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Neste livro, o Autor apresenta " os diverso~· graus de 
inculturação na sociedade nacional, com6 processo 
desencadeado pelas necessidades de mão-de-obra 
indígena no sistema econômico de extrativismo". 
Trata também " da integração dos índios na socieda
de nacional , fato esse que não aconteceu como pro
cesso social; mas como atentado às comunidades tri
bais, invalidando seu sistema social e econômico, e 
destruindo seus valores culturais e religiosos. Em 
nenhum momento da história da ocupação do rio 
Purus, levantou-se a questão da legalidade do avan
ço· da frente nacional. Desde o início, a invasão foi 
legitimada pela sociedade nacional, através de leis 
que protegiam a penetração, a ocupação, coloniza
ção, usurpação das terras indígenas, catequese, 'civi
lização' e até extermínio como imperativo da econo
mia nacional do extrativismo ... " 

"A luta mais consciente pela reconquista de terras 
está sendo levada adiante pelos índios Apurinã, nas 
áreas de Pauini, Lábrea e Tapauá, onde as lideranças 
indígenas tentam bloquear a frente de expansão na
cional de colonos, seringais, firmas madeireiras e fa-
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PREFACIO 

Está se aproximando a hora em que estaremos em condições 
de apresentar à memória dos cristãos o relato dos grandes martírios 
desta terra, os martírios indígenas. Os indígenas foram e continuam 
sendo os mártires do Brasil no sentido pleno desta palavra: de um 
lado, testemunham a desumanidade dos que impiedosamente invadi
ram a terra, mas, do outro lado, testemunham persistentemente a 
esperança que nunca morre, de que um dia os indígenas retomarão 
suas terras, relegando a história da colonização e dominação estran
geira a um mero episódio do passado. 

Para que cheguemos a esta hora é necessário preservar e orde
nar os documentos do passado. Nesta perspectiva se situa o tra· 
balho de Gunter Kroemer, com a originalidade de tomar o próprio 
rio Purus como fio condutor de sua pesquisa. Sabemos que a inva
são da Amazônia se processou pelos grandes rios 'Tocantins, Xingu, 
Tapajós, Madeira, Purus, /uruá, Trombetas, rio Branco; rio Negro, 
Solimões. Assim resulta ser muito mais eficiente e claro reunir o 
material histórico em torno do tema Purus do que em torno de 
temas muito genéricos como Brasil ou Amazônia. A realidade vivida 
encontra desta forma uma explicação histórica mais convincente e 
realista. 

Outra novidade do trabalho de Gunter Kroemer: comumeme 
escreve-se a história da evangelização a partir das congregações mis
sionárias que aqui vieram e estão agindo. Gunter, pelo contrário, 
parte da realidade geográfica, hidrográfica, social, política. Esta mu
dança de perspectiva, é significativa de toda a evolução da ação 
pastoral da Igreja na América L.a~ina e segue as orientações de Me· 
dellín e Puebla, aplicando-as ao campo historiográfico. 
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Não parece ser fora de propósito aplicar aos índios da 1 ma
zônia, e especificamente aos do rio Purus, as palavras do escritor 
cristão do século II, Tertuliano: "O sangue dos mártires é semente 
de cristãos". Não, não foi em vão o sangue derramado sob a vio
lência dos invasores, a morte prematura sob o impacto das doenças 
trazidas de fora, o sofrimento escondido da mulher indígena presa 
a dente de cachorro e mãe do mestiço, o trabalho forçado dos remei
ros e coletores de "drogas do sertão", a escravidão trazida pela explo
ração da borracha, a humilhação de séculos de dominação, tudo isso 
não foi em vão. Já podemos perceber a revirada: as populações 
indígenas do Brasil estão atualmente em crescimento, e numerosos 
jovens cristãos, seguindo - entre outros - o exemplo de Gunter 
Kroemer, ouvem o apelo do evangelho a partir da experiência de 
dor e resistência dos povos indígenas. A própria Igreja - tradi
cional aliada do poder colonizador - está se sensibilizando e rece
bendo novo impulso evangelizador. 

Esperamos que o modo de escrever a história indígena a partir 
de monografias como esta seja seguido por outros jovens historia
dores. 
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INTRODUÇÃO 

Pero Vaz de Caminha, em 1500, propagava certas caracterís
ticas acerca do indígena americano, descrevendo-o como "bom e de 
pura simplicidade". Desta opinião, no entanto, não eram mais os 
portugueses do século XVII, que se encontravam em plena conquista 
do Maranhão e Pará. Colonos e soldados conheciam o índio como 
"feroz e defensor de sua liberdade", quando atacado, e natural-

. mente, como peça imprescindível ao maquinismo da estrutura econô-
mica colonial. 

Um século de experiência foi suficiente para que os êxitos de 
luta entre poderes temporais e espirituais pela posse do indígena 
indicassem o lugar dele, tanto na legislação como na administração, 
antes mesmo que os portugueses empreendessem a marcha para o 
Norte, expulsando franceses, ingleses e holandeses, e empreendendo 
a subida pelo grande rio das Amazonas, o Paranauaçu. Na ver
dade, não foram os portugueses os primeiros a acuar os autóctones. 
Quase cem anos antes, tentaram os espanhóis explorá-los, mas, ilu
didQs pelo eldorado e fracassados em sua empresa, abandonaram
-nos, deixando rastros de sangue ao longo do rio. Depois de Orellana 
e Ursua, outros como Pedro da Costa Favella e Belchior Mendes de 
Moraes tentariam penetrar na região. Desta vez, porém, não mais 
nas roupagens de aventureiros e conquistadores - figuras que sur
giram na história com singularidade e espontaneidade -, mas sim 
marcados por idéias coloniais de ocupação sistemática com a escra
vização do n~tivo. 

Formas de como resolver o problema experimentaram-se desde 
o início do Estado do Brasil, onde a mão-de-obra indígena era cobi
çada. Com um pacote de leis, decretos e alvarás, lançaram-se os 
portugueses rumo ao Norte. 
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As experiências cristalizaram duas forças diretamente interes
sadas na tomada do poder na administração dos índios e das aldeias: 
os padres jesuítas - ou simplesmente os religiosos - e os colonos. 
Devido à eles decretavam-se inúmeras leis que definiam a posição 
de poder de um ou outro lado. Para os nativos pouco mudava: sua 
existência pendia entre "escravidão de linha dura" e escravidão que 
teorizava sobre a liberdade pessoal, mas exigindo a conversão ao 
cristianismo, ante a ameaça da perdição no inferno. O próprio 
Anchieta não deixou por menos, quando dizia que não se podia 
esperar muito desta "raça bestial, que vivia de carne humana e não 
conhecia nem lei, nem rei". 

Por isso, um rápido retrospecto acerca de leis decretadas antes 
da conquista do vale do Paranauaçu e levadas ao Norte talve~ nos 
facilitasse a compreensão dos fatos ocorridos no rio Amazonas e 
seus tributários. 

Por ordem de uma lei de 1611, por exemplo, foi ativada a 
criação de aldeias no litoral noroeste, para que os guerreiros indí
genas servissem de soldados contra os assaltos de corsários ingleses, 
franceses e ho~andeses. E quando os holandeses passaram a se apo
derar cada vez mais do Norte do Brasil, estrangulando, conseqüen
temente, o mercado de escravos naquela área, os plantadores de 
açúcar e os colonos foram obrigados a pedir nativos do Sul para 
suprir a falta de mão-de-obra. Para isso os paulistas já tinham mon
tado um mercado regular de ~scravos nativos, vendendo principal
mente índios aldeados das reduções do Paraguai. Levava-se em conta 
que a expulsão dos holandeses - objetivo supremo da política 
hispano-portuguesa - somente poderia ser concluída quandq. os 
colonos tivessem uma base econômica estável nos engenhos de açú
car. Para isso, o trabalho escravo do índio era indispensável. Nestas 
expedições macabras distinguiu-se Raposo Tavares; que conseguira 
capturar e comandar tantos indígenas para a guerra contra os holan
deses que recebeu o título de "capitão" das mãos do vice-rei, e 
mais tarde o de "mestre de campo". 

A história do Amazonas começou, portanto, nas fazendas de 
açúcar que forneciam a estrutura econômica necessária para a marcha 
em direção ao Norte. Nestes engenhos travava-se a luta pela posse 
do nativo. Em 2 de junho de 1537, através da Bula "Sublimis 
Deus", o papa Paulo III declarara a liberdade dos índios, afirman
do que eram "verdadeiros homens capazes de aceitar a fé cristã", 
declaração que será renovada pelo breve "Commissum nobis", de 
22 de abril de 1639, por Urbano VIII. Era sobre esta liberdade que 
se discutia, faziam-se leis, e havia uma ptática. Daí desenvolveram-se 
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formas e experiências antagônicas: entre escravidão e liberdade, entre 
índio do sertão e aldeado, entre índio selvagem e catequizado, e 
sobretudo entre índios administrados por diretores ou capitães-leigos, 
representando os colonos, e índios administrados pelos religiosos. 

Desde o começo da colonização do Brasil, que se caracterizava 
por uma estrutura latifundiária e de monocultura, a escravidão dos 
nativos era um imperativo econômico. 

A construção econômica da colônia teve de . ser feita através 
dos trabalhos dos nativos que se tomavam peça de comércio e objeto 
de riqueza. A aquisição de escravos era realizada por resgates ou 
capturas de "índios de corda", que eram índios aprisionados por 
grupos inimigos e destinados ao sacrifício ritual. A morte certa jus
tificava o resgate dos índios para serem condenados à escravidão 
temporal ou perene. Outro modo de se conseguir escravos eram os 
assaltos às aldeias, em que se prendiam os nativos para vendê-los aos . 
engenhos. Por outro lado, os nativos tentavam defender a liberdade, 
fazendo guerra aos invasores, o que justificaria a escravização de 
uns e o extermínio total ,de outros. Este processo expansionista ba
seava-se nos princípios da própria fé católica, pois a doutrina da 
Igreja, na tradição da Idade Média, apresentava a utilidade salvífica 
de guerras contra os infiéis, sempre justificadas, embora desde o 
começo tais motivos cedessem lugar a objetivos colonialistas propria
mente ditos. 

Outro modo de se suprir a necessidade de mão-de-obra eram 
as Entradas e Bandeiras, que eram expedições ao sertão do país com 
a finalidade de capturar os "selvagens", que aconteceram, principal
mente, depois do extermínio dos nativos do litoral. Não havia leis 
que os protegessem contra as explorações e investidas, pois, no fundo, 
padres e colonos se davam as mãos ao reconhecerem de comum 
acordo que, para "civilizar os nativos", era imprescindível sua su
jeição. Mesmo Nóbrega, no "Diálogo sobre a Conversão do Gentio", 
se pronunciou a favor do uso da força. Os religiosos aceitavam a 

_ sujeição . como início _de conversão à fé cristã, deixando, porém, a .. ~' 
liberdade pessoal intata. E os colonos desejavam a "conversão" dos - . 
nativos ao cristianismo, para melhor servirem nos engenhos como 
mão-de-obra. 

A distribuição dos índios aos colonos necessitava de uma admi
nistração executada diretamente pelos interessados, os brancos. Para 
isso, a coroa portuguesa não cessava de despachar decretos e alva
rás de tão grande vulto que um revogava o outro. 

O decreto de 1570, de dom Sebastião, reconheceu a escra
vidão controlada, aceita também pelos religiosos, . por causa da ne-
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cessidade de subsistência da colônia, justificando a escravidão na 
condição de "guerra justa" e de antropofagia. O rei ou os governa
dores determinariam a declaração de guerra. 

Praticamente todas as tribos eram consideradas "bárbaras e ca
nibais", e podiam ser capturadas, exceto as aldeadas pelos religiosos. 
Continuava a política da lei de 1549, que protegia os catequizados, 
que viviam nas aldeias, e perseguia os selvagens do sertão. Mesmo 
assim, protestos dos colonos levantaram-se contra a lei. 

A lei de 1587, de Filipe li, admitiu à participação dos colonos 
na administração dos índios, juntamente com os religiosos. Os aldea
dos estariam a serviço dos colonos por um determinado tempo. En
tradas ao sertão eram permitidas somente por ordem do governador, 
com a participação dos religiosos que iam convencer os nativos 
sobre as "ações pacíficas", isto é, os trabalhos nas fazendas e nos 
engenhos. O ouvidor geral e o procurador dos índios representavam, 
nessa época, o poder estatal. 

A lei de 1595 colocou os índios a serviço da segurança nacio
nal, para defenderem áreas fronteiriças. Tentava-se, pois, fixar os 
nativos do sertão perto de centros agrícolas. 

A lei de 1596 permitiria aos religiosos afirmarem-se contra os 
colonos e tomarem-se portadores principais da política indigenista. 
Pela primeira vez, exerceriam o poder espiritual e temporal sobre as 
aldeias. 

O decreto de 30 de julho de 1609, de Filipe Ili, ainda refor
çaria o poder dos religiosos sobre os colonos. Ficou. declarada a 
liberdade dos índios tanto das aldeias, como do sertão. Escravidão 
e trabalho forçado seriam .proibidos. Caberia aos religiosos buscar 
índios do sertão para a distribuição temporária e remunerada pelos 
colonos. Essa lei provocaria a revolta dos colonos, resultando num 
novo decreto, de 10 de dezembro de 1611, que devolvia aos colo
nos o poder sobre os índios. Novamente a escravidão seria permi
tida, como a "guerra justa" e o resgate de "índios de corda". A 
administração das aldeias, tarefa mais cobiçada, seria efetuada com 
participação dos colonos em forma de capitães-leigos, nomeados pelo 
governador. Esses capitães-leigos assumiriam praticamente a função 
administrativa dos religiosos, isto é, a administração da aldeia e o 
empreendimento de Entradas ao interior do sertão, com a finalidade 
de capturar trabalhadores para os engenhos, soldados para as tropas 
auxiliares e mão-de-obra para trabalhos públicos. Foram estabele
cidos novos aldeamentos em áreas de fronteira e de invasão. 
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Era essa a situação política, quando os portugueses tomaram 
o rumo do Norte, a fim de expulsar os franceses, derrotados em 
novembro de 1614. Logo foi nomeado o primeiro capitão-leigo das 
Entradas do Amazonas, Bento Maciel Parente, o mais aferrado ini
migo dos índios. 

Entretanto, padre Antônio Vieira, valendo-se de sua influência 
pessoal sobre o rei, garantiria aos religiosos a administ~ação sobre 
os índios, e estes, a partir de 1652, novamente exercenam o con
trole total sobre aldeias e Entradas, recebendo para esta empresa 
missionária um salário real. Para espanto dos colonos, crescia º· 
poder dos religiosos a cada instante, e assim a revolta não demorou: 
de 1661 a 1663, os jesuítas foram banido~ do Pará, e restabele
ceu-se o velho sistema de .controle de exploração. 

Nestes anos, um outro chacinador de índios tomou parte na 
revolta contra os religiosos: Pedro da Costa Favella. Mas padre 
Antônio Vieira voltaria mais um vez vitorioso, trazendo, inclusive, 
a concessão do controle sobre a distribuição dos nativos. O regi
mento das missões de 21 de dezembro de 1686, garantiria defini
tivamente aos religiosos a exclusividade de controle sob~ ª. a~~
nistração dos índios nas aldeias, sobre as Entradas e a d1stnbu1çao 
dos índios aos colonos. Logo em seguida, em 1693, ficou determi
nada a divisão do vale amazônico em áreas de predomínio das dife
rentes ordens. Os jesuítas ficaram com a margem direita do Ama
zonas e com a margem esquerda entre os rios Negro e lçá. A área 
do Purus, contemplada neste trab~lho, passou a pertencer ao domínio 
dos carmelitas, compreendendo o rio Solimões, até a fronteira espa
nhola, e o rio Negro. 
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Parte I 

Ensaio etno--histórico 
sobre os índios 

, do médio Purus 



PRIMEIRO PERIODO: 'POCA COLONIAL 

1. A CONQUISTA CASTELHANA DO PAfS DA C.i\NELA E 
DO ELDORADO 

- guerra contra índios do rio Purus 

O cronista Gaspar de Carvajal, dominicano de Quito que acom
panhou a expedição de Francisco Orellana, em 1542, relata a pas
sagem pelo rio Puros. No domingo da Ascensão viram à direita 
um "rio muito poderoso, cuja entrada era tão vasta que formava 
três ilhas", razão pela qual chamaram a esse rio Trindade. "Tanto 
nelas como de um e outro lado dos dois rios havia muitas e grandes 
povoações, e terra muito linda e frutífera." A terra era dos índios 
Omágua, com tantas aldeias e tanta gente, que o capitão não quis 
aportar, e assim passaram o dia inteiro fazendo guerra. Tomaram 
"uma aldeia tão bem situada". que Carvajal a comparou com "um 
sítio de recreio de algum senhor de terra". 1 Embora os índios se 
defendessem, foram vencidos, a aldeia tomada e da grande quanti
dade de comida foi feita a provisão ... 

Pela primeira vez, povos indígenas do Paranauaçu entraram 
em contato com homens barbudos e bárbaros, e logo sua passagem 
ficava assinalada com rastros de sangue. Obcecados pelo esplendor 
da riqueza do ouro de Cuzco, Lima e Quito, em posse de Francisco 
Pizarro, outros conquistadores, como Gonçalo Pizarro, seu irmão, 
e Francisco Orellana, lançaram-se à conquista do país da canela e 
do eldorado. Orellana, começou a aventura seguindo viagem com 
50 soldados e dois frades, em nome de Carlos V, a 1.º de março 
de 1542. 

A expedição fora encorajada pela lenda de um príncipe, cuja 
riqueza não era possível medir: os templos, os palácios, os pavimen-

1. Gaspar de Carvajal, Descobrimento do rio das Amazonas, 
1941, Brasiliana, vol. 203, São Paulo, pp. 46-47. 
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tos das ruas da cidade de Manoa, onde vivia, tudo era construído 
com 9uro. O monarca, pela manhã, banhava-se num lago de águas 
perfumadas, sobre as quais lançavam ouro em pó. E outra lenda, 
a do país dos Omágua, fazia crer que nessa nação uma cidade res
plandecia pela magnificência de seus edifícios suntuosos, onde os 
ídolos eram de ouro maciço. 

Carvajal registra alguns apontamentos etnográficos, situando a 
nação dos Omágua perto do Purus. " Eram da estatura de gigantes, 
usando nos braços umas rodas a modo de braceletes e outras nas 
panturrilhas, perto dos joelhos; as orelhas eram perfuradas e muito 
grandes." 2 Encontraram ídolos, tecidos de palha, ouro e prata. 

A região era muito habitada, com vastas aldeias. "Passavam 
à vista de uma aldeia muito grande e populosa, com muitos bairros, 
cada qual com um desembarcadouro no rio. Nesses portos havia 
índios aos magotes, estendendo-se esta aldeia por mais de duas léguas 
e meia." 3 Balhestas e arcabuzes fizeram com que os índios se 
retirassem. 

