüentemente, as 
terras ocupadas por indígenas, sem gado, são ocupáveis, porque livres. 

Paralelamente a esta ideologia da conquista (mais elaborada do que aaui 
pode parecer) desenvolveu-se, ao nível nacional, um movimento de apoio ao índio, 
sobretudo nos grandes centros do sul do Brasil, sensibilizado pela atividade indi-, 
genista de Rondon. Ligado a isso nasceu o Serviço de Proteção aos Indios - SPI. 
Este movimento chega à periferia mais longínqüa, as regiões do rio Branco, ou 
melhor, em Manaus, tendo penetração também no rio Branco. 

Fruto, talvez, desta nova consciência, pode-se considerar o Decreto Lei n2 
779, de 16 de maio de 1906, do Governo do Estado do Amazonas, referente aos ín
dios Wapixana. O artigo l1nico é o seguinte: "Fica destinada a ilha de Maracá, 
no alto Uraricoera, entre os rios Maracá e Uraricoera, ao aldeamento dos índios 
Wapixana no rio Branco." 

Este decreto que, na prática, nunca foi executado, parece bastante estra
nho. Há séculos os Wapixana haviam abandonado aquela área, empurrados pelos 
Makuxi, deslocando-se para a região do médio rio Branco, na mesma região que 
os portugueses escolheram como área de ocupação e fixação. Assim o decreto po-
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de ser explicado de duas maneiras: 
1) resolver o "problema" dos índios Wapixana, cujas terras, perto de Boa Vista, 
estavam sendo continuamente ocupadas (e resolver o problema de urbanização 
acelerada, produtora de desordem em Boa Vista, etc.); 
2) confinar os índios Wapixana na ilha de Maracá, longe de Boa Vista e, o que 
importa, livrar as terras ao redor dessa cidade. 

Parece-nos que esta segunda hip6tese seja a mais provável, considerando 
o contexto geral da situação desses anos. Em todo caso, nenhum Wapixana foi pa
ra a ilha de Maracá (que se tomará mais tarde "Estação Ecol6gica") e, ao que pa
rece, não foram feitas tentativas neste sentido. 

Os Wapixana continuaram a relacionar-se, como antes, com a cidade, en
quanto, ao norte, surgiam doenças de vários tipos que atingiam os Makuxi e os 
Taurepang. Também os Wapixana não foram poupados; em 1910, ao que parece, 
milhares de índios morreram de sarampo e de outras doenças (Sampaio, 1980-82). 

Em 1909, fato importante, chegaram os primeiros beneditinos para cuidar 
da recém-formada Prelazia do Rio Branco. Logo a atividade destes padres proje
tou-se no interior e, já nos anos 1911-1912, tinham fundado uma missão à beira 
do rio Surumú, perto de um dep6sito das fazend·as nacionais. 

Dois eventos marcaram, de maneira diferente nesta época, a hist6ria, dos 
povos indígenas de Roraima: a chegada do etn6logo alemão Theodor Koch-Grun
berg e a tranferência da fazenda nacional para o SPI. A chegada de Koch-Grun
berg é importante pelos dados sobre os povos indígenas que nos ,.deixou, enquantç 
as atividades da fazenda nacional tiveram influência direta sobre estes povos. E 
disto que trataremos a seguir. 

1 - O SPI e a Fazenda Nacional São Marcos 

No fim do século XIX, as primeiras três fazendas do territ6rio tinham-se 
fundido numa dnica, diretamente dependente do Ministério da Agricultura e arren
dada a Sebastião Diniz. Terminado o seu contrato, Diniz "retirou-se com um reba
nho de mais de 20.000 rezes e com o título de proprietário de uma suposta fazenda 
chamada Flechai, que nada mais era do que uma boa parte da fazenda nacional de 
São Marcos. Como pertencente à nação, deixou um mísero rebanho de pouco mais 
de três mil rezes todas vacas velhas, imprestáveis para a criação" (Relat6rio SPI 
1923:1). 

Mas esta não foi a dnica usurpação: dezenas de pequenos criadores acaba
ram fazendo suas pr6prias fazendas às custas da fazenda nacional, como relata 
Koch-Grumberg: "Estas imensas propriedades estaduais foram ocupadas nestes 
dltimos decênios por vários pecuaristas particulares que tomaram posse da terra 
sem ter direito a isso e ferraram com o pr6prio ferro o gado selvagem que encon
travam." (Koch-Grumberg, 1979, Vol. 1:35). 

Nesta grande área de cerca de 35.000 Km2 viviam muitos índios Makuxi, 
Wapixana, e Taurepang. Mas, até a chegada do SPI, o interesse para com eles li
mitava-se à possibilidade que ofereciam como mão-de-obra: eram empregados 
como peões na fazenda e, suas mulheres, como domésticas da mesma. Todavia is
so realizava-se com bastante dificuldade, já que um terço da fazenda nacional es
tava em atividade (cerca de 8.000 Km2) e, das três existentes no começo, Iuncio
nava s6 a de São Marcos. Este fato favoreceu as invasões daquelas terras, patri
mônio do Estado. 

Parece que não eram boas as relações entre a administração da fazenda e 
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os políticos locais. Koch-Grumberg cita, por exemplo, a ininúzade entre o admi
nistrador e o deputado Bento Brasil (que provocou até tiroteios na cidade de Ma
naus) como típica dos anos 1910-1911. 

Em 1912 o Ministro da Fazenda transferiu a administração da fazenda pa
ra o Ministério da Agricultura. Este ministério entregou-a, por sua vez, ao Serviço 
de Defesa da Borracha. Mas a experiência do SDB não durou muito e, extinto este 
serviço em 1916, a fazenda passou a ser administrada pelo Serviço de Proteção 
aos Indios. 

A Fazenda São Marcos limitava-se ao sul com os rios Uraricoera e Tacutu, 
a leste e ao norte com o rio Surumú e a oeste com o rio Parimé. As outras duas 
fazendas já estavam praticamente perdidas pela União. Chamamos atenção para o 
fato de que o SPI administrava a fazenda nacional por conta do Ministério da 
Agricultura, isto é, desde o início, não se tratava de área destinada aos índios 
(como tinha acontecido com a ilha de -Maracá) mas de uma fazenda do Estado, on
de, por acaso, viviam índios e, ainda por acaso, era o SPI que a administrava. 
Este usou a fazenda mais como base operativa do que como lugar de trabalho em 
favor dos índios e, por isto, tentou transformar o precário estado econômico da fa
zenda em algo de produtivo, também à custa dos índios. 

Neste sentido as brigas entre fazendeiros e administração da fazenda São 
Marcos, causadas pela ocupação ilegal das terras, não podem ser consideradas 
como uma defesa das terras indígenas por parte do SPI, mas somente como defesa 
das terras pertencentes ao Ministério da Agricultura. 

Assim deve ser encarada também a questão (que chegou até o Supremo 
Tribunal) entre os herdeiros de Diniz - e depois com a Ilfffia Araujo Ltda. - e a 
administração da fazenda. Esta causa arrastou-se até os anos trinta. 

Todavia, não obstante essas brigas, a fazenda nacional tinha boas relações 
com os fazendeiros, isto é, comportava-se como uma fazenda maior (do Estado, no 
caso) perante as fazendas menores (particulares). É sintomático, por exemplo, o 
tipo de serviço que era prestado a estes dltimos: emprestar reprodutores "para 
melhoramento dos seus rebanhos" (Relatório SPI, 1924 ). 

O SPI, todavia, não podia esquecer completamente a sua função e, por is
so, implantou, na fazenda São Marcos uma escola para alfabetizar os índios, ofi
ciais e cursos de seleiro, ferreiro, carpinteiro e marceneiro, os quais - continua o 
relatório do SPI de 1923 - "são freqüentados com grande proveito pelos filhos dos 
índios, que constituem a massa de trabalhadores e de campeiros de gado de toda a 
região do Alto Rio Branco" (Relatório SPI, 1923). 

A definição de índios como "massa de trabalhadores" nos dá uma idéia 
clara sobre o tipo de atitude do serviço de proteção. Estes "trabalhadores", no ca
so da São Marcos, moravam ao redor da fazenda, cultivando as próprias roças, 

" cujo produto era consumido também pelos funcionários do Orgão. 
A fazenda São Marcos, no final dos anos vinte, não mostrava mais aquela 

decadência que tanto chocou os visitantes do século passado. O SPI conseguiu fa
zer dela um fazenda modelo e, sem ddvida, produtiva (a maior do rio Branco), en
quanto se arrastava nos tribunais a questão sobre a ocupação das terras da fazenda 
por parte da f'rrma Aradjo Ltda. (*) 

(*) Relatório SPI de 1924. 
"Dominado pela febre da usurpação, o referido comerciante valeu-se do pretexto de que esses antigos retiros 
estão __ comprehendidos na área da fazenda 'Flechai', que considera de sua propriedade, quando é sabido que 
ella nada mais representa que um dos mais ricos tractos de terra da fazenda-'São Marcos', que o finado Se
bastião José Diniz, pretendeu usurpar da União, marcando a força com o pomposo nome de 'Fazenda Fle
chai' 
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O que nos importa nesses acontecimentos que envolvem a fazenda flechai 
são dois pontos: 
1) A nova maneira, por parte dos comerciantes, de adquirir terras. O caso da fir
ma Aradjo Ltda, por exemplo, foi o maior. Esta firma de Manaus vendia mercado
rias, a crédito, para os fazendeiros do rio Branco. Em períodos de crise, estes, não 
podendo pagar os débitos contraídos eram obrigados a pagar com as próprias ter
ras (adquiridas legal ou ilegalmente) e com as benfeitorias existentes nelas. 
2) A Araújo Ltda., enquanto ocupava terras da fazenda nacional (com malocas 
indígenas dentro), ocupava também outras áreas, terras indígenas, naturalmente. E 
se a primeira ocupação tinha a administração da fazenda nacional para levar a 
questão aos tribunais, contra a segunda ninguém protestou. 

Isso aconteceu quando, ao mesmo tempo, se reconhecia oficialmente o di
reito dos índios as terras que ocupavam. De fato em 1917 foi aprovada a Lei nQ 941 
do Governo do Estado do Amazonas, que autorizava o governador "a conceder 
como posses imemóraveis havidas por ocupação primária, todas as terras possuí
das actualmente por índios selvagens ou semi-civilizados, para o seu domínio e 
aproveitamento,, (Artigo primeiro). 

A mesma lei ocupou-se, particularmente, dos índios Makuxi e Jaricuna 
(Taurepang). No artigo 5Q afirma: "Ficam desde já reservadas sob o regime da 
presente lei: 
a) para domicílio e aproveitamento dos índios Macuchis e Jaricunas, a região 
compreendida entre os rios Surumu e Cotingo e as serras Mairary e Conopiáepim, 
no município de Boa Vista do Rio Branco." 

Esta delimitação demonstra, amplamente, a validez da nossa análise do ti
po de atuação estatal na fazenda nacional: São Marcos, de fato, não está incluída 
como território indígena, assim como coisa bem pior, não estão incluídas todas 
aquelas terras já ocupadas por brancos. O artigo 7Q afirma: "Desta concessão fi
cam também excluídas todas as terras já concebidas pelo Estado, como as que es
tejam ocupadas e cultivadas por qualquer pessoa nas mesmas tenham residência 
habitual e culturas affectivas. ,, 

Deste modo a Lei 941, se de uma lado reconhecia os direitos dos índios, 
de outro fornecia endoço jurídico às ocupações. 

Como se pode supor, era reconhecido o direito de posse da terra dos ín
dios Makuxi e Taurepang (apesar de ela ser insuficiente), enquanto das terras .dos 
Wapixana nem se falava. Isto porque as terras dos primeiros estavam, nesse tem
po, livres das ocupações dos brancos, enquanto as dos Wapixana estavam já com
pletamente ocupadas. Afinal o que interessava era a defesa e o reconhecimento ju
rídico da ocupação branca já realizada. As terras restantes, por enquanto, pode
riam ficar com os índios. 

Se de um lado a Lei de 1917 nada mudou, substancialmente, na atividade 
dos fazendeiros com relação aos índios, de outro, o órgão protetor sentia-se obri
gado a fazer algo por eles, certamente não aplicando a lei mencionada mas, ao 
menos, oferecendo uma certa assistência a esses povos. 

Nesse sentido deve ser considerada a transtormação, em 1922, da delega
cia de Boa Vista, que aí funcionava desde 1916, em Entreposto Indígena. Das ra
zões apresentadas para tal transformação, pode-se deduzir a atitude do agente do 
SPI local: "Tive em vista, assim procedendo, melhorar a esfera da ação deste ser
viço por toda a zona daquele município, onde os índios eram alvo de permanentes 
perseguições promovidas por fazendeiros inescrupulosos que os escravizam a seus 
serviços sem compensar-lhes a atividade". (Relatório SPI, 1931). 
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Assistimos, assim, a um intenso ndmero de denl1ncias que, porém, segundo 
nossa interpretação, referem-se mais à esfera dos delitos "comuns,, que à grande 
exploração das fazendas. Em 1924, por exemplo, foi denunciada uma mulher 
branca que matou, a facadas, uma índia que trabalhava para ela (Relatório SPI, 
1924). 

Com a Lei 497 os índios Makuxi mereceram, novamente, a atenção do 
SPI. O primeiro problema a ser enfrentado foi o da língua: os Makuxi não falavam 
português e não ensinavam facilmente a própria língua. O responsável pelo SPI 
local começou a aprender esta língua com uns poucos Makuxi que trabalhavam em 
São Marcos, chegando a formar um pequeno dicionário Makuxi-português ( 125 
palavras anexas ao relatório anual de 1924 ). 

Este envolvimento do SPI com os Makuxi, além da contratação de empre
gados para trabalhar na fazenda São Marcos, levou à abertura de escolas indígenas 
e de um sanatório na área. O sanatório, aberto em 1921, ficava a dois dias a ca
valo da fazenda São Marcos, à margem esquerda do rio Cotingo; nele trabalhavam 
um encarregado e um auxiliar. 

Foram também construídos um casarão e dois barracos com a finalidade 
de atender os Makuxi daquela área, mas tomou-se um posto de atendimento aos 
índios de todo a Amazônia. Em 1927, por exemplo, havia 15 índios internados, 
dos quais só um era Makuxi, sendo os outros pertencentes aos seguintes povos: 7 
Tupi, 2 Jaricuna, 1 Wapixana, 1 Paaca Nova, l Caripuna, l Carumbiara, 2 Capi
Kiri-Uaté. 

A outra atividade do SPI, a implantação das escolas, segue o exemplo da 
primeira fundada em São Marcos. 

Para os administradores da fazenda São Marcos, os índios dividiam-se em 
selvagens e civilizados. Entre estes dois grupos estariam os "semi-civilizados" e 
era no meio destes que achavam necessário implantar as escolas. O relatório de 
1924 afirmava, de fato: "muito necessária se toma a criação de escolas primeiras 
nas zonas habitadas pelos silvícolas que se vão adaptando nos costumes da civi
lização." O fim é disseminar a instrução entre as inúmeras tribos semi-civilizadas 
que povoam o interior "para torná-los dteis ao engrandecin1ento da Pátria e ao 
bem da família." (Idem) 

Assim a partir da escola de São Marcos, foram criadas, em 1924, outras 
quatro escolas primárias, com uma média de 25 alunos em cada uma delas. A cria
ção destas escolas deve ser encarada também, como ação concorrente e alternativa 
à ação dos beneditinos. 

Como já vimos, entre os administradores de São Marcos e os políticos lo
cais não existiam boas relações. Com a chegada dos beneditinos, em 1909, criou
se um novo polo de conflito. Os Padres não se entenderam com os políticos, e 
particularmente com a família Brasil. Em 191 O, o conflito acirrou-se, ocorrendo 
disparos de tiros contra a casa dos Padres e alguns deles foram até espancados. Os 
beneditinos tiveram que fugir, refugiando-se numa casa que possuíam ao sul de 
Boa Vista, num local chamado Serra Grande, margem esquerda do rio Branco. 

Na década de vinte voltaram para Boa Vista mas as relaçõs não melhora
ram. Além disso, também o SPI local passava a ver os Padres como concorrentes. 
Esta concorrência refere-se, sobretudo, às escolas e aos internatos. O ataque aos 
beneditinos foi duplo: diretamente, utilizando a opinião pública de Boa Vista e, 
indiretamente, transformando o sanatório Gal. Rondon em internato feminino. 

Assim o inspetor do SPI justificou a sua ação: 
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"A inspetoria tem como resolvido transformar o sanatóri0 General Rondon 
num instituto para menores indígenas... Essa medida se impõe mesmo porque a 
Prelazia de Rio Branco, dispondo de vultosos auxílios oficiais, tem na cidade de 
Boa Vista, um educandário para meninas, que nada mais é do que uma casa de es
cravização de menores, que são obrigadas a serviços mortificantes, pesadíssimos, 
em pleno sol, horas a fio, como assim tem assistido a população da cidade citada". 
(Relatório SPI, 1927). O inspetor protestou oficialmente, escrevendo uma carta ao 
prelado. 

Naquele mesmo ano o General Rondon chegou na região do rio Branco. 
A reação deste perante a relação existente entre índios e brancos foi bastante dura. 
"Que diferença - afinna Rondon - entre os ingleses da Guiana e os brasileiros da 
fronte ira. Aqueles procuram atrair para o seu território todos os índios da região; 
estes escorraçam os seus patrícios obrigando-os a expatriarem-se ... Coisa interes
sante: esses índios tem pecha de ladrões no Brasil e passam para a Guiana, onde 
são bem recebidos pelos ingleses, que os consideram homens de bem" (Rondon, 
1955:09). 

Rondon visitou a região e e ncontrou-se com representantes dos povos 
Makuxi, Taurepang, Wapixana. Ainda hoje, muitos velhos lembram do general e 
das cargas que aj udaram a transportar. O General visitou também o sanatório, 
aconselhando a sua transferência para um lugar mais sadio. 

A partir dessa visita, estranhamente, as atividades do SPI começaram a 
diminuir e até a parar. O projeto de transformação do sanatório em internato femi
nino não se realizou por causa de problemas económicos e de escândalos do tipo 
do que ocorreu em 1928, quando o próprio SPI abre um inquerito para apurar a 
responsabilidade relativa às denúncias de violê ncias e de se ter "detlorado as ín
dias asyladas joaby e lhorahi" (Relatório SPI, 1928). 

Em 1931 o SPI tinha contatado as seguintes tribos Wapixana, Makuxi, 
Taurepang, Ingaricó, Shiriana, estes últimos já quase extintos. Mas as suas ativi
dades iam se reduzindo cada ano mais. Em 1940, por exemplo, achava-se impos
sibilitado de dar assistência médica aos índios por falta de remédios. 

O ano de 1940 foi um ano de crises para os povos indígenas da região. 
Faltava até farinha de mandioca, por causa da seca, e as mortes se multiplicavam. 
Ao mesmo tempo começou a invasão do norte do território por parte de garimpei
ros e fazendeiros. A notícia da abundância de ouro e diamantes atraiu aventureiros 
de várias partes do país. A maior parte do trabalho manual, sobretudo carregar 
mercadorias a partir do centro de Surumu, era feito por índios. 

O serviço local do SPI, praticamente, já não existia seja por falta de f un
dos, seja por falta de interese e também pela conivência com os fazendeiros locais. 
Assim, quando foi tratada a questão dos limites com a Guiana Inglesa, o SPI esta
va completamente ausente, limitando-se a aconselhar o envio de colonos às fron
teiras. Isto é grave, considerando que a área em questão estava ocupada por índios 
Makuxi e Wapixana. 

II - Exploradores e projetos de transformação econômica 

Enquanto, vagorosamente, aumentava a pecuária nas regiões ao redor de 
Boa Vista, a partir do início deste século, uma intensa atividade de viagens desen
volveu-se com destino a rio Branco. 

Se no século XIX os visitantes, oficiais ou não, ocupavam-se da questão 
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dos limites, neste século os interesses passaram a ser outros. Citamos, primeira
mente, aqueles viajantes com interesses purarnente científico: em 1908, o botânico 
alemão Ernesto Ule; em 1911, o etnólogo alemão Theodor Koch-Grünberg; en1 
1913, o geógrafo Farabee. 

Mas, desde as primeiras décadas de 1900, os objetivos dos viajantes já 
eram distintos. Em 1912 o botânico J.G. Kuhlmann e o geógrafo J.D. Hasmann, 
chegaram ao rio Branco com a intenção de prorr1over a exploração da borracha. 
Ambos faziam parte de uma comissão do Serviço de Defesa da Borracha, do Mi
nistério da Agricultura, a qual tinha sido confiada à administração da fazenda na
cional São Marcos. No entanto, espalhava-se a notícia de que, nas regiões do rio 
Branco, havia ricas jazidas de minérios. Assim, a partir dos anos vinte, os visi
tantes "cie ntistas" foram, em sua maioria, geólogos. 