Carvajal pode ter exagerado a respeito da riqueza de ouro, 
prata e aldeamentos. Fica, todavia, patente a violência com que 
tratavam os nativos. Desde a cordilheira andina, onde Gonçalo 
Pizarro mandava queimar os índios que não lhe dessem as informa· 
ções desejadas, ou entregá-los aos cães que lhes dilaceravam as car
nes, até a foz do rio das Amazonas, os bergantins de Orellana semea
vam terror e morte, abastecendo-se com mantimentos de povoações · 
devastadas. E nos apuros mais dramáticos, os aventureiros invoca· 
vam Nosso Senhor para salvá-los dos "selvagens inimigos da fé". 

A terra dos Omágua, segundo o dominicano Carvajal, no en
tanto, não coincide com a do jesuíta Acufia, cronista de Pedro Tei
xeira ou com a missão dos Omágua de padre Samuel Fritz, no fim 
do século XVIII, cujo mapa assinala essa tribo numerosa e dila
tada à margem superior do Amazonas, entre os rios Napo e Japurá. 
O país dos Omágua era uma das regiões em que a tradição situava 
o incerto e famoso eldorado, sonho constante dos que vinham à 
conquista da América. 

Os Omágua eram famosos .pela destreza em navegar pelo grande 
rio e por isso foram chamados de fenícios da América. Usavam o 
látex do ficus e da hévea, que denominavam Cahuchu, fabricando 
objetos de uso. Tinham o apelido de cambeba ou cabeça chata, - -

2. Carvajal, op. cit., p . 47. 
3. Carvajal, op. cit., p. 49. 
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devido à configuração oblonga da cabeça, que comprimiam nos re
cém-nascidos por meio de duas tábuas de madeira, prática que 
durava todo o período da primeira infância. 

2. A EXPANSÃO PORTUGUESA E A TOMADA DE POSSE 
DA "ALDEIA DE OURO" 

- resgate de ouro e de índios do rio Purus 

Um século depois do dominicano Carvajal, · em 1639, o jesuíta 
Cristóbal de Acufia, cronista de Pedro Teixeira, encontra o rio Purus, 
"um famoso rio que os índios chamavam Guchiguará.!. navegável, 
embora em parte com algumas pedras. Tem muito peixe, tartaruga, 
abundância de milho e mandioca e todo o necessário para facilitar 
a sua entrada. O rio é povoado por várias nações, que, começando 
por sua foz e continuando por ele acima, são as seguintes: os Cuchi
guará, que tomam o mesmo nome do rio, os Cumayaru, Guaquiari, 
Cuyariyayane, Curucuru, Quatanfi, Mutuani, e, por fim, os Curiguerê, 
que, segundo informações dos que os tinham visto, são gigantes de 
dez e seis palmos de altura, muito valentes, que andam nus, trazem 
grandes argolas de ouro nas orelhas e no nariz, sendo que para 
chegar às malocas são necessários dois meses contínuos de viagem 
desde a boca do Cuchiguará. Pelo Amazonas abaixo, da banda do 
sul, encontram-se os Caripuna e Zurina, gente hábil em trabalhos 
manuais, que fazem bancos em forma de animais com tanto primor 
e tão apropriados para o descanso do corpo, que nem a comodi
dade nem o engenho os podia imaginar melhores. Fazem estólicas, 
que são as suas armas, de madeiras muito bonitas, tão caprichosa
mente, que com razão as cobiçam as outras nações. E de toscos 
pedaços de madeira esculpem ídolos ao natural". 4 

Acufia narra que os companheiros de Pedro Teixeira, em sua 
· subida para Quito, resgataram ouro que os índios da nação dos 
Cuxiuara traziam em pequenas chapas pendentes no nariz e nas ore
lhas, o qual, trocado em Quito, se verificou ter 21 quilates. A partir 
do testemunho unânime dos velhos cronistas, é incontestável a ocor
rência de ouro. 

Segundo Rodolfo Garcia, o padre Acufia era um viajante inde
fesso e um observador inteligente na colheita de informações de toda 
espécie. Assim é que enumerou as principais tribos, descrevendo 
seus usos e costumes, suas armas, seus sistemas de pesca e caça, e 

4. Cristóbal Acufia, in Carvajal, op. cit., pp. 245-246. 
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indicando os produtos naturais e as infinitas capacidades da região. 
Fora designado pela audiência de Lima para acompanhar Pedro Tei
xeira na sua viagem de volta pelo rio das Amazonas, embarcando 
em Quito em fevereiro de 1639, e chegando ao Pará em dezembro 
do mesmo ano. 5 

A expedição de Pedro Teixeira fora estimulada por dois frades, 
que tinham fugido do rio do Ouro, descendo até o Pará. Ali, Jáco
me Raimundo de Noronha idealizou a Entrada, confiando-a a um 
dos mais astutos oficiais, Pedro Teixeira, com o objetivo de uma 
visita ao vice-rei do Peru. O verdadeiro motivo, no entanto, era o 
reconhecimento do rio das Amazonas para a expansão portuguesa. 
Saiu de Belém a 18 de outubro de 1636, com uma Entrada jàmais 
vista: de mais de duas mil e quinhentas pessoas, entre oficiais, 70 
soldados, práticos, capelão, mil índios de flecha e remo, e 45 canoas. 

Plantou um marco no lugar da "aldeia de ouro", que definiria 
a posse do território português até acima do rio Purus. Padre 
Fritz situa a "aldeia de ouro" para a banda do sul, em terras altas, 
um pouco acima do rio Cuxiuara, onde haviam encontrado' umas 
orelheiras de ouro em poder dos índios. 

A posse da "aldeia de ouro" se deu a 16 ou 26 de agosto de 
1639. 

Os índios que tiravam ouro chamavam-se Yumaguari, "porque 
Yuma era o metal, e Guari os que o tiravam". 6 Provavelmente 
Carvajal confundira os Omágua com os Yumaguari ou Yuma que, 
segundo Acufia, "andavam nus, tanto homens como mulheres, sem 
que lhes tivesse servido a sua riqueza mais do que um pequeno 
atrativo com que ordenar orelhas e narizes, que quase todos traziam 
furados". 7 

3 . A EXPULSÃO DOS MISSIONÁRIOS A SERVIÇO DA 
COROA CASTELHANA 

- padre Samuel Fritz abandona o rio Purus 

Padre Samuel Fritz entrou no rio Cuxiuara dia 14 de julho 
de 1689. Encontrou logo uma aldeia inundada. Em seguida passou 
pelas casas desertas que os portugueses haviam construído num bar-

5. Samuel Fritz, O Diário, in Rodolfo 
LXXXI, pp. 352-397. 

6 . Cristóbal Acufia, op. cit., pp. 237-238. 
7 . Acufia, op. cit., p. 239. 
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ranco alto. Estes já se tinham retirado dois dias antes de sua che
gada, e mais tarde localizou-os mais abaixo. Chamavam-se Manoel 
Andrade e Manoel Pestana. 

Assim descreve esse encontro: "Logo que cheguei àquelas pa
ragens, vieram de suas aldeias muitos índios Cuxiuara com seus 
filhos, ocupando aquelas casas desertas, enquanto ali estive, e por 
oito dias me assistiram com muita prontidão e amor, mais do que 
se fossem cristãos, trazendo-me pescado e tartarugas ... e mostrando 
desejo que eu ficasse com eles". 8 Mas viu-se na necessidade de 
prosseguir sua viagem, porque sua doença progredia. 

Os índios Cuxiuara levaram-no à boca do rio Negro, onde 
encontraram um cacique dos portugueses, da nação Tupinambarana, 
que ia acompanhando a tropa de resgate. "Os índios Cuxiuara que 
eu trazia, julgando que fossem Taromá, seus inimigos do rio Negro, 
logo armaram suas flechas, mas plantei minha cruz na proa até que, 
aproximando-se as canoas, se reconheceram por amigos, e o cacique 
me ~eu um índio guia para a aldeia de Urubu ... " 9 

P~dre Fritz desceu da redução de São Joaquim à aldeia prin
cipal dos Jurimágua no final de janeiro de 1689, a fim de escapar 
da inundação periódica do rio naquela estação do ano. Aí deu-se 
o princípio de sua famosa descida ao Pará, a qual é relatada em 
seu "Diário". 

Natural da Boêmia, Alemanha, iniciou seu apostolado entre os 
Omágua, que tinham solicitado ao superior das missões que lhes 
fosse dado um padre para doutriná-los e protegê-los das freqüentes 
incursões praticadas pelos portugueses com o objetivo de capturá-los. 
As missões onde trabalhava estendiam-se desde um pouco abaix~ 
do Napo até a barra do rio Negro. Só dos Omágua havia 28 aldeias, 
além de outras nações indígenas, como os Jurimágua, Aisuare e 
lbonama. 

Missionário a serviço da coroa castelhana, aborreceu-lhe o ex
pansionismo do Portugal colonial. Em 1689 foi preso, permane
cendo 22 meses em Belém, onde não cessou de reclamar o reco
nhecimento dos direitos de Castela sobre os territórios onde esta
vam situadas suas missões. Recusou a validez da Cédula da Au
diência de Quito, que concedeu a Pedro Teixeira a posse da "aldeia 
de ouro", posse essa que jamais seria confirmada pelo rei Filipe IV. 
Veio a resposta favorável ao padre, e o governador do Estado do 

8. Fritz, op. cit., p. 381. 
9. Fritz, op. cit., p. 381. 
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Maranhão e Grão-Pará apressou-se em lhe prestar serviço, mandando 
q~e. fo~se acompanha.do de volta às missões. Chegando ali, porém, 
foi intimado a se retirar da terra dos Omágua, em nome do rei de 
Portugal. 

Antes de 1689, portanto, já havia casas de moradores portu
gueses no rio Purus, que faziam comércio com os índios, facilitando 
as excursões das tropas de resgate. 

A expansão territorial vinha de dois lados: os espanhóis man
davam seus missionários que desciam de Quito, e os portugueses man
davam suas tropas de resgate, a fim de assegurar a posse de Pedro 
Teixeira. O próprio padre Fritz tentava persuadir os índios Cuxiuara 
a que se retirassem para as missões castelhanas. Em 1696, fez-se 
acompanhar por uma tropa de resgate para levar os índios à sua 
jurisdição, fato que foi denunciado ao rei de Portugal por Antônio 
de Albuquerque Coelho de Carvalho. Assim, pelo alvará de 20 de 
março de 1708, foi recomendada a expulsão dos jesuítas espanhóis, 
que foi concluída em 1709 por Inácio Correia de Oliveira. Mas os 
religiosos não se conformavam com a expulsão. Padre Sena, com 
apoio de Quito, retomou as missões e maridou prender os carmelitas 
portugueses, aos quais a lei de 1693 legara a referida área. Em 
resposta, a tropa de resgate do sargento-mor José Antunes da Fon
seca, composta de 130 soldados e 300 índios, fez recuar as missões 
castelhanas até o Javari, prendendo os padres. 

4. AS MISSÕES DOS PADRES CARMELITAS 

- descimentos dos índios do rio Purus 

Uma vez tomada a posse do país dos Omágua, a Coroa portu
guesa logo tentou substituir os jesuítas espanhóis pelos carmelitas 
portugueses. De agora em diante, será suficientemente conhecida a 
situação dos índios. A 28 de janeiro de 1693, o rei mandou o "Regi
mento para os capitães-ouvidores dos rios das Amazonas", orde
nando um levantamento completo da realidade indígena: número de 
aldeias e nativos, posições geográficas, nome dos chefes e número 
de guerreiros disponíveis. 1º 

Este levantamento seria demorado, sobretudo na questão das 
riquezas naturais dos rios. Ao regimento é anexada uma lista de 

10. A. H. U., "Regimento para os capitães-ouvidores, com Ane
?'º dos aldeamentos da capitania do Pará, de 28 de janeiro de 1963" 
in Cedeam, Manaus. 
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todas as aldeias do rio, inclusive as dos índios Cuxiuara, denomina
dos Cuxibaraze, dizendo que "estão em paz e não têm missionário". 

Mas por que um "Regimento para os capitães-ouvidores dos rios 
das Amazonas", numa época em que os religiosos gozavam do pleno 
controle sobre os índios, conferido pelo regimento das missões em 
1686? Sem dúvida nenhuma, o regimento queria reforçar a ação 
paralela dos leigos, representando sobretudo os interesses dos colo
nos que se achavam em plena atividade de expansão e, portanto, 
aspirando a um certo controle sobre os religiosos. O regimento con
feria aos capitães-ouvidores a responsabilidade sobre o reconheci
mento da potencialidade econômica dos rios e terras, com a · espe
rança de melhorar os resultados de colheitas e, portanto, do comér
cio. Para essa exploração era indispensável a ação missionária, ou 
seja, a conversão dos nativos - "o melhor serviço que se pode 
render a Deus"-, e os capitães-ouvidores deviam favorecer e ajudar 
os esforços dos missionários, ação essa que lhes traria honras mili
tares para toda a vida como operários do Senhor . . . 

A utilidade dos rios é conhecida, as terras, .avaliadas e cobi
çadas. Os habitantes nativos serão catequizados pelos missionários 
com a ajuda do Estado, que não só aos padres pagará um bom 
salário, ·como também enviará cooperadores leigos, os capitães-ouvi
dores, operários do Senhor e servidores do rei. 

Provavelmente havia poucos capitães-ouvidores na área do Purus, 
pois os padres carmelitas assentavam seu poderio com eficiência, 
estabelecendo sete missões em sua jurisdição: Santa Teresa de Teffé, 
Santana de Coary, Nossa Senhora de Guadalupe de Mineroá, Para
guary, Turucuatuba, São Paulo dos Cambeba e São Pedro. Lá man
tiveram todo o controle sobre as aldeias, as Entradas e a distribuição 
dos índios aos colonos. O Regimento das missões dos Estados do 
Maranhão e Pará, de 1.º de dezembro de 1686, 11 regulava a vida 
dos índios nas missões-aldeias: as missões eram habitadas exclusi
vamente por índios com suas famílias; nenhuma pessoa podia tirá-los 
para seu serviço. Os padres tinham por obrigação não somente con
servá-los, como também cuidar do crescimento numérico daqueles 
que eram da repartição, destinados ao Estado, à defesa das cidades, 
aos serviços dos moradores e às Entradas ao sertão. Desciam os 
índios do sertão a lugares de fácil comunicação para catequese e 
comércio, que consistia em gêneros alimentícios e prestação de ser-

11. Luís de Azevedo, História da Companhia de Jesus no Brasil 
(Apêndice D: Regimento das missões do Estado do Maranhão e Pará, 
de 1.Q de dezembro de 1686). 
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viços remunerados por um salário em forma de permuta. Matricula
yam índios para a repartição de serviços, na idade de 13 a 50 anos, 
que durava 6 meses, o terapo suficiente para trazer as drogas do 
sertão. Os recém-descidos não eram obrigados a servir durante os 
primeiros dois anos, em que recebiam a doutrina na fé e a prática 
nas roças. Para as Entradas ao sertão, os missionários faziam-se 
acompanhar por tropas de resgate. 

O domínio dos religiosos continuava crescendo, e em pouco 
tempo formaram 13 fazendas com dez mil cabeças de gado e com 
uma renda anual de 32.400$00. Os colonos estavam furiosos, e 
Mendonça, mais tarde, não medirá palavras para acusar os religiosos 
de terem arrogado a si a soberania e um governo despótico, dei
xando os _índios gemerem sob o peso da exploração. "Em vez de 
educá-los no verdadeiro conhecimento da lei evangélica, como missa 
e confissão, traduzem o evangelho na gíria, barbarizando a palavra 
santa. A aldeia é um cativeiro perpétuo, em prejuízo dos moradores 
na repartição dos índios, onde se prega até ódio e raiva ao rei. 
Fazem comércio, levando os produtos do sertão em 24 canoas, en
quanto os colonos não têm nenhuma à disposição ... " 12 

O rio Purus não contava com uma missão propriamente dita 
dos carmelitas, e era desejável estabelecer uma nas suas margens, 
por causa de numerosas tribos, embora a antiga povoação dos índios 
Cuxiuara tivesse sido transferida para Arvellos ou Coari. Outras 
povoações -foram descidas para Tefé ou Ega, ou mesmo para as 
missões no rio' Negro como Airão ou Moura, onde viajantes do século 
XVIII encontrarão nações descidas deste rio. 

Ch. M. de la Condamine, em sua viagem pela América Meri
dional, em 1743, ainda chegou a conhecer seis povoações dos missio
nários carmelitas: São Paulo, Iviratua, Iracuatua, Paraguari, Tefé e 
Coari. 13 As cinco primeiras tinham sido formadas dos restos da 
antiga missão do padre Samuel Fritz, e compostas de um grande 
número de diversas nações, a maior parte transplantada de outras 
áreas. Achavam-se as seis na margem austral do rio, onde as terras 
eram mais altas, abrigando contra alagações. 

E como é que era uma missão, onde viviam os índios do rio 
Purus? Condamine visitou a missão de São Paulo e conta que o 

12. Marcos Carneiro de Mendonça, A Amll2ônia da era pomba
lina - Cartas que foram na frota que saiu deste porto em 2 de · f e
vereiro de 1752, p. 73. 

13. Ch. Condamine, Relato resumido de uma viagem no inte
rior da América Meridional, descendo o rio das Amazonas, Ed. Pru1-
·América, Rio de Janeiro, 1944. 
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Aldeia de Pedreira, dirigida pelos carmelitas e formada pelos índios 
descidos do Purus (Marcos Mendonça, A Amazónia nCL era pomba·lina, 
29 vol.). 

Aldeia de Mariuá, dirigida pelos carmelitas e f <?rJ?ada pelos ín
dios des,eidos do Purus (Marcos Mendonça, A Amazonia na era pom
balina, 2.c.> vol.) . 
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missionário, prevenido de sua chegada, lhes apresentara uma grande 
canoa, piroga ou brigantina equipada de 14 remeiros e um patrão. 
Ele lhes forneceu ainda um guia português numa outra canoa, e 
dele receberam, como também dos outros religiosos de sua ordem, 
um tratamento que os fez esquecer que estavam no centro da Amé
rica e distantes da Europa. 