O início foi dado pela expedição Rice. Hamilton Rice era um milionário 
norte-americano, membro da American Geographical Society que já havia feito 
várias explorações na América do S ul. A expedição não poupou investimentos, 
como escreve, em 1929, Inácio de Oliveira: "Para conseguir o objetivo desta ex
pedição o Dr. Rice organizou-a com um copioso material, constando de embarca
ções, um hydro-avião, diversos apare lhos de rádio-te legraphia, barracas, armas e 
munições. Entre estes materiais despertavam a atenção o hydro-aviação Eleonor III e 
os aparelhos de rádio-telegraphia." (Inácio de Oliveira, 1929:28). 

Olhando porém, as especialidades profissionais dos outros participantes 
da expedição, pode-se perceber quão pouco era o interesse etnológico. Da expedi
ção faziam parte um geológo e um fotógrafo responsável pela parte científica; dois 
aviadores, dois mecânicos, um rádio-telegrafista e um médico, responsáveis pela 
manutenção da expedição. Da mesma também fez parte um topógrafo para regis
trá-la em mapas. Assim, a expedição possuía dois especialistas em solos, o geólo
go e o topógrafo, o que permitia uma pesquisa de minérios. 

De fatQ, os fins de Rice tomaram-se claros quando voltou para Nova 
York, depois de dois anos de pesquisa no rio Branco. Lá Rice formou um "sindi
cato" com a finalidade de explorar as riquezas minerais existe ntes no rio Branco. 
Escreve A. Ferreira: "Rice apresentou ao governador do Amazonas, Sr. Rêgo 
Monteiro, uma proposta na seguinte base : o sindicato, formado por norte-america
nos, obrigava-se a construir uma estrada de ferro que ligasse Manaus a Boa Vista 
e e ncampava toda a dívida do Estado, em troca do direito à exploração do solo e 
subsolo, numa faixa de dez quilômetros para cada lado da estrada, durante ses
senta anos". (Ferreira, 1969:54). A proposta não foi aceita, mas é interessante res
saltar o estilo norte-americano já be1n desenvolvido desde então. 

No re latório da expedição os índios são citados ou como provocadores de 
acidentes durante a viagem ("Xirianas brabos", por exemplo) ou como carregado
res (Makuxi, etc.). No restante, Rice tentou demonstrar que os índios do rio Bran
co estavam prestes a ser integrados à soc iedade brasileira. Observou que (uma 
parte dos índios) " ... podem ser tidos como civilizados, usam roupas, vivem em 
pequenas comunidades rurais, ocupando-se em trabalhos pastoris ... " (Rice, 
1949:46), numa palavra, eram camponeses. 

A partir da expedição Rice, apareceu duas te ndências : de um lado, consi
derar os índios como integrados ou prestes a sê-lo; de outro, tentar a transforma
ção da economia local de pecuária em extrativista. 

O governo brasileiro encarregou-se diretamente da realização deste pro
jeto. Em 1929 o geólogo Ave lino I de Oliveira realizou uma viagem de estudos na 
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região, mas vários problemas, sobretudo de locomoção, impediram a realização do 
projeto. ,!\. mítica estrada Manaus - Boa Vista, já projetada pelo engenheiro Hoog 
em 1881, só será construída nos anos setenta e não de ferro, como previa o projeto 
Rice. 

Nos anos cinqüenta, todavia, dada a necessidade de minérios para o Bra
sil, os geólogos voltaram ao rio Branco. Antonio Guerra em 1954, A.0.F. de Bar
ros em 1955, Otávio Barbosa, consultor de uma finna particular de mineração, em 
1956. No mesmo ano chegou o Dr. Andrade Ramos do Departamento Brasileiro 
de Produção Mineral e , em 1957, J. Ruellan do INPA - Instituto Nacional de Pes
quisa da Amazônia - de Manaus. 

Enfim, nos anos setenta, é a vez do projeto RADAM, com suas desco
bertas de cassiterita e molibdênio em Roraima. Mas os problemas de transporte e a 
presença destes minérios em outros lugares de acesso mais fácil, tomavam, por 
enquanto, impossível a exploração em larga escala. 

Continuaram, porém, as atividades de extração em vários garimpas, a 
maioria deles em área indígena, com previsíveis conseqüências, das quais falare
mos posteriormente. 
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-
INTEGRAÇAO NACIONAL 

O fracasso dos projetos minerais acabou confirmando a hipótese de ocu
pação que Lobo D' Almada tinha elaborado em 1787. 

Nos anos quarenta a ocupação das fazendas estendeu-se para o norte, na 
área dos índios Makuxi e Taurepang. As primeiras fazendas a invadir o norte do 
territ6rio, na verdade, foram fundadas nos anos vinte. A fazenda Hamburgo, por 
exemplo, que pertencia ao Sr. Homero Cruz, foi instalada em 1925 e é do mesmo 
ano a instalação da fazendaRendençãodo Sr. Elias Madeira, nos rios Surumú e 
Miang. A inexistência de estradas refreou a continuação da ocupação. 

Com a instituição do Territ6rio Federal do Rio Branco, em 1943, a cria
ção de gado expandiu-se por todo o lavrado e pela região das serras do rio Branco. 
Tratava-se de pecuária extensiva, com tendência ao latifúndio (Diniz, 
1972:37-38), cuja mão-de-obra era totalmente indígena. 

A proveniência destes fazendeiros é dupla: descendentes dos primeiros 
colonizadores e dos novos colonos provenientes do Amazonas, Pctrá .e~ sobretudo, 
do nordeste do· país. . 

Deve-se sublinhar, também, uma particular maneira de criação de noYas 
fazendas: os vaqueiros brancos, que conseguiam ganhar um pouco de gado, ocupa
vam novas terras indígenas e tomavam-se pequenos fazendeiros. Este processo, 

. porém, acabou devido a determinações das famílias de grandes fazendeiros, que 
viam no fenômeno uma concorrência incômoda. 

Nos anos cinqüenta, todavia, a pecuária, como também o garimpo, estava 
em crise. Mesmo o incremento populacional dos brancos se mantém baixo. Em 
1940 a população branca e mestiça era de 12.130 pessoas, que passou a ser, em 
1960, de 29.489 pessoas, incluindo os novos imigrantes. 

Nestes anos a fazenda São Marcos continuou a decair, mesmo sofrendo 
inovações. Em 1968 , uma vez extinto o SPI, passou a ser administrada pela 
FUNAI. 

No mesmo ano foi emitido o decreto de redemarcação da São Marcos: de 
Fazenda Nacional tomou-se "Colônia Agrícola". Reconhecia-se, oficialmente, a 
presença de índios na área, mas, por outro lado, a denominação "Colônia Agríco-, 
la" ratifica juridicamente a invasão da área: pelo Estatuto do lndio, numa colônia 
agrícola podem "conviver" indígenas e brancos (posseiros e fazendeiros). 
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Em geral a situação dos índios continuou piorando. Das duas dezenas de 
povos presentes na região do rio Branco na época da conquista portuguesa, só 
quatro sobreviveram enquanto povos: Makuxi, Taure pang, Ingaricó e Wapixana 
(ver quadro n~ 4 ). O restante desaparece u, quer po r dizimação (os Paravilhana, 
por exemplo) , quer absorvidos por um dos quatro povos re manescentes. Alguns 
Saparás , po r exemplo, foram encontrados por Theodor Koch-Grünberg convivendo 
com os Makuxi. 

Devido ao tratamento recebido dos brasileiros , os índios tendiam, nesses 
anos , a emigrar rumo à Guiana. Porém com a revolução naquele país e a saída dos 
ingleses ( 1968), a situação nas áreas indígenas guianenses (reg ião do Essequibo) 
piorou considerave lmente e, assim, o processo migratório se inverteu. São os ín
dios Makuxi e Wapixana da Guiana, falantes também da língua inglesa, que vêm 
para o Brasil. 

Na mesrna época ( 1973), foi inagurada a estrada Manaus-Boa Vista-Ve
nezuela, que corta o território dos índios Waimiri-Atroarí, construída com o em
prego de mão-de-obra indígena (Makuxi e Wapixana). A realização do sonho de 
Rice produz as primeiras transformações na economia do território, que agora tem 
condições de proje tar, realisticamente, a sua integração na economia nacional. 
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, 
INDIGENAS DO NORDESTE 

DE RORAIMA 

No curso dos acontecimentos históricos que tentamos reconstruir, vimos 
que muitos povos indígenas foram destruídos, outros absorvidos, outros se extin
guiram. 

O quadro que apresentamos reconstrói numa única visão todo este proces-
so. 

As referências foram retiradas de obras de exploradores e etnólogos que 
visitaram o território desde 1700. Os limites destas fontes são relativos ao tipo de 
interesse que aqueles exploradores (e conquistadores) tinham sobre as "novas ter
ras". 

Por outro' lado, sendo pouco o conhecimento alcançado, as informações são 
contraditórias ~' não raramente, um mesmo povo é chamado de maneiras diferentes, 
dependendo da fonte de informação indígena. Alguns nomes referem-se a povos, 
quando na realidade tratava-se de sub-grupos de um mesmo povo (lriang, por 
exemplo). Nestes casos, preferimos manter a referência a tais nomes e indicar, se
cundariamente, a qual povo pertence. 

Num primeiro momento, as fontes tinham sido divididas anualmente. Em 
seguida, decidiu-se periodizá-las diferentemente (cada 25 anos) para permitir uma 
visão global do quadro. 

Quando possível, foi indicada a absorção de um povo por outro, ou a sua 
extinção. 

Desta maneira, o quadro apresenta o processo através do qual, dos 25 po
vos citados, desde 1700 até hoje, só 4 sobrevivem. 

Por fim, os números ao lado de cada citação de povo remetem às referên
cias bibliográficas citadas ao fim do quadro. 
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ESQUEM A R EPR ESENTAT IVO DA FORM AÇÃO HISTÓRICA UOS POVOS INOiGENAS NO NOR1)8;TE UE KORAJMA ( 1800 • 1983) 

ATÉ 1750 175 1-1775 1776- 1800 1801 - 1825 1826-1850 1851- 1875 1876- 1900 1901 - 1925 1926· 1950 195 1- 1975 1 9~3 

l\.1acuxi Macuxi M~cuxis Macuxi Macuxi ~1ocuxi M:1cuxi Macux i Macuxi f\1:.cuxi 
( l.2) (3) (3.6.7.9) (4.14. 15) (17. 19.21.23) (4.9. 18.28.30) (4.1 2.3 1.33.34.41) (25.27 .29.52.44 .45.65) (4(1.47) 

E liang 
(26.27.39) 

Mono 11ó ~1ono11ó 
(22) (26) 

~ A:.pcrani: 
(26) 

Kcscru1ná 
(26) 

-
Sapacá Saparás Sapará Sapará S:ipará E .iin1os 
(4 .5.6) (7.8.9) (1 4.15) (52) (4.22) (26.5 1) 

Pwucolos Purucotos f>urucoto Purucoto Purucoto Purucotos Puruco10 Ex1in1os 
(5) (8.9.11) (12) (14.15) (23) (4.9. 24) (1.22) (26.51) 

Paraguiana Par4vi lhana ParavilhMa Paraviana Paravailhanas Paravilhan.a. Para vilhana Ex1on1os 
(4.5. 12) (4.7.8.9.10) (39) (4.7.15) (17 .19) (30) (4.22 .3 1) (42) 

'faulipang 
(22.37 .41) 

·raurc.:pang 
(25.26.44) 

l'aurcp~1 llj; 
(46.47) 

( '~ Ili íL' I l;1 U!! 

Jaricunas Arecuna Arec\1na Jaricuna Arccuna 
( 14.15) (1 8.21.36) (37.41) (44) (44) 

Kao1arakoto Kamara~o10 
(4.37) (44) 

Sercngong Scrcngong l :x11nto) 
(22) (26.44) ( 12) 

Quico1os Quiuaos E>.lÍOlO) 

(5) (14) 

Barinogoto l\rinas Arinagoto Arinagolo Ari nngoto 
(5) (ti. I 1) (14. 15) ( U\) (4) 

Teweya Tcwcya l ~x ti ntos 
(50) (22) 

Caribes Caribes Car1bes Canna (cmig) 
(39) (8) (30) (53J 

Waiumaras Waiumara Waiumara Wafomara Wa iumara Ex1inl0$ 
(7.8) (14.15) (19) (9) (4.22) (26.51) 

Pauxana Pauxanas Pauxana Pauxana Pnuxnna Ex tintos 
(7.8) (14) (19) (4.9) ( 1.22.34) (42.43) 

Maracana M rtracann Maracana l.ix t1nto~ 
(9) (1.4) (4) (46) 

lngarico 
( 18) 

lngarico 
(22.37) 

lnga.rico 
(25.26.39.44.5 1) 

Jn~~u-ico 
(46.47) 

111!-=a!IC·O 

Tapicnris T apicaris Ex1in10. 
(7 .8) (14) 

Ma1isana Utxana 4-Japidiana Wapixana Wap1xana Wap1xnna Wopixana \Vap1xan<1 \\l~1ri;tt:,.in;1 
(5.6) (7 .. 10.48) •'(4.14.15) (18.21) (9.18.38) (4.22.41.49) (46.47) 

A torai A1orai Atorai Aloraiu A1orai A1orni 
( 13) (4.7.8) (14.15) (9. 18) (4) (26) 

Maopiti yana Maopitiyana Maopi1iyan Maopiliyan M:1opi1iyan 
(14.1 5) (18) (9. 18) (49) (27.40) 

Amaribá Amaribá Amaribá Amaribá.s 1\nl:itibá 
(4.7.8) ( 14.15) (19) ( 18) (4) 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



Diocese -lndia 

Diocese - fndio 

Diocese - Crianças 
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Diocese - Rio da Mata 

CIDR - Crianças 

C!DR - Artesanato dos Índios 
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C/DR - Roça de f ndio 

C!DR - Jovem fndia 

C/DR - Jovens Índias 
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CIDR -Tarefas de Casa 

CIDR - Paisagens nas Áreas Indígenas 
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MACUXI 

1 - Denominação, Nome e Língua 

Se for perguntado a um Makuxi: "Quem é você"?, nonnalmente res
ponderá: "Pemonkon uuri". O tenno "Pemonk~n " representaria , assim, a autode
nominação deste povo: "Eu sou gente." Mas, por razões históricas, este tenno não 
é empregado para se identificarem como povo, preferindo denominarem-se "Ma
kuxi". Esta palavra é de origem e significado desconhecidos, mas é a mais empre
gada. 

Além deste termo geral, os Makuxi utilizam mais duas denominações para 
definir partes do mesmo povo. Trata-se de denominações de origem geográfica: 
"vi'rikó" - gente da serra - e "Romoko" - gente do lavrado. 

Lingüisticamente, os Makuxi das várias regiões falam uma mesma língua, 
da família Karib, completamente inteligível entre todos eles. Existem, em todo o 
caso, algumas diferenças lingüísticas, de região para região, identificadas pelos 
próprios Makuxi: Monoiko, Aasepang, Iriang, Kiseruma. Koch-Grünberg acres
centa também os Kono' loco (Koch-Grünberg, 1928, Yol. IV:3) e o Pe. Al
cuino Meyer cita os Pezak'ko (Meyer, 1951; 68), mas não encontramos memória ,, 
destas últimas subdivisões. E quase impossível, hoje, identificar geograficamente 
a área à qual se referem estas denominações, a não ser os Monoiko, que são una
nimemente identificados na região da maloca do Contão. 

Num caso a nominação é especificamente lingüistica: os Aasepang seriam 
aqueles que para dizer "Vamos", dizem "Aasenikon", enquanto os outros dizem 
"Eirinikon". Estas denominações podem ser consideradas como subgrupos lin
güísticos mas, ao que parece, nunca funcionam como tais e hoje tendem a desapa
recer dividido a um crescente processo de homogenização da língua. 

A partir destas observações, constatamos a inconsistência de considerar 
estes subgrupos linguísticos como povos autônomos (ver quadro n2 3), fato ocor
rido no início do século passado. Não se trata de povos absorvidos pelos Makuxi, 
mas subdivisões deste povo, hoje quase completamente desaparecidos. 

Nos anos cinqüenta, a língua Makuxi começou a sofrer uma série de ata
ques por parte da sociedade envolvente. Passou a ser chamada de ''gíria", termo 
cuja acepção estava carregada de significação negativa. "Falar 'gíria' não presta" 
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pode ser considerado o slogan deste ataque que e nvolveu o governo local, através 
da Secretaria de Educação, a Igreja é tarnbém o órgão de assistência aos índios. Nas 
malocas do lavrado, de modo particular, a língua Makuxi entrou em crise, en
quanto nas da serra, te ndo menos contato com os brancos, foi conseguido manter 
intacto o seu uso. 

Hoje, todavia, assistimos um processo de recuperação lingüística, fruto 
das lutas que este povo está travando para ver reconhecido o próprio direito de 
existir como tal. 

Enfim, é digno de nota o que acontece nas maJocas perto do limite com a 
Guiana. Os Makuxi do lado brasileiro falam também português, enquanto os do 
lado guianense falam também inglês. A necessid_ade de comunicarem-se, sendo a 
fronteira Brasil-Guiana inexistente para e les, faz com que mante nham mais que em 
outros lugares, a língua indígena: O Makuxi corno "Língua franca". 

II - Origem na área 

Todas · as tentativa? de reconstrução do passado dos Makuxi revelam um 
fato comum: ·migraram da bacia do Orinoco, em etapas progressivas, até se fixa
rem, definitivamente, nas regiões ao norte do rio Branco. Im Thum os considera 
imigrantes das ilhas Caribes (lm Thurn, 1883: 173-174), enquanto Iris Myers os 
identifica com os laios, citados por Releigh, ou com os Muchiqueriens, reportados 
por D' Abbenville em seu mapa de 1654 (D' Abbenville, 1654). 

Seja qual for a origem longíqua deste povo, o dado certo é que, e1n con
flitos com os espanhóis e e nvolvidos nas guerras caribes, os Makuxi deslocaram
se para as regiões entre os rios Branco e Rupununi na metade do século XVI. Para 
isso tiveram que expulsar outros povos, entre os quais, por exemplo, os Wapixana, 
que hoje ocupam áreas no médio rio Branco. 

A grande migração, como já vimos, não envolveu só os Makuxi, mas é a 
migração deste povo Karib que marca a história indígena destas regiões. Os Tau
repang, por exemplo, fizeram parte, sem dúvi,da, desta migração· e, só num segun
do momento, separaram-se dos Makuxi, se aut<?-identiffcando como .povo. Este 
processo deu-se bastante tarde· pois, até hoje, os dois povos compartilham a mes
ma cultura (mitos , estrutura social, etc .), ficando a identidade de cada um marcada 
pela língua que, através dos séculos, sofreu algumas variações. 

Como conseqüê ncia da conquista portuguesa alguns povos, presentes na 
região naquela época, desapareceram, e nquanto outros foram absorvidos pelos 
Makuxi. Os· Purucotó, por exemplo, foram completamente absorvidos, tanto que 
Barbosa Rodrigues (1885: 135-145) chegou a considerá-los ancestrais dos Maku
xi. Outro povo absorvido foi os Paravilhana, que marcaram a história e a cultura 
dos M'akuxi. Na batalha da Praia do sangue os Paravilhana enfrentaram os portu
gueses e foram derrotados. Também aqueles que conseguiram fugir foram, poste
rionnente, presos, mortos ou deportados como escravos. 

Mas nem todos os Paravilhana acabaram assim. Alguns grupos que mora
vam longe da área do conflito não participaram das batalhas e, não tendo possibi
Jidade de sobreviver como povo, integraram-se aos Makuxi. Assim, parte da cultu
ra Paravilhana passou a ser patrimônio também dos Makuxi. Por exemplo, os pa
nelões funerários que ainda hoje se encontram no Território são assumidos pelos 
Makuxi como dos próprios antepassados, sem que estes tivessem o costume de 
entemar os mortos em urnas de pedra, hábito, em verdade, dos Paravilhana (Ribei
ro de Sampaio, in Nova da Costa, 1949: 203). 
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Ili - Localização e distribuição populacional 

O povo Makuxi vive atualmente nas áreas de lavrado e serras do nordeste 
do Território Federal de Roraima e na região noroeste da Guiana (ex-Inglesa) que 
faz fronteira com o Brasil. 

São cerca de 18 mil pessoas em contato permanente com a sociedade re
gional brasileira e guianense. Este contato; devido à localização geográfica, é 
mais amplo na região de lavrado e diminui na de serras. O mesmo acontece na 
Guiana, onde a mata geral e a inexistência de comunicação com a capital, Geor
getown, isola, parcialmente, estes índios. 

Os Makuxi vivem hoje em aldeias formadas de casas unifamiliares, locali
zadas geralmente perto de rios ou igarapés. Não existem, pelo menos no Brasil, 
malocas deste povo no meio da mata. 

O número das malocas Makuxi existentes em Roraima é de 96 (ver quadro 
n2 4). A estas é· necessário acrescentar um número impreciso de pequnos aldea
mentos, unifamiliares, com poucos contatos com as comunidades maiores. Na 
Guiana parece haver entre 30 e 40 malocas Makuxi, das quais identificamos 26. 