Lá viram, em lugar de casas e igrejas de bambu, capelas e 
presbitérios de pedras, de terra e de tijolo, e muros alvejados com 
asseio. "Fomos ainda agradavelmente surpreendidos por ver no meio 
daqueles desertos camisas de pano de Bretanha sobre todas as mu
lheres índias, malas com fechaduras e chaves de ferro, agulhas e 
pequenos espelhos, facas, tesouras, pentes e diversos outros utensí
lios da Europa, que os índios obtêm todos os anos no Pará, nas 
viagens que fazem até lá para levar o cacau que colhem sem nenhu
ma cultura, pelas margens do rio. O comércio com o Pará dava a 
estes índios e a seus . missionários um ar de conforto que logo se 
distinguia das missões castelhanas do alto Maranhão ... " 1 4 

Condamine não deixa de relatar uma curiosidade sobre o rio 
Purus, outrora Cuxiuara: foi aí que o antepassado de um velho 
índio de Coari teria recebido a visita das Amazonas. Um índio de 
São Joaquim d'Omágua lhes dissera que talvez achassem ainda em 
Coari um velho, cujos pais avistaram as Amazonas. Souberam ali 
que o índio que lhes fora indicado havia morrido, mas falaram 
com o filho que parecia ter uns setenta anos e que chefiava os outros 
índios da mesma aldeia. Ele lhes informou que o seu avô vira, com 
efeito, correr tais mulheres pela entrada do rio Cuxiuara, provindas 
do rio Caime, que desemboca no Amazonas pelo lado sul, entre o 
Tefé e o Coari, e que ele chegou a falar com quatro delas. Uma 
das mulheres tràzia uma criança ao peito. Eles lhes disse o nome 
de cada uma, e acrescentou· que, partindo do Cuxiuara, elas atraves
saram o grande rio e tomaram o rumo do rio Negro. 1 11 

l
•fj"\ Segundo Noronha, em "Roteiro da viagem", de 1768, o rio 

Purus era habitado por índios das nações Catauixi e Itatapiiya, e 
os das nações Irigu e Tiari, que estavam quase extintas, depois que 
foram descidos para a vila de Serpa e para o lugar de Alvellos. 
Entre os rios que deságuam no Amazonas, era o Purus um dos 
mais ricos em cacau, salsaparrilha e óleo de copaíba. 16 

14 . Condamine, op. cit., pp. 69-70. 
15 . Condamine, op. cit., pp. 86 e 78. 
16. José Monteiro de Noronha, Roteiro da viagem da cidade do 

Pará até as últimas colónias do sertão da província - Escripto em 
Villa de Barcellos, no anno de 1768, Pará, 1862, pp. 34-37. 
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Como já vimos, os missionários faziam-se escoltar por tropas de 
resgate, que avançavam, deixando, como rastros perdidos, algumas 
missões, e pondo um marco de "civilização" a cada beira dos rios. 
O processo desencadeado de caça aos índios não cessara mais, desde 
a primeira expedição de Pedro Teixeira em companhia de Pedro 
Costa Favella, o preador de índios. Manuel Coelho chegou à missão 
dos Mayna em 1663, e, no mesmo ano, Antônio Amau de Vilela, 
Francisco de Miranda e Francisco Rodrigues Palheta fundaram, coad
juvados pelo mercedário frei Raimundo, a missão de Saraca. Vidal 
Maciel Bento, em 1657, foi em companhia dos jesuítas Francisco 
Veloso e Manuel Pires com destino ao alto Amazonas e fundou 
uma missão na foz do rio Tarumã. Compunha-se a expedição de 
25 soldados e 300 índios, e ao regressar desceram 600 Tarumã, e 
mais tarde os próprios padres fariam um descimento de outros 700. 

Em 1664 aconteceu a terrível carnificina no rio Urubu, sob o 
comando de Pedro da Costa Favella, morrendo ali 700 índios. Outros 
400 foram escravizados e muitas aldeias, incendiadas. Em 1708, 
Pedro da Costa Rayol guerreou contra os índios de Matumã, e em 
1716, João de Barros Guerra iniciou o extennínio dos Torá, no rio 
Madeira. Em 1722, Tomás Teixeira subiu o rio Negro à frente de 
uma tropa de resgate. 

Em 1724, deu-se a investida de Ajuricaba no rio Negro, contra 
as tropas de resgate de Manuel Braga. Desde então, os índios Manao, 
sob o comando do tuxaua Ajuricaba, e aliados a outras nações do 
vale do rio Negro, tentavam impedir o avanço dos portugueses, 
atacando acampamentos, tropas, e mesmo aldeias de índios inimigos. 

Um "Regimento de tropas de guerra e resgate no rio Negro~', 
de 1726, legitim~va as guerras. 17 Esse Regimento era justificado na 
ideologia do sistema colonial, fundamentada principalmente na reli
gião católica, que .tinha desenvolvido conceitos religiosos que legi
timavam teorias como a da "guerra justa", sobretu~o durante a 
conquista da África. Os portugueses precisavam apenas trocar a 
figura do infiel muçulmano pelo índio para justificar resgates, guerra 
e escravização dos nativos. Tal genocídio era idêntico à "guerra 
justa e santa". 

Mas, na realidade, o objetivo imediato do sistema colonial con
tra Ajuricaba e os Mayapena era a exploração do rio Negro por 
tropas dé resgate, para capturar a mão-de-obra escrava. 

17. A. H. U., "Regimento de tropas de guerra e resgates no rio 
Negro, 1726" (manuscrito) in Cedeam, Manaus. 
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Não é de admirar que os índios do ·baixo Purus fossem rapi
damente exterminados. Os carmelitas, filhos do sistema colonial! 
justificavam seu proceder com conceitos religiosos, alegando a sal
vação das almas, descendo por. isso os "infiéis" par~ Arvell~s, Tefé 
e Airão, povoações onde os filhos da mata eram 1ntrodu~1dos na 
doutrina da fé e na prática de trabalhos programados. Mais tarde, 
também os índios Mura serão reduzidos por um novo regimento d_e 
tropas de guerra .. 

5. A CAPITANIA DE SÃO JOSI! DO RIO NEGRO E O 
DIRETÓRIO DOS 1NDIOS 

- demarcação do rio Pu.rus 
- decadência das antigas missões 

As invasões de estrangeiros no rio Negro, no rio Branco, no 
rio Madeira e no alto Solimões fizeram com que dom José 1 aten
desse às ponderações do governador e capitão-geral, Francisco Xa
vier de Mendonça Furtado. A 3 de março de 1755, criou a capitania 
de São José do Rio Negro, objetivando a proteção dos confins oci
dentais do Grão-Pará. A aldeia de Mariuá foi transformada em vila 
Barcellos, e a partir de 1757 ficou sede da nova capitania. O novo 
governo foi assumido pelo coronel Joaquim de Melo e Póvoas, que 
logo se pôs a organizar a nova capital. Para o sustento da ·cres
cente população, eram necessárias muita carne e gordura. O rio· 
Purus, abundante em peixes e tartarugas, era percorrido até 200 
léguas, tornando-se o maior fornecedor de carne, gordura e de óleo 
de bicho de casco para a iluminação da capital. Pesqueiros eram 
constantemente mantidos nesta área. Entre 1780 e 1785, entraram 
nos currais de Barcellos cerca de 53.068 quelônios, seg~ndo estatís
tica da época. Da região do Purus extraíam-se também salsaparrilha 
e óleo de copaíba, segundo informações do padre José Monteiro de 
Noronha, vigário geral da capitania de São José do Rio Negro. Para 
tais empresas precisava-se de um batalhão de mão-de-obra indígena. 
Uma destas empresas era o pesqueiro Caldeirão, instalado na área 
do rio Purus, que sustentava a tropa militar guarnecedora da nova 
capital de Barcellos. Desde então, os índios Mura, que ainda viviam 
no interior dos rios Purus e Madeira, seriam acuados pela nova 
frente econômica, provocando uma guerra terrível, até sua definitiva 
redução. 

Na época do verão, os fabricantes de manteiga subiam o Purus 
mais· de 40 dias de viagem, a fim de fabricar manteiga de tartaruga 
ou transportar os quelônios para os currais de Barcellos. 
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Era da nova capital que o governador do Estado dirigia a de
marcação do rio Negro e dos demais rios. Logo concebeu o "siste
ma de demarcação dos reais domínios de Sua Majestade", ordenando 
sua execução. De fato, as fronteiras entre Portugal e Espanha ainda 
não estavam totalmente definidas. O Tratado de Madri, assinado 
a 13 de janeiro de 1750, reconheceu a posse definitiva das terras 
além da linha de Tordesilhas. Visando ao cumprimento daquele 
tratado, fora criado o Estado do Grão-Pará e Maranhão em 1751. 
Esse "sistema de demarcação" também mandava demarcar o rio 
Purus, onde se devia "determinar a raia e lançar o paralelo". 18 

Logo foram destacadas comissões para reconhecimento e estudo do 
Purus. O trabalho de demarcação do Purus fora confiado a uma 
comissão portuguesa, no dia 30 de abril de 1753, embora a con
cessão do "sistema de demarcação" fosse editada somente a 8 de 
julho de 1755, em Mariuá. Até essa data, configurava o rio Purus 
nos mapas como um pequeno traço paralelo ao rio Madeira. E 
mesmo depois do reconhecimento, não vai melhorar este aspecto na 
política do Estado. O governo de Barcellos, embora tirasse grande 
parte de seu sustento do Purus, não dava importância política a ele, 
pois não figurava como rio-conflito de invasões estrangeiras ou de 

" . acesso a centros econom1cos. 

Na instrução assinada por Sua Majestade a respeito das demar
cações da parte do ~orte, esclarece-se que a, partir dos rios Madeira, 
Purus, Japur-á e rio Negro vem a formar-se o rio das Amazonas. 19 

De fato, a "era pombalina trazia mudanças radicais na adminis
tração. A Europa importava ideologias mescladas de liberalismo e 
iluminismo, que sobretudo influiriam-sobre o modo de se tratar o 
indígena. Ficou decretado o Diretório dos índios a 3 de maio de 
1757, substituindo portanto o regimento das missões. 20 Os religio
sos perderam definitivamente o controle sobre a administração das 
aldeias, das Entradas e da distribuição dos índios. De agora em 
diante, o controle será exercido pelo poder civil. 

E assim os missionários foram trocados por diretores, aos quais 
se conferiu· a autoridade absoluta sobre os novos povoados ou vilas. 

18. A. H. U ., "Carta de demarcação dos reais domínios, de 8 de 
junho de 1755" (manuscrito) in Cedeam, Manaus. 

19. Marcos Carneiro de .Mendonça, A. Amazónia na era pombalina 
- Instrução assinada pela real mão de S. Maj. a respeito das demar
cações da parte do Norte, p. 359. 

20 . Marvione Matos Chaim, Os aldeamentos indígenas na Capi
tania de Goiás, sua importtlncia na política de povoamento (1749-1811) 
(Anexo VI: Diretório que se deve observar nas povoações dos ín
dios do Pará e Maranhão, 1755), Goiânia, 1974. 
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Os diretores assumiram as funções dos missionários: eram organiza
dores, fiscais, responsáveis pela ordem e moralidade, incentivadores 
do trabalho agrícola e das expedições ao sertão, e sobretudo distri
buidores dos braços indígenas para o serviço do Estado e dos colonos. 

A escravidão dos nativos, no entanto, não ficou esclarecida por 
essas mudanças secularizantes de emancipação. Ao invés de tropas 
de resgate, falava-se agora de tropas de descimentos, e nucleavam-se 
os nativos do sertão em povoados ou vilas, em lugar de missões
-aldeias. O objetivo era integrar os indígenas ao lado dos brancos 
e mamelucos, braços indispensáveis ao sistema da economia colo
nial: como remeiros, guias, agricultores, caçadores, coletores de dro
gas e especi'arias, e fabricantes de produtos básicos. 

O domínio do comércio dos religiosos será substituído pela Com
panhia de Comércio e Navegação, fundada um dia depois da eman
cipação do índio. 2 1 Essa companhia era uma empresa pombalina, 
que emergiu do mercantilismo ilustrado, objetivando o abasteci
mento do mercado europeu despótico, com as mercadorias tropicais 
da hinterlândia amazônica. Fatores convergentes dessa nova adminis
tração eram: a criação da capitania de São José do Rio Negro, a 
expulsão dos jesuítas, a instituição do Diretório, a "liberdade" dos 
índios, a lei de casamento com "mulheres da terra". Fundamentava 
a ocupação legal de terras por meio da distribuição das sesmarias. 
Agora, formavam-se vilas onde se miscigenavam elementos humanos: 
brancos, índios e negros. O nativo agora fazia parte de uma em
presa agrária e mercantil organizada, forçado a sair de sua economia 
de subsistência para um sistema desumano de exploração de traba
lho de extrativismo vegetal. 

O incentivador da Companhia de Comércio e Navegação era o 
governador e capitão-geral Francisco Xavier de Mendonça Furtado, 
irmão de Pombal. Vendo a escassez de mão-de-obra indígena, logo 
tentou substituí-la, introduzindo escravos africanos. De 1755 até 
1778, ano da extinção da sociedade monopolista, a Companhia intro
duziu 25.365 escravos africanos. 

O comércio ultramarino floresceu. Os nativos que importavam 
os escravos levavam café, cravo, salsa, cacau, couros, madeira, algo
dão e arroz. Em Belém surgiram praças, igrejas e palácios. A Ama
zônia tornava-se mercado fornecedor de produtos de alto rendimento 
e procura. O processo civilizador estava desencadeado: a conquista 

21. A. H. U ., "Instituição da Companhia Geral do Grão-Pará e 
Maranhão - Lisboa, 1750" in Cedeam, Manaus. 
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da terra, a colonização de uma nova sociedade. A "emancipação do 
índio" levou ao processo de miscigenação, conseqüentemente, ao 
desaparecimento do nativo. Os descimentos que se faziam aos riO!i 
mais remotos visavam a desocupar áreas habitadas por "selvagens", 
e à conseqüente administração dos nativos em vilas ou centros urba· 
nos, como depósitos de mão-de-obra. A integração do interior ao 
sistema de exploração econômica favorecia tanto a metrópole quanto 
os novos magnatas latifundiários e comerciantes. 

Os viajantes noticiaram essa mudança radical do sistema sócio
-político-econômico das antigas aldeias dos carmelitas, agora trans
f armadas em povoações ou vilas. 

Já nos referimos a Condamine, que ainda contara mil mara
vilhas sobre as aldeias portuguesas dos missionários carmelitas, onde . 
se encontravam índios de diversas nações, desde São Paulo dos 
Cambeba até o rio Purus. Uns anos mais adiante, enquanto a nova 
política pombaÍina fazia as mudanças estruturais, os viajantes ..:..__ 
todos antiindígenas - vão encontrar as recém-criadas vilas em plena 
decadência. Do elementó nativo, falam como restos que sobraram 
dos antigos descimentos, e se alegram com o crescimento do ele
mento branco, que construía ruas, igrejas, praças, e que se ocupava 
do comércio, indústria, quartéis e administração. 

Francisco Xavier Ribeiro de Sampaio passou pelo Purus em 
1774. z2 Esteve uma noite na boca do lago Cudajás, onde os Mura 
tinham domicílio, fazendo dali suas incursões ao rio Negro, pelo 
Uniui e Quiyuni. Era abundante a salsaparrilha, e "nas suas praias 
dilatadas se faziam anualmente muitos mil potes de manteiga de 
tartaruga, um ramo lucrativo de negócios na capitania". Na boca 
do Coyuuana, que dá saída às águas do Purus, viu "um extenso 
cacoal plantado pela natureza, que estava em flor e que prometia 
abundante colheita. Para lá vinham anualmente as canoas do co
mércio fazer as suas cargas". 23 Também no rio Aru, outra boca 
do Purus, grassavam freqüentemente os Mura. Passou por entre 
ilhas que outrora eram habitadas pela nação J urimauá, a nação mais 
numerosa e belicosa do rio Amazonas, que ocupava sessenta léguas 
de terra na margem sul, além das ilhas adjacentes. Em 1709, ainda 
existia uma povoação dos Jurimauá no sítio Tayacutiba, fronteira 
do rio Juruá, que fora assaltada pelos jesuítas espanhóis, encarre-

22 . Francisco X. R. de Sampaio, Diário da viagem que em visita 
e correção das povoações da Capitania de São José do Rio Negro fez, 
no anno de 1774 e 1775, Lisboa, 1825, pp. 18-35. 

23. Sampaio, op. cit., pp. 18-35. 
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gados de levar todos os índios para fundar uma nova povoação. Em 
Arvellos ainda se achavam alguns deles. A antiga povoação dos 
Cuxiuara tinha sido mudada para Arvellos, que era uma região de 
muito cacau. Era a antiga missão Santana de Coari. Sua primeira 
fundação fora no canal Paratari, no rio Purus, de onde o padre José 
da Magdalena a mudou para o riacho Uanamá. Dali mudou-a o 
padre Antônio de Miranda para o sítio Guajaratiba, onde, em 1770, 
estavam a feitoria e o pesqueiro de tartarugas, e de onde se extraíam 
muita salsaparrilha e óleo de copaíba. De Guajaratiba o padre Mau
rício Moreira a mudou, finalmente, para o rio Coari, onde se encon
trava no tempo da "Viagem philosophica". 

Em Coari, Sampaio encontrou os índios das nações Sorimão, / 
Uamaru, Catauixi, Juma, Cuxiuara, Irigu e Uayupi. Entre o rio 
Coari e Tefé, na margem austral, moravam também índios Mura 
que se opunham à frente econômica. 

Outra antiga missão dos carmelitas era a vila de Airão, também 
visitada por Sampaio. "Este lugar fica bastante eminente ao rio; 
_pelo poente é banhado por um pequeno riacho; no alto corre uma 
bem-formada planície, em que estão dispostas as ruas. As nações 
de que se compõe awalmente este lugar são Aruaque, Manao e Tacu, 
nação sobre a qual não havia notícias antes. O antigo nome desta 
povoação era Jaú, denominação que vem do rio vizinho, pela parte 
do poente, freqüentado pelos índios Mura, que ali cometem muitas 
hostilidades. Acha-se a povoação em decadência, porque, sendo com
posta pela maior parte dos índios habitantes na margem oposta a este 
lugar, são fáceis as fugidas para suas próprias terras, onde chegam 
em menos de um dia. Nas vizinhanças há breu ( ... ) e madeira de 
lei como pau-roxo." 24 

Uma década depois, Alexandre Rodrigues Ferreira visita a mes
ma vila de Airão, já em plena decadência. Se antigamente se alinha
vam três ruas grandes, "hoje só uma merece tal nome. Na segunda 
linha, que representa a fachada da povoação, não há mais de nove 
casas, incluídas as residências do reverendo vigário e do diretor, 
e a casa do forno. No centro ergue-se a matriz, pequena e pobre·, 
mal coberta de palha, com o madeiramento podre. As residências do 
vigário e do diretor estão bem cobertas de palha e têm na frente 
uma varanda térrea. O mato não estava roçado, e velhas laranjeiras 
e pacoveiras sombreavam as 22 casas. Não havia mais olaria nem 
casa de canoas. O diretor Theodoro da Góia colhia três a quatro 
arrobas de café e ia tratando de aumentar o seu cafezal. A expio-

24 . Sampaio, op. cit., pp. 96-97. 
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ração de madeira estava à mercê de qualquer particular". 26 Anti
gamente, os missionários faziam ali a festividade do império do Espí
rito Santo, famosa pela pompa e riqueza. Moravam ali 126 índios 
aldeados, 20 brancos e dois pretos escravos. Bexiga e sarampo 
tinham reduzido muito a população. Ferreira denuncia o estado 
lamentável de decadência da vila Airão, considerando os índios Mura, 
que nunca deixou de perseguir, como os culpados. 

Outros dois lugares, para onde se desceram índios do Purus, 
foram a vila de Moura e Ega. A vila de Moura ficava na margem 
austral do rio Negro, em terra firme e era construída sobre uma 
pedreira. Na entrada, formava uma espaçosa praça e depois da 
igreja corria uma rua, cheia de laranjeiras. Esta vila tinha como 
moradores índios das nações dos Manao, Carayá, Cocuana e Juma, 
vários brancos que se aplicavam à cultura do café e cacau. "Além 
do resto da nação Manao, que habitava esta vila, ignorava-se que 
houvesse mais alguma parte entranhada nos bosques." Porém, sem
pre vinha muita gente "fugindo às hostilidades do gentio Mura, que, 
entrando em suas terras, os despejavam, depois de matarem muitos, 
procurando o asilo da ·povoação". '26 

Ferreira, tentando explicar a origem da sociedade, achava uma 
das razões na defesa da força externa, porque os índios, que "vivem 
nas matas como selvagens e depois são perseguidos por seus inimi
gos, procuram o refúgio no bem da sociedade civil". 2 7 

A víla ocupava a margem oriental do rio Tefé. Moravam ali 
as nações J arumá, Tamuana, Sorimão, J auaná, Tupinavá, Achouari, 
Juma, Coretu, Xama, Papé, Juri, Uayupi, Cocruma, Catauixi, Maria
rana, Ciru, Passe, sendo que os últimos moravam no vilarejo No
gueira, perto de Ega. Ferreira relata que as nações desta vila foram 
descidas de diversos rios. As índias desta povoação eram menos ini
bidas que outras. "Quando se passa pelas portas, logo saem a cum
primentar com natural sinceridade." Eram contínuas as visitas das 
índias, com presentes. A varanda da casa em que residiu parecia 
uma feira: cheia de paneiros de farinha de mandioca, de galinhas, 
frangos e outras aves domésticas, além de frutas como ananás, ba
nanas. "No domingo, o vigário disse missa, e as índias cantaram o 
Tantum Ergo com harmonia não-vulgar." 28 

25·. Alexandre Rodrigues Ferreira, "Diário da viagem philoso
phica pela Capitania de São José do Rio Negro" in RIHGB, tomo 
XL VIII/ !, PP. 78-84. 

26 . Ferreira, op. cit. 
27 . Ferreira, op. cit. 
28. Ferreira, op. cit. 
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Noronha situa as nações Catauixi e J uma em Arvellos, junto 
com um resto de índios Sorimão; em vila Ega situa as nações Sori
mão, Uayupi, Coretu, Coeruna, Juma, Yupicuá, Tamuana e Achouari; 
e em Nogueira, as nações Ambuá, Juma, Yauaná, Ciru, Uayupi, Cau
tauixi ·e Mariarana. 

Não se deve esquecer que em 1743 uma epidemia assaltou o 
sertão por sete anos, fazendo vítimas principalmente entre os indí
genas. Avalia-se o total de mortos em cerca de 20.000 índios "domes
ticados", sem contabilizar o número dos que viviam nos matos. O 
ofício do governador Francisco Pedro Mendonça Gurjão, expedido 
ao Conselho Ultramarino a 13 de agosto de 17 50, fala de 40 ._000 
vítimas desta terrível epidemia. 

Os novos descimentos para as vilas não conseguiram mais suprir 
a falta de mão-de-obra para a criação de gado, produção de farinha,. 
algodão, açúcar, aguardente, cacau, para salgar peixe, extrair as 
riquezas da floresta, cortar madeira, fabricar embarcações, tecer pa
nos, além dos trabalhos no campo, nos engenhos, nos estaleiros e 
oficinas. ' 

6. A REDUÇÃO DOS 1NDIOS MURA 

- regimento de tropa de guerra contra os índios Mura 
- guerrilha dos indios Mura do rio Purus 
- o poema Muhraida 

Os índios Mura, verdadeiros ciganos aquáticos, cujas habita
ções no inverno eram as canoas e, no verão, pequenas palhoças nas 
praias, tinham seu habitat na região do baixo Purus. Percorriam . o 
emaranhado de canais que desembocam ao longo do Solimões e do 
rio Madeira. Foram eles que mais se destacaram entre os grupos 
tribais, pelo fato de evitarem o contato com a civili.Zação branca e 
rechaçarem qualquer tentativa de invasão em seus territórios. A 
rejeição nascera de um profu~do ó<;lio contra tudo quanto limitasse 
sua liberdade: resgates, descimentos, aldeamentos e missões. Desde 
o tempo de Palheta, viviam perseguidos por tropas de guerra, por 
aventureiros e exploradores. Comboios de canoas subiam o rio Ma
deira, do Pará ao Mato Grosso, e, face à desigualdade de armas, 
os Mura sofreram "horrorosa mortandade". 2 9 Nem os missionários 

29. Anônil'Qo, Ilustração, 1826 (manuscrito in Ivelise Rodrigues, 
"Alguns aspectos da ergologia Mura-Piranhã" in Antropologia 65, Be
lém, 1977, pp. 2-3. 



carmelitas conseguiram descer os índios às missões, nem os diretores 
às vilas, exceto a aldeia Abacaxi, dos padres jesuítas, no Madeira, 
onde os índios tinham sido reduzidos pelas diligências do capitão de 
infantaria, Diogo Pinto da Gaya. ·Ali só alcançaram a paz com a con
dição de descerem à missão. 

. 

·.Sampaio colecionava documentos que levassem a opinião pú-
blica a um consenso: a destruição total dos índios Mura. Argumen
tando que faziam emboscadas, impedindo assim a comunicação, a 
colonização e o comércio, chegou à conclusão de que se devia des
truir esta nação, que "por sua nàtu-reza conserva cruel e irreconci· 
liável inimizade com todas as demais nações ( ... ) que professa por 
instinto a pirataria, grassando por todos os lugares de público trân
sito em que deve haver maior segurança ( . . . ) que nas suas guerras 
e assaltos usa a mais . bárbara tirania, não perdoando mesmo aos 
mortos, em quem cometem inenarráveis crueldades, esfolando e rom
pendo os cadáveres ... " 30 A redução era, portanto, indispensável 
obrigàção, fundada no interesse da paz e segurança da sociedade, e 
sem ela, "a nada se reduzirão as colônias e estabelecimentos dos 
rios, ou experimentarão o estado de languidez e diminuição". 31 

Sem segurança, os moradores não podiam dedicar-se à agricul
tura, ao comércio e à navegação. A junta das missões tomará conhe
cimento das devastações e mortes feitas pelos índios, e logo será 
declarada guerra aos Mura, por um regimento de tropas de guerra. 

Desde aquela época, os índios Mura adotaram um novo siste
ma de combate, atacando por guerrilhas, "tática desastrosa que pesou 
muitos anos sobre as vilas e lugares da Barra, Arvellos, Nogueira, 
Alvarans, Fonte Boa, Imaripi, Airão etc. ( ... ) Ali matavam brancos 
lavradores e. índios pescadores, com destreza e velocidade de raio", 32 

logo se retirando' para seus paradeiros, principalmente nos canais do 
rio Purus, onde as tropas da capitania os perseguiam até seus do
micílios. Embora fossem massacrados, não desistiam da luta. 

O "Anônimo" conta que no sítio dos Guatazes uma divisão 
desta tropa surpreendera uma maloca, às seis horas da tarde, "fazen
dcJ-lhe uma linha de cerco por água e terra. Os homens, rompendo 
a linha, fugiram. As mulheres com suas crianças e todos os rapazes 
e meninas lançaram-se à água querendo ganhar uma ilha fronteira 

30. Sampaio, op. cit., pp. 75-76. 
31. Sampaio, op. cit., pp. 75-76. 
32. Anónimo, op. cit., p. 3. 
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em tempo, onde estavam as canoas ( ... ) morrendo todos afogados, 
em número de trezentos ou mais". 83 

Em 1786, os Mura, fazendo suas excursões, aproximaram-se 
até o forte da boca do rio Negro. No ano seguinte, dominavam as 
confluências do rio Solimões, enchendo a região de temor, espanta 
e mortes, impedindo e aniquilando a navegação, a comunicação e 
o comércio. "Sem estabelecimento perdurável, divididos em peque
nos corpos ( . .. ) eles assolavam e consternavam tudo, porque a sua 
presença se fazia sentir de modo que não se podia nem plantar~ 
nem caçar, nem pescar." 34 Muito eficientes foram na sua tática de 
guerrilha, apesar das refregas violentas com tropas de guerra. 

H. J. Wilkens, o autor do poema "Muhraida" ou "Conversão· 
e reconciliação do gentio Muhra" escrito na vila de Ega em 1789, 
logo após a "rendição incondicional", exaltou euforicamente o ~e.no
cídio dos índios Mura. 36 Ocupava o posto de comandante militar 
do quartel da vila de Ega durante os anos da redução. Militar de 
caserna, com idéias expansionistas da renascença, Wilkens viu, na 
terrível redução, a obra da divina providência, que se serviu de "um 
pequeno instrumento para operar maravilhas". Permitiu que fosse 
escolhido Mathias Fernandes, diretor dos índios do lugarejo de Santo 
Antônio do Imaripy, no rio Jupurá, ·"único homem branco a quem 
temiam, pelos assaltos reiterados em que os tinha batido e afugen
tado". 36 Na verdade, os índios Mura, a estas alturas, já estavam 
quase dizitila~s para continuar a guerrilha. Só lhes restava decla
rar rendição e descer. 

Wilkens alega ter sido Deus que permitiu que Mathias Fernan
des buscasse meios de os atrair, infundindo-lhes sentimentos de con
fiança e desejo de se comunicarem às povoações de Ega, Alvarães 
e Arvellos. Dentro de pouco tempo, os Mura foram batizados pelo 
frei José de Santa Teresa Neves, na localidade de Nogueira, e o 
próprio comandante Martel teve a honra de ser padrinho de todos. 
Depois se acomodaram no lago do Amaná, no rio Jupurá, o que 
deu descanso aos moradores e reanimou o comércio para o Mato 
Grosso. 

O célebre lago Guatazes, onde os índios Mura faziam suas 
assembléias gerais para organizar as guerrilhas, ficava para baixo do 
Purus, na parte meridional do Solimões. De lá mobilizavam suas 

33. Anónimo, op. cit., p. 3. 
34. H. J . Wilkens, manuscrito de 1785 in A.H.U., Cedeam, Manaus. 
35. Wilkens, op. cit. 
36 . Wilkens, op. cit. 
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incursões, usando os canais e sua destreza na navegação, para atin
gir as povoações com rapidez e eficiência. Uma grande parte dos 
que moravam no interior não se rendeu, mesmo depois da redu
ção. João Pereira Caldas, em um relatório da época, desculpou um 
soldado que atirara em índios Mura do Puros que "não queriam 
aceitar a paz, e por isso dispararam sobre eles". 87 

Outros se apresentaram em Airão, onde o vigário os recebeu 
com presentes, e os mandou voltar ao rio Puros para buscar mais 
gente que ainda estava na mata. 88 

Do pesqueiro do Caldeirão, vinham cada vez mais notícias de 
índios que se rendiam. As autoridades de Barcellos mandavam prê-

. mios para lhes agradar, como machados, foices, anzóis· e bicos de 
flechas, preocupando-se em torná-los sedentários em terras apropria
das. Em pouco tempo surgiu a povoação de Manacapuru, situada 
na margem setentrional do Amazonas, acima do pesqueiro do Cal-· 
deirão, com dez casas e 300 índios Mura. 39 

Uma vez aldeados e levad,os à civilização, os Mura tinham o 
dever civil ·de colaborar no extermínio de outras nações, como era 
o caso dos Mundurocu e Juma, recebendo, para essa finalidade, 
armas de fogo. 

A 12 de maio de 1798, fora revogado o Diretório dos índios, 
por dona Maria, "para que os mesmos índios fiquem sem dife
rença dos outros meus vassalos, sendo dirigidos e governados pelas 
mesmas leis que regem todos aqueles dos diferentes Estados que 
compõem a monarquia, restituindo aos índios os direitos que lhes 
pertencem, igualmente aos meus outros vassalos livres". •o 

Mas os descimentos dos índios do Purus continuavam, feitos 
pelo governo de Barcellos, ,ainda em 1803, quando fizeram descer 

37. "Noticias da voluntária reducção de paz e amizade da feroz 
nação do gentio Mura nos annos de 1784, 1785, 1786" (Carta de 16 de 
setembro de 1785 de João Pereira ao tenente-coronel) in RIHGB, t. 
XXXVI. 

38. "Notícias da voluntárià reducção ... " (Ca~a de 29 de maio 
de 1785, do tenente-coronel Mathias Fernandes) in RIHGB, t. XXXVI, 
pp. 337-338. . 

39. ''Notícias da voluntária reducção ... " <Exame dos novos es
tabelecimentos dos Mura, que, por ordem de V. Exa., de 25 de abril 
de 1786 em carta n<? 2 fiz, e o que consta na seguinte narração, por 
João Baptista Mardel) in RIHGB, pp. 372-373. 

40. A. H. U., ''Carta de dona Maria I, princesa regente, de 12 de 
maio de 1796, dando fim ao Diretório dos índios" (manuscrito) in 
Cedeam, Manaus. 

40 

' 

para as margens do rio Purus os gentios Catauixi e Purus, "que são 
sete principais com mais de mil almas, os quais estão em paz". •1 

. 

A revogação do Diretório, a abolição da escravidão indígena e 
a declaração da liberdade total do nativo pouco mudaram seu des
tino: escravo ou livre, servia de mão-de-obra no sistema econômico 
colonial. 

41. A. H. U., "Carta man.uscrita de 29 de abril de 1803" in 
Cedeam, Manaus. 
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SEGUNDO PER(ODO: ÉPOCA IMPERIAL 

1 . A COMARCA DO ALTO AMAZONAS 

- as vilas desabitadas 

A independência não trouxe à capitania do Rio Negro a dese
jada instalação da província do Amazonas, que será apenas criada 
a 5 de setembro de 1850, com a nova capital de Nossa Senhora 
da Conceição da Barra do Rio Negro, que, a partir de 4 de setembro 
de 1856, passará a denominar-se Manaus. 

Nestas três décadas, a antiga capitania padecia de uma parali
sação quase completa no seu processo de desenvolvimento. Na con
dição de comarca, criada em 1832, fazia parte da província do Grão
-Pará, vivendo os desmandos das autoridades, sempre em conflito e 
perturbando a ordem. 

José Maria Coelho, padre e doutor, presenciou os acontecimen
tos do fim do colonialismo português, deixando-nos impressões sobre 
os últimos dias da capitania de São José do Rio Negro em sua 
"memória verdadeira". Era vigário geral da mesma e nomeado visi
tador, em 1821, pelo bispo do Grão-Pará, dom Romualdo de Souza 
Coelho. ' 

Ao falar sobre os habitantes da capitania, distingue "os já 
civilizados, que habitam nas margens dos ~agos, e os que, entregues 
à mais brutal barbaridade, habitam no coração dos bosques· e que 
são antropóf.agos, comendo homens brancos e reservando as mulhe
res para seu uso ( ... ) andam nus, sem diferença de sexo~ escondendo 
as partes pudendas com um tecido de palha ( ... ) mais por questão 
de ornato do que por conhecimento das leis de modéstia ( ... ) varão 
e fêmea juntam-se ao acaso e separam-se por vontade de . qualquer 
um dos dois''. :i 

1. José Maria Coelho, "Verdadeira memória" in Arthur C. Fer
reira Reis, RIHGB, t. CCII, pp. 109-131. 
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A Barra encontrava-se em desenvolvimento gradativo, causado 
principalmente pela mudança do governo de Barcellos para lá. Ha
via 232 casas, um ~staleiro para todos os tipos de barcos, uma 
fábrica de pano de algodão, uma olaria, um hospital em ruínas e 
um novo em construção, armazéns de fazenda e de armas, 11 pe
quenas ruas, uma praça quadrada. Os edifícios do governo estavam 
cobertos de palha. Alguns sítios produziam algodão, cacau, café, 
mandioca e vários frutos, "porém com pouco rendimento por falta 
de braços". Os edifícios principais eram a fortaleza e a igrejinha de 
Nossa Senhora da Conceição. 

Airão continuava em plena. decadência: um lugar de proprie
dade, onde antigamente se fabricava algodão pelo armazém real, 
agora apresentava apenas 11 casas, duas ruas cheias de mato, a, igre
jinha Santo Elias em ruínas. O juiz e seu alcaide eram as únicas 
pessoas importantes que lá moravam. 

A vila de Barcellos, antiga capital da capitania, contava apenas 
com 22 casas, onde antigamente havia 4.600. O palácio dos senho
res governadores, vigários e ouvidores estava reduzido a mato. 

Arvellos ainda contava com 170 casas, contra 300 de uns anos 
atrás. Moravam lá os índios Sorimão, Vamani, Catauixi, Juma, Co
chivará, Iriju e Varcepi. -

As vilas 'de Ega e Nogueira igualmente achavam-se em · deca
dência. Seus moradores eram das nações So~imão, Vaijupi, Cureta, 
Coeruná, Juma, Jupirá, Tamuana, Achouari, Ambuá, Javanó, Ciru, 
Vagapi, Catarixi e Mariarana. 

O rio Purus era habitado pelas nações Catauixi, ltatapiujá, 
Irigu e TiarL 

Padre José Maria Coelho em "Memória verdadeira", escrito 
em 1823, confirmava apenas o fato do total abandono e decadência 
das antigas missões dos carmelitas e o conseqüente -regresso das 
aldeias, transformadas em vilas e esgotadas pela Companhia de Co
mércio e Navegação de Pombal: um comércio paralisado, falta de 
mão-de-obra, as vilas despovoadas, um governo imoral e decadente. 
Era esta a roupagem usada na triunfal entrada ao banquete da era 
imperial: o povo amazonense ficou independente, uma massa indí
gena indignificada e dominada. por um punhado de brancos. 
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2. A CABANAGEM NO ALTO AMAZONAS 

- catequese dos índios como solução para o colapso econômico 
- os índios do Purus reconhecidos para a exploração 

A situação ficou ainda mais difícil quando estourou a caba
nagem, que inicialmente era um movimento de rebeldia à regência 
e que logo se transformou numa luta racial entre mestiços e brancos, 
envolvendo a totalidade da população da comarca, despovoando 
extensas regiões e conseqüentemente paralisando toda a economia, 
tendo como saldo mais de 12.000 mortos, principalmente entre a 
população indígena. 