A população da's 96 malocas Makuxi çlas quais· temos· dados recentes (ja-· . , 
neiro 1983), é de 11.598. indi_vfdups . . Se a estes M~uxi acrescentamos os da 
Guiana que, segundo nos informou o Pe . Patrick Connors, jesuíta que há anos tra
balha na região·, são mais de 5 mil e consideramos aqueles espalhados em casas 
familiares (cerca de mil indivíduos) podemos concluir que o total atual da .popula
ção Makuxi é de cerca de 18 mil pessoas. Ficam excluídos desse número os. Ma
kuxi destribalizados que moram permanentemente em Boa Vista, dos quais não 
temos dados precisos. 

Este número, se for confrontado com aqueles fornecidos nos últimos anos. 
por pesquisadores ou pelo governo, pode parecer exagerado, se não completa
mente falso. Como se pode ver no quadro n2 5, parece que os Makuxi mantiveram 
uma população fixada entre 3 e 4 mil, corp uma queda para 1294 em 1932 (dado 
fornecido pela Comissão de Limites). 

Se, para o passado conseguimos uma explicação pela imprecisão dos da
dos, devido à falta de comunicação, dificuldades de locomoção, etc., não se en
tende o número de 3 mil Makuxi fornecido por Diniz ( 1972:49) e ainda menos os 
3.100 de Migliazza ( 1978:8). 

Caso a diferença entre os nossos dados e aqueles citados fosse mínima, 
não teria sentido esta comparação, mas aqui trata-se de algo como 8 mil Makuxi 
que não foram considerados e , por outro lado, a taxa do crescimento populacional 
não parece ter sido tão alta para permitir, em nove anos, um aumento a tais pro
porções. 

As 96 malocas existentes no Brasil distribuem-se entre serras e lavrados, 
numa proporção de 3 para 2, enquanto na Guiana concentram-se na área atraves
sada pelo rio Rupununi. 

IV - Modo de vida 

Os Makuxi vivem em aldeias formadas de casas unifamiliares. O antigo 
costume de viver numa única maloca plurifamiliar está, hoje, completamente per
dido e o termo "maloca" é usado para identificar a aldeia. Sobrevivem formas de 
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convivência plurifamilar em tempo de festas ou, por períodos maiores, na ocasião 
do casamento dos filhos. Então, em geral, é o esposo que vai morar na casa do so
gro, para quem trabalha por um período de tempo que varia ,de seis meses a um 
ano (matrilocalidade). 

Passado este período, o novo casal irá morar numa casa própria e o ho
mem cultivará sua própria roça. Gerahnente a nova moradia é na maloca da espo
sa, mesmo que não sejam poucos os casos de ir 1norar na do esposo, pois a ten
dência geral dos homens Makuxi é a de procurar esposa numa maloca diferente da 
própria (exogamia). Nos úitimos anos porém, este costu1ne entrou em desuso e, 
por isso, é possível encontrar casamentos entre pessoas da mesma maloca, até en
tre "parentes", considerados, no passado, como sendo da mesma fami1ia. 

As malocas têm uma população média de cem pessoas, com exceção de 
algumas que, por razões histórico-geográficas, chegam a ter até trezentas ou qua
trocentas pessoas. 

A esse tipo de vivência em grupo precisa-se acrescentar, também, apre-
sença, na área Makuxi, de famílias isoladas, que constituem unidades sociais qua
se auto-suficientes. 

As malocas Makuxi raramente têm casas concentradas num único local. 
Geralmente são formadas por um núcleo central de 8 a 1 O casas ao redor das 
quais, à distância variável, situam-se as outras, normalmente perto das roças, onde ,.. 
é possível criar os próprios animais sem atrapalhar os vizinhos. E normal uma mé-
dia de 18 a 20 casas por maloca. 

As relações entre as famílias tendem a seguir a teia do parentesco, permi
tindo-nos perceber os últimos resíduos de uma antiga estrutura social em clãs. 

Cada maloca tem hoje um tuxaua, que organiza a vida da maloca e a re
presenta nas relações oficiais com as outras malocas e com os brancos. Antiga-. 
mente, dizem os velhos Makuxi, não havia os tuxauas, sendo o homem mais idoso 
que mandava em cada grande família. Parece também que, raramente, os Makuxi 
tiveram tuxauas gerais. Lobo D' Almada encontrou cinco chefes, mas, da descrição 
que fez dos encontros, parecem mais chefes de clãs familiares (Lobo O' Almada, in 
Nova da Costa, 1949: 178). , 

E com a chegada dos brancos e com a conseqüente entrada em crise do 
controle ciânico que a sociedade makuxi sente a necessidade de ter um chefe em 
cada maloca. 

Alguns velhos makuxi contam que foram os padres da Guiana que criaram 
o cargo tuxaua. Outros dize1n que foi o Gal. Rondou que nomeou os primeiros tu
xauas, dando alguns deles uma farda militar e uma trombeta. Hoje o tuxaua é 
normalmente eleito pela comunidade, mas são raras as eleições influenciadas pela 
FUNAI ou pelas igrejas. 

As características do tuxaua são, principalmente duas: "saber falar" e ter 
um certo prestígio na comunidade. Na realidade também outros fatores interagem 
na escolha: o número de parentes diretos que moram na maloca, por exemplo, ou o 
pertencer à família do velho tuxaua. Diniz cita o caso da maloca do Limão, onde 
"um tuxaua que faleceu foi substituído pelo seu filho mais velho, este foi, por sua 
vez, substituído pelo seu filho mais velho, este pelo seu irmão, o qual, ao falecer, 
teve o posto ocupado pelo filho de seu irmão classificatório, ou seja, filho do filho 
do irmão de seu pai" (Diniz, 1972:94-95) . 

. Esse exemplo não deve levar a concluir que esse cargo seja unicamente 
hereditário. Poderíamos afirmar que assim acontece quando são preenchidas as ou-
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tras características necessárias para assumir o cargo. Em todo caso, nos parece 
melhor falar de "famílias de tuxauas" do que de cargo hereditário. O exemplo que 
apresentamos a seguir une as duas características evidenciadas. 

Até o começo de 1983 os tuxauas das malocas de Gavião, Pacu e San~ 
Maria eram três irmãos. Os dois tuxauas da maloca Flecha são primos dos três 
primeiros. O pai destes últimos não era tuxaua, nem foram tuxauas os tios deles, 
matemos ou paternos. Dois deles (do Gavião e Santa Maria) sucederam ao sogro 
no cargo de tuxaua. Como pode-se ver, estas duas características juntam-se, além 
das outras descritas, para realizar as expectativas culturais da maloca Makuxi. 

Além do tuxaua, a comunidade escolhe um ou dois secretários que orga
nizam os trabalhos comunitários e ajudam o tuxaua na condução da maloca (reu
niões, cultos, cantina, criações, etc.). 

Ao lado do tuxaua, outra figura importante é aquela do pajé. Este, utili
zando um complexo universo mitol6gico, consegue desempenhar a dupla função 
de curador e mentor da maloca. 

Com a chegada da medicina dos brancos, junto com novas doenças, a fi
gura do pajé entra em crise. Isto acontece sobretudo nas malocas atendidas pelos 
hospitais de Normandia e Surumu, onde o respeito para com a medicina indígena é 
completamente ausente. 

Pelo serviço prestado, os pajés raramente cobram pagamento. Via der~
gra, recebem presentes (farinha de mandioca, beiju, caxiri, etc), ou ajuda nos tra
balhos de roça (pois geralmente são índios velhos). 

Um elemento novo na vida das malocas Makuxi é a escola. Desde o SPI, 
~la foi pensada pelos brancos como uma das armas a ser usada para integrar o ín
dio à sociedade nacional. As primeiras escolas em malocas Makuxi foram abertas 
na área de São Marcos nos anos de 1920-30. Depois, sucessivamente, nos anos de 
1960-70, a Prelazia de Roraima fundou várias escolinhas nas malocas Makuxi. 
Nos anos setenta o governo do territ6rio de Roraima assumiu toda a rede escolar e 
fundou novas escolas em todas as mal ocas, pagando o professor e f omecendo 
material e merenda escolar. 

Cerca de 60o/o dos professores são índios (Makuxi e Wapixana) f armados, 
em boa parte, no Internato de Surumu e os remanescentes são brancos. Os pro
gramas de estudo são completamente estranhos à cultura Makuxi, sendo os mes
mos que se desenvolvem na cidade. 

No que se refere aos professores indígenas, criou-se uma nova situação 
que modifica a estruturação do poder: eles ganham dinheiro e podem pagar outros 
para trabalhar em suas roças, passando, assim, a estabelecer uma relação econômi
ca de patrão-empregado. Este tipo de relação era completamente desconhecida 
entre os Makuxi, sendo o cultivo da roça desempenhado totalmente por cada fa
rm1ia e, em caso de necessidade, através de trabalho em conjunto, rotativamente. 

A produção destas roças destina-se somente para o próprio consumo (sub
sistência), sendo mínima a produção de excedentes. A mandioca é o produto prin
cipal dos Makuxi. Por isso, todas as famílias tem uma, (ou mais) roça de maniva, 
cultivada ainda de maneira tradicional. Esta dieta é completada por frutos da mata 
ou cultivadas (banana, mamão, melancia, etc), por carne de animais que criam ou 
caçam e, sobretudo, por peixes que pescam nos lagos e rios da região. 

Em muitas malocas realizam-se, em certas épocas do ano, mutirões ou tra
balhos comunitários organizados pelo tuxa.ua. Geralmente o trabalho nas roças 
(brocar, derrubar, queimar, encoivarar e capinar) é feito pelo sistema chamado de 
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ajuri: o dono da roça prepara o caxiri e um pouco de comida; depois convida os 
homens da maloca para trabalharem na sua roça, devolvendo, a seu tempo, a ajuda 
com trabalho na roça dos outros. 

Nestes últimos anos foram também realizados roças comunitárias cujo 
produto é utilizado para financiar atividades comunitárias (cantinas, criação, 
construção de casas, etc.) ou dividido entre os participantes dos trabalhos. 

O nascimento destas atividades comunitárias são um elemento novo na cultu
ra Makuxi e nasceu diretamente da tentativa de eliminar a dependência das fazen
das em comprar as mercadorias que não produzem (sal, querosene, fósforo, ferra
mentas, etc) e para o escoamento dos produtos da roça (milho, feijão, arroz e fari
nha de mandioca). 

Nem todas as malocas têm cantina e, onde existem, têm problema de funcio
namento (fiado, administração, transportes, etc). Nestas cantinas se obtém os pro
dutos através de dinheiro ou através da troca com produtos da roça. Neste último 
caso, o valor é sempre calculado em dinheiro, segundo o preço que os mesmos 
têm na região. 

A circulação de dinheiro dentro das malocas é mínima e as fontes são, ge
ralmente, ou o trabalho assalariado nas fazendas ou o trabalho nos garimpos (so
bretudo na região das serras). 

Quase sempre o responsável pela cantina é o tuxaua ou um filho dele. Deste 
modo, tendencialmente, o poder do tuxaua toma-se mais forte, acrescentando à 
força do prestígio, aquela do dinheiro. 

A produção artesanal dos Makuxi limita-se a satisfazer as necessidades de 
uso interno e, raramente, para trocas com outros parentes, ou para venda. Dos 
produtos tradicionais, redes e panelas de barro são os menos produzidos porque 
foram substituídos pelos similares vendidos pelos brancos. 

Em geral não houve mudanças na divisão sexual dos trabalhos. O homem 
cultiva a roça ajudado, às vezes, pela mulher, à qual é atribuída a tarefa de tratar a 
mandioca, fazer beiju e farinha, cuidar da casa e dos filhos. 

Em relação à diminuição da caça e da pesca, devido à invasão do gado, os 
Makuxi aumentaram as próprias criações de aves, suínos e, ultimamente, também 
de gado. A estas é preciso acrescentar os cavalos que utilizam, normalmente, para 
viajar. Para se ter uma idéia precisa sobre a criação de animais numa típica maloca 
Makuxi reportamos, a seguir, dados relativos à maloca de São Jorge, no rio Suru
mu. Das dezessete famílias que compõem esta maloca, cinco não possuem cria
ções, enquanto as outras conseguem ter um total de 89 cavalos, 82 porcos, 143 
ovinos, 11 picotes, 2 patos, 97 galinhas e 20 cabeças-de-gado. Nesta maloca não 
existem criações que pertençam a toda a comunidade. São propriedades particula
res de cada família. Interessante notar que s6 a família do tuxaua possui quase to
das as variedades citadas, enquanto as outras possuem, sobretudo, cavalos, porcos 
e galinhas. 

Em algumas mal ocas, a Igreja Católica e a FUN AI apoiaram e financiarani 
formas comunitárias de criação de gado. Nestes casos um homem da maloca é no
meado vaqueiro e cuida do gado de toda a comunidade . 

. Este tipo de criação não é aceito pelos fazendeiros, que vêem voltar-se con
tra eles o elemento que utilizaram para ocupar as terras: a criação de gado. Assim, 
a equação "terra sem gado - terra sem dono" não funciona mais e isso os preocu
pa seriamente. 

É necessário, enfim, afirmar que, não obstante relações constantes com os 

50 



brancos, os Makuxi não se integram na sociedade regional. Também nos casos de 
desagregação cultural (malocas do lavrado), onde a língua é falada s6 pelos mais 
idosos, os ritos são os católicos, etc., sobrevive, em geral, uma forte consciência 
de ser Makuxi. Isto também acontece com pessoas destribalizadas que moram na 
cidade, onde é preciso esperar pelo menos a terceira geração (favorecida pelas 
misturas raciais) para ver desaparecer esta auto-identificação. 

V - Tutela e assistência 

Como já vimos no capítulo histórico, a fazenda nacional São Marcos es
tendia-se, em grande parte, em área Makuxi, onde a assistência do SPI era mínima 
ou inexistente. Com a substituição desse órgão pela FUNAI, a situação não mudou 
em nada: a assistência continua precária e, às vezes, prejudicial para os índios. 

Em área Makuxi, atualmente, a FUNAI mantém três Postos Indígenas lo
calizados nas seguintes rnalocas: Vista Alegre (perto da fazenda São marcos), Ra
posa e Boca da Mata; esta última é uma maloca Taurepang-Makuxi, mas o Posto 
atende outras malocas Makuxi da região. Geralmente trabalham nestes Postos um 
chefe, responsável e coordenador de todas as atividades, um motorista, um enfer
meiro e um técnico agrícola. 

Ultimamente, seguindo as novas linhas de trabalho da FUNAI, foram im
plantados projetos econômicos de criação comunitária de gado e roças mecaniza
das, mas estas tiveram pouco sucesso. 

O caso do Posto Indígena da Raposa merece urna análise específica. Pri
meiramente é preciso dizer que a maloca da Raposa desenvolveu, entre os anos de 
1950 e 1970, urna liderança em relação às outras rnalocas Makuxi. Esta liderança, 
favorecida inicialmente pelos padres da Missão Consolata, consolidou-se com a 
atuação do tuxaua Gabriel Viriato Raposo, que era considerado quase como tu-... 
xaua geral dos Makuxi (Rap0so. 1972). Outro dado importante: naqueles anos 
funcionavam, na Raposa, uma das poucas escolas em área indígena e os filhos dos 
tuxauas das malocas da região eram confiados ao tuxaua Gabriel, para que pudes
sem ali estudar. 

A FUN AI tentou usar o tuxaua Gabriel nomeando o seu encarregado. Em 
1972, .com a n1orte do tuxaua Gabriel, tomou-se tuxaua da Raposa e seu primo 
Odalício. No entanto, um irmão do tuxaua Gabriel, Abel ocupava apoiado pelos 
padres, um lugar de destaque na maloca: lecionava na escola, era apre~entado co
mo índio modelo às autoridades durante inaugurações, ou no Dia do Indio, e foi 
levado para Roma como representante dos índios de Roraima no Ano Santo de 
1975. 

Em 1978 é nomeado chefe de posto da FUNAI e, mesmo não lecionando 
mais, é nomeado supervisor das escolas da região. O jogo da FUNAI e do gover
no reproduz aquele dos padres: usar Abel e a maloca da Raposa para obter um 
controle e uma hegemonia sobre os índios Makuxi. 

Mas nesses mesmos anos novas lideranças emergem, não mais ligada à 
mal oca da Raposa e à memória do tuxaua Gabriel. Assim o jogo da FUN AI con
segue funcionar s6 nas malocas localizadas na região da Raposa, onde o controle 
de Abel é total e a influência do governo domina. 

Abel é utilizado pela FUNAI para mostrar, fora de Roraima, uma imagem 
do Makuxi que nada tem a ver com a realidade: mais de uma vez ele foi apresen-
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tado como porta-voz dos Makuxi e até como tuxaua geral em BrasOia, quando a 
sua atuação é severamente criticada pela maioria dos tuxauas Makuxi. 

Deixando de lado, provisoriamente, a atuação do Governo nas malocas, 
analisaremos agora a atuação das Igrejas entre os Makuxi. 

A Igreja Católica tem, na área, três missões: uma na maloca de Maturuca 
e duas em pequenas vilas: Surumu e Normandia. Partindo dessas três missões, os 
padres (2 em Surumu, 1 em Maturuca e 1 em Normandia) desenvolvem atividades 
de desobriga e assistência nas malocas da região. Em Surumu, além da missão, 
funciona um hospital da Diocese de Roraima, que atende índios e brancos, e um 
internato para a formação de jovens Makuxi e W apixana. 

De maneira diferente, mas não menos eficaz, está presente na área Makuxi 
a Igreja Batista Regular (Missão Evangélica da Amazônia - MEV A) que desen
volve um trabalho especificamente religioso, com periódicos atendimentos de saú
de. 

As malocas que se dizem "crentes" são: Pacu, Contão, Araçá, (rio Cotin
go), Manoá, Napoleão, Bananal (serras), Macedônia, Mato Grosso, Maracanã, 
Flecha!, Caracaranã e Gavião. Em todas estas é um índio que atua como pastor, 
renumerado pela Igreja de Boa Vista. 

Também a Assembléia de Deus está presente, de maneira reduzida, tendo 
atuação fixa só' na mal oca de Monte Moriá. 

VI - Situação das terras 

Historicamente, as terras ocupadas pelos Makuxi foram invadidas mais , 
tarde do que as do Wapixana do médio rio Branco. E a partir dos anos cinqüenta 
que acontece a invasão geral destas terras. 

Esta invasão é de dois tipos: no lavrado são os fazendeiros, enquanto nas 
serras são fazendeiros e garimpeiros. No vale do rio Catingo, por exemplo, numa 
área onde estão localizadas 40 malocas Makuxi, há 92 fazendas com mais de 150 
mil cabeças de gado, que ocupam a mesma área das malocas, mais uma dúzia de 
garimpos organizados. 

Não é raro o caso de fazendas localizadas no meio das casas dos índios 
como, por exemplo, na maloca do Gavião, onde a fazenda "Progresso" está loca
lizada bem no centro da aldeia, a quinhentos metros da casa do Tuxaua e do nú
cleo da maloca. 

Como conseqüência disso, as roças são invadidas permanentemente pelo 
gado e pelos porcos do fazendeiro. Além do mais, este sempre favorece alguns ín
dios, em vez de todos, e, assim, consegue dividir a maloca, tendo dentro dela 
quem o defenda. 

A reação contra essas invasões está se desenvolvendo, nestes últimos 
anos, através de denúncias e pedidos à FUNAI. Também através de matança de 
gado e de porcos encontrados nas roças e de demarcação das terras feita pela pró
pria comunidade, expulsando o gado do fazendeiro, como aconteceu nas aldeias 
de Cumaná, Santa Rosa, Curicaca, etc. 

A FUN AI vem sempre prometendo a demarcação das terras indígenas 
mas, até agora, s6 foram demarcadas sete pequenas áreas (entre 1981-82) e ape
nas uma foi delimitada (1983). As áreas demarcadas são as das seguintes malocas: 
Santa Inês, Ouro, Sucuba, Ananás, Cajueiro, Aningá e Araçá, enquanto a delimi-
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tada é a da maloca do Boqueirão. Estas foram demarcadas por haver nelas poucos 
conflitos evidentes mas, mesmo demarcadas, os fazendeiros não saíram e não 
aceitaram, em sua maioria, a indenização, oferecida pela FUNAI pelas benfeito
rias existentes nas suas fazendas. 

Os tuxauas não aceitaram estas pequenas demarcações para cada comuni
dade e tizeram uma proposta diferente: demarcar uma única área que compreenda 
todas as malocas Makuxi, sem fazendas no meio. Esta teria como limites os rios 
Uraricoera e Tacutu ao sul, o rio Maú a leste até as serras do Pacaraima, limítrofes 
com a Venezuela, incluindo, assim, a fazenda São Marcos e as terras dos Ingaric6. 

Como se podia prever, a proposta foi recusada pela FUNAI. Entre as ra
zões da recusa, está o fato das taxauas terem incluído na proposta uma área central 
do territ6rio Makuxi, na qual não há malocas, a saber as Serras do Maruai. 

A presença desta área se explica, tendo presente o valor religioso que ela 
tem para todo o povo Makuxi. Estas serras são sagrados já que nelas moram os 
ancestrais (grandes pajés em particular), que fornecem, a quem aí vai ocasional
mente (famflias e malocas inteiras), peixe e caça em abundância para o abasteci-, 
mento das malocas. E por estes motivos religiosos que nenhuma maloca é cons-
truída ali, sendo um territ6rio pertencente a todas. 

Mas a FUNAI, ignorando as próprias normas que falam em respeitar e in
cluir tais locais nas demarcações, se opõe à proposta e une-se aos fazendeiros que 
cobiçam e já ocupam parte da área em questão. O governo local também uniu-se a 
FUNAI contra tal proposta, impedindo várias iniciativas dos Makuxi. 

Em 1982 o município de Boa Vista foi dividido e nasceram três novos 
municípios, com a intenção de aumentar o poder de intervenção também nas áreas 
indígenas. Depois tentaram quebrar a união dos tuxauas em tomo da requisição de 
uma área única: para conseguir isso utilizaram novamente o Chefe do Posto da 
Raposa, Abel Viriato Raposo. Este convenceu os tuxauas das malocas perto da 
Raposa (três ou quatro) a dissociarem-se da proposta de demarcação feita pelos 
tuxauas de todas as outras malocas e passaram a defender a demarcação de peque
nas "ilhas" para cada comunidade. 

Não obstante isso, a quase totalidade das comunidades Makuxi lutam para 
a demarcação de uma área única, sem fazendas no seu interior. Esta atitude preo
cupa os fazendeiros que, por isso, estão desenvolvendo novas técnicas de defesa, 
como apresentar queixas contra alguns decretos de delimitação de áreas indígenas, 
acusando a FUN AI como a maior responsável. 

Por outro lado, a pr6pria FUNAI assume, explicitamente, a defesa dos fa
zendeiros, reconhecendo a invasão e não assumindo a defesa jurídica dos índios, 
como aconteceu nos casos de Santa Rosa, Curicaca e Mudubim. 

Fundamentalmente o problema da defesa das áreas Makuxi depende, de 
forma exlusiva, dos próprios índios. Mas acontece que estes mantêm, com os fa
zendeiros, uma relação ambígua: sendo por anos utilizados como mão-de-obra ba
rata nos trabalhos das fazendas, criou-se, entre eles, uma relação patrão-emprega
do, considerada na maioria dos casos, pelos índios, como imutável. O fazendeiro 
é o "patrão" que ensina boas coisas, sobretudo o "não roubar". Não são raros 
os casos de índios que entregam os pr6prios filhos para serem criados nas fazen
das. Aí trabalham de graça, até se tomarem adultos e casarem. Muitos, assim, 
voltam às malocas, onde, além de não saberem mais a língua e não terem os mes
mos costumes dos outros, têm que começar do nada a sua vida (casa, roça, etc). 

Neste contexto não é estranho serem os fazendeiros comumente chamados 
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para batizarem os filhos dos índios, tornando-se "compadres" que devem ser, por 
isso, respeitados e até ajudados, caso precisarem. Sabendo disso, os fazendeiros 
até se oferecem como padrinhos. Obviamente, estes nunca convidam os índios pa
ra apadrinharem os seus filhos. 

Quebrar este tipo de relacionamento não é fácil já que os fazendeiros 
desta área continuamente apresentam aos índios uma imagem de "pai bonzinho", 
reforçada pelos presentes que periodicamente oferecem. 

Mas, com a chegada de novos fazendeiros e com o herdar das fazendas 
pelos filhos dos primeiros invasores, a relação tende a mostrar-se o que realmente 
é. Estes novos donos pensam não precisarem mais usar "máscaras" para obterem 
o que acham ser legitimamente deles. 

Desta maneira, muitos tuxauas estão percebendo o que estava atrás das 
"boas intenções" dos invasores e tentam se organizar e os expulsar • 

. .... 
• • 
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TAUREPANG 

1 - Denominação e língua 

Quando, em 1911, Theodor Koch-Grünberg chegou ao norte do atual Ter
ritório de Roraima, o povo que ali morava era conhecido, também por ele, como 
Arecuna ou Jaricuna. Durante a estadia entre eJes, o etnólogo alemão descobriu 
que os índios Arecuna tinham um outro nome e que este era o que mais os caracte
rizava: Taulipang (Koch-Grünberg, 1979, Vol. 1:52-53). 

Trinta anos depois, Frei Cesareo de Armellada questionou esta descober
ta, afmnando ser outro o verdadeiro nome daquele povo: Pemon (Annellada, 
1943, Vol. 1:16). 

Segundo este autor a palavra Taurepang, etmologicamente, significaria 
"ignaro", selvagem, bárbaro" (Taure-puen) e seria uma atribuição que índios 
guianenses, talvez Makuxi, deram a este povo (Armellada, 1949:454). 

Mas não era fácil derrubar a fama científica de Koch-Grünberg e, assim, 
no Brasil (e praticamente em quase toda a literatura etnológica) estes índios são 
denominados de Taurepang, enquanto na Venezuela (onde a influência dos capu
chinhos ainda hoje é grande) chamam-nos de Pemon (plural: Pemones). 

Como vimos, falando dos Makuxi, o termo "Pemon" pode-se traduzir 
como "homem", "gente" mas, nem por isso, este termo pode, automaticamente, 
ser considerado autodefinição. Além de tudo, tem-se que considerar que grupos 
deste povo s.e autodenominam Arecuna e outros, Kamarakoto. Se este último é, na 
origem, só o nome daqueles que moram na região de Kamara, o mesmo não acon
tece com os Arecuna. É o próprio Annellada a afirmar que: "Arecuna e Makuxi 
são uns dos poucos nomes verdadeiramente tribais". (Armellada, 1943, Vol. 1:13). 

Talvez possa-se resolver esta polêmica analisando a situação lingüfstica 
deste povo. Os Taurepang, os Arecuna e os Kamarakoto falam línguas Karib 
completamente inteJegíveis entre eles. Em .função disso, e da partiJha de uma 
mesma cultura, estes três grupos dizem pertencer a um mesmo povo, pelo menos 
atualmente. 

Assim, poder-se-ia aceitar, ao nível de literatura, a hipótese de Annellada 
que considera os três grupos citados como subgrupos culturais de um único povo 
que pode ser chamado Pemon. (*) 

Os Arecuna, todavia, continuam se autodenominando desta maneira, como 
também os Kamarakoto e os Taurepang. Os únicos que se auto-intitulam Pemon 
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são os índios que moram nas áreas das missões capuchinhas (na Venezuela), não 
sabemos se por serem os "verdadeiros" Pemon, ou pela influência dos padres. 

(*) Em vista do que foi afirmado para os Makuxi, seria mais coerente identificar uma "área" cultural e lín
güística (Karib) de povos cuja autode~on_tln~ção ~ri~, o~ era, Pemonkon, incluindo os Makuxi, Taurepang, 
Arekuna, Kamarakoto. Esta nova dehm1taçao sena Justificada pelas semelhanças lingüísticas (inteligíveis 
entre eles), e por compartilharem de grande parte da cultura. 

Mas, dado que os índios aos quais nos referimos, aqui no Brasil, autode
nominam-se Taurepang, e assim são conhecidos pelos outros povos de Roraima, 
continuaremos a usar esta denominação 

II - Origem na área 

Os Taurepang não são originários da área que ocupam atualmente. Desce
ram do norte na época da invasão colonial, participando da mesma migração dos 
Makuxi. Empurrados pelos espanhóis, desceram até a região do rio Branco e aí se 
fixaram. Os Arecuna também participaram das Guerras Caribes. 

Os innãos Schomburgk os encontraram, na metade de 1.800, ao redor do 
norte de Koraima, enquanto Coudreau ( 1885) encontrou-os no rio Mazazuni e no 
alto Amajari. Nessa época os Taurepang absorveram, entre outros povos, os Se
rengong. 

No começo deste século, segundo as descrições de Koch-Grünberg, a área 
por eles ocupada compreenpia a bacia no rio Surumu, até o monte Roraima e aba-
cia do Caroni (Koch-Grünberg, 1979, Vol. 1:95). . 

Nos anos trinta, enquanto parte dos ·raurepang deslocam-se da Venezuela 
para a Guiana seguindo os missionários Adventistas expulsos pelo governo vene
zuelano (Migliazza, 1980:24) os Taurepang do Brasil migram para a Venezuela, 
onde encontram situações econômicas melhores nas áreas organizadas pelos mis
sionários capuchinhos. A área abandonada é ocupada, progressivamente, pelos 
Makuxi. 

Enfim, nos anos cinqüenta, um novo movimento migratório traz de volta 
da Guiana parte dos Taurepang que para ali tinham migrado no começo do século. 

Em função destas considerações, além do baixo número de Taurepang que 
habita o Território de Roraima no momento atual é completamente sem funda
mento a afmnação de Orlando de Sampaio quando diz que os Taurepang desloca
vam-se para o Brasil por nele ter "um órgão tutelar dos índios e uma legislação 
indigenista que contém dispositivos protecionistas e que estatui sobre o direito in
dígena em relação às terras ocupadas por grupos tribais". (Sampaio, 1980:84). 

Como veremos mais à frente, talvez a explicação da pennanência (e não 
da migração) de Taurepang, em Roraima, esteja em razões de ordem religiosa e 
não política. 

UI - Localização e distribuição populacional 

Atualmente os Taurepang ocupam, no Brasil, uma pequena área no alto 
Surumu e nos limites com a Venezuela. Fonnam três malocas no meio da mata: 
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Boca da Mata, Sorocaima e Bananal. 
Na Venezuela, onde são chamados Pemon, estão dispersos numa área que 

se estende desde os limites com o Brasil até as cabeceiras do rio Aponguao, a 
nordeste, e até a bacia do Caroni, a noroeste. São cerca de 40 malocas, das quais 
identificamos 17. 

Butt (1965) e Migliazza (1980) colocam um grupo Arecuna na Guiana 
(cerca de cem índios) sem dar indicações de lugar. Dos nossos informantes Maku
xi, soubemos que a localização seria nas cabeceiras do rio Potaro. 

Também para os Taurepang, como já vimos com os Makuxi, os dados po
pulacionais variam de pesquisador a pesquisador, os quais, por sua vez, divergem 
completamente dos dados oficiais. Segundo estes, os índios Taurepang seriam 
2. 700 indivíduos, enquanto vários pesquisadores afirmam serem de quatro a cinco 
mil. 

Esta população seria formada da seguinte maneira: 1.500 Arecuna, 600 
Kamarakoto, 1.900, Taurepang na Venezuela (Thomas, 1975), mais 550 Taure
pang no Brasil (Migliazza, 1978) e 100 Arecuna na Guiana (Butt, 1965). Assim, 
considerando estes índios como pertencentes a um único povo (os Pemon) chega
ríamos a um total de cerca de 5 mil indivíduos. 

Todavia este número tem que ser considerado como aproximativo por de
créscimo, devido, por um lado, aos dados das pesquisas terem sido coletados em 
épocas diferentes e, por outro, a tendência dos pesquisadores de subvalorizar o 
ndmero de índios frente à escassez de dados. Na Venezuela, em todo caso, hoje os 
Pemon são estimados .em cerca de 8 mil (Vilda, 1978:9). 

Voltando aos Taurepang do Brasil, hoje a população não chega a trezen
tas pessoas, assim distribuídas: 

B<>ea da Mata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 pessoas 
Sorocaima . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 pessoas 
Bananal . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 pessoas 

A estas é preciso acrescentar algumas famílias que vivem isoladas (trinta pessoas), 
podendo-se, assim, concluir que, no Território de Roraima, há 220 índios Taure
pang. 
Dada a pequena quantidade de Taurepang que hoje mora no Brasil, acreditamos 
serem bastante confiáveis, os dados publicados nestes últimos quarenta anos. As
sim, a partir dos dados de Migliazza (1978), podemos indicar o movimento popu
lacional deste pequeno grupo, desde 1943. 

Ano 
1943 . . 
1950 
1960 
1970 
1977 

População 
1.300 
1.100 

800 
500 
550 

A progressiva diminuição explica-se, como já vimos, pelas contínuas mi
grações para a Venezuela, onde as condições de vida são um pouco melhores que 
no Brasil. Por outro lado, não podemos esquecer que os limites entre os países são 
uma convenção dos brancos e não uma delimitação indígena. Por isso, os Taure
pang visitam-se mutuamente e, os do território brasileiro, normalmente vão fazer 
compras na Venezuela. 
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IV - Modo de vida 

Os Taurepang que moram no Brasil seguem a tendência dos outros povos 
indígenas de Roraima, a de morar em pequenas casas unifamiliares, formando al
deias; enquanto os que moram na Venezuela continuam morando em pequenos 
centros familiares, espalhados na "Gran Savana" cada "caseiro", como são cha
mados esses centros, é habitado por uma Família extensa, estruturada de maneira 
clânica, onde a chefia do grupo é assumida pelo chefe da grande família. Esta úl
tima característica mantém-se, em boa parte, também no Brasil, particularmente, 
em Sorocaima e Bananal. De fato, nestas duas malocas, os tuxauas representam o 
centro da teia do parentesco de cada uma das duas grandes farm1ias, das quais são 
formados as duas aldeias. 

Na maloca da Boca da Mata a situação é completamente diferen
te. A presença de Makuxi e Wapixana quebrou o sistema de poder Taurepang e os 
tuxauas se aitemam, nos l1ltimos anos, entre as três etnias. 

Essas mudanças repercutem, naturalmente, na situação da maloca, criando 
um estado de tensão geral. Por isso, mesmo sendo a maloca considerada Taure
pang, estes acabaram reforçando mais ligações com as outras duas malocas Taure
pang e com os parentes da Venezuela (sobretudo de Santa Elena do Uairén), dei
xando de interessar-se diretamente pelo problema do poder na Boca da Mata. As
sim, praticamente, esta maloca está dividida, claramente, em duas partes: Taure
pang de um lado e Makuxi e Wapixana de outro. Esta divisão é agravada por mo
tivações religiosas: os Taurepang são Adventistas do Sétimo Dia, enquanto os 
Makuxi e Wapixana são Católicos. Aliás, a confissão religiosa desses Taurepang 
é, praticamente, a motivação principal da sua permanência em terra brasileira. 
Aqui podem professá-la sem problemas, enquanto na Venezuela, historicamente, 
os Adventistas, como também as outras confissões protestantes, foram perseguidas 
pelos capuchinhos e pelos militares. Contrariamente ao que aconteceu com os ín
dios "católicos", os "adventistas" tiveram que mudar bastante o próprio modo de 
vida: não podem tomar caxiri fermentado, comer carne de certos animais, peixes 
sem escamas, etc. Os adventistas também proíbem a pajelança. Desta maneira, boa 
parte do universo simbólico deste povo entrou em crise. O culto é realizado quase 
diariamente e é dirigido pelos próprios tuxauas que acumulam, assim, os cargos de 
chefes políticos e religiosos. 

Os casamentos, rigidamente matrilocais, realizam-se entre pessoas das três 
comunidades e com as da Venezuela. Nos casos de pedidos de casamento por 
parte de homens Makuxi e Wapixana, as condições impostas são duas: ir morar na 
aldeia da esposa e tornar-se adventista. Aconteceram, assim, alguns casos de 
"noivado" intertribal, que foram quebrados pelos pretendentes por causa da "reli
gião" (não queriam aceitar a religião adventista). 

Nas malocas da Boca da Mata e Bananal funciona uma escolinha depen
dente da Secretaria de Educação. Atualmente o professor, na Boca da Mata, é um 
Makuxi, enquanto no Bananal leciona a filha do tuxaua local. Em Sorocaima a 
situação é diferente: não tem escola e os índios recusam-se a enviar seus filhos pa
ra escolas de outras localidades. A justificativa para esta recusa foi dada pelo tu
xaua Mário Flores Macário numa reunião de Tuxauas: "Não permito escola na 
minha mal oca. Eu mesmo posso educar meus filhos ... Já vieram muitos para fun
dar escola lá, mas eu sempre falei que não é essa educação que importa. Eu sei 
ensinar a plantar, vender os produtos e comprar coisas boas. 
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"Eu estou vendo que as crianças que estão indo na escola estão ficando 
.mal-educadas. S6 querem bater bola e bater nos outros". (Declaração de 1979). 

Como conseqüência deste tipo de atitude, muitos elementos culturais Tau
repang sobrevivem mais em Sorocaima do que na Boca da Mata, mesmo que sejam 
s6 aqueles que a religião Adventista permite conservar. 

Em todo caso, debaixo da superficial aderência a novos tabus, sobrevivem 
os tradicionais. Por exemplo, regras que o pai e a mãe devem respeitar no período 
do parto, a mitologia referente à mata e certos medos culturais (Kanaimé, etc). 

Também a língua Taurepang mantém-se viva, graças à necessidade de 
comunicar-se com os parentes que falam o espanhol na Venezuela. 

Contrariamente ao que acontece na Venezuela, os Taurepang que vivem 
no Brasil adaptaram-se à vida na mata. Conseqüentemente, também o modo de 
produção mudou (derruba, defesa das roças, etc.). O diferente meio produziu tam
bém uma fartura desconhecida nas outras malocas do lavrado roraimense. 

Em função também de uma tradicional capacidade cultural de comerciali
zar, os Taurepang passaram, tendencialmente, já desde o começo do século, de 
uma economia de subsistência a uma de mercado. 

A produção de excedentes, bastante comum nas aldeias se Sorocaima e 
Bananal, permitiu ao tuxaua de Sorocaima a compra de um carro (Chevrolet 
C-10), u.sado para viagens e transporte de mercadorias. Esses excedentes são ven
didos na vizinha Vila de Paracarima (BV-8), na Venezuela ou, com a ajuda da 
FUNAí, até em Boa Vista. Continua também intacto o sistema de trocas com os 
Taurepang da Venezuela e com os outros povos do lavrado de Roraima (Thomas, 
1976-99). 

Os produtos utilizados nestas transações são de providência branca ( es
pingardas, ferramentas, etc.) ou indígena (artesanato, farinha, etc.). No caso de 
trocas entre produtos de origem cultural diferente, o sistema de atribuição de valor 
indígena utiliza, normalmente, a atribuição de valor em dinheiro (venezuelano ou 
brasileiro), sem que para isso seja necessário seu aparecimento na transação. 

Merece menção a função de mediador comercial que, historicamente, este 
povo desempenhou em toda a área. Assim, por exemplo, ainda hoje, os Taurepang 
adquirem, em troca de espingardas ou ferramentas, os ralos dos Maiongong que 
trocam (e/ou vendem), depois, com os Makuxi do lavrado e da serra. 

Outra fonte de dinheiro é representada pelo trabalho nos garimpos locali
zados em território venezuelano. Os Taurepang do Brasil deslocam-se para garim
par na Venezuela onde funcionam, além dos garimpos mistos (brancos e indíge
nas), garimpos onde s6 os índios podem entrar: trabalham, nestes, também os Ma
kuxi, que são protegidos pelos Taurepang da repressão da polícia que quer expul
sá-los por não terem documentação venezuelana. Em 1981, no garimpo indígena 
de Xiricaien, os militares, querendo expulsar os índios Makuxi mataram 17 pes
soas e feriram outras 23 (Anna Maimu-Waparadan, n2 16, 1981). 

Funcionam cantinas nas três malocas Taurepang existentes no Brasil. Na 
Boca da Mata, começou com um financiamento da FUNAI, enquanto, nas outras 
duas malocas, foram os próprios índios que forneceram os capital inicial. Na pri
meira o responsável direto da cantina é um Makuxi, enquanto nas malocas de So
rocaima e Bananal são os respectivos filhos dos tuxauas. 

Em conseqüência do nascimento e propagação de cooperativas entre os 
Taurepang da Venezuela, o tuxaua de Sorocaima tentou a fundação de uma no 
Brasil. A experiência fracassou porque, pensamos, a cooperativa não permite a 
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reprodução do sistema tradicional de poder que funciona na maloca, enquanto a 
cantina sim. 

V - Tutela e assistência 

Na Maloca da Boca da Mata está localizado um dos três Postos Indígenas 
que a FUN AI mantém entre os índios do lavrado. Este posto atende, além das três 
malocas Taurepang, outras quatro Makuxi e uma Wapixana. Na realidade, a atua
ção do Chefe de Posto é exercida principalmente, na Boca da Mata e, s6 secunda
riamente, nas outras malocas. 

Este posto foi aberto em 1973., a concomitância com a construção do tre
cho da BR 174, que liga Boa Vista à Venezuela. Desde a abertura sucederam-se 
quatro chefes, mais um grande número de motoristas, enfermeiros, técnicos agrí
colas, etc. 

O problema principal que os Chefes de Posto enfrentam é o da divisão da 
maloca da Boca da Mata em facções étnicas diferentes. Assim, por exemplo, em 
1977 o então Chefe de Posto Vítor, q~eria resolver o problema, transferindo os 
Makuxi e Wapixana para outras áreas. Nasceram brigas entre ele e os índios que 
não queriam abandonar a maloca e, contemporaneamente, entre estes e os Taure-
pang, que apoiavam a idéia do Chefe de Posto. · 

O resultado de todo esse conflito foi a substituição do ,Chefe de Posto. 
Toda via, os esforços de transferir ou de tentar uma união entre as partes fracassa
ram porque ninguém da FUNAI procurou entender o tipo de relacionamento inter
cultural que gera a tensão. Também não foi aventada a possibilidade de que o es
tado de "tensão-briga" latente poderia ser o "arranjo" encontrado pelos três gru
pos de índios para poderem continuar a conviver na mesma maloca. 