O militar João Henrique de Matos, em 1845, fala do "estado 
atual de decadência em que se acha o alto Amazonas", em um 
relatório, denunciando a redução da antiga capitania, que rivalizava 
com a capital em civilização, comércio e agricultura, a uma simples 
comarca. '2 Em seu relatório, relembra os fatos devastadores da 
cabanagem, que desde 183.5 dilacerava a província inteira. O vul
cão rebentou na capital a 7 de janeiro de 1835, com o assassinato 
das primeiras autoridades e de centenas de cidadãos pelos cabanos. 
O alto Amazonas, que se conservou em oposição ao governo intruso, 
não teve nenhum socorro e nem sabia onde ficava seu verdadeiro 
governo. 

Em 1836, os rebeldes invadiram a comarca, incendiando as 
propriedades até as fronteiras e decretando a extinção da cor branca, 
levando-a à total devastação. Esgotados os recursos de defesa, vie
ram as forças legais da vila de Óbidos em socorro do governo, que, 
em vez de animar os legalistas exilados, acarretaram danos que até 
então nem dos cabanas haviam · sofrido. 

Comércio e agricultura estavam parados, os lugares despovoa
dos dos seus habitantes, que se ocultavam nas brenhas das matas. 
Os templos estavam reduzidos a casas imundas. Um país tão pró
digo ·em produtos de gênero de exportação, agora sem meios para 
se manter. Algumas povoações estavam extintas e ocorria um decrés
cimo. considerável de sua população, principalmente dos indígenas 
aldeados. 

Par~ aquele militar, a causa do decréscimo da população da 
comarca era o abandono das missões, como também a extinção do 

2. João Henrique Matos, "Relatório do estado de decadência em 
que se acha o alto Amazonas" in Arthur e. Ferreira Reis, RIHGB, t . 
cccxxv, pp. 141·180. 
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Dir.etório. Sem estas ou qualquer outra lei, não se poderia conseguir 
chamar ao grêmio da religião e da sociedade esses errantes selva
gens, que necessitavam de perfeitos missionários, que, "zelosos nas 
obrigações de seus ministérios, desvanecem com as palavras santas 
de Jesus Cristo as incredulidades em que jazem infelizmente, e 
façam aparecer as diferentes tribos que ainda vivem dispersas e af as
tadas da nossa comunhão". 3 

A população desta comarca estava reduzida ao mínimo e, por
tanto, a tarefa de catequese e civilização visaria, em primeiro plano, 
à retomada das antigas missões. Para Matos, a pátria poderia ser 
reconstruída somente com a participação das nações indígenas, sendo 
necessário enviar missionários que retomassem a catequese, de ma
neira que em pouco tempo se teria "essa porção de habitantes uni
dos a nós e ao grêmio da nossa religião santa; e, por conseqüência, 
as povoações, hoje desertas, estariam bem povoadas". 4 E apresenta 
sua receita catequética: retornar a agraciar aos principais com hon
rarias e títulos militares; brindá-los com uniformes; promover os 
necessários meios para reunir as demais nações desconhecidas; sepa
rar entre eles "os índios ladinos, que foragidos do serviço nacional 
vivem refugiados, e que fazem persuadi-los de que se não devem 
sujeitar nem trabalhar para os brancos". 5 

O governo da comarca do alto Amazonas partiu para recons
truir a pátria, mandando fazer levantamentos em área onde os nati
vos apenas tinham contatos esporádicos com os brancos. João Hen
rique de Matos ficou encarregado de reconhecer os índios do Purus, 
e fazer propostas para o estabelecimento de missões, objetivando o 
recrutamento de mão-de-obra indígena. 

Do rio Purus já eram conhecidas as nações Mura, Purus, Para- )' 
nari e Cathanaxi, com as quais se fazia comércio, explorando salsa, J 

cravo, puxuri, copaíba, cumaru, breu, castanha, peixe-boi, tartaruga, 
pirarucu e fabricando azeite dos ovos de tartaruga, na estação da 
vazante. 

No rio Tapauá havia muitas malocas de diferentes nações: pelos 
Cathanaxi, já pacificados, que "lavram roças de mandioca, milho, 
plantam bananas, carajuru e urucum, de cujas sementes fazem tinta 
para se untarem, como também da fruta de jenipapo"; pelos Cathu- lf 
quenas, Mamory e Chinaniri, ainda bravios. O rio Mereunim (Mu- ~ 
cuim) era habitado pela nação Puincanary, bastante populosa; nos 

3. Matos, op. cit., pp. 141-180. 
4. Matos, op. cit., idem. 
5. Matos, op. cit., idem. 
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rios Ituxi, Auicimá e Ciriuny moravam os mesmos Cathanaxi, e no 
rio Uacimá os indígenas Caminará. 

Não sabemos se João Henrique de Matos viajou pessoalmente 
pelo rio Purus, ou se . recebeu todas as informações de seu amigo, 
Manoel Urbano da Encarnação, que, muito antes de 1845, já per
corria aquele rio, explorando-o desde a foz até o rio Pauini. Não 
obstante as dúvidas, o certo é que visitou uma grande parte da 
comarca do alto Amazonas, na condição de comissário da inspeção 
para exame dos pontos contestados pelo governo de sua majestade 
britânica no Rio Branco. Para isso, foi nomeado a 9 de setembro 
de 1841, por aviso da Secretaria de Estado dõs Negócios Estrangeiros. 

Manoel Urbano da Encarnação viajava todos os anos pelo rio 
Purus, na extração de drogas, arrancando da floresta "quatorze na
ções indígenas para a margem do rio, fazendo-as povoar e trabalhar 
em roças de mandioca e outras plantações". As nações indígenas 
eram as seguintes: os Ciacu - tribo populosa - que "usam os 
beiços cheios de furos da maneira de um crivo, nos quais metem 
espinhos de pau, enfeitam-se com barretes de penas de pássaros, 
adornam as mulheres com colares de dentes de macaco, e são dili
gentes e ativos no serviço"; as nações Arapá, Apurinã e Canamaré, 
que já conheciam fazendas, "pesos espanhóis, que trazem pendentes 
no pescoço, ferramentas, facões, ubás de madeira muito compridas 
em que navegam, e se vestem com tangas de pano"; a nação J ama
madi, que tem muitas malocas; os indígenas Quaraná (Jarauara) do 
lago Capatini, e os Puiaguari do igarapé Prirruruam; as nações Ama
ruam e Ciriuini do igarapé Thuman, consideradas "brabas e atacam 
as outras para lhes roubarem as mulheres, e por isso são persegui .. 
das por outras tribos"; e no rio Mamuriá-Pequeno, existindo de um 
lado as nações Uanaarri, Muriná, Terroan e Mangue, e do outro, 
os J acuritim. 

O militar propôs a nomeação de Manoel Urbano da Encarna
ção para o posto de "principal das nações por ele catequizadas", 
com a nomeação de capitão. Assim prestaria mais serviço à nação e 
ao Estado e ficaria isento de serviço das armas com que o perseguem, 
pois "goza de grande influência e . amizade naquelas nações que o 
respeitam e o servem". ª .· 

Ainda não havia nenhum estabelecimento de missão no rio 
Purus. No tempo dos carmelitas, como já vimo~, os . índios tinham 
sido descidos até o canal de Paratari, um dos braços do Purus, onde· 
existia uma povoação que depois fora transferida para Arvellos ou 

6. Matos, op. cit., idem. 
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Coari. Por isso João Henrique de Matos insistiu em . estabelecer uma 
missão neste rio. O missionário deveria entender-se com Manoel 
Urbano "para colocá-lo . onde melhor convir no serviço de Deus 
e do Estado, e poder o governo imperial, em pouco tempo, contar 
com os braços desses brasileiros até então ocultos e separados da 
nossa religião santa". 1 

Manoel Urbano da Encarnação seria . o homem indicado par.a 
orientar o missionário na escolha do lugar, como de fato o fará, anos 
depois, com frei Pedro da Ceriana. A futura ·missão deve ficar num 
lugar ideal "por s.er este de muita con~ideração para o comércio 
e agricultura, e habitado por muitas tribos de diferentes nações já 
do~esticadas e amigas dos brancos com quem comerciam". 8 

. 

No entender de Matos, o método para se fazer descer as tribos 
da floresta era o seguinte: persuadir os indígenas das vantagens 
da amizade. com os brancos, sustentá-los, vesti-los, não fatigá-los, 
querendo deles mais serviço do que podem fazer, pagar-lhes pron
tamente o que se promete, {azer roças de mandioca em lugares de 
fácil acesso às povoações. ' .' · 

Além de Manoél Urbano da Encarnação, outros estavam de 
olho na exploração dos índios do Purus: o. sertanista João Rodrigues 
Cametá, que chegou à barra do rio 1 tuxi em 184 7, e foi nomeado 
diretor dos índios em Abufari e Paraná-Pixuna, onde se praticavam 
a catequese e a "civilização" dos índios Mura, e Joaquim Bruno de 
Souza, que depois será o substi_~uto de Cametá. 

Joaquim Bruno de Souza, que conhecia muito bem o médio 
Purus, era informante do naturalista Castelnau, que por lá passou 
em 184 7 9 e no.s deixou informações sobre a situação indígena ·até 
o rio Pauini: os núcleos dos índios Mura, nos lagos Ayapuá, Jari, 
Taboca, Guajaratuba e nos rios Abufari e Paraná-Pixuna, onde os 
nativos viviam civilizados e vestidos, trabalhando na agricultura e 
exploração de drogas do sertão. Na boca do rio Tapauá moravam 
os índios Sipó, "nus, porém mansos", e ·que preparavam farinha de 
mandioca, e cuja principal aldeia chamava-se Uruá. Antes e na foz 
do pequeno rio Oiday, viviam os índios Catuquina, em casas que 
cabiam cerca de 200 pessoas. Embora andando nus, eram pacíficos, 
fazendo grandes plantações e fabricando farinha de mandioca. Do 

7. Matos, op. cit., idem. 
8. Matos, op. cit., idem. 
9. Francis de Castelnau, ''De Rio a Lima, 1843-1847" in José M. 

B. Castelo Branco, "Caminhos do Acre" in BIHGB, t. CXCV, PP· 
107-108. 
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rio Oiday até o rio Sepatini era o habitat dos índios Purupurus 
(Paumari), que viviam principalmente nas praias, comunicando-se 
entre si por meio de pirogas. Viviam em habitações formadas por 
uma reunião de jangadas, tendo cada família a sua, embora houvesse 
também casas em terra firme. Não usavam roupa e eram cobertos 
de tinta. Os índios Juberi, parentes dos Purupurus e que possuíam 
a mesma língua, situavam-se no lago d' Abumini. No rio Mamoriá 
havia uma grande casa de índios Catauxi, que se dedicavam à agri
cultura, o que os índios Purupurus nunca faziam. Eram muito hos
pitaleiros. No rio Pauini moravam os índios Seuvacu, que eram 
hostis, e recebiam ferramentas dos espanhóis. No interior, moravam 
tribos menos conhecidas e hostis, como J amamadi, Apurinã e Taboca. 

Um dos primeiros objetivos imediatos do governo era descobrir 
uma comunicação entre os rios Madeira e Purus, a fim de que se 
pudessem evitar as cachoeiras de Sant' Antônio e ter livre acesso à 
Bolívia, onde já se ·explorava com êxito a borracha. O coronel 
Matos já se preocupara com uma passagem menos difícil para a Bo
lívia, por uma comunicação entre os dois rios acima da cachoeira. 
Castelnau desconfiava que no rio Paraná-Pixuna ou rio Preto hou
vesse uma passagem por terra até o Madeira. Foi então que o pri
meiro presidente da província, João Batista de Figueredo Tenreiro 
Aranha, mandou organizar uma expedição, confiada a Serafim da 
Silva Salgado. A expedição de Salgado partiu da Barra a 1 O de maio 
de 1852, tendo como equipagem humana índios remeiros, pilotos e 
carregadores, cuja segurança era confiada a praças armados, aos 
quais coube disciplinar e engajá-los na defesa contra índios hostis. 10 

Interessa-nos acompanhar a viagem de Salgado por sua exatidão 
de denominações de sítios, lagos, praias, rios e igarapés, cujos nomes 
indígenas persistem até os dias de hoje. A expedição passou pelo 
lago Berury, lago Mathias e bordas dos lagos Surara e Ubim. Che
gou a Paricatuba, onde existia um destacamento, logo passando pelas 
bocas dos lagos Cuiuaná, Cauá, .Tapuru e Xaviana. Em seguida 
chegou à foz do lago Uaiapuá, lago Uarumá, alcançando o Jary. 
Depois veio Tanamery, lugar em que os índios Mura tiveram ma
loca antigamente, em seguida o sítio de Higino, homem de cor; 
depois Tabocal, Paraná-Pixuna, ltaituba, Quati, Arimá, onde se for
mava uma nova aldeia. Veio o lago Jacaré, a foz do Tauariá gran
de, a foz do lago ~1anary e do Tauary. Durante a viagem de Tauaná 

10. Serafim da. Silva Salgado, Relatório sobre a exploração do rio 
Purus (Anexo do relatório da Assembléia Legislativa Provincial do 
Amazonas, de 1 Q de outubro de 1853, Ministério da Agricultura, vol. I, 
pp., 249-254. 
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a Ituá fugiram oito índios Mura que serviam de tripulação. Tiveram 
de parar, perdendo dias até arrumar outros índios da aldeia do 
Arimá. Seguiram viag_em, passando por Jaburu, Muahan, Caiaupé e 
finalmente pela foz do rio Tapauá. Depois, chegaram a Macuquiri, 
Aramiá, passando pela foz do Pamahary, depois pelas praias Ma
pugham, Pucutihan, Cauarehan, Capihan e Juihan; em seguida pelo 
lago Caquatahan, onde encontraram jangadas de índios Purupurus. 
Depois, na praia Arapapá, passando à boca dos rios Mucuim e 
Caquatahan, em seguida pelas praias Auaboneny, Uarimá, Curianhan 
e na foz do rio Apituhan. Depois por Mapuahan, Assahituba, pelos 
rios Paciá e Mary e Jurihan. Seguiram, viagem, passando pelas praias 
Jurucuá, Capim, Boto, Catatiá, Maquirahan, pela· foz do Cuuhya
ryhan, pelas praias Parahan, por uns recifes altos denominados 
Cumarihan, por Curianá, pelo lago Learihan, por Quary, pelo lago 
Tumehan, por Mamerihan-merim, por Jamihim, Itaripuá, Caçaduá, 
Guajará, Arutá, pela foz do Pauiny, por Parahan e finalmente pela 
foz do Chiriuiny. 

Depois passaram na , foz do igarapé Macuiany, onde habitava 
" uma horda de gentios da tribo Jamamadi, antropófagos, em número 
de 400"; na foz do igarapé Euacá, em que igualmente habitavam 
muitos índios J amamadi. No rio Canaquiry avistaram dezesseis ubás 
e cascas com índios da tribo Canamary, a quem Salgado também 
chama de "antropófagos". Quando um grande grupo destes índios 
veio ao encontro da expedição, Salgado mandou emboscá-los com 
praças armados. 

, A expedição chegou a sete malocas de índios Cocama, que, 
"amalocados, aos trinta, quarenta e cinqüenta, vivem exclusivamente 
de suas plantações de aipim e bananas, e da caça. São alvos, têm 
o beiço inferior furado e vestem-se de poncho". Falavam algumas 
palavras em "boliviano". 

As denominações portuguesas de lugares revelam que o rio 
Purus já era conhecido e explorado muito tempo antes da criação 
da província, como por exemplo: Paraná-mirim, São Tomé, os 
lagos Estopa e Matias, o destacamento de Paricatuba, os lagos Ma· 
caco, Castanha, Campina e Chapéu, o sítio do preto Higino, as praias 
do Capim e do Boto, acima do rio Mucuim, e a praia da Pedreira, 
depois de Pauini. 

A expedição de ~algado não trouxe os desejados resultados, e 
o governo terá de confiar esta mesma missão a muitos outros, como 
Silva Coutinho, Manoel Urbano da Encarnação, Antônio Rodrigues 
Pereira Labre, W. Chandless e O\ltr.os. 
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3. OS PRESIDENTES DA ·PROV1NCIA E A POL1TICA 
INDIGENISTA OFICIAL 

- o decreto do Regulamento de 24 de julho de 1845 
- a primeira missão uSão Luís Gonzaga" no Purus 
- a Companhia de Navegação e Comércio na catequese 

dos índios 
- reconhecimento do alto Purus 

· A base do sistema de catequese e civilização dos índios, isto é, 
as regras que convinha observar na educação e governo dos indí
genas e na economia das aldeias, estava estabelecida nas disposi
ções do Regulamento de 24 de julho de 1845. 11 As aldeias seriam 
novamente criadas e, em cada uma, residiria um missionário, ao qual 
competiria: instruir os índios nas máximas da religião católica, e 
ensinar-lhes a doutrina cristã; servir de pároco na aldeia e seu dis
trito, enquanto não se criasse paróquia; fazer o arrolamento de todos 
os índios pertencentes à alqeia e seu distrito, com declaração dos 
que moravam nas aldeias e fora delas; fazer o elenco dos batizados, 
dos nascimentos, óbitos e casamentos; dar parte ao· bispo diocesano, 
por intermédio do diretor geral da província, do estado espiritual 
da aldeia; apresentar as necessidades que encontrasse e apontar 
as providências que lhe parecessem mais próprias; ensinar a ler, 
escrever e fazer conta aos meninos e adultos que se dispusessem a 
adquirir esta instrução; e outras tarefas afins. 

O objetivo supremo do regulamento culminava na filosofia de 
integração dos índios à sociedade, como "obra mais agradável a · 
Deus e mais útil à humanidade". 

Este decreto, portanto, regulamentaria a catequese e civilização 
dos índios. Propunha a criação de missões e aldeias, onde, uma vez 
aldeados e civilizados, os índios compusessem o desejado recruta
mento de mão-de~obra para a sociedade nacional, ou seja, para a 
navegação, a agricultura, a colheita de .drogas e outros serviços do
mésticos. O descimento de "hordas errantes" continuaria necessa
riamente sendo feito por missionários que, a serviço da sociedade 
nacional, lhes pregassem as vantagens da religião de Jesus Cristo. 
A aldeia seria o centro da catequese e civilização, e, portanto, o 
centro de controle sobre os índios disponíveis ao serviço público 
ou partiçular. Através do sistema de distribuição de presentes, a 

11 . Decreto n. 426, de 24 de julho de 1845 <Regulamento acerca 
das missões de catequese e civilização dos indios) . 
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aldeia seria também o centro de atração de índios arredios, deste 
modo "excitando-lhes a curiosidade e despertando-lhes o desejo· do 
trato social". Seria o centro de civilidade, a fim de educar os índios 
a terem um comportamento social, ou seja, integrá-los ao desenvolvi
mento econômico regional. 

O regulamento de 1845 regeria as atividades missionárias até 
sua extinção, a 7 de março de 1866. Duas décadas de ocupação 
nacional de territórios fronteiriços contestados e de expansão econô
mica do ciclo da borracha; duas épocas marcadas pelo avanço dos 
homens brancos e, conseqüentemente, pelo extermínio da maior 
parte dos grupos indígenas. 

Em cumprimento ao decreto, resolveu o presidente conselheiro, 
Herculano Ferreira Penna, encarregar o capuchinho frei Pedro de 
Ceriana da "fundação de uma missão nas margens do Purus, para 
onde partiu a 24 de julho de 1854, levando alguns tecidos, ferra
mentas, e outros objetos, que devem ser distribuídos como brindes 
aos índios. A existência desta missão, cujo centro será designado à 
vistà do resultado dos exames, a que mandei proceder, poderá inte
ressar a numerosas tribos já conhecidas, e até hoje entregues a lamen
tável abandono, e contribuir para que seja mais f reqüentado aquele 
grande rio". 12 O papel de frei Pedro está definido: preparar o ain· 
biente pela doutrina cristã para integrar os índios aldeados até o 
ponto de se acharem habilitados para cumprir os deveres e gozar 
das vantaget1s da sociedade civil. Frei Pedro de Ceriana, ou Pier 
Paolo Crespi da ' Ceriana, nasceu em Ceriana, Itália, a 18 de janeiro 
de 1813. Fez parte da primeira expedição de nove religiosos, que 
vieram para a nova prefeitura do Pará em 1843, e nos primeiros 
anos acompanhou o bispo dom José Afonso de Morais Torres nas 
visitas pastorais. 

Em 1845, foi nomeado vice-prefeito das missões amazônicas. 
Quando o governo cogitava estabelecer um aldeamento no rio Andirá, 
procurando, para isso, um organizador, frei Pedro de Ceriana aceitou 
este trabalho. Ali reuniu urrias duas mil pessoas, em grande parte 
índios Maué, levando adiante aquele estabelecimento iniciado em 
1840. Mandou construir uma igreja e abriu uma escola, incentivan
do o funcionamento da catequese dentro das características tradicio
nais daquela época, fazendo aliança entre catequese e civilização. 
Daí resultou que Andirá, em pouco tempo, tomou-se um lugar prós
pero, atraindo muitas famílias brancas, de tal maneira que, em 17 

12. Herculano Ferreira Penna, Relatório do presidente, de 19 de 
agosto de 1854, Ministério da Agricultura, vol. 1, p. 321. 
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de novembro de 1853, a missão foi elevada à categoria de freguesia 
e paróquia, para onde o bispo nomeou um sacerdote secular. Con
siderando a obra de catequese e civilização concluída em Andirá, 
frei Pedro viajou ao Purus, onde tentava entrar em conta to com 
várias autoridades, a fim de reunir os índios numa nova missão que 
dedicará a são Luís Gonzaga. 13 

· 

A missão de são Luís Gonz~ga foi fundado no lago Uamurá, 
98 milhas distante da foz do Purus, a 17 de julho de 1854, e extinta 
em 1856, com apenas dois anos de vida. A rápida extinção da mis
são ocorreu devido a uma série de calúnias dirigidas contra o frei 
por parte de regatões e comerciantes. Estes, vendo-se privados de 
seus privilégios na exploração da mão-de-obra indígena, como tam
bém de seus produtos, acusavam-no de se dedicar ao comércio pró
prio, trocando e vendendo os produtos indígenas onde ~ pagasse 
melhor, como em Bela Vista, Óbidos e outras cidades. Esse método, 
de auto-suficiência econômica entrou finalmente em desacordo com 
as próprias autoridades de Manaus, porque se sentiam desprovidas 
do controle sobre a produção e sobre os trabalhadores indígenas. 1~ 
O conflito terminou com a demissão do frei, em 21 de abril de 
1856. Pelo não-cumprimento dos seus deveres de missionário, decor
rentes do regulamento de 1845, frei Pedro tomava-se o primeiro 
missionário rebelde do rio Purus, pois procurava eliminar os inter
mediários particulares, geralmente animados pelo governo e apoiados 
pelo setor repressivo. Pier Paolo voltou em fins de 1856 à sua 
pátria. De 1860 até 1885 missionou em Patna, na fndia, e veio 
a falecer em Foligno, na Itália, a 23 de dezembro de 1888. 

O presidente Vieira demitiu frei Pedro de Ceriana da missão 
e direção dos índios do Purus, porque eram muitas as queixas contra 
ele, bem ou malfundadas, "e, havendo perdido a força moral para 
com os seus administradores, não podia ser por mais tempo conser
vado, sem manifesto prejuízo do serviço público". 1 5 

Nem bem uma década depois, Silva Coutinho vai encontrar a 
missão no lago Uamurá em ruínas. Não conhecemos todos os moti
vos do rápido desaparecimento de são Luís Gonzaga, mas sabemos 

13 . Metódio da Nembro, Storia dell'atività missionaria dei mi
nori cappuccini nel Brasile (1538-1889), Instit. Historicum Ord. Fr. 
Min. Cap.; Francesço da Vicenza, I missioni cappuccini della provín
cia Serafica, vol. IX, Città de Castello, 1931. 

14 . Pedro de Ceriana, Cartas manuscritas (Arquivo da Custódia 
do Rio de Janeiro, P, 1, III; E, 1/II, 1-3; F, 2/ 1, 2-5) . 

15 . João Pedro Dias Vieira, Relatório do presidente, de 8 de ju
nho de 1856( Ministério da Agricultura, vol. I, pp. 482-483. 
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• 
• 

Uamurá, no Purus, local da antiga missão. São Luís Gonzaga (foto 
do autor). 
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que João Wilkens de Mattos, diretor geral dos índios daquela época, 
não mostrava interesse por aquele projeto, pois a localidade era mais 
apropriada para operações comerciais do que para os encargos de 
catequese e civilização dos Mura, Caunisi, Mamuru, Catoquina, Sipé, 
Intaná, Turanha, Corocati, Caripuna, Jamamadi, Apoliná, Purupuru 
e outros que ali se encontravam. Havia muita exploração de comer
ciantes particulares, e, portanto, o estabelecimento de uma missão 
deveria ser mais próximo dos rios Tapauá e Pauini, onde habita
va maior número de tribos, necessitando de catequese. Os peque
nos grupos de índios Mura nos lagos Castanha, Surara, Paricatuba, 
Uarumá, Itaboca, Campinas, Abufari, Paraná e Aiapuá eram insig
nificantes e totalmente engajados no sistema econômico regional 
de pesca e extração de droga. Já falavam o português e eram bati
zados. 16 

O fracasso da missão de São Luís Gonzaga mostrou a contra
dição do próprio regulamento de 24 de julho de 1845, pois sua filo
sofia de integração à sociedade nacional abria espaço aos interesses 
de particulares que, produzindo à custa da mão-de-obra indígena, 
enchiam os cofres públicos, antecipando a ação indigenista oficial, 
que intencionava levar os índios a esta mesma finalidade, através 
de projetos filantrópicos em forma de missões. Os próprios diretores 
parciais, que não se davam por satisfeitos com honrarias militares, 
levavam a rápida integração adiante, tornando-se patrões e donos 
dos estabelecimentos e dos índios. Os missionários ou acompanha
vam o ritmo, ou entravam em conflito com as autoridades locais e 

• • • prov1nc1a1s. 

Embora os presidente da província propusessem a reforma do 
regulamento, não levavam a crítica aos próprios fundamentos da 
política indigenista, que autorizava e justificava a exploração do tra
balho indígena. O presidente Furtado achou difícil encontrar pes
soas para o cargo de diretor parcial que, "à necessária inteligência 
e severa probidade, unissem grande zelo e extraordinária abnegação 
das comodidades da vida social para, gratuitamente, desempenharem 
as af anos as atribuições de diretor parcial". 1 7 Esses não se impor
tavam com os índios ou buscavam o emprego "para se locupletarem 
com os serviços dos índios, dando-lhes em paga tratos que desu· 
manos senhores aplicavam a escravos desobedientes". 18 Confessou 

16. João Wilkens de Mattos, "Alguns esclarecimentos sobre as 
missões da Província do Amazonas" in RIHGB, t. XIX, p. 128. 

17. José Francisco Furtado, Relatório do presidente, de 7 de se
tembro de 1858, Ministério da Agricultura, vol. II, pp. 36.39. 

18 . Furtado, op. cit., idem. 
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que a história dos índios era o opróbrio da civilização brasileira, 
e que a escravidão subsistia, "apesar de tantas leis proclamando sua 
liberdade". 

O que se fazia era inventar "uma pretendida lei f atai da civi
lização, que os condenava à inevitável destruição, como se a civi
lização { ... ) pudesse aceitar como lei a negação da personalidade, 
a destruição do homem em proveito de ignóbil cobiça, { ... ) e como 
se a província pudesse condenar uma raça inteira à destruição e 
escravidão em benefício de outra". 19 

Embora Furtado discursasse sobre os interesses da humanidade 
e da moralidade pública, não se esqueceu dos interesses mais ime
diatos da província, da mão-de-obra indígena, os únicos braços 
com que a produção podia contar. 

A província intensifica_va cada vez mais a produtividade do 
interior que, por falta de missionários, era confiada a particulares. 
Finalmente, contratou a Companhia de Navegação do Amazonas para 
que se encarregasse da fundação de aldeamentos, e ficou animada · 
por ver cumpridas as obrigações que o contrato lhe impunha a res
peito da fundação de aldeamentos. 

A partir da criação da Companhia de Comércio de Navegação 
do Alto Amazonas, pelo Visconde de Mauá, em 1852, era rápido o 
desenvolvimento de novas colônias na província do Amazonas. O 
vapor Marajó inaugurou os serviços daquela companhia; os vapores 
Rio Negro e Monarca incorporaram-se à frota. Mas logo depois da 
abertura do rio Amazonas aos estrangeiros, os ingleses compraram 
a companhia, transformando-a em Amazon Steamship Navigation 
Company. A Companhia Fluvial do Alto Amazonas de Alexandre 
Amorim, que tinha o monopólio sobre a navegação do rio Purus, 
passou a ser denominada The Amazon Steamship Company Limited. 

João Wilkens de Mattos participou da primeira viagem do vapor 
lvlonarca, em 1854, e nos informa que o rio Purus era muito abun
dante em salsaparrilha, óleo de copaíba, de tartarugas, peixes de 
diversas espécies, de castanha e breu. Seus afluentes Tapauá, Pa
raná-Pixuna, Pauni e Mucuim tinham sido explorados por muitos, à 
procura de drogas. Habitavam suas margens e sertão as seguintes 
tribos, algumas das quais ainda hostis: Mura, Catauxi, Mamuru, 
Catoquina e Sipe, vivendo em pequenos grupos no rio Tapauá; 

19. Furtado, op. cit., idem. 
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Jutaná, Tarahan, Corocati, vivendo no rio Mucuim; Jamamadi, Apo
liná, Purupuru e Cocama, nos demais afluentes. rzo 

O trato filantrópico desaparecera, diante das vantagens econô
micas da exploração do Purus. A Companhia de Navegação e Co
mércio encarregara-se de executar o programa de catequese e civi
lização dos índios, através de projetos de colonização estrangeira. 
Os índios seriam levados para as obras públicas, cedendo rios e 
terra aos invasores brancos - emigrantes brasileiros e estrangeiros. 

A carta branca à Companhia descontrolava por completo o 
decreto de regulamento de catequese dos índios. Expressivo é o 
quadro geral sobre a situação indígena na província, que, falando 
do rio Purus, apenas m~nciona os índios Mura como os únicos habi
tantes deste rio. Assim se legalizava a colonização num rio que 
estava livre de elementos indígenas. 

A Companhia será eficazmente auxiliada pelo governo da pro
víncia nos primeiros ensaios de catequese e, se ela tratar com afinco 
deste encargo, terá seus benefícios no desempenho de sua outra 
obrigação: a ~migração e colonização de estrangeiros. 2 1 

Essa Companhia colaborará com as obras públicas na capital, 
suprindo o crescente mercado de trabalho com mão-de-obra indígena. 
Manoel Gon1es Correa de Miranda atribuía às obras públicas um 
valor de civilização, que muito concorreriam para civilizar os sel
vagens. Os índios vinham das diversas diretorias para serem empre
gados na capital por dois meses; recebiam um salário, e voltavam 
satisfeitos para seus lares, sendo raros os que desertavam antes de 
acabar o seu tempo de serviço. Esses homens se convenciam de 
que eram protegidos e de que se procurava o seu maior bem pos
sível, de tal forma que não temiam mais virem aos povoados para 
prestar seus serviços, e reconheciam que disso auferiam vantagens 
reais. 22 

O. governo provincial considerava a "civilização" das tribo~ 
uma das questões de vital interesse, pois, moralizando, criando há
bitos de trabalho e chamando-os à vida social, cumpria-se um dever 

20 . João Wilkens de Mattos, "Roteiro da primeira viagem do 
vapor 'Monarca' em 1854" in Relatório de 11 de março de 1855, Mi
nistério da Agricultura, vol. I, pp. 374-375. 

21. João Pedro Dias Vieira, Exposição do presidente, de 8 de 
agosto de 1856, Ministério da Agricultura, vol. I, p. 544. 

22 . Manoel Gomes Corrêa Miranda, Relatório do 19 vice-presi
dente, de 3 de setembro de 1860, Ministério da Agricultura, vol. II, 
pp. 313-314. 
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que a moral prescrevia, e utilizavam-se para a indústria forças perdi
das. Era isso que os sacerdotes não praticavam, pois, abusando de 
sua boa fé e credulidade, "enchiam os ouvidos dos índios com prin
cípios e idéias alheias à educação e formação de bons corações, in
cutindo-lhes desejos de vingança". 23 O presidente Carneiro da 
Cunha referia-se provavelmente a frei Pedro de Ceriana, que, segun
do ele, instigava os índios contra os particulares. 

O novo relatório sobre a situação dos índios da província, de 
1858, alega que somente dois missionários se achavam em exercício 
nesta província, um em Tabatinga e outro no rio Uaupés. Dezoito 
diretorias estavam providas, ao passo que dez se achavam por pro
ver. Do rio Purus consta a diretoria ltá, onde era diretor dos índios 
Mura Manoel Joaquim Alves Maquiné, com 79 índios e 12 casas; 
no quadro dos diretores é mencionado Manoel Nicolau de Mello, 
como diretor do Purus. 2

• 

A 4 de março de 1859 é aceita a demissão do diretor geral, 
tenente-coronel João Wilkens de Mattos, e nomeado seu sucessor, 
o cônego Joaquim Gonçálves de Azevedo. 

O projeto-sonho do presidente Ferreira Penna tomava-se aos 
poucos realidade, com o funcionamento de novos estabelecimentos 
indígenas, com a colaboração de particulares e da Companhia de 
Navegação e Comércio. O governo entusiasmava-se com a idéia de 
vê-los efetivamente incorporados à sociedade, e não podia deixar de 
reconhecer que "chamar os índios ao grêmio da santa religião era 
a obra mais agradável a Deus e mais útil à humanidade". 

Etn seu discurso indigenista, ele dividiu os índios em três clas
ses: a primeira era a dos que viviam nas brenhas, sem a menor 
comunicação com a sociedade civilizada, sendo certas nações de 
índole . pacífica, outras, bravias e capazes de todas as atrocidades. ~ 
segunda era a dos que, vivendo reunidos em aldeias ou malocas Jª 
conhecidas, ignoravam quase por completo a língua portuguesa, usos 
e costumes, e não evitavam a presença de pessoas estranhas; antes, 
tinham com elas relações de pequeno comércio, trocando os produtos 
de pesca, caça e as "drogas" que colhiam, por tecidos, espelhos, 
miçangas e outros objetos de insignificante valor, que satisfaziam 
a curiosidade pueril. A terceira, finalmente, era a dos que, tendo 

23. Manoel Clenientino Carneiro da Cunha, Relatório do presi
dente, de 3 de maio de 1862, Ministério da Agricultura, vol. II, PP· 
~~e~. . 

24 . Anexo M do relatório de 7 de setembro de 1858, Ministéno 
da Agricultura, vol. II, pp. 137-152. 
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já adquirido algum princípio de civilização e compreendendo mais 
ou menos a língua portuguesa, moravam em aldeias, em sítios sepa
rados ou em povoações. Eram empregados na agricultura, pesca, 
navegação e em diversos serviços públicos ou particulares. 25 

Esse plano, que era concebido em decorrência do regulamento 
desde os primeiros anos da existência da província, tomava rapida
mente corpo: a primeira classe saía das matas em número conside
rável, e continuava-se fazendo guerra de extermínio, usando as mes
mas crueldades e violências dos descimentos e resgates. Os índios 
da segunda classe, que trabalhavam na extração de drogas do sertão 
e na agricultura, estavam sob a inspeção dos diretores parciais, que 
recebiam honras militares em recompensa por seus serviços, e que se 
tornavam donos dos estabelecimentos, explorando assim a mão-de
-obra indígena. Os índios da terceira classe eram os trabalhadores, 
recrutados para o serviço público e de particulares, principalmente 
em centros urbanos. 

Ao governo da província interessava sobremaneira uma comuni
cação entre os rios Madeira e Purus, com acesso livre ao Mato 
Grosso, a fim de ligar a província aos centros do império, como 
também por causa de problemas fronteiriços com a Bolívia e do 
"boom" da borracha que começava a se delinear. As cachoeiras 
do rio Madeira impediam sua livre navegação. Salgado já fizera 
uma expedição para desvendar o mistério da comunicação entre aque
les rios, porém sem resultado. Agora Manoel Urbano da Encarnação 
receberá do governo a incumbência de fazer uma exploração do rio 
Purus, que muito bem conhecia, para descobrir passagem ao rio 
Madeira. 

Manoel Urbano partiu em fevereiro de 1861, e chegou de volta 
de sua comissão a 19 de novembro do mesmo ano. As informações 
sobre essa viagem foram tiradas a limpo pelo engenheiro João Mar
tins da Silva Coutinho. 26 E novamente o fim principal da comissão 
não foi alcançado. Não se descobriu passagem livre ao Mato Grosso. 
Ficou, porém, reconhecida a navegação do rio Purus até as vizi
nhanças da povoação de Saraiaco, já encravada em território do 
Peru. A extensão percorrida é avaliada em 600 léguas. 

Manoel Urbano calculava a população indígena em 5.000 pes
soas. No alto Purus encontrou a tribo Manetenéri, a mais populosa. 