O máximo que foi tentado pela FUNAI para resolver o problema, além da 
hipótese de transferência, foi favorecer, alternadamente, a eleição de um tuxaua de 
uma etnia e de um secretário de outra (tuxaua Taurepang e secretário Makuxi, por 
exemplo). 

Pode-se dizer que, em geral, as atitudes dos Chefes de Posto nestes últi
mos anos foram em "defesa" dos índios mas que esta defesa expressou-se de for
ma desastrada. ,, 

E o caso daquele, que chefiou o posto de 1978 a 81, frente à invasão das 
terras Taurepang por parte de posseiros e fazendeiros. Tentou expulsar estes inva
sores com brigas e ameaças sem ter, claramente, o apoio explícito da Delegacia da 
FUNAI e, o que é pior, sem conseguir convencer os índios dos benefícios daquele 
tipo de ação. Assim, mandou matar as vacas que invadiam a maloca e as roças e 
acabou sendo denunciado por um fazendeiro e ameaçado de morte por outros. O 
inquérito que se seguiu acabou decretando a sua transferência para outra área. 
Este Chefe de Posto mostrou a mesma atitude autoritária e individualista em sua 
atuação interna à maloca: praticamente passava o tempo todo brigando com os ín
dios porque não escutavam os seus conselhos, não se organizavam para trabalhar, 
bebiam cachaça, etc. 

Ultimamente, seguindo a moda nacional dos "projetos econômicos", o 
atual Chefe de Posto tentou implantar roças comunitárias mecanizadas, com finan
ciamento da FUNAI. No único ano em que a coisa funcionou (1981) esta roça 
produziu algumas centenas de sacas de arroz para serem comercializadas. S6 que, 
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neste ano, a super-produção de arroz foi geral no Território e os índios não conse
guiram vender mai.s que umas poucas sacas, a preços irrisórios, seja por má sorte 
ou por falta de previsão. De qualquer modo, eles não se deixaram mais envolver 
nestes projetos. 

Maior sucesso tiveram, ao que parece, os projetos de criação de gado. A 
FUN AI forneceu à mal oca da Boca da Mata 50 cabeças de gado para começar 
uma criação comunitária, seguindo o exemplo da Diocese de Roraima que, há 
anos, desenvolve este tipo de projeto. 

Além da FUN AI, essas malocas recebem também a assisfencia de Igrejas. 
A Igreja Católica atende só os Makuxi e Wapixana da Boca da Mata. Sorocaima e 
Bananal, por serem protestantes, não têm tal assistência mas atendem, porém, ao 
pequeno povoado de posseiros localizados a poucos quilômetros da maloca de So
rooaima. Os padres fazem atendimento de simples desobriga religiosa e, por isso, 
dão-se bem, tanto com os posseiros, como com os índios, não obstante as partes 
estarem em briga entre eles. 

Não diferentes desta atitude de contemporização é a da Igreja Adventista 
do Sétimo Dia a qual pertencem todos os Taurepang que moram no Brasil. Apesar 
disso, os tuxauas Taurepang envolveram-se profundamente nas lutas indígenas, 
participando das reuniões gerais de tuxauas e lutando para defender as próprias 
terras. 

VI - Situação das terras 

. A área das três malocas Taurepang está compreendida dentro do território 
da Fazenda Nacional de São Marcos redemarcada, em 1973, como "Colônia Agrí
cola Indígena". Por este motivo a área continua sendo invadida por posseiros e 
fazendeiros. Esta invasão aumentou consideravelmente com a construção da BR 
174, enquanto as primeiras fazendas foram aí instaladas nos anos cinqüenta. A 

.; 
estrada forneceu a possibilidade de uma maior ligação com Boa Vista e com Santa 
Elena, na Venezuela. Ligação importante para quem, estando em Boa Vista, pode 
implantar uma fazenda sem trabalhar diretamente nela (encarregando, disto, va
queiros ou administradores). 

Devido aos altos e baixos da economia local, estas fazendas mudam fa
cilmente de proprietário. Assim acontece que um dia chegue na maloca um desco
nhecido, afirmando ser proprietário das terras que os índios ocupam para caçar, 
pescar ou cultivar. Típico, neste sentido, é o caso relatado pelo índio Horácio 
Fernandes, da Boca da Mata, em 1979: 
"O fazendeiro Cândido Quedes construiu uma casa e um curral; tinha 60 reses. 
Cândido casou com a filha de Francisco Aprixo no dia 20 de julho de 1954. Cân
dido vendeu o terreno de Boca da Mata sem comunicar isso para os moradores da 
região. Ele vendeu para Abílio Costa e Rubi Lima no dia 22 de novembro de 
1956. Ele regressou para Boca da Mata e foi matado por Francisco Aprixo no dia 
25 de novembro de 1956, com rifle. Depois chegou um outro branco chamado 
Raul Lima, no dia 16 de abril de 1967. O mesmo queria enxotar os índios da al
deia da Boca da Mata". 

Um pouco diferente é a situação das outras malocas ·raurepang - Soro
caima e Bananal. Nesta área o governo do Território tentou fundar colônias de 
agricultores, levando para lá posseiros vindos do nordeste, sem considerar os di
reitos dos índios e provocando atritos. Nos anos de 1975-76, o então governador 
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do Território, Fernando Ramos Pereira, querendo deixar só para os militares o pe
queno povoado localizado na fronteira com a Venezuela (BV 8), pensou em fun
dar uma vila na Boca da Mata e favoreceu a instalação de novos colonos na re
gião. Estes tentaram, com o apoio do INCRA e liderados por uma "posseira", ex
pulsar os Taurepang de Sorocaima, a legando que eram venezuelanos. O INCRA 
tentou fu ndar cooperativas, mas não teve êxito. 

Mais de uma vez os índios denunciaram à FUN AI estas invasões e pedi
ram a expulsão dos posseiros das suas terras. Enfim, nos anos de 1980-82 a FU
N AI conseguiu o deslocamento dos posseiros para uma região mais ao norte, perto 
da vila Paracaima (B V 8) que tom o u-se um núcleo urbano em expansão. Parte dos 
colonos ficou perto da maloca de Sorocaima, no outro lado da BR-174, e conti
nuou sendo uma fonte de problemas. 

Por o utro lado, pensar numa aliança entre índios e posseiros é, em Rorai
ma, hoje praticamente impossível. Impossível para os índios, por anos constringi
dos a viver vendo as próprias terras invadidas por outros. Impossível também, para os 
posseiros que, completamente dominados pela ideologia oficial do governo, vê
em os índios como impecilho à realização das próprias esperanças. 

Outro elemento de insegurança, para os índios Taurepang, é a ambigüida
de da demarcação da Fazenda São Marcos. Por um lado os Chefes de Posto repe
tem que aquelas terras já estão demarcadas e que, portanto, são de uso deles (coisa 
não completamente verdadeira). Por outro, vêem estas mesmas terras sendo conti
nuamente invadidas. Sofismas tipo "Colônia Agrícola Indígena" não são de fácil 
compreensão para um índio que vê, diariamente, a própria roça invadida por gado 
alheio. 

Por isso, também os Taurepang das três malocas, apoiados pelos outros 
tuxauas Makuxi e Wapixana de Roraima, apresentaram à FUN AI uma proposta de 
demarcação nos seguintes termos: de1narcar, para uso exclusivo dos índios, a área 
localizada ao norte do rio Parimé, até a divisa com a Venezuela. 

O atual Chefe de Posto da Boca da Mata apoiou esta proposta e ajudou os 
índios a apresentá-la. Até hoje, porém, nada foi feito, com relação a e la, por parte 
da FUNAI. 
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,, 
INGARIKO 

, 
1 - Denominação e língua 

O nome lngarikó, utilizado pelos outros índios da região para designar 
este povo, é de origem Makuxi e significa "Gente da mata espessa". Outros no
mes designativos são: Kowatingok (povo que mora no rio Catingo) e Irengakok 
(povo que mora no rio Ireng - Maú). (Migliazza, 1980-26). 

Mesmo tendo adotado o termo Ingarik6 para se autodesignarem nas rela
ções com os outros povos, têm um outro nome, mais usado entre eles, que pode 
ser considerado a verdadeira autodenominação: Kapon (Gente do céu). 

Este nome (Butt, 197 1; Migliazza, 1980:26) seria, também, a autodenomi
nação de outros dois povos mais conhecidos como Patamona e Akawaio, cujo ter
ritório localiza-se na vizinha Guiana. 

O isolamento no qual continuam vivendo, além de criar a fama de "bra
bos" entre os índios da região riobranquense, continua produzindo fantasias et
nológicas desde o século passado, quando Im Thum os cita pela primeira vez co
mo "híbridos de Makuxi com Arecuna" (lm Thum, 1883:109). 

Em 1978 a FUNAI anunciou, em tom grandioloqüente, que um funcioná
rio seu (o Antropólogo Horst) tinha contatado pela primeira vez, um grupo de In
garikó (Atualidade Indígena, 1978:17-24) que, na verdade, há anos estavam já em 
contato com brancos! 

Os Ingarikó apareceram na literatura etnológica a partir de 1983 (lm 
Thurn, 1883), enquanto os Patamona fizeram a sua aparição um pouco antes, em 
1862 (Brett, 1862). 

A referência aos Patamona é importante já que são, às vezes, considera
dos como formando um mesmo povo com os Ingarikó (Sampaio, 1980:165-166). 
Parece-nos mais válida a hipótese de Butt Golson ( 1971) que considera os Aka
waio, Ingarikó e Patamona como "Três pequenos grupos, geograficamente distin
tos mas, virtualmente, falando a mesma língua, aqui designada como Kapon". Se
gundo E. Migliazza (1980:10), as línguas faladas por estes três grupos seriam 
mutuamente inteligíveis. Por outro lado, mesmo pertecendo à mesma família lin
güística, a Karib, esta língua não é entendida pelos Makuxi e os contatos de tipo 
comercial são feitos na língua destes últimos, bastante conhecida entre os Ingari
k6. Estes não falam, en1 geral, o português, com exceção de dois que, atualmente, 

63 



conseguem comunicar-se neste idioma. 

II - Localização e distribuição populacional 

Os Ingarikó ocupam, atualmente, uma pequena área geográfica no extre
mo norte do Território de Roraima (ver mapa n9 3), atravessada peJo rio Catingo e 
delimitada, ao norte, pe las serras limítrofes com a Venezuela e a G uiana . As ma
locas ingarikó distribuem-se ao longo de rios e igarapés com uma concentração no 
alto Cotingo e no rio Ponari. 

Tratam-se de 13 malocas, com uma média populacional de 35-40 pessoas, 
sendo as maiores a da Serra do Sol, com 120 pessoas, a de Mainlai, com 82 pes
soas e a de Saueparu "Belén1", com 61 pessoas. A população aldeada compõe-se, 
assim, de um total de 459 pessoas. Há ainda um núme ro indefinido de famílias es
palhadas pelas serras e matas das quais temos vagas notícias, como por exemplo, 
os habitantes dos lugares Iwití' Ken, Tapiren e Ton Pon. No total a população ln
garikó pode ser considerada de cerca de quinhentas pessoas. O dado citado por 
Migliazza ( 1978) da existê ncia de 120 Ingarikó não tem fundamento, tanto consi
derando os nossos dados (coletados em três viagens na área), como os de Célio 
Horst, que, em 1978, contou 3 14 Ingarikó aldeados (Atualidade Indígena, 
1978:22). 

Em função disto, é de pouca credibilidade o restante dos dados que Mi
gliazza oferece sobre a ·população lngarikó: 

Pop. Ingarik:ó 
1 ex::><:) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ano 
1943 
1950 
1960 
1970 
1977 

A única coisa certa nestes dados, é a diminuição deste povo. Mas se é verdade 
que, a partir dos prime iros contatos com os brancos do Brasil (talvez nos anos 
trinta) as doenças quase acabaram com eles, está também demonstrando que, nos 
últimos dez anos, a tendência da população lngarikó é a de aumentar (confronta
ção entre os nossos dados e os de Horst). 

III - Modo de vida 

O s Ingarikó vivem em núcleos familiares, com contatos periódicos entre 
eles, sobretudo as duas malocas maiores: Serra do Sol e Mainlai. As comunicações 
realizam-se através dos rios, com canoas, ou através de trilhas na mata. 

As casas estão localizadas em lugares de difícil acesso, geralmente em 
cima de um teso, perto de um rio ou igarapé. Há, normalmente, uma única grande 
casa que hospeda todos os membros da família. Em Mainlai existe uma grande ca
sa plurifamiliar, redonda, ao redor da qual foram construídas mais sete casas me
nores, de plantas quadradas e unifam iliares. Já a maloca da Serra do Sol, talvez 
por estar mais perto da área Makuxi, está construída de maneira diferente. No 
centro da aldeia há uma grande casa oval, utilizada para a realização de danças e 
reuniões e, ao redor dela, há mais 17 casas de planta retangular constituindo, no 
conjunto, um grande retângulo. A casa do tuxaua está localizada perto da casa das 
danças. 
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Depois da morte do tuxaua da maloca de Mainlai (em 1975) ninguém o 
substituiu. O Tuxaua Damásio, da maloca da Serra do Sol, assumiu a liderança de 
todo o grupo Ingarikó, ficando o secretário do finado tuxaua como seu represen
tante em Mainlai. Com a morte do tuxaua Damásio ocorrida em 1980, assumiu o 
cargo seu irmão mais novo, Antônio, que já exercia a função de secretário. 

O seu papel, em geral, parece ser o de orientar o grupo e solucionar pos
síveis brigas internas. Para desempenhar esta função, ele goza de um grande pres
tígio por causa de suas qualidades pessoais e pelo poder que lhe vem por perten
cer a uma grande família. As grandes decisões do grupo, como por exemplo as 
explicações comerciais, são, geralmente, decididas por ele. Se um Ingarikó quer ir 
a uma maloca makuxi ou ao garimpo do Caju, deve passar na maloca da Serra do 
Sol e pedir autorização ao Tuxaua. Também o Tuxaua Antônio tem um secretário 
que o acompanha nas viagens e ajuda-o no desempenho das suas tarefas. 

Os Ingarikó raramente usam roupas dos brancos: vestem-nas apenas 
quando saem da área ou quando chegam estranhos nas suas malocas. Geralmente 
os homens usam o "rabo" (faixa de tecido amarrada nos quadris) e as mulheres 
a tanga. 

A convergência de todo o grupo às duas malocas maiores, nos faz pensar 
em divisões clânicas. Esta hipótese é reforçada pela existência de dois centros de 
poder bem difinidos em relação a todo o grupo. Os gestores desse poder são cha
mados tuxauas, como entre os Makuxi e moram, de fato, nas duas malocas maio
res: Serra do Sol e Mainlai. 

Os trabalhos de roça são realizados "segundo o sistema broca-derruba
queima-encoivaramento" (Atualidade Indígena, 1978:18) e plantam as mesmas es
pécies que os Makuxi (maniva, banana, mamão, milho, etc), com exceção do ar
roz, que não é cultivado. As roças são mudadas periodicamente, segundo o costu
me tradicional de todos os índios que moram nas matas. São roças de tipo familiar 
e são cultivadas tanto pelos homens, quanto pelas mulheres (Idem). 

Os Ingarikó integram sua dieta com peixe, pescado com anzóis de metal, e 
com caça, que apanham com arco e flecha e também com espingardas, obtidas 
através de trocas com os outros povos indígenas ou com garimpeiros brancos da re
gião limítrofe. Além das espingardas, os Ingarikó obtêm, através de seu comércio, 
ferramentas, roupas e, até rádios e gravadores. 

Têm contatos permanentes com os Arecuna na Venezuela e com os Pata
mona na Guiana, por isso enfrentam longas viagens para visitar as malocas destes 
povos e trocar os próprios produtos e mercadorias. Dificilmente os outros vão até a 
área dos Ingarikó. 

Talvez a ligação comercial mais forte que os Ingarikó mantêm seja com os 
Makuxi das malocas de Caracaranã, Monte Moriá e Pedra Preta que são as mais 
próximas da própria área. Em Caracaranã moram alguns Ingarikó casados com 
mulheres Makuxi, sendo possivelmente devido a isso que os contatos comerciais 
entre eles sejam permanentes. É na cantina desta comunidade que eles adquirem a 
maioria dos artigos dos brancos que não podem produzir (sal, fósforo, ferramen
tas, etc.), trocando por seus próprios produtos ou até por dinheiro, que obtêm dos 
brancos, comercializando trabalhando nos garimpos da Guiana. 

A relação com os Makuxi de Caracaranã desenvolve-se também através 
de outros canais, além do econômico: periodicamente, realizam-se festas, das 
quais participam os Ingarikó, onde dançam sobretudo o "Aleluia". Esta dança 
constitui o núcleo de um movimento messiânico (Aleluia) que, a partir da Guiana 

65 



(na metade do século XIX), espalhou-se pelo atual território de Rordima, envol
vendo os Ingarikó e os Makuxi (Butt, 1960). Enquanto entre os Makuxi este culto 
messiânico estava já desaparecendo no começo do século (Koch-Grünberg, 1979, 
Vol. 1:74), entre os Ingarikó continua forte, mesmo destacado do núcleo irradiador 
situado entre os índios da Guiana. O culto realiza-se com danças comunitárias que 
duram, geralmente, a noite toda. 

Ainda sobre o contato com os Makuxi, é necessário sublinhar um aspecto 
da relação que talvez seja fundamental: os Ingarikó são muito respeitados pelos 
Makuxi porque são identificados como seres temidos, os Kanaimé. Os Ingarikó 
negam, explicitamente, esta atribuição, afinnando que os Patamona são os Kanai
mé, mas, implicitamente, acabam usando a atribuição mítica que, por outro lado, é 
confmnada pela fama de "brabos" que eles têm. Assim, nas viagens que os Inga
rikó fazem pelos territórios Makuxi, são bem acolhidos e seus pedidos nunca são 
recusados, por causa do medo de que possam voltar como Kanaimé e vingarem-se 
matando alguém. 

Os Ingarikó acostumaram-se, conseqüentemente, a pedir muitas coisas, 
mesmo as de pouca utilidade. Parece ser este um dos traços que mais os distin
güem dos outros povos indígenas de Roraima. E, dado que os outros, incluindo os 
brancos, tem medo deles, os Ingarikó acabam, assim, lucrando bastante. 

IV - Contato com os brancos invasores 

Não temos notícias certas sobre os primeiros contatos dos Ingarikó com os 
brancos. A referência que Im Thurn nos oferece destes é vaga e sem muitos fun
damentos (Im Thurn, 1883). Em todo caso, a citação serve para documentar a 
existência de um contato com os ingleses desde aquela época. Koch-Grünberg 
também confmna isso quando relata o seu encontro com um Ingarikó, tendo sido 
cumprimentado por ele em inglês (Koch-Grünberg, 1979, Vol. I: 104). 

Foi, porém, nos anos trinta que, pelo menos no lado brasileiro, os brancos 
começaram a ter contatos permanentes com os Ingarikó. Os padres beneditinos, 
particularmente Dom Alcuino Meyer, passaram a visitar periodicamente a Serra do 
Sol e as demais malocas Ingarikó nas suas viagens de desobriga. 

Com a saída dos beneditinos da região do rio Branco, este povo foi visi
tado pelos padres da Consolata. Nos anos cinqüenta o pad,re Bindo Meldolesi foi 
algumas vezes até a Serra do Sol, sem ter, porém, planos de instalação de missão 
ou de permanência na região. A Igreja Católica voltou a visitar, novamente, are
gião por três vezes nos anos setenta, na pessoa do Padre Jorge Dai Ben, que 
manteve contatos com todas as malocas da área. 

A partir de 1952, o Sr. Atlas ·Brasil Catanhede, dono de uma companhia 
de aviões teco-teco, começou a fazer viagens periódicas para a Serra do Sol, ten
tando explorar os seringais existentes na região. Um Ingarikó chegou a trabalhar 
alguns anos com ele e aprendeu um pouco de português. Este é, atualmente, o se
cretário do tuxaua Antonio, na maloca de Mainlai. O Sr. Atlas abandonou a região 
em 1964. 

Neste período os garimpeiros brancos invadiram a área Makuxi à procura 
de ouro e diamante mas, chegando na região dos Ingarikó, foram obrigados are
cuar, fixando-se na localidade denominada Caju, a um dia a cavalo da maloca da 
Serra do Sol. O Caju é um garimpo de brancos onde existe uma pista de pouso de 

66 



aviões e onde funcionam, também, alguns comércios que vendem alimentos, ca
chaça, ferramentas, etc, em troca de ouro e diamantes. Os Ingarik6 visitam perio
dicamente este comércio para comprar mercadorias, mas não permitem que os 
brancos entrem em suas terras. 