25. Herculano Ferreira Penna, Relatório do presidente, de 19 de 
outubro de 1853, Ministério da Agricultura, vol. 1, pp. 213-219. 

26 . Documento 3 - Informações sobre o rio Purus - Anexo do 
relatório de 3 de maio de 1862, Ministério da Agricultura, vol. li, 
pp. 801-805. 
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;'Planta algodão, fia e tece panos para confecção de redes e vesti
dos, que têm muita semelhança com os que usam os bolivianos; 
as mulheres usam uma simples tanga; vivem fartos, com grandes 
roçados." 2 7 Suas malocas estavam no interior da mata. 

Outra era a tribo dos Canamary, "muito propensa à agricultura; 
também plantam algodão e fabricam redes de boa qualidade; os ho
mens andam nus, ,as mulheres usam tanga". Os índios lpuriná, que 
ocupavam uma grande extensão do alto Purus: "Não usam vestuário, 
as mulheres trazem apenas uma folha verde sobre as partes genitais; 
são inclinados à guerra, empregando grande parte do tempo em seus 
preparativos e em enfeites; as outras tribos os respeitam". A tribo 
Jamamadi era vizinha da lpuriná, "numerosa e muito inclinada à 
lavoura, empregando-se também na caça; só as mulheres usam 
tanga". 28 

"Os índios J uberi sofrem de impigem e outras moléstias de 
pele; fazem pequenas roças, são exímios pescadores; gostam da mú
sica e por isso não são perseguidos pelos outros." 29 

No rio Ituxi encontrou a tribo Pamaná, que se dedicava ao 
trabalho agrícola. 

Silva Coutinho denuncia a brutalidade dos exploradores do alto 
Purus, que como "maléfica sombra das Bandeiras" faziam com que 
os índios não discernissem entre a ação do indivíduo, julgando ver 
um inimigo no primeiro civilizado que se lhe apresentava, e a ação 
de catequese, não acreditando no interesse pelo seu bem-estar. "Seria 
conveniente ensai~r-se a catequese bem entendida com os índios do 
alto Purus, quase no estado primitivo, que tenha·~'Por base a educa
ção moral, o trabalho proporcional às inclinações do índio, o respeito 
a Deus e ao próximo." 30 

Fracassada a expedição de Manoel Urbano, o presidente. Car
neiro da Cunha mandou explorar o rio Purus por uma pessoa com
petente, o já citado engenheiro João Martins da Silva Coutinho, que 
partiu a 16 de fevereiro de 1862, no vapor Pirajá, fazendo-se acom
panhar de Manoel Urbano e do naturalista alemão Gustav Wallis. 
A 8 de abril de 1862 terminou a viagem. 

Por falta de • gêneros alimentícios, voltou o vapor sem ter 
conhecido todo o rio, chegando apenas até as barreiras de Hiutanaan, 

27 . Doe. 3, idem. 
28 . Doe. 3, idem. 
29. Doe. 3, idem. 
3CY. Doe. 3, idem. 
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até onde a navegação é franca todo o tempo. Mesmo não tendo 
descoberto a comunicação com o rio Madeira, o governo da pro
víncia ficou eufórico com a navegação franca do rio, que poderia 
ser uma das melhores saídas para os habitantes da encosta oriental 
da cordilheira de Cuzco e suas vizinhanças, chamando o Purus de 
"hipotenusa do grande triângulo, cuja base é o Solimões e o outro 
lado o Ucayale". 1t1 Pensando em povoar e cultivar o vale deste 
rio, a província teria ali "uma fonte abundantíssima de riqueza, e 
cumpre não perder de vista esta idéia", a2 pois o Purus era abun
dante em seringa, salsa, óleo de copaíba, cacau e castanha, e seus 
terrenos prestavam-se perfeitamente à cultura de café, algodão, cana, 
mandioca, arroz, milho, feijão e outros produtos. 

O relatórib de Silva Coutinho nos mostra a rápida ocupação do 
Purus pela frente econômica do extrativismo, principalmente de 
borracha, que pegava fama neste rio. 3 8 Deparou na margem do rio 
com muitos sítios e estabelecimentos de brancos, moradias de coleto
res de "drogas", pescadores e caçadores de tartarugas, como o sítio 
de Picanço, o sítio do Zózimo, perto da maloca de quatro casas de 
Mura; o sítio de Souza, as casas de Joaquim e José Raimundo, o 
sítio de Francisco José Rodrigues de Souza; à margem do lago 
Surara, quatro famílias de Mura, que o diretor Rodrigues de Souza 
fixou em Berury; o sítio de Florêncio, a barraca de Pedro Pinheiro; 
o lago Uamurá, onde frei Pedro de Ceriana fundara as missões dos 
índios Mura com uma capela, cujas ruínas estavam patentes; a casa 
de Manoel Joaquim de Castro, e em seguida a feitoria de Manoel 
Urbano, onde havia com abundância castanha e salsa; o estabeleci
mento do negociante Henrique Antônio Strauss; o lago Tambaqui, 
onde, no verão, reuniam-se muitos coletores de drogas. 

Na foz do Abufari, morava José Martins Lopes, que trabalhava 
na salsa com índios Mura; no rio Jacaré, havia a feitoria de Jo,ão 
Gabriel; nesta foz encontrava-se também a primeira maloca dos 
índios Paumari. No Arimã, havia reunido Manoel Urbano 600 
Paumari e Juberi, fazendo um grande roçado e levantando uma 
capela, onde frei Pedro tencionara formar uma aldeia. No lago 
Itapá, em Canutama, Manoel Urbano fez um roçado a pedido da
quele religioso. 

31 .. Viagens aos rios Purus, Madeira e Negro - Re.latório de 3 
de maio de 1862, Ministério da Agricultura, vol. II, pp. 692-693. 

32 . Viagens aos rios Purus, Madeira e Negro, idem. 
33 . Vide José M. B. Castello Branco, "Caminhos do Acre" in 

RIHGB, vol. CXCV, pp. 74-225. 
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Como vimos, o Purus já era habitado por brancos até .a 
atual cidade de Canutama, na primeira década da província do 
Amazonas, explorando a mão-de-obra indígena para a extração de 
seringa e a colheita da castanha e de drogas do sertão. Nesta época, 
Manoel Urbano já era um dos mais bem-sucedidos exploradores do 
rio Purus. No tempo de frei Pedro de Ceriana, éle já tinha lançado 
mão do grupo de índios Paumari, no lago Itapá. Provavelmente 
por espírito patriótico e explorador, era um dos que denunciavam 
o frei, que não concordava com seu modo de reunir índios para a 
exploração de particulares, e não queria que ele se metesse na região 
de Canutama para estabelecer uma missão. Entretanto,· Manoel Ur
bano recebeu apoio de outro padre, o cônego Joaquim Gonçalves 
de Azevedo, que era diretor geral dos índios da província, pois esse'. 
se alegrava com o aumento da produtividade nas aldeias, do plantio 
de tabaco e café, queixando-se a toda hora dos diretores parciais, 
que não mandavam braços suficientes para as obras públicas, suge
rindo que "se fizesse o emprego de ameaça e força para remetê-los" .34 

Voltou a nostalgia dos bons tempos dos missionários, pois os 
diretores parciais estavam desacreditados. O presidente Carneiro da 
Cunha lamenta a falta destes religiosos, sem os quais a catequese 
continuaria sem resultado. O sacerdote deveria entender-se com o 
gentio, "falar-lhe a linguagem da morai e do trabalho. Criem-se mis
sões e aldeias, sendo os padres seus diretores; haja método e perse
verança sistemática no trabalho e inspeção, ( . .. ) que no cabo de 
alguns anos a civilização dos índios estará em outro pé". 36 

E, um ano depois, o presidente Adolfo de Barros Cavalcante de 
Albuquerque Lacerda constatou, simplesmente, que no Amazonas não 
existia catequese. Ninguém ia mais ao encontro do índio no fundo 
das florestas virgens, no interior destes rios sem fim, a não ser o 
regatão, "menos bárbaro que o nativo", porém muito mais corrom
pido, que o explorava, o depravava e o desonrava a pretexto de 
comercializar. A presença do rega tão traduzia-se "quase sempre 
pelos atos de imoralidade que praticava na choupana do índio, onde 
a família era ofendida em sua honra, depois que o chefe era em
briagado". 36 

34 . Joaquim Gonçalves de Azevedo, Relatório do diretor geral 
dos fndios, de 26 de setembro de 1860, Ministério da Agricultura, Doe. 
13, vol. II, pp. 392-394. 

35 . Manoel C. Carneiro qa Cunha, Relatório do presidente, de 
19 de janeiro de 1863, M;inistério da Agricultura, vol. III, pp. 19.21. 

36 . Adolfo e Barros C. de Albuquerque Lacerda, /lelatório do pre
sidente, de 19 de. outubro de 1864, Ministério da Agricultura, vol. III, 
pp. 134-140. 
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o presidente ficou abismado diante de fatos ocorridos nos pri
meiros contatos dos índios com gente civilizada, mas não denunciou 
as causas do sistema que tolerava o regatão nos rios mais remotos, 
os exploradores de seringa e de drogas do sertão, os colonizadores 
de terras indígenas, a Companhia de Navegação e Comércio, enfim 
todas as empresas oficiais, e principalmente a situação dos dire
tores parciais, que não podiam viver de suas honrarias militares. 
Para ele, os diretores parciais eram os inimigos mais desapiedados, 
mais cúpidos, exercendo crueldades, abusos e despotismo, e prejudi
cando assim a obra de catequese, porque atuavam em nome da 
autoridade. 

Finalmente achou um novo missionário para o rio Purus, o 
padre José Antônio Maria Ibiapina, "sacerdote respeitável, ilustre 
pelo saber e pela ardente caridade e zelo apostólico". Tencionava 
colocá-lo à frente de uma missão que propunha criar no Purus, onde 
contava obter o descimento de grande parte da gentilidade das 
margens superiores. Mas, até o -ano de 186~, o padre não tinh~ 
chegado à Província, embora o presidente expressasse, mais uma vez, 
sua esperança de estabelecer uma nova missão no rio Purus, devendo 
ela ser confiada ao padre Ibiapina. 87 

Nesta época, existiam na província 39 diretorias, das quais três 
se achavam vagas, com o total de 17.480 índios, com 755 casas e 
21 capelas. Dentro de um ano, conseguiu-se descer e aldear 3.804 
índios. 

Do rio Ituxi, veio a notícia de que os índios da maloca Cua
quihá exterminaram os da Apuciary, no mesmo rio. E no alto Purus, 
os gentios Paniry haviam matado os índios da maloca Caihana. 
Lacerda se mostrou preocupado com estes fatos; pois era ."doloroso 
registrar estes tristes exemplos, que só deixarão de reproduzir-se 
quando a civilização, guiada pelo evangelho, conquistar para a socie
dade estas rudes populações, que andam vagando perdidas pelo inte
rior do país". 38 

Lacerda finalmente noticiou a viagem de William Chandless, 
que acabava de explorar o rio Purus. Apesar de ter avançado mais 
do que o prático Manoel Urbano, não logrou resolver aquele inte
ressante problema hidrográfico. Chegou à distância de 1.620 milhas 
geográficas da foz, quase o dobro da viagem de Coutinho, que che-

37. A. Lacerda, Relatório do presidente, de 8 de maio de 1865, 
Ministério da Agricultura, vol. III, pp. 216-218. 

38. A. Lacerda, idem, pp. 235-262. 
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gara no vapor do Pirajá às barreiras de Hyutanahan, com 705 milhas 
de distância. Uma grande extensão do rio Purus estava conhecida e 
estudada. 59 

Acima de Yabituariá existia ainda a última maloca dos Jubery. 
0 relatório do presidente continua ROS dando Uma minuciosa d~s
crição daqueles grupos indígenas. "A grande nação lpuriná esten
dia-se pelo Purus e por todos os afluentes, desde o Sapatini até o 
Hyuacu, uma e_xtensão de 250 milhas. À margem esquerda, não 
muito distante do rio, vivem os Jamamadi, entre o Mamor~á Grande 
e o Pauynim; à margem direita, não se conhecem outros índios senão 
os Ipuriná; filhos do mato e não do rio, preferem morar nas matas. 
Mesmo. os 'amansados' por Manoel Urbano estabelecem sua maloca. 
cerca de meia légua para dentro. Somente na época da tartaruga 
saem todos do interior, e instalam-se nas praias, onde se abrigam 
do sol e da chuva sob uma ligeira choça de galhos de oirana. 
Belicoso por índole, e sempre preparando ou esperando o ataque, 
o I puriná raras . vezes larga arco e flecha, desconfiando de quem 
não conhece. Entretanto, ' guerreia mais os de sua própria nação e 

'b " 40 T d . . O seus vizinhos do que as outras tr1 os • o os v1v1am nus. s 
homens ocupavam-se da caça e da pesca e as mulheres da pouca 
agricultura que praticavam. A poligamia ~ra usual entre esses índios, 
no meio dos quais a mulher ocupava por isso condição muito inferior. 

"Os Manetenery são uma nação d'água. Abandonam freqüen
temente as malocas", pois ·gostam d'e viajar .. "Cultivam o fumo de 
que fazem uso,· e colhem salsa e algodão, que fiam e tecem com 
admirável esmero, dando-lhes cores variadas e seguras. Com ele 
preparam as camisolas que vestem e os capuzes com que se cobrem, 
traje que bem revela o antigo contato desses índios com os missio
nários católicos." ~'1 O pano que fabricavam era muito estimado 
entre os seringueiros. Mansos e inteligentes, iam alegres ao encon
tro dos brancos, acolhendo-os sem desconfiança. "São também cor
rompidos, pois furtam quando podem e fazem comércio com a honra 
das mulheres." 42 

Os índios Canamary usavam também uma camisola e fabrica
vam pano. Na cabeça traziam ornatos de penas escolhidas e·· de 
cores brilhantes. 

· 39. A. Lacerda, idem. 
40. A. Lacerda, idem. 
41. A. Lacerda, idem. 
42. A. Lacerda, idem. 
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Um pouco além da foz do Cammahá existiam os índios Catianá, 
trajados como os Canamary e ornados de penas na cabeça. Cultiva
vam o fumo, algodão, milho, e colhiam a seringa, que ali se encon
trava em abundância e com a qual se alumiavam. Essa tribo era 
a última do alto Puros; as outras tribos habitavam e interior das 
terras. 

William Chandless conferenciou perante a Real Sociedade de 
Geografia de Londres, a 26 de fevereiro de 1868, fazendo leitura. 
de "Notas sobre o rio Puros de onde colhemos muitas informa
ções". •3 Segundo ele, tem-se o Puros tomado mais conhecido e 
importante por sua riqueza em produtos vegetais, principalmente 
borracha, bálsamo de cop'aíba, castanha e cacau. Naqueles últimos 
anos a população daquela província tinha-se aplicado cada vez mais 
à extração de produtos naturais, abandonando a agricultura. Con
seqüentemente, a farinha subira a mais do dobro, sendo importada 
do Pará. 

Por falta de mão-de-obra, Chandless teve dificuldades em con
seguir alguns índios remadores, que, finalmente, recrutara de uma 
turma de índios da Bolívia. Iniciou a viagem pelo rio Puros a 12 
de junho de 1864. 

As informações que traz a respeito dos índios do Puros são de 
grande valor. Segundo ele, no rio Jacaré começava "o território 
dos índios Paumari, que, com os Jubery, são meras subdivisões da 
antiga tribo dos Puru-puru, nome este que já se achava extinto. Fa
lam a mesma língua, têm os mesmos hábitos e a mesma aparência, 
e são igualmente afetados de uma doença de pele desagradável. São 
pacíficos, sendo quase desconhecidas entre eles as mortes por vio
lência, e mesmo ferimentos ou pancadas graves. São alegres, fol
gazões e amigos de cantar. O seu canto assemelha-se ao efeito 
agreste da gaita. Dão-se pouco à agricultura, plantando somente bana
neiras, aipim e mandioca, mas não fazem a farinha desta, não obs
tante gostarem dela e procurarem obtê-la dos negociantes. São uma 
tribo de água, bons pescadores, e atiradores de flecha, com a qual 
matam peixe e tartaruga. Porém, são maus caçadores. Mais de 60 
canoas flutuavam rio abaixo, à caça de tartaruga, indo em cada 
uma delas uma mulher remando, e um índio de pé, na proa, como 
uma estátua, à espreita do aparecimento do quelônio. No verão, 
eles vivem a maior parte do tempo em bancos de areia, fazendo 

43. William Chandless, "Notas sobre o rio Purus, lidas perante a 
Real Sociedade Geográfica de Londres, em 26 de novembro de 1868" 
in Separata da Associação do Comércio do Amazonas, vol. IX, pp. 
21-29; vol. X, pp, 29-40. 
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choupanas de talos de palmeiras, quando se demoram por muito 
tempo. Mas quando mudam, contentam-se em fincar no chão ramos 
para fazer sombra. No tempo da enchente, retiram-se para os lagos) 
fazendo suas choupanas sobre jangadas, ancoradas no meio para 
evitar os mosquitos. Usam uma tanga muito pequena, e as mulheres 
trazem um pedaço de pano de algodão atado ao redor dos quadris". 44 

No rio Tapauã habitavam os índios Sipé ou Cipó, uma tribo 
pequena e amiga. Eram industriosos e bons lingüistas. 

No distrito entre o Puros e o Madeira, especialmente nos rios 
Mucuim, Mary e Paciá, residiam os Catauixi. "São guerreiros, quan
do atacados, e prontos a defenderem suas sociedades. São pacíficos 
e industriosos por disposição, e têm agricultura e manufatura. Pro
duzem boa farinha, não extraindo a tapioca ou goma. Fazem louça 
de barro ornamentada com arabescos geométricos e pintada com 
uma tinta vermelha". 415 Quando Chandless passou por lá, constat9u 
muito problema pulmonar, tendo havido muitas. mortes por este 
motivo. 

No rio Mucuim, na feitoria de Manoel Urbano, Chandless de
morou-se uns 15 dias, à espera de um dos seus filhos que o deveria 
acompanhar ao alto Puros. O rio Ituxi era habitado pelos índios 
Pamaná, que eram "indolentes, recusando o trabalho por maior que 
fosse o salário". +6 

Sobre o Apurinã e J amamadi nada acrescenta ao que já foi 
dito por Lacerda. 

As anotações etnográficas serão elaboradas na segunda parte 
deste trabalho. 