Nos anos setenta, por diversas vezes, um dono de um comércio no Caju 
procurou fazer uma fazenda de gado perto da maloca da Serra do Sol. Os Ingari
kó, obviamente, não gostaram e, por isso, expulsaram o gado e queimaram a casa. 

Em 1980 um outro branco implantou uma pequena fazenda perto do ga
rimpo do Caju. O gado já está chegando perto da área Ingarik6 e novos conflitos 
estão para nascer. 

V - Tutela e assistência 

O SPI nunca se interessou, devido às distâncias, pelos Ingarik6. Parece_ 
que, nos anos vinte, o Gal. Rondon visitou a região do Monte Ro~ma e encon
trou-se com estes índios. Nada, porém, foi feito em relação a eles. Foi preciso es
perar a FUNAI e os seus novos esquemas de assistência para ser iniciada uma 
atuação também nesta região. 

A partir de 1975 a FUNAI passou a realizar vôos periódicos à maloca da 
Serra do Sol, onde também a FAB (Força Aérea Brasileira) fazia, há anos, visitas 
de controle das fronteiras. 

A assis(encia limita-se a vacinar periodicamente os índios e a um atendi
mento geral de saúde. Além disso, tanto a FAB quanto a FUNAI, em decorrência 
de períodos de carestia, atenderam os Ingarik6 nos pedidos de comida e levaram 
centenas de quilos de farinha e diversos enlatados. A enorme quantia de alimentos 
que receberam criou novas exigências e uma contínua dependência da FUNAI. 
Assim hoje, de qualquer avião que chegue na Serra do Sol, os Ingarik6 esperam o 
que acham ser seu direito: receber comida dos brancos. 

Nestes últimos anos, a FUNAI colocou na Serra do Sol uma fonia para 
comunicações urgentes com Boa Vista. Ela funciona numa escola fundada pela 
Secretaria de Educação. 

O primeiro professor desta escola foi um pastor da Assembléia de Deus, 
que morava na maloca Makuxi de Monte Moriá. Ele passou a morar na Serra do 
Sol com a intenção de converter os Ingarik6 a sua fé. A experiência não deu certo 
devido a vários fatores, antes de tudo, à questão da língua. O pastor falava um 
pouco de Makuxi, mas as crianças Ingarik6 pouco entendiam desta língua e a im
possibilidade de comunicação tomou impraticfavel o seu trabalho. Também o rela
cionamento com os outros índios não foi dos melhores: ele recusava-se a dar as 
coisas que lhe pediam e eles, por sua vez, não aceitavam as suas pregações reli-. g1osas. 

Até hoje nenhum professor, Makuxi ou branco, conseguiu ficar na Serra 
do Sol por mais de cinco meses. 

Todas estas atividades, que envolveram esta última maloca, provocaram, 
de um lado, o fortalecimento do tuxaua local (em oposição a um possível candi
dato de outra maloca maior, Mainlai) e, de outro, a progressiva diferenciação das 
outras malocas Ingarik6 que são visitadas pela FUNAI só nas ocasiões de levan-. 
tamentos. Enquanto nestas últimas os índios usam "rabo" e tanga, na primeira já 
usam f ones, rádios e gravadores e isto em poucas horas de viagem por canoa entre 
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as duas áreas. . 

VI - Situação das terras 

Atualmente o território Ingarikó está livre de invasores, já que o garimpo 
do Caju, situado em área Makuxi, está longe das malocas Ingarikó. 

A pequena fazenda da qual já falamos não se tornou, ainda, um perigo 
real e as outras estão longe demais para serem uma preocupação. Por outro lado, os 
Ingarikó, conhecendo a triste situação dos Makuxi, estão conscientes dos perigos 
e dispostos a tudo para defenderem as próprios terras e a própria autonomia. 

Demonstraram isso quando participaram, em 1979, da reunião geral dos 
tuxauas Makuxi, Wapixana e Taurepang, no Surumu. Nesta reunião eles apoiaram 
proposta Makuxi de demarcar uma única área indígena que, partindo dos rios Ura
ricoera e Tacutu, chegue até os limites com a Venezuela e com a Guiana. 

Nesta mesma reunião o tuxaua Antonio, da Serra do Sol, fez questão de 
sublinhar que também eles corriam o perigo de ver as próprias terras invadidas, 
mas que, até agora, tinham conseguido expulsar e manter os brancos afastados da
quela'> terras. E, o que é mais importante, ofereceu-se para ajudar os "parentes 
Makuxi" a expulsar os invasores da área dos índios (Ata da Reunião dos Tuxauas 
de 1979). 

• 
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WAPIXANA 

1 - Denominação e língua 

O nome Wapixana (outrora Matisana ou Vapidiana) constitui hoje a auto
denominação do segundo maior povo indígena de Roraima. Este povo fala uma 
língua Aruak e formou-se, historicamente, da mistura de povos desta família, que 
foram-se agrupando no decorrer dos séculos. 

Até os anos quarenta era ainda possível identificar, na língua deste povo, 
diferenças regionais que contribuíam para revelar a existência de subgrupos lin
güísticos. 

Já em 1883 Im Thum tinha indicado três subgrupos "Wapiana": "Wapia
na verdadeiros, Atorais e Amaripas" lm Thum (1883:163). 

Nos an9s quarenta Lucilla Hermano, utilizando os cadernos do missioná
rio beneditino Mauro Wirth, indica quatro subgrupos não exatamente idênticos aos 
da lista de Thum (Herrmann, 1946: 126-130): Vapidiana verdadeiro, Karapivi, pa
ravilhana, tipikeari e Aturaiu. Aparecem, assim, mais três denominações que me
recem uma análise. O termo "Karapivi" dificilmente pode ser utilizado para indi
car um subgrupo Wapixana. A afirmação de Herrmann é, sem dúvida, fruto de um 
equívoco. Vejamos o que Koch-Grünberg escreveu: "Ao norte do Uraricoera, on-, 
de Wapixana, Makuxi e Taurepang moram perto, ligados amiúde em laços matri-
moniais, os Wapixana filhos de casais mistos ou que, além da pr6pria língua, fa
lam também Makuxi ou Taurepang são chamados de Karapia" (Koch-Grünberg, 
1916, Vol. 111:10). Os Karapivi de Herrmann eram, certamente, os Karapia de Ko
ch-Grünberg e estes, de etnia incerta, não podem ser considerados um subgrupo, 
enquanto as variações lingüísticas eram provocadas pelos contatos com os Maku
xi, não determinando nem um grupo social, nem geográfico ( cf. Migliazza, 
1978:169). Também o termo Paravilhana nada tem a ver com os Wapixana, sendo 
um povo autônomo que foi, posteriormente, absorvido pelos Makuxi. Pode ser que 
algum Paravilhana tenha sido absorvido também pelos W apixana, mas não vemos 
a possibilidade de isso ter criado um subgrupo lingüfstico entre os Wapixana, se nem 
? ? se nem entre os Makuxi aconteceu isso (que absorveram um maior número e 
têm memória do fato, coisa que não ocorre com os Wapixana). 

Enfim, o termo Tipikeari, do qual não encontramos traços nos Wapixana 
atuais, talvez refira-se aos Tapicari, que moravam no alto Mucajaí, no tempo da 
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viagem de Lobo O' Almada (Gillian, 1934:811). 
Lobo D' Almada sugere também que talvez este grupo pertença à família 

Karib e não à Aruak. Assim ele escreve: " ... consta que esta nação também esteve 
aldeada em povoações dos hespanhóis, d'onde desertaram" (Lobo O' Almada, ln 
Nova da Costa, 1949: 179). Como vimos em nossa reconstrução histórica, este 
grupo só podia ser karib. Considerando também o fato de que, desde 1787, não 
foram mais citados (talvez tenham-se extingüido) podemos concluir que os Tipi
keari dificilmente podem ser considerados um subgrupo Wapixana. 

Ficariam cohfmnados, assim, da relação de Herrmann, os seguintes: Va
pidiana verdadeiro e Aturaiu (citados também por Im Thum). 

A estes é preciso acrescentar os "Amaripás", citados por Im Thum e con
fmnados por Koch-Grünberg (1922:220), e os Maopitian, citados como subgrupo 
Aturaiu (Gillin, 1934:803). Teremos assim, no começo do século, quatro subgru
pos lingü!sticos Wapixnna: Vapidiana verdadeiro, Aturaiu, Amaripá e Ma<i>pitiyan. , 

E provável qt:. este último seja um subgrupo por aquisição, isto é, os 
Maopitiyan formavam, inicialmente, um povo autônomo da língua Aruak, bastante 
parecida com o Wapixana, e foram, historicamente, absorvidos por estes últimos. 
Esta hipótese é reforçada pela presença, em 1913, de Maopitiyan nas cabeceiras 
do rio Trombeta, no Pará, bem longe da área Wapixana da época (Ninuendaju, 
1981). 

Hoje sobrevivem só duas dessas subdivisões: Vapidiana verdadeiros e 
Aturaiu. As diferenças são poucas e já tendiam a desaparecer desde o século pas
sado. Refere Coudreau (1887:312-313) que: "Ouapichiana é uma espécie de lín
gua geral para as tribos de Cairrit. As outras têm, cada uma, a sua língua, mas to
dos entendem o Ouapichiana. Já os Atorradis, os homens sobretudo abandonaram, 
quase completamente, sua língua original para falar só o Ouapichiana que é, por 
assim dizer, o idioma da civilização e do progresso." 

Hoje, todavia, a língw Wapixana está em crise e diminuem, cada vez 
mais, os índios que a sabem falar, principalmente os do lado brasileiro. 

II - Origem na área 

Antes da chegada dos povos Caribes, empurrados pelos espanhóis, as re
giões do rio Branco foram invadidas por grupos Aruak que chegaram dos sudoes
te. Entre estes povos estavam, certamente, os Wapixana. 

As primeiras notícias que temos deste povo são da metade do século XVIII 
(Gravesande, 1896) (Armellada, 1960). Naquela época a área Wapixana extendia
se da bacia do rio Uraricoera até o rio Surumu (Armellada, 1960:18), incluindo 
a ilha de Maracá. 

Com a chegada dos Caribes e, particularmente, dos Makuxi, os Wapixana 
tiveram que defender o próprio território. No curso desta longa inimizade, que 
continuou até a metade do século XIX, os Wapixana foram obrigados a recuar pa
ra o sul, fixando-se na área que ocupam atualmente. 

Na época da viagem do Coudreau (1883) já estavam lá, apesar de Koch
Grünberg ter encontrado alguns grupos espalhados ao norte do Território. 

A parte final desta migração aconteceu após as guerras com os Makuxi e, 
por isso, não existe uma divisão rígida das áreas destes povos mas, até hoje, exis
tem malocas Makuxi e Wapixana numa mesma região e até malocas mistas. 
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III - Localização e distribuição populacional 

O povo Wapixana ocupa, atualmente, três áreas geográficas diferentes: 
1 - Área Surumu - Catingo: tratam-se de três malocas localizadas no meio do po

vo Makuxi, com os quais se uniram e se misturaram. 
2 - Área Taiano - Amarají: são treze malocas espalhadas à beira dos rios Urani

coera, Amajarí, Parimé e igarapés afluentes destes rios. , 
3 - Area Serra da Lua - Rupununi: são dezoito malocas espalhadas entre os rios 

Branco, Quitauaú (no Brasil) e Rupununi (na Guiana). 

Temos, assim, um total de 26 malocas no Brasil e conseguimos identificar mais 9 
na Guiana, para um total de 35 malocas Wapixana. 

A população destas malocas varia de um mínimo de 45 a um máximo de 
380 pessoas, com um total, aqui no Brasil, de 3.500 índios, aproximadamente. Po
de-se somar mais uns 700 Wapixana não aldeados (famílias espalhadas na região) 
e os que moram na Guiana que, segundo informações do jesuíta Patrick Connors 
( 1982) que trabalha na região, seriam cerca de 8 mil. Ficamos, assim, com um to
tal de 12.500 Wapixana. 

IV - Modo de vida 

A cultura Wapixana, no curso dos últimos quatrocentos anos, sofreu duas 
grandes descaracterizações que a obrigaram a sucessivos processos de reajuste. 
Enquanto a segunda descaracterização foi, e está sendo, provocada pela invasão 
dos brancos, a primeira aconteceu depois da derrota sofrida na guerra com os Ma
kuxi, dos quais tiveram que assumir vários traços culturais. 

Assim a cultura Wapixana resulta formada por uma mistura de traços da 
própria tradição com a Makuxi e, sobretudo, com a dos brancos. Estas constata
ções podem ser feitas comparando o modo de viver dos Wapixana do Brasil com 
os da Guiana: enquanto os primeiros mudaram completamente o próprio modo de 
vida, os segundos mantêm a cultura tradicional quase intacta. 

Neste sentido, falando, por exemplo, da estrutura familiar, observamos 
que a matrilinearidade, ainda existente na Guiana, desapareceu completamente nos 
Wapixana do Brasil, onde a influência dos brancos e dos Makuxi levou-os a dar 
maior importância à descendência patrilinear. Por outro lado, mantém-se, ainda, a 
matrilocalidade (o homem vai morar na casa do sogro), mesmo que por um peque
no período; sendo escolhida, as vezes, alguma outra maloca como moradia, dife
rente daquela da esposa. 

As três origens da cultura atual dos Wapixana (em estado de desagrega
ção-reajuste) podem ser identificadas geograficamente a partir das três áreas em 
que dividimos o território deste povo. 

Assim, as malocas da região Surumu-Cotingo (1) são aquelas que mais re
ceberam influência Makuxi e mais se misturaram com este povo. 

As malocas da área Taiano-Amajari (2) podem ser divididas em duas par
tes: as de Taiano são mais influenciadas pelos brancos e as do Amajari pelos Ma
kuxi. 

Da mesma maneira, é possível dividir a área Serra da Lua-Rupununi (3): 
as malocas da Serra da Lua são mais influenciadas pelos brancos, enquanto as do 
Rupununi mantêm n1ais os traços tradicionais da própria cultura. Por exemplo, o 
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resguardo masculino (couvade), traço cultural muito forte da cultura Wapixna, 
mantém-se vivo nas três áreas citadas. Mas esta sobrevivência é de tipo diferente, 
conforme o tipo de influência recebida. Assim, enquanto n~ Guiana e nas malocas 
perto da fronteira esta instituição mantém-se invariada, na área onde a influência 
Makuxi foi mais forte, mudou seguindo costumes da cultura deste último povo. 
Onde a influência dos brancos foi maior, este hábito entrou, parcialmente, em cri
se: diminuíram os dias de resguardo e foram incorporados comportamentos de 
brancos (oferecer cachaça, fazer festas, etc). 

A maioria dos Wapixana vive, atualmente, em aldeias formadas por casas 
unifamiliares, espalhadas num raio de três ou quatro quilômetros do núcleo cen
tral, geralmente seguindo os cursos dos rios e igarapés. 

As relações internas da maloca, pelo menos no Brasil, realizam-se através 
de canais familiares ou de interesse econômico. 

Os momentos mais frequentes de encontro coletivo dão-se durante os 
cultos dominicais (católicos ou protestantes) mesmo que nem todos os moradores 
participem. Outro tipo de encontro (não periódico), sobretudo entre os homens, 
são as reuniões para decidir e organizar os trabalhos comunitários. 

Mas a ocasião mais importante é oferecida durante as festas. Depois do 
contato violento com os Makuxi, os Wapixana assumiram várias danças Karib, so
bretudo o Parixara. Com o aumento da influência dos brancos, nordestinos em 
particular, as danças Makuxi foram substituídas pelo forró e por isso é normal en
contrar, nas malocas, toca-discos, sanfonas, etc ... Ao mesmo tempo, também as 
bebidas indígenas (caxiri, etc.) foram parcialmente substituídas pela cachaça. 

Todas essas ocasiões de encontro são, em grande parte, determinadas pelo 
tuxaua que, excluindo alguns casos particulares, exerce um poder real na maloca. 

Ao que parece, entre os Wapixana, este tipo de cargo é bastante antigo. 
Lobo D'Almada, em 1787, refere-se à existência de 15 "principaes" entre os Wa
pixana (Lobo D' Almada, in Nova da Costa, 1949: 178). O encontro entre Rondon 
e o tuxaua da Barata, em 1917, demonstra que o cargo era considerado muito im
portante. "Este, que se fardou para receber os expedicionários, não veio ao en
contro deles, mas, como legítimo chefe indígena, não saiu do seu trono: esperou ,. 
que lá o fossem cumprimentar". (Rondon 1955:10). E possível também que, no 
passado, os Wapixana tivessem tuxauas gerais, mas hoje não temos notícia disso 
(Hernnann, 1946:72). 

O tuxaua organiza também todos os trabalhos da maloca, sobretudo os 
comunitários. Estes são uma novidade entre os Wapixana, pois foram mais um 
fruto da ação indigenista das igrejas, ou da FUNAI, do que uma iniciativa da co
munidade. Nem sempre esta iniciativa dá os resultados esperados e, além do mais, 
acaba criando problemas, sobretudo no período de colheita, como foi o caso de 
uma maloca da Serra da Lua: "Como apenas um determinado número de índios 
eram sócios e alguns desses foram desistindo com o tempo, no final umas poucas 
pessoas dividiram o total colhido entre si, não cabendo nada absolutamente aos 
desistentes, que haviam trabalhado tanto como os demais, mas só nas etapas ante
riores à colheita". (Secchi, 1983:4). 

Se o cultivo de roças comunitárias parece ser elemento estranho à cultura 
Wapixana, o mesmo não se pode dizer do trabalho em comum nas roças particula
res. Nestes casos, o dono da roça, que normalmente a cultiva com a ajuda dos seus 
familiares, convida os homens da comunidade por ocasião dos grandes trabalhos: 
derrubar, capinar, etc. Em troca do trabalho, além de muito caxiri e comida, o do-
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no da roça dispõe-se a devolver a mesma ajuda na roça dos outros. 
Cada família possui a própria roça onde cultiva mandioca, milho, feijão, 

arroz, frutas, etc. Enquanto nas rnalocas da Guiana a produção é mais ligada à 
subsistência, nas malocas perto de Boa Vista os Wapixana procuram produzir ex
cedentes para conseguir dinheiro é poder, assim, comprar mercadorias que, nem 
sempre, são de primeira necessidade. 

A comercialização destes excedentes é favorecida pela FUNAI, que ofe
rece transporte semanal para Boa Vista, tanto aos Wapixana da Serra da Lua 
quanto aos do Taiano. 

Ainda dentro da economia Wapixana, é preciso relevar a forte migração 
de índios da Guiana para o Brasil. Tratam-se, geralmente, de jovens que são hos
pedados nas rnalocas, onde oferecem o próprio trabalho em troca da hospedagem: 
Acontece que, às vezes, são os únicos que trabalham, criando urna forma de ex
ploração interna. Em todo caso, ficar um ou dois anos numa rnaloca Wapixana no 
Brasil é, para a maioria desses jovens, uma etapa intermediária de um processo 
que se conclui em Boa Vista. Na cidade conseguem fazer documentos e procuram 
novo emprego, fugindo não só da Guiana, onde a situação hoje é precária, mas 
também do próprio povo e da própria identidade étnica. Nos últimos anos este fe
nôrneno está incluindo também as moças. Esta migração é diferente no que se re
fere a família inteiras: chegando da Guiana, procuram inserir-se numa rnaloca Wa
pixana, onde fixam-se estavelmente. 

V - Situação do contato 

-A cidade-

A rela~ão com a sociedade dos brancos, hoje, desenvolve-se de várias 
maneiras, sobretudo através de um contato direto com a cidade. ,. 

E necessário ressaltar que, para as malocas da Serra da Lua e Taiano, a 
cidade dista menos de cem quílômetros, com estradas que atravessam toda a ex
tensão destas duas regiões. Isto representa possibilidades cotidianas de transporte, 
tanto nos carros dos fazendeiros, como no ônibus de linha que liga Boa Vista a 
Taiano e Bonfim. Semanalmente chega, também, o caminhão da FUNAI. Além 
disso, em função desta facilidade de acesso muitos Wapixana possuem bicicletas 
com as quais, em poucas horas de viagem, podem alcançar Boa Vista. 

Esta situação facilita a transferência, mais ou menos definitiva, dos Wapi
xana para a cidade, onde bairros inteiros são formados por gerações sucessivas de 
índios destribalizados. Este último fato favorece um outro fenôrneno: a possibili
dade dos Wapixana, que continuam morando nas rnalocas, terem urna base de 
apoio em Boa Vista nas casas dos parentes que moram definitivamente na cidade. 
Podem, assim, ir e voltar com facilidade para a rnaloca, onde continuam traba
lhando. Este processo quase sempre acaba, porém, com a decisão de fixarem-se, 
definitivamente, em Boa Vista. 

A cidade oferece aos jovens a possibilidade de trabalho que, além de re
solver os próprios problemas econôrnicos, são uma solução para superar desacor
dos corn os pais, não mais resolvidos em termos rituais (ritos de iniciação ou de 
passagem), como ainda acontece com as moças. 

Os trabalhos que os jovens Wapixana encontram na cidade, nas serrarias, 
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na construção civil ou nos comércios, são pouco remunerados e os empregadores 
quase nunca respeitam as leis trabalhistas vigentes. Ainda mais delicada é a situa
ção das moças Wapixana que, cada vez mais, empregam-se em lojas ou como em-

" pregadas domésticas. E normal encontrar casos de senhoras brancas que pedem as 
meninas a seus pais para "estudarem na cidade", ajudá-las nos trabalhos de casa, 
cuidarem das crianças, etc. Quando isso acontece, mesmo quando os pais recusam 
tais propostas, as moças, em seu estado de insegurança cultural, vêem uma possi
bilidade de fugir na primeira ocasião, certas de poderem encontrar um emprego. 
Em sua maioria, porém, estas moças acabam sendo exploradas pelas famílias cita
dinas, não estudam e não são poucos os casos que terminam na prostituição. 

- A feira livre -

Com o crescimento acelerado da população de Boa Vista nestes últimos 
anos, o governo do Território de Roraima, preocupado com o abastecimento dos 
mercados agrícolas de Boa Vista, incentivou a produção de frutas, hortaliças, etc., 
nas colônias e nas malocas. E ofereceu transporte periódicos para que estes pro
dutos pudessem ser comercializados na cidade. 

No que se refere às malocas, tanto a FUNAI quanto outros órgãos gover
namentais (ASTER, LBA, etc) incentivaram, além dos produtos tradicionais dos 
índios Wapixana (mandioca, núlho, arroz, feijão, etc), também a produção de 
hortaliças. A FUNAI forneceu o transporte para levar estes produtos a Boa Vista, 
onde, a partir de 1979, foi ativada uma "Feira Livre". 

Deste modo, os Wapixana, como qualquer outro colono, portanto a .. Car
teira de Produtor" fornecida pela Prefeitura Municipal, podem vender os próprios 
produtos na feira. 

Uma vez por semana um caminhão chega nas mal ocas e leva índios e pro
dutos para Boa Vista de onde, depois de dois dias, voltam com o mesmo trans
porte. Muitos Wapixana vão de bicicleta ou aproveitam a carona de algum fazen
deiro. 

Em geral, cada família vende pessoalmente o próprio produto,,porém, em 
alguns casos, encarregam o tuxaua ou outro parente da comunidade. As vezes, o 
responsável da cantina aproveita este meio para vender os produtos e adquirir no
vas mercadorias. 

A Feira Livre e o transporte, do qual os índios pagam o combustível, fo
ram aceitos, com entusiasmo, pelos índios, iludidos pela propaganda da FUNAI e 
dos órgãos do governo, que apresentaram s6 as vantagens e o progresso que isso 
ia trazer para as malocas. Na realidade, nada disso aconteceu: nestas viagens para 
Boa Vista, aumentou o consumo e a disseminação de cachaça entre os índios. Nos 
dois dias que ficam na cidade, vendidos os produtos, inclusive a preços bem bai
xos, a maioria dos Wapixana passa o seu tempo tomando cachaça e, entre despesas 
descontroladas e possíveis roubos, voltam à maloca sem qualquer mercadoria e 
sem dinheiro. 

Mas é ao nível de economia geral que a influência da Feira Livre se faz 
sentir. Acontece que, iludidos pelo lucro fácil, os Wapixana começam a vender, 
além dos excedentes, também o produto que serve para a alimentação da família. 
Podemos assim notar que, depois de alguns anos de funcionamento da feira, co
meçou a faltar comida nas malocas perto de Boa Vista (Caroní, Malacacheta, Ba
rata, etc), e as roças, com a produção desordenada de farinha para o comércio, es-
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gotaram-se. Isto porque passaram a produzir em abundância, inclusive utilizando 
máquinas para ralar a mandioca, destinada, unicamente à venda. Roças que forne
c iam o alimento por um ano, foram exauridas em poucos meses. 

O aumento das entradas de dinheiro líquido permitiria adquirir mais comi
da na cidade, em caso de necessidade. Mas, na realidade, isso não se verifica e 
não poucos acabam sem ter o que comer. Isto porque, envolvidos num processo de 
descaracterização c ultural, os modelos brancos que absorveram com facilidade (ou 
melhor, que lhes são impostos) não são aqueles relativos à lógica acumulativa do 
capitalismo, mas aqueles do consumo de produtos supérfluos. De fato, as merca
dorias mais adquiridas são: rádios, gravadores, pilhas , relógios, toca-discos, etc., 
que dão a eles a impressão de possuir as mesmas coisas dos brancos. 

Quando a lguns Wapixana perceberam a relação existente entre falta de 
comida e Feira Livre, já era tarde para opor-se a este processo. Quem tentou rea
gir, o máximo que conseguiu fazer foi continuar a produzir, vender e, com o di
nheiro, comprar periodicamente comida dos brancos (enlatados, etc), com a con
seqüente redução do valor protéico da alimentação. 

Em março de 1982 , numa re união de tuxauas Wapixana realizada na ma
loca de Canoani, algumas lide ranças indígenas questionaram, pela primeira vez, os 
benefícios da Feira Livre e o que a FUNAI e o governo querem obter com ela. 

- As fazendas e as colônias 

Todo o te rritório Wapixana, excluindo a área da Guiana, foi invadido por 
fazendas de gado. No início, pelas pertencentes aos descendentes das famílias dos 
primeiros colonos do rio Branco e, depois em tempos mais recentes, por outras, 
que pertencem a comerc iantes de Boa Vista. Muitos Wapixana, desde a implanta
ção das primeiras fazendas tornaram-se peões ou vaqueiros a serviço destas. ,. 

E muito difundido o costume do compadrio entre fazendeiros e índios. 
Assim, os Wápixana tomaram-se " parentes" desses fazendeiros, com todas as 
conseqüênc ias que já vimos nos outros povos. Também usa-se, para obter mão-de
obra barata, pedir os filhos dos índios para serem criados nas fazendas . 

Nestes últimos cinco anos, o "equilíbrio" entre fazendeiros e índios co
meçou a vacilar com a chegada de novos tipos de administração das fazendas: en
tra a crise o paternalismo, é abolido o sistema de sorte (um bezerro, em cada qua
tro nascidos, pertence ao vaqueiro), os peões tornam-se assalariados, etc. 

O modelo de relação trabalhador-empregador que os empresários e fazen
deiros trouxeram do sul do Brasil, nada tem a ver com a relação fazendeiro local
índio, a qual os Wapixana tinham se acostumado e se acomodado. Agora são fa
zendas de tipo "capitalista" e , assim, também a relação de produção tem que ser 
deste tipo. Os índios não entendem, mas percebem que algo mudou, como nos 
confirmou um velho Wapixana da maloca de Malacacheta: "onde é que se viu al
guém cultivar capim no lavrado"? 

Também em relação à propriedade das terras estes novos donos têm atitu
des diferentes. Os velhos fazendeiros, geralmente, nunca negaram aos índios a 
possibilidade de atravessar as terras cercadas, pescar, caçar, etc. A lembrança de 
terem ocupado terras indígenas freava, um pouco, a agressão, enquanto os novos, 
que compraram as terras, já consideram os índios como invasores. 

É a partir desta mudança e desta atitude opressora que os Wapixana estão 
tentando organizar-se para defenderem os próprios direitos. 
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Contemporaneamente à implantação deste novo tipo de fazenda, o gover
no do Território incentiva a chegada de pequenos colonos nas áreas de ocupação 
Wapixana. Estes fundam novos povoados (Confiança 1, 2 e 3, por exemplo) ou 
vão morar nas vilas já existentes (Bonfim, Alto Alegre, Cantá, Colônia Cel. Mo
ta). , 

E um tipo de invasão diferente dos fazendeiros e os índios geralmente 
convivem de modo pacífico com esses colonos. O surgimento de novos povoados 
acaba atraindo os Wapixana e muitos abandonam as malocas para morar no meio 

~ 

dos brancos. O que nos parece bastante grave. E o caso da Vila do Tucano, na BR 
401, que se compõe de doze famílias, a metade das quais Wapixana. 

Em todas essas vilas não faltam os bares onde se vende, sobretudo, ca
chaça, com as conseqüências que já vimos, além de serem um núcleo privilegiado 
de irradiação de uma cultura diferente da indígena e, em grande parte, também da 
dos brancos dominantes. Estes colonos são, geralmente, camponeses nordestinos, 
portadores de uma visão do mundo já subalterna no lugar de origem, mas que a 
utilizam fortemente aqui, para sobreviver como grupo. Mas, numa situação como a 
de Roraima, onde os índios estão no último degrau da "escada social", também 
esses migrantes podem-se tomar dominantes e impor, sem vontade ou meios sofis
ticados, a própria cultura. Assim as famílias Wapixana, em fase de destribalização, 
assumem estes novos traços culturais para obter também eles, uma identidade. En
fim, a maioria dessas famílias, passados alguns anos, tendem a voltar para a pró
pria comunidade de origem, por causa das dificuldades de adaptação. Alí, trans
formam-se em veículos dos sistemas culturais adquiridos. O caso dos "benzedei
ros" é típico neste sentido. A pajelança sobrevive entre os Wapixana, mas mistu
rada a rituais de clara origem nordestina, desde as diagnoses do mal (por exemplo, 
"corpo fechado") até as curas ("ladainhas", uso de novas ervas e até "Padim" 
Cícero). 

VI - Tutela e assistência 

A FUNAI não tem postos indígenas em área Wapixana, sendo o atendi
mento realizado diretamente pela Delegacia de Boa Vista. 

Praticamente esse atendimento reduz-se a uma assistência em caso de 
doença e, em alguns casos, no treinamento de enfermeiros para atuarem nos postos 
de saúde que a FUNAI está implantando em cinco malocas Wapixana. 

Outro tipo de atendimento é o acompanhamento das queixas dos índios 
contra os fazendeiros. Nestes casos a FUNAI assume uma atitude conciliadora, 
não querendo inimizade com os fazendeiros e nem desiludir os índios. Por isso a 
sua atuação é sempre ambígua e fraca. 

Bem mais eficaz e planejada é a presença dos órgãos do Governo. A Se
cretaria de Educação controla toda a rede escolar que atinge todas as malocas Wa
pixana sendo que, outros órgãos assistenciais intervêm ativamente em toda a área. 

No caso das escolas, os professores que lecionam nelas podem ser índios 
ou brancos, sem critério algum na escolha. A atuação deles, sejam índios ou bran
cos, em nada difere, sendo todos preparados e orientados em cursos semestrais, 
durante as férias, em Boa Vista. A escola tornou-se um dos melhores meios para 
destruir a cultura Wapixana. No passado, também o MOBRAL tentou alfabetizar 
os adultos das malocas, com resultados ridículos. 

Além das escolas, o governo atua também por meio da SUCAM, ASTER~ 
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LB A e outros órgãos assistenciais. 
A SUCAM visita todas as malocas para borrifar as casas com DDT, numa 

campanha permanente para erradicação da malária. O único efeito visível e ime
diato é a morte da pequena criação das malocas (pintos, galinhas, etc), enquanto a 
malária continua. Por isso, os agentes da SUCAM não são bem aceitos em todas 
as malocas e são apelidados e conhecidos na região como os "malária". 

A ação da LB A (Legião Brasileira de Assistência) além de distribuição de 
alimentos e ferramentas, promoveu, com o governo do Território, uma campanha 
para distribuir documentos aos índios nos períodos pré-eleitorais. 

A ASTER-Roraima é, talvez, o órgão governamental que mais atua nas 
malocas Wapixana. Ligado à EMBRATER desempenha um trabalho de assistência 
e de orientação no meio rural. Seus métodos de atuação obedecem às diretrizes 
traçadas ao nível nacional, sem considerar as situações s6cio-econômico-culturais 
específicas das populações atendidas, visando unicamente o aumento da produção. 

; 

E desnecessário dizer que o resultado de uma atuação deste tipo em malocas indí-
genas só poderia ser um fracasso. 

Entre outros projetos, a ASTER-Roraima incentiva a produção de hortali
ças e a criação de aves com o objetivo de serem vendidas, depois, na cidade. E, 
dado que os homens não se envolvem em tais projetos (enquanto cuidam de outros 
trabalhos nas roças), os agentes da ASTER tentam envolver as mulheres Wapixa
na. Nasceram, assim, as "hortas das mulheres" e, paralelamente, é incentivada a 
criação de pintos, comunitariamente. Tudo isso durou até que a curiosidade pela 
novidade acabou, o u melhor, até que a ASTER trouxe presentes (ferramentas, co
mida, roupas, etc) . Depois as mulheres voltaram as suas ocupações normais e a 
ASTER começou o processo em outra maloca. 

Maior sucesso tiveram, os mesmos agentes, nas malocas Wapixana da Ser-, 
ra da Lua, com o incentivo da produção artesanal, cestaria em particular. E 
interessante aqalisar a maneira utilizada por estes agentes e como pode-se destruir 
um tipo de cultura pensando, até, em ajudá-la. 

Os Wapixana tem uma relevante produção artesanal feita, seja para uso 
interno, seja, às vezes, para trocas ou venda. Neste contexto chegam os agentes da 
ASTER com o projeto de produção artesanal. Conhecendo muito pouco o sistema 
de produção da cultura Wapixana, perguntam se aceitam o projeto e oferecem-se 
para comprar toda a produção. Em Malacacheta, por exemplo, os Wapixana pre
sentes na ocasião da proposta, acostumados mais a uma produção limitada, per
guntaram quantas peças estariam dispostos a comprar. E com a grande admiração 
dos índios, os agentes pediram 200 cestas. Propor ao pessoal de uma só maloca 
trançar 200 cestas, sabendo que, para buscar o cipó precisa andar muito longe, 
significa quebrar todos os ritmos de trabalho da maloca. Assim, os índios deixa
ram-se pegar pela febre da produção e, percebendo que nunca iriam conseguir 
produzir as cestas pedidas mantendo o método de produção tradicional, dividiram 
as tarefas: uns foram tirar c ipó, alguns os preparavam para podê-los trançar, ou
tros ainda, começavam as cestas que, por sua vez, eram completadas por mais ou
tros. Esta divisão de tarefas permitiu o aumento da produção, mas prejudicou os 
demais serviços (sobretudo os da roça), que foram ignorados. 

Depois de um mês de trabalho tinham conseguido apenas 100 cestas. 
Venderam-nas, mas recusaram-se a continuar a experiência. 

A atuação dos agentes da ASTER toma-se ainda mais prejudicial quando 
estes moram permanentemente na mesma região que os índios. Na área Wapixana 
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tem dois postos deste 6rgão: um na região do Amajari e outro na do Taiano. Este 
último está localizado na maloca da Barata e o técnico agrícola, que aí atua, con
dicionou o tuxaua a aceitar todas as propostas que a ASTER faz. 

Paralelamente ao governo, também a Igreja Católica desenvolve ativida
des de assistência e promoção na área W apixana: está presente com uma missão na 
maloca da Barata, onde funciona, também, um hospital da Diocese. O restante da 
área é atendida em viagens de desobriga. Os padres incentivaram o cultivo de ro
ças comunitárias, de criações, etc. Os resultados, como vimos, nem sempre são os 
esperados. Além disso desenvolvem uma ação de conscientização para a defesa 
das terras e favorecem a união das várias comunidades através de reuniões periódi
cas das lideranças indígenas. 

Outra atividade que os padres desenvolvem está ligada à fundação e fun
cionamento de cantinas comunitárias. Em algumas malocas a experiência parece 
funcionar, mas todas enfrentam grandes problemas provocados, sobretudo, pelo 
modelo econômico diferente que é preciso empregar. Outro impecilho para o fun
cionamento das cantinas é a vizinhança da cidade. Enquanto nas malocas longe de 
Boa Vista a cantina é realmente, uma alternativa ao comércio dos fazendeiros, 
nas malocas que estão perto de Boa Vista é mais fácil e menos custoso comprar na 
cidade. Por isso as cantinas comunitárias, nestas últimas malocas, estão numa crise 
maior. 

VII - Situação das terras 

Como já vimos, toda a área brasileira dos Wapixana está invadida por fa
zendeiros e colonos. 

Nestes últimos anos, com a chegada de grandes capitais do sul do Brasil, 
novos projetos são desenvolvidos e um novo tipo de invasão acrescentou-se às 
antigas. 

No começo de 1982, com a presença de autoridades civis e religiosas, foi 
inaugurada uma agência do Bamerindus em Boa Vista. Parecia ser um banco a mais 
no meio dos muitos que já funcionam em Boa Vista, mas não foi bem assim. O 
Bamerindus começou a comprar as terras localizadas às margens das estradas BR 
174 e 401. Assim chega também em Roraima esta maneira de usar a terra: o in
vestimento imobiliário. Além do que, o banco poderá realizar investimentos con
cretos nas propriedades, bem como servir de testa-de-ferro para outros capitalistas 
do sul do país. 

Quilômetros de cercados já foram construídos para delimitar estas terras 
instalaram placas proibindo a entrada de estranhos. No começo de 1983, essa pri
vatização de terras já incluía parte da área dos índios Wapixana da região do 
·raiano e fica difícil prever o que acontecerá no futuro. 

Perante esta situação, os Wapixana, procurando evitar a invasão total da 
pr6pria área, pressionaram a FUNAI para que demarcasse estas terras indígenas. 
Foram, assim, feitas algumas demarcações de pequenas áreas comunitárias, em lo
cais onde não existiam grandes conflitos. Nos anos de 1980 a 1982, foram deli
mitadas e demarcadas quatro pequenas áreas: Mangueira, Ponta da Serra, Araçá e 
Manoá-Pium (nestas últimas duas áreas moram também muitos Makuxi). Estas, 
além de serem pequenas ilhas localizads no meio de fazendas, continuam sendo 
invadidas pelo gado dos fazendeiros que recusam-se a sair das terras demarcadas. 
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A FUNA l prometeu indenização para as benfeitorias existentes nas fazendas mas, 
até agora, nada foi pago e as fazendas continuam ali instaladas. 

Por outro lado, também os índios não ficaram muito satisfeitos com as 
demarcações feitas pela FUNAI e, a demarcação de Manoá-Pium esta foi recusada 
por eles. Os Wapixana da região queriam uma área única que compreendesse as 
malocas de Manoá, Pium e Moscou (Recanto da Saudade). Tendo ficado fora esta 
última maloca, os índios não aceitaram a demarcação e tiraram os marcos que a 
FUNAI tinha mandado colocar. Nasceram confusões e a FUNAI acusou os agen
tes de pastoral da Diocese de Roraima de serem os responsáveis pelo fato. A de
marcação continuou como antes, mas foram delimitadas as terras da maloca de 
Mascou, juntada com Manoá-Pium, aume ntando a área desta última, em 30o/o 
( 1981). 

Neste mesmo ano foram delimitadas outras oito áreas nas regiões de Serra 
da Lua e Taiano. Nlas, até agora, as demarcações não foram realizadas. 

Enquanto isso, os fazendeiros reagem contra os decretos de delimitação. 
Assim aconteceu com um fazendeiro da região da Barata que processou a FUNAI 
e conseguiu vencer a causa na comarca local, diminuindo a área delimitada da 
maloca da Barata e Livramento. A questão está agora nas mãos do Supremo Tri
bunal Federal em Brasília. 
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RORAIMA: Agrupamento indígena 
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-RELAÇOES INTERTRIBAIS 

í 

1 - Introdução 

Antes da chegada dos invasores, os povos indígenas do território do rio 
Branco desenvolveram uma intensa atividade de relações que incluíam não s6 po
vos de uma mesma região, falassem ou não uma mesma língua, mas també1n povos 
de áreas mais afastadas e de línguas completamente diferenteS. Desta maneira, 
criou-se uma grande rede de relações desde o Amazonas até o Orinoco. 

Este sistema conseguia manter um certo equilíbrio interno, através das 
flutuações do tipo de relacionamento entre estes povos. Assiin, um povo en1 guer
ra com outro, passava., com extrema fac ilidade, das relações belicosas às comer
ciais e vice-versa. Criavam-se e quebravam-se alianças: povos juntavam-se para 
formar um s6, enquanto outros dividiam-se, formando novos. 

A chegada dos brancos quebrou, parcialmente, este sistema, in1pondo uma 
reestruturação das relações em função de sua presença. 

Desta maneira, novas alianças tiveram que ser criadas, alguns povos fo
ram destruídos, outros absorvidos pelos maiores, etc , mas, o dado mais importante 
foi o fato de os brancos tentarem impor-se como únicos mediadores entre os povos 
indígenas. A melhor arma que utilizaram para isso foi a introdução de novas mer
cadorias, das quais detinham o monopólio. No entanto, era muito difícil quebrar 
aquela rede de relações, e, por outro lado, os índios adaptaram-se rapidamente à 
presença dos recém-chegados (que inic ialmente não eram numerosos) e introduzi
ram em seu próprio sistema de trocas as novas mercadorias. Porém, com o desapa
recimento de muitos dos povos que constituíram o sistema de trocas, este teve que 
reajustar-se progressivamente e inc luir os brancos como elemento fixo da rede de 
relações. Em todo caso, nunca os brancos conseguiram colocar-se como únicos 
mediadores das trocas e , onde o fizeram, introduziram a monetarização que "de
gradou'' o sistema. 

Os índios continuaram a relacionar-se entre si, mas utilizando as novas 
mercadorias dos brancos junto a seus produtos tradicionais. Contudo, sendo agora 
as mercadorias de origens culturais diferentes (indígena e branca), à atribuição de 
valor tradicional, misturou-se o valor dos brancos, isto é , o dinheiro. Isso acontece 
mesmo quando o dinheiro não entra diretamente na troca. 

Mas, o que mais abalou o sistema foi a e liminação das guerras periódicas 
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entre os povos indígenas. Para eles, a guerra não era necessariamente negativa. 
Tinha uma função fundamental para a conservação de todo sistema cultural. Dife
renciava os povos e impunha o pacto. Delimitava territórios e, não menos impor
tante, funcionava como reguladora das transações comerciais (reequilíbrio das ri
quezas, etc). 

II - As guerras 

Para se entender o caráter das relações, bélicas ou não, existentes entre os 
povos ocupantes da região compreendida entre os rios Branco e Orinoco deve-se 
considerar o seu grande número (ver quadro n2 4). Eram povos com territórios 
confinantes, com interesses econômicos no mesmo território. Além disso, é preci
so levar em conta também o tipo de bens reciprocamente cobiçados: comida, caça, 
manufaturados e, naturalmente, mulheres. Estas últimas eram "um artigo" muito 
procurado, já que os pequenos grupos, que se destacavam dos grandes, eram 
constituídos na sua maioria de jovens com poucas mulheres. Daí a necessidade de 
roubar as mulheres de outros povos. Estes roubos não se realizavam só contra o 
grupo de origem, mas também contra povos de língua e cultura diferentes, reali
zando uma troca de usos e costumes. 

Nem sempre as motivações dessas guerras eram de tipo econômico, ou 
melhor, nem sempre a motivação econômica era a principal. Outros fatores inter
vinham para decidir uma inimizade ou um pacto (mitos, medos culturais, etc) co
mo ocorreu em grande parte, nas guerras que houve em nosso território. Não se 
tratava, enfim, de guerra como é entendida no Ocidente, mas de um estado de 
guerrilha, com tréguas intermediárias (comércios) e retomo a hostilidades explíci
tas. 

Relacionaremos, em seguida, as guerras intertribais das quais temos notí
cias, citando povos que moravam longe da nossa área ou que já se extinguiram. 
Desta relação fica claro que os quatro povos que conseguiram sobreviver até hoje 
na região do rio Branco foram aqueles que se saíram melhor nestas confrontações 
bélicas. 

Os Marakaná, hoje extintos, moravam na área do médio rio Uraricoera e 
eram o povo da bacia do rio Branco que mais tinha contatos com os povos da mata 
geral. Contra estes povos, os Marakaná travaram várias guerras, particularmente, 
contra os Aruake, que ocupavam as matas do alto Amajari e Parimé (Koch-Grün
berg, 1979, Vol. 1:188). No curso desse processo os Aruake' foram derrotados vá
rias vezes e tiveram que recuar, cada vez mais, na mata a oeste do Território. O 
mesmo aco_nteceu com os Chiriana, dos quais os Marakaná eram inimigos mortais. 

Temos notícias de pactos bélicos entre os Makuxi e Maiongong contra os 
Guaraivo (no Orinoco), feitos depois da invasão dos brancos na região. A história 
é contada pelo Tuxaua Jesuíno (Makuxi) ao Gal. Rondon, durante a sua visita em 
Roraima, em 1971. Conta Jesuíno que os Makuxi e os Maiongong uniram-se e or
ganizaram uma expedição conjunta contra os Guaraivo, até o Orinoco (Rondon, · 
1955:10). Os aliados voltaram vencedores para as regiões do rio Branco tendo, 
também, reforçado os laços comerciais e de amizade entre eles. 

Mas a guerra que mais durou e que foi, sem dúvida, decisiva p·ara o futuro 
do Território, os Makuxi travaram contra os Wapixana. Proveniente do norte, os 
Makuxi lutaram com os Wapixana para a conquista da região localizada ao norte 
do rio Branco. Foram anos de hostilidades, através dos quais estes dois povos ti-
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veram possibilidades de se conhecerem e, uma vez acabadas as guerras, de convi
verem pacificamente até hoje. 

As hostilidades continuaram até o começo do século XIX. Em 1797, por 
exemplo, Barata encontrou às margens do rio Surumu um grupo de Wapixanas es
perando a volta dos guerreiros que tinham subido o rio para realizar uma expedi
ção contra os Makuxi (Barata, 1844:27). 

Por ter durado tanto tempo, esta guerra está viva na memória dos descen
dentes desses índios. Assim relatava o tuxaua Gabriel, Makuxi da maloca da Ra
posa, em 1965: "Eu não sei porque começou a guerra entre os Makuxi e os Wapi
xana, mas foi uma coisa terrível. Foi comprida; durou muitos anos e foi terrível 
mesmo. Atacavam sempre de noite, os exploradores iam para estudar as aldeias e 
depois rodeavam as casas enquanto todos dormiam. Abriam as portas com cacetes 
e todos aqueles que tentavam fugir eram mortos a pauladas". (Raposo, 1972:57). 
E, mesmo afirmando não saber a motivação, implicitamente demonstra conhecê-la. 
Mais à frente, afirma: "Foi durante a guerra com os Wapixana que os Makuxi 
chegaram a morar nesta região. E foram os Makuxi que ganharam a guerra". (l-
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dem:60) Ainda no fim do século XIX Coudreau relata que "a base da conversação 
(dos Wapixana) gira sobre os seus inimigos Makuxi que são, dizem eles, gente 
ruim". (Coudreau, 1887:321-323). , 

E interessante notar como, uma vez conquistada a área, são os Makuxi a 
acusar os Wapixna de invasores. Aconteceram casos, na Guiana, em que os Ma
kuxi justificavam atos contra os Wapixana "com a alegação de que os Wapixana 
estão em terra Makuxi e deveriam voltar entre a gente de sua própria tribo". (Me
yer, 1946:33-34). 

Na verdade, aconteceu que foi criada uma faixa de terra de fronteira onde 
as malocas Wapixana misturam-se com as Makuxi. Com o abrandamento das hos
tilidades, realizam-se casamentos mistos onde, como pode-se prever facilmente, as 
mulheres são quase sempre Wapixana. Os filhos nascidos nestes casamentos são 
denominados "Karapia" (Koch-Grünberg, 1923, Vol. 3:10). 

Em todo caso, estes casamentos e a convivência em malocas comuns não 
eliminaram totalmente a hostilidade que, no fundo, dos dois povos ainda conser-
vam. 

Outro povo contra o qual os Makuxi lutaram várias vezes foi o Ingarikó. 
O resultado não foi muito favorável aos Makuxi visto que além do medo que eles 
ainda têm em relação aos Ingarikó, introduziram na própria mitologia, persona
gens ruins com características Ingarikó. 

Estes, por .sua vez, tiveram como inimigos todos os outros povos da re
gião. Sozinhos resistiram a todos os ataques e conseguiram sobreviver, até hoje, 
orgulhosamente isolados. Os Ingarikó lutaram também contra OS: Paravilhana, hoje 
extintos (Rondon, 1955:12), e contra os Taurepang (Pereira, 1980: 36-37). 

Para este liltimo povo, as lutas contra os Ingarikó marcaram tão profun
damente a própria história que inseriram isso em sua mitologia, como protótipo de 
situação de guerra. 

Trascrevemos, de um mito Taurepang, a descrição desta guerra: "Anti
gamente havia guerra entre duas tribos. Uma tribo chamava-se Kuyálakog, outra 
Palawiyáng. A guerra aconteceu na região da serra Uraukaíma. Os Palawiyáng 
atacaram os Kuyálakog. Mataram uns deles que iam para a roça. Então os Kuyála
kog reuniram-se para destruir os Palawiyáng. Vieram e atacaram. Chegaram na al
deia destes que era formada de cinco casas e queimaram-nas de duas direções na 
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noite para que a fizesse luz e os inimigos não pudessem fugir na escuridão. Mata
ram-os enquanto queriam fugir das casas". (Koch-Grünberg, 1981, Vol. 11:76). 

Analisando as notícias dessas hostilidades, e levando em conta a situação 
atual das relações que envolvem os Ingarikó, é fácil deduzir que estes nunca fo
ram derrotados por outro povo, com excessão talvez dos Patamona. A explicação 
que os outros povos possuem para esse fato é unânime: são Kanaimés. 

O Kanaimé é, para os Mak:uxi e Taurepang (e destes passou a ser um tra
ço cultural também dos outros povos da região) , uma entidade que engloba, em si, 
a maioria das origens dos medos culturais. É um ser muito poderoso, homem e es
pírito, detentor de conhecimentos e poderes que os índios desconhecem. 

Conclusão: os lngarikó venceram as g uerras não por valor pessoal, mas 
porque são Kanaimés. O mesmo, porém, dizem os Wapixana em relação aos Ma
kuxi, como relata Coudreau: "Sem dúvida a base e a substância das conversações 
etnográficas de um Wapixana, seja ele selvagem ou civilizado, é a seguinte frase 
que ele repete de todas as maneiras: '-Os Makuxi são Kanaimés, eles flecham as 
pessoas. Agora, os Wapixana não são Kanaimés, os Wapixana são bons'." (Cou
dreau, 1887:323). 

Mas, sendo que ninguém quer ser identificado com esses seres terríveis, 
cada povo acusa outros, com os quais lutaram e foram derrotados. Assim, os Wa
pixana acusam os Mak:uxi de serem Kanaimés; os Mak:uxi e os Taurepang acusam 
os Ingarikó; estes últimos, por sua vez, acusam os Patamona, etc. 

E os brancos, como entram nessa história? Poder-se-ia deduzir, coerente
mente, a partir das relações sugeridas que, perdidas as guerras para os brancos, 
estes fossem identificados como Kanaimés. Isso, porém, não aconteceu. A noção 
funciona só no contexto das culturas indígenas e na área de contato intertribal. Os 
brancos são completamente diferentes e, por isso, como dizem os Makuxi, "Ka
naimé não pega branco". 

Ili - Comércio intertribal 

No fim do século XIX, lm Thum, depois de anos de convivência com ín
dios da Guiana (Makuxi e Wapixana) concluiu que: "Existe, entre as tribos desta 
área, como provavelmente entre as de outros distritos semelhantes, um complicado 
sistema de divisão do trabalho" (lm Thum, 1883:270). Relaciona, depois, as dife
renças dos recursos que o meio oferece a cada tribo e, ainda mais, como os diver
sos enfoques de cada cultura diferenciam as produções da cultura material, subli
nhando o fato de que cada povo especializa-se em produzir determinados objetos, 
que trocam com outro que não os produz. 

Esta especialização não é desprovida de componentes culturais intertri
bais, veiculados pelo objeto, com significados decodificáveis, seja pelos produto
res (que emitem a mensagem), seja por quem adquire o objeto (e recebe a mensa
gem). Entre esses significados, muitas vezes, como acontece com os ralos, há al
guns que justificam, míticamente, o uso daquele objeto e não de outro, prove
niente de outro grupo, ou feito pelo mesmo povo que o adquire (Thomas, 
1979:101). Assim o sistema é duplamente reforçado: economicamente, enquanto a 
especialização intertribal permite uma melhor realização funcional do objeto e mí
ticamente, enquanto o objeto, carregado de significação circula entre culturas dife
rentes, unificando-as m referência mítica. Desse modo a e .se das várias culturas 
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repercutir-se-á no sistema de trocas, fragmentando-o progressivamente e reestrutu
rando-o unicamente em termos econômicos. 

Por estas razões o sistema das trocas veio se transformando desde a che-
gada dos brancos, mas muito lentamente e, em todo caso, não de forma completa, 
como aconteceu com as guerras que progressivamente acabaram. 

Conseq üentemente, a rede das trocas continua até hoje, mesmo se trans
formada. Os produtos mudaram, não trocam mais zarabatenas e curare, por exem
plo, mas foram acrescidos os artigos dos brancos (espingardas, ferramentas, etc). 

En1 todo caso, na reconstrução do quadro geral dessas trocas, considera
remos dados desde o fnn do século XIX até hoje, indicando, depois, as mudanças 
mais importantes (ver quadro em apêndice). 

Essas transações não se realizam unicamente entre os povos (Aruak e Ka
rib) da região do rio Branco, mas incluem também outros povos limítrofes e estes, 
por sua vez, trocam ainda esses produtos com povos indígenas geograficamente 
distantes. Enfim, certos produtos são trocados várias vezes entre esses povos, fa
vorecendo uma circulação ampla dos manufaturados locais. 

Os Wai-wai, povo Karib que ocupava as regiões do baixo rio Branco e sul 
da Guiana, eram produtores de ralos e adestradores de cachorros, os quais troca
vam com os Wapixana, recebendo canoas e redes de algodão (lm Thum, 1883: 
273). Os Wapixana re-trocavam parte desses dois produtos com os Makuxi, rece
bendo curare, do qual eles eram famosos produtores, e redes de algodão (Idem). 

Os Makuxi trocavam com os Taurepang os próprios produtos (curare e re
des) e também os que chegavam dos Wai-wai por meio dos Wapixana. Deles rece
biam bolas de algodão, zarabatanas e ralos de proveniência dos Maiongong do rio 
·caura. Este último povo (principalmente os grupos que ocupavam as cabeceiras 
do rio Uraricoera) mantinha relações de troca direta com povos do alto e médio rio 
Branco (Diniz, 1972:70-71). 

Até hoje os Maiongong do rio Auaris descem, com suas magníficas ca
noas, o curso do Uraricoera para trocar ralos e zarabatanas, além das próprias ca
noas, com os Makuxi e Wapixana, recebendo, em troca, curare e cachorros (Tho
mas, 1976(1):115) (Coudreau, 1887:308). 

Este mesmo povo trocava com os Taurepang ralos e zarabaranas (às vezes 
s6 a haste) recebendo redes de algodão e panelas de barro (Thomas, 1976(1):117). 
De volta às suas regiões, os Maiongong utilizavam as suas relações com os povos 
de médio e alto Orinoco e com os Sanumá (Y anomam) localizados perto do Auaris 
(Ramos, 1980:26), para trocar os próprios produtos e os que recebiam dos Makuxi 
e Wapixana. 

Os ralos Maiongong que os Taurepang tinham recebido daquele povo 
eram, em parte, trocados também com os Akawaio (da Guiana) e, junto com mis
sangas, com os Ingarik6. 

Todas essas transações implicavam objetos bem definidos e relativos à 
própria especialidade tribal. Mas é claro que outros produtos, de certo modo in-, 
dispensáveis, entravam nas trocas, sobretudo comida. E normal, no curso das via-
gens ou ern períodos de carestia, trocar parte dos objetos por farinha de mandioca, 
beiju, carne etc. 

O esquema reportado em apêndice oferece uma visão geral das trocas dos 
produtos indígenas da área que estamos considerando. 

Analisando este sistema geral das trocas no seu contexto geográfico, t0r
na-se imediatamente evidente a amplitude com a qual este era realizado. Excluin-
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do os Ingarik6, todos os outros povos realizavam as trocas visitando-se recipro
camente. Os ralos, por exemplo, têm origem em duas áreas geográficas diferentes 
(distantes mais de 1.000 km entre elas) e ralizavam, quando o sistema funcionava 
completamente, os seguintes percursos: 
J2 - Ralos: Wai- wai Wapixana Makuxi Arecuna 
22 - Ralos: Maiongong Arecuna Makuxi Wapixana 

Outro exemplo, neste sentido, são as trocas Taurepang-Akawaio (ralos) e 
makuxi-Carinã (redes e curare). , 

E interessante notar como o cruzamento dos dois tipos de ralos cria um 
problema de concorrência que, em geral, é vencida pelos ralos Maiongong que 
conseguem manter os significados culturais originários (compartilhados pelos ou
tros povos Karib) enquanto, no caso do ralo Wai-wai, parte do conteúdo é perdido 
por causa da transição pelos Wapixana (povo Aruak). Por outro lado, por causa da 
sua raridade e do significado específico que veiculam, os ralos acabam funcionan
do como referência para a atribuição de valor dos outros objetos de troca. Assim 
por exemplo, na troca de uma rede de algodão por zarabatanas, o valor destes é 
calculado relacionando-os aos ralos que valem: para trocar uma rede que vale dois 
ralos, precisam quatro zarabatanas porque s6 duas destas valem u1n ralo. 

A função do ralo como "moeda", entra em crise com a entrada, no siste
ma de troca, de um elemento novo: o dinheiro e os novos produtos dos brancos. 

Desde a chegada dos primeiros brancos (holandeses e espanhóis), dois ti
pos de produtos entram imediatamente no sistema de troca indígena: ferramentas 
e, num segundo tempo, espingardas. Isso é compreensível se considerarmos que , 
naquele tempo, o metal era completamente desconhecido por estes povos: os ma
chados eram de pedra e as pontas de flecha, de madeira endurecida no fogo. 

Os índios entenderam rapidamente a função do metal e tentaram, de todas. 
as maneiras, obtê-lo. Este metal constituía-se de objetos de cujo uso os índios nem 
entendiam (excluindo as facas) e que acabavam sendo desmontados e "re-funcio
nalizados" para fazer pontas de flechas, machados etc,. Acontecia, então, que um 
pedaço de metal era trocado várias vezes, até chegar a povos que nunca tinham ou
vido falar dos brancos. Assim, com maior facilidade o objeto podia ser submetido 
a processos de refuncionalização, faltando a "rigidez" do conhecimento da função 
dada pelo produtor originário (branco). 

Com a entrada direta dos brancos na área, chegam também as armas de 
fogo, sobretudo espingardas. Alguns povos obtinha1n-nos com maior facilidade, 
por terem mais contatos com os brancos, e trocavam-nas depois com os outros po
vos. Assim, por exemplo, os Taurepang forneciam o metal para os Maiongong e as 
espingardas aos Ingarikó, enquanto os Wai-wai recebiam facas dos Wapixana. 

Outra mudança subsistencial do sistema aconteceu com a chegada dos colo
nos. Estes entram no sistema fornecendo, em troca dos produtos indígenas (manu
faturados e farinha de mandioca), as próprias mercadorias, cobiçadas pelos índios. 
Ainda mais, ocupando áreas de passagem, os colonos impedem com a própria pre
sença ou, às vtezes, com a repressão, as tradicionais visitas que os índios realiza
vam mutuamente. 

Assim, por exemplo, diminuem as relações entre os Wapixana e os Wai
wai (favorecendo assim, a hegemonia do ralo dos Maiongong) e desapareceram as 
relações entre Makuxi e C arinã. O restante dos sistema continua válido, já que a 
áréa de realização ocupa um espaço geográfico não preenchido pelos brancos (a 
mata localizada na parte ocidental do Território). Ao mesmo tempo, com a elimi-
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"' nação completa das guerras, criam-se novos laços. E o caso de Ingari.kó e Makuxi, 
que citamos anteriormente. 

Com os brancos também chega uma nova maneira de calcular o valor dos 
objetos. No sistema tradicional, o valor de um objeto não é medido considerando a 
força de trabalho empregada para produzí-lo. Este fato é secundário a outros dois 
elementos: 
1) a escassez ou a fartura do objeto na área ocupada pelo sistema de troca: 
2) o valor cultural do objeto (por exemplo, os ralos Maiongong e a mitologia in

tercultural que justifica o seu uso). 
Com o uso do dinheiro, o método tradicional de valor, se não chega a en

trar completamente em crise, sofre uma mesclagem com o novo modo. Porém, o 
dinheiro entra diretamente apenas na periferia do sistema, e, mesmo af, com pro
blernas (é difícil entender por que aquele pedaço de papel colorido vale tanto 
quanto um ralo). O problema da quantificação nunca é completamente resolvido. 

No interior do sistema, o dinheiro entra indiretamente para "resolver" os 
problemas que a nova mercadoria cria na troca com velhos produtos. Nestes casos, 
o valor em dinheiro é utilizado sem que este entre diretamente na transação, isto é, 
enquanto o valor dos produtos dos brancos é relativo ao preço (em dinheiro) dado 
por eles, o produto indígena, de um lado, mantém a velha atribuição de valor (hoje 
em crise) e , de outro lado, segue o limitado mercado que se criou com os brancos. 

Concluindo esta rápida análise, é importante lembrar um aspecto relevante 
do funcionamento do sistema geral das trocas. A necessidade de certos objetos 
impõe, a estes povos indígenas, o processo de troca. Esta, para realizar-se, 
obriga-os a viajar, inclusive, em territórios de povos inimigos que dada a função 
da viagem em geral permitem a passagem. Desta maneira cria-se, paralelamente, 
uma intensa comunicação entre os vários povos. Como escreveu Im Thurn, o sis
tema de divisão do trabalho "serve, não somente ao seu projeto imediato de abas
tecer todas as tribos com produtos melhores do que aqueles que cada uma poderia 
fazer por si própria, mas também para unir as diferentes tribos e espalhar, entre 
elas, idéias e novidades de interesse geral" (lm Thurn, 1983:270). 
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