4. A REVOGAÇÃO DO DECRETO DE REGULAMENTO DE 
1845 E A NOVA AÇÃO MISSIONÁRIA 

- missão franciscana de Nossa Senhora da Conceição 
do rio Jtuxi 

- missão protestante em Hyutanahã 

Como já explicamos, a ineficiência do regulamento de 1845 era 
cada vez mais patente. O descontentamento ocorreu simultanea
mente em dois níveis diferentes. De um lado, o governo provincial 

44. Chandless, idem. 
· 45. Chandless, idem. 

46. Chandless, idem. 
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queixava-se da inutilidade dos diretores parciais, que somente anga
riavam recursos com o fim de estruturar sua própria existência econô
mica à custa dos indígenas. Por outro lado, a ala oficial da Igreja, 
que vinha retomando seu papel catequizador e "civilizador" junto 
aos índios, duas realidades que se harmonizam no sentido de formar 
uma mentalidade missionária, mas que se baseavam em velhas for
mas da política indigenista oficial, que era o recrutamento de mão
-de-obra indígena para a economia regional de extrativismo, sob o 
manto de "moralidade e civilização". 

A 7 de março de 1866, o presidente Antônio Epaminondas de 
Mello foi autorizado pelo ministro da Agricultura a suprimir as 
diretorias parciais, confiando o governo a direção do serviço única 
e exclusivamente aos missionários. As diretorias parciais foram final
mente extintas. 47 

Segundo a opinião do presidente, os diretores parciais nada 
podiam fazer em bem da catequese e civilização dos índios, seja 
por falta de recursos, seja por falta de habilitação do pessoal. Reco
nhecia porém que, apesar da esterilidade das diretorias, elas con
servavam "um elo mais ou menos franco entre o selvagem e o 
homem branco, evitando que os gentios se internassem nas matas 
e não se comunicassem com os povoados". Numa época em que 
a província tinha poucos escravos e pouca gente apta para os dife
rentes serviços da sociedade, quer públicos, quer particulares, "a 
maior parte dos diretores parciais sempre auxiliava, com os braços 
dos índios, trabalhos e melhoramentos materiais, principalmente o 
fornecimento de tripulantes para as canoas, guias etc.". 48 

O presidente João Wilkens de Mattos, ao se referir à supressão 
das diretorias parciais, era de outra opinião, alegando que a única 
causa real do fracasso era a maneira imoderada como as autoridades 
subalternas entendiam praticar o recrutamento dos índios. Tal prática 
dispersava as aldeias, e os índios se retiravam para os rios do inte
rior como meio de escapar à voracidade dos que se achavam inves
tidos de autoridade. 

A decadência da maior parte das povoações desta Província 
tinha por causa a conduta exagerada das autoridades, que promo
viam a discórdia entre os líderes da aldeia e chamavam essa conduta 
"conveniência política". •9 

47. António Epaminondas de Mello, Relatório do presidente, de 
24 de junho de 1866, Ministério da Agricultura, vol. III, pp. 306-311. 

48 . A. E . Mello, op. cit., idem. 
49. João Wilkens de Mattos, Relatório do presidente, de 4 de 

abril de 1869, Ministério da Agricultura, vol. III, pp. 631-632. 
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Mas o gove.mo provinciano não admitia as verdadeiras causas 
do fracasso do regimento que, em seu próprio seio, vinha trazendo 
uma contradição mortal, incapaz de superar sua situação de crise. 
Agora, o último recurso era uma nova ação missionária, sem se dar 
conta de que chegava tarde demais. A lei do branco já havia sido 
imposta até os últimos recantos do interior da província; o habitat 
dos índios estava invadido; os rituais sagrados já não mais escon
diam o segredo da floresta; os velhos varadouros eram percorridos 
por esqueletos , brancos; os índios jaziam febris em suas mal ocas · 
despovoadas; a mata virgem era um cemitério humano. 

Mesmo satisfeito com a nova solução do problema índio, o go
verno olhava o projeto missionário com reserva, pois tinha contra
tado frei Samuel Lucciani para missionar, catequizar e "civilizar,. 
os índios J auapery, pagando-lhe um honorário anual e f omecendo:-lhe 
um destacamento para "defender a missão do assalto dos gentios". 
No entanto, não se colhia nenhuma vantagem daquele padre que 
gastava o dinheiro com honorário, brindes, e sobretudo com o des
tacamento que pedira fosse aumentado para 50 praças. 11° Certamente 
os sons rebeldes de frei Pedro de Ceriana ainda lhe soavam aos 
ouvidos. 

Mas também a Igreja não se dava conta da situação dos índios. 
O porta-voz do movimento missionário era dom Antônio de Macedo 
Costa, bispo do Pará, fervoroso defensor da tese de abolir o Regula
mento de 1845. 111 Sua filosofia baseava-se em velhas posições da 
política indigenista oficial. Reafirmou que "esses milhares de braços 
indígenas, . paralisados na barbárie, podiam ser facilmente aprovei
tados para a lavoura, para a indústria, e que o elemento nativo, 
retemperado pela idéia cristã, devia tomar o seu lugar no largo plano 
da civilização brasileira".lli2 Com ar de patriota e civilizador, o bispo 
denunciava que o índio era "afugentado, oprimido, despojado, escra
vizado, vendido às escondidas como mercadoria e contrabando. As 
simples honras de tenente-coronel, com que o governo agracia os 
diretores parciais, não são suficientes para fazerem homens inteli
gentes abandonar reputação e probidade, e renunciar aos cômodos 
da civilização e ir por aqueles imensos desertos viver com os índios. 
Por isso é necessário outro móvel: o amor à humanidade e a dedi
cação ao apostolado". 118 

50 . A. E . Mello, op. cit., idem. 
51 . Dom António de Macedo Costa, Extracto de um of ficio -

Anexo do Relatório de 24 de junho de 1566, Ministério da Agricultura, 
vol. III, pp. 354-360. . 

52 . A. Costa, op. cit., idem. 
53.. A. Costa, op. cit., idem. 
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Dom Antônio não aceitava a subordinação de seus missioná
rios a civis. "Ou o missionário há de condescender com os caprichos 
e arbitrariedades deles, traindo assim sua santa missão ( ... ) ou, 
feito novo Las Casas, toma a peito a causa dos oprimidos, e neste 
caso é preparar-se para a mais encamecida perseguição, agüentando 
calúnias e mais calúnias, processos e mais processos, até que, de 
cansado, se retire, deixando o campo livre ao seu perseguidor." 64 

Sua proposta era pôr a catequese debaixo da inspeção e imediata 
responsabilidade dos prelados diocesanos. Argumentava que "os 
bispos são os diretores natos, pois ninguém oferece mais abonos 
de probidade, de inteligência, de zelo e verdadeiro interesse por esta 
grande e difícil obra, do que aquele que tem diante dé Deus a 
tremenda responsabilidade das almas, e .a quem fora dito: 'Ide e 
ensinai a todas .as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho 
e do Espírito Santo'". 1111 O governo podia descansar na graça do 
ministério sacerdotal. Dom Antônio sugeriu a vinda de bons missio
nários e a fundação de colônias-missões, que deviam ter "por base 
o ensino religioso e o trabalho agrícola. Os missionários deveriam 
inspirar a esses homens grosseiros o amor à propriedade, dar-lhes o 
afinco ao solo, fazendo-os produzir para seu sustento, que até então 
consistia na pesca, na caça e nos frutos silvestres, ( ... ) e fazê-los 
andar meio caminho para a moralidade e civilização". 116 Projetou as 
antigas aldeias em colônias-missões, que deveriam ter pelo menos 
dois missionários. As transações com os regatões deveriam acon
tecer sob inspeção dos padres ou por pessoas de confiança. Deu 
maior importância a uma economia de auto-sustento tribal, pois a 
falta de subsistência básica provinha dos pequenos regatões que 
cometiam bárbaras injustiças, aproveitando-se da fraqueza ou igno
rância dos índios, vendendo-lhes os mais insignificantes objetos por 
preços fabulosos, tomando-lhes à força seus produtos, e muitas vezes 
embriagando os chefes das casas para mais facilmente desonrar-lhes 
as famílias. Neste novo esquema, os produtos vendidos poderiam ser 
revertidos em favor dos próprios índios. 

Os missionários teriam uma subvenção anual, e todo tráfego 
ou negócio lhes seria severamente proibido. O bispo iria visitar as 
missões todos os anos, fazendo em seguida um relatório ao governo. 
As autoridades civis da missão seriam nomeadas pelo presidente da 
província, sob proposta dos missionários. Os diversos trabalhos e 
o policiamento da aldeia seriam dirigidos por um regulamento espe-

54. A. Costa, op. cit., idem. 
55. A. Costa, op. cit., idem. 
56. A. Costa, op. cit., idem. 
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cial, segundo as diversas disposições e atitudes de cada tribo indí
gena. As propostas aceitas, o imperador mandou executar a extin
ção das diretorias parciais a 7 de março de 1866, data em que fin
dou, portanto, o Regulamento de 1845. 

O último relatório da Diretoria Geral dos lndios do Amazonas 
data de 27 de janeiro de 1866. Neste, o diretor geral, Gabriel Antô. 
nio Ribeiro Guimarães, apontava a existência de 38 diretorias par
ciais, com 16.385 índios, residindo em 757 malocas, com 21 igrejas. 111 

Desta época, temos ainda a resenha policial sobre ataques de 
índios: no Paraná-Pixuna, os índios Parintintim assassinaram alguns 
índios Mura; os índios Apurinã mataram o italiano Carlos, compa
nheiro de William Chandless, pois tivera um caso com uma índia, 
mulher de um dos líderes nativos; os J uma assassinaram Cesário 
José de Mesquita e Emiliana, sua mulher, roubando diversos objetos 
que encontraram na barraca das vítimas. Este último acontecimento 
foi atribuído à imprudência de um velho de nome Caridade, que 
disparou a espingarda contra um grupo Juma, que lhe acenara com 
gestos. Estes índios até então não tinham hostilizado ninguém, mas 
prometeram vingar-se. 118 

O presidente Domingos Monteiro Peixoto pediu ao governo im
perial providências, no sentido de poder empregar algumas lanchas 
da flotilha no serviço de catequese, e instalar postos militares às 
margens dos rios. Em seguida, mandou mobilizar as Forças Armadas 
contra os índios rebeldes Uaymiri, no rio Jàuapery. 

Daí para frente, lanchas · da Marinha de Guerra cruzavam áreas 
indígenas, e destacamentos militares eram estabelecidos, para servir 
de garantia contra incursões de índios arredios. 69 

No entanto, a falta de mão-de-obra na província era alarmante, 
mesmo depois de confiar a proteção, catequese e civilização dos 
índios a todas as entidades disponíveis, com o intuito de providen
ciar trabalhadores indígenas para as obras públicas. O presidente, 
José de Miranda da Silva Reis, em 1872, fez elogios ao diretor geral, 
major Gabriel Antônio Ribeiro Guimarães, que conseguira efetiva
mente conservar no serviço das obras públicas uma turma de índios 

57 . Gabriel A. Ribeiro Guimarães, Relatório do diretor geral, 
de 27 de janeiro de 1866, Ministério da Agricultura, vol. III, pp. 331-336. 

58 . João Wilkens de Mattos, Relatório do presidente, de 25 de 
março de 1870, Ministério da Agricultura, vol. III, pp. 717-724. 

59 . Domingos Monteiro Peixoto, Relatório do presidente, de 25 de 
março de 1873, Ministério da Agricultura, vol. IV, pp. 491-493; 554-557. 
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composta de contingentes das diversas tribos e localidades da pro
víncia, sendo que estes eram regularmente substituídos, de três em 
três meses. 

Durante quase todo o ano, trabalhavam 40 índios em Manaus, 
em diversas obras públicas. Uns ficavam doentes devido à comida. 
Muitos morriam e outros ficavam recolhidos na enfermaria militar ou 
no barracão da nova matriz. Os índios só recebiam seus vencimen
tos no dia em que eram dispensados do serviço das obras públicas. 60 

Tanto para resolver o problema de mão-de-obra especializada quanto 
para aumentar a produtividade das terras, a província abria suas 
portas para elementos estrangeiros e nacionais. Com essa finalidade, 
o governo autorizara a Daniel Woolf contratar dez alemães artífices 
para um projeto de colonização no rio Purus, com despesas de via-
gem pagas pelo governo. 61 • · 

Enfim, chegaram da Itália . os primeiros seis missionários fran
ciscanos observantes que, com viva satisfação, foram recebidos pela 
província. Os frades franciscanos foram convidados por dom Pedro 
II, que, embora tivesse interditado os noviciados em todo o Brasil, 
se viu obrigado a contratar missionários estrangeiros. Esses já tinham 
experiência em missões na Bolívia. Estavam, portanto, preparados 
para a catequese e "civilização" dos indígenas. A província adian
tara a verba necessária para o transporte dos padres. Projetava 
reanimar as principais aldeias de então e criar outras no alto Purus, 
on~e. ~~noe~ ~rbano ten.tava _persuadir algumas tribos a abraçarem 
a . c1vihzaçao . Esse cidadao estava em alta consideração, pois 
sabia empregar ~s meios mais .práticos e profícuos, e dele se espe
ravam bons serviços para reunir em aldeamento os índios, que, em 
pouco tempo, seriam outros tantos auxiliares na indústria extrativa 
em benefício da riqueza particular e pública. ' 

. Os missionários chegaram a 5 de setembro de 1870. Silva 
Reis logo ~ssinou as determinações. do Ministério da Agricultura e 
do Comércio e Obras Públicas, estabelecidas para os missionários 
fr~n~isc~~os. ll2 Os índios ficarão sob a imediata jurisdição dos 
missio!1arios, t~nto nas cois.as espirituais como materiais, sem qual
quer intervençao de autondades do respectivo município ou co-

60 . ·Jósé de Miranda da Silva Reis, Relatório do presidente de 25 
de março de 1~72, Ministério da Agricultura, vol. IV, pp. 256-257

1

• 

. 61 . J . Reis, Relatório do presidente, de 25 de março de 1871 Mi-
nistério da Agricultura, vol. IV, pp. 36-38. · ' 

.62 . Missio Manaus (Ml, M2), Curia Generale dei franciscani mi· 
nor1; vide também Venâncio Willeke, Missões franciscanas no Brasil 
(1500-1975), Vozes, Petrópolis, 1974. 
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marca. O local de aldeias novas será escolhido pelo governo. Em 
caso de algum delito cometido por um aldeado, em cuja punição . 
deva intervir a autoridade civil, assistirá o respectivo missionário 
ao processo do delinqüente, como tutor, e como tal poderá depor ou 
pedir o que for de justiça. Os missionários deverão entender-se com 
o presidente da província e não receberão ordens de nenhum fun
cionário público. 

Caberá aos missionários se ocupar de tudo qu~ se relacionar 
com o progresso espiritual e material dos seus assistidos, como tam
bém o ensino elementar e até fundações de escolas com um profes
sor próprio. O terreno em que se fundarem as aldeias pertencerá 
aos índios, e, caso alguém possa provar quaisquer direitos sobre tal 
terreno, será devidamente indenizado pelo governo. Enquanto os 
indígenas ainda forem neófitos, outras pessoas só poderão estabele
cer-se nas aldeias com a permissão dos missionários. Estes poderão 
expulsar os que se mostrarem elementos nocivos, por mau exemplo 
ou fraude. O governo f<i>rnecerá aos padres os objetos necessários, 
" particularmente objetos que, pelo seu manejo, induzirem ao tra
balho". A distribuição não será uma simples doação, mas antes 
uma espécie de troca, em forma de produtos de sua própria fabri
cação. Em casos extraordinários, o presidente enviará soldados para 
as aldeias como medida de segurança. 

O governo anunciou a fundação de duas missões no rio Punis, 
uma no rio Mucuim e outra no rio Ituxi. Uma outra missão era 
prevista no rio Tapauá, confiada a frei Venâncio Zilocchi, mas não 
pôde estabelecê-la, apesar de todos os esforços que empregou para 
esse fim. Quando voltou à capital, recebeu ordem para estabelecer 
uma outra missão no lugar denominado Padeiro, no rio Purus. Mas 
tambéqi estes esforços foram infrutíferos. Fez proposta para entrar 
no rio Mucuim, a fim de aldear os índios Paumari e Catauxi, ou ir 
ao rio Aquiri, onde havia probabilidade de fundar uma outra missão, 
que oferecesse melhores resultados. Enfim, seguiu, em maio de 1878, 
para o Mucuim, donde logo as enfermidades obrigaram-no a reti
rar-se. 68 Frei Matteo Canioni foi incumbido da missão do Ituxi. 
A 10 de julho de 1876, os padres J. Samuel Mancini e Venâncio 
Zilocchi fizeram sua primeira viagem pelo rio Purus, no vapor João 
Augusto. 6• Viajaram até Jutanahã, ponto final de navegação de 
vapores, de onde continuaram em outras embarcações até a boca do 
rio Acre. Lá encontraram os índios Apurinã. 

63 . Relatório da primeira sessão da 11.ª legislatura da Assem
bléia Legislativa da Província do Amazonas, Manaus, 1878, pp. 48-50. 

64 . Missio Manaus, op. cit. 
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A missão da Imaculada Conceição no rio Puros iniciou-se no 
rio Mamoriá-mirim, em 1877, fundada pelos freis Venâncio Zilocchi 
e Matteo Canioni. Canioni fazia catequese com os índios Jamamadi, 
tentando reuni-los num terreno a três horas de navegação na boca 
do Mamoriá-mirim. Lá morava Onório Carlos de Oliveira, que 
explorava os índios na extração de borracha. Era o mesmo que 
explorava os Apurinã, no Sapatini. 

Os missionários encontraram oito malocas de índios J amamadi 
abandonadas, os quais se tinham refugiado na nascente do rio Cai
nahã, por causa da morte de duas índias, provocada por um Apu
rinã. Frei Venâncio tencionava explorar o rio Sapatini, mas o nego
ciante Barbosa avisara que um grupo de Apurinã arredios tinha 
atacado e morto 25 índios pacíficos. Eram exatamente esses que o 
frei queria aldear na missão. 

Frei Matteo andava em companhia de um índio Paumari, que 
lhe servia de intérprete. Conseguiu atrair 50 índios J amamadi, mas 
estes, por medo dos Apurinã e por falta de farinha na missão, não 
quiseram ficar. Eles só iriam ficar perto da missão, se recebessem 
comida, presentes, roupas e ferramentas. O frei, impaciente com 
a inconstância dos J amamadi, voltou-lhes as costas e dirigiu-se aos 
Apurinã do rio Sapatini, que já estavam em contato com os brancos 
e ele considerava fiéis, constantes e industriosos. Mas não sabia 
para onde levá-los, pois eram inimigos dos Jamamadi, no Mamoriá· 

• • -m1r1m. 

Novamente voltaram ao projeto de aldear os J amamadi do Ma
moriá-mirim. Desta vez, fizeram uma viagem ao interior do rio, e, 
depois de oito horas, chegaram à primeira maloca, onde permane
ceram três dias. Lá, convenceram 23 pessoas para descerem à mis
são, e os índios mostravam-se aparentemente contentes com as rou
pas e as ferramentas. Vendo que desta vez havia farinha, ficaram, 
mas não se deixavam animar para os trabalhos na missão. 

Em seguida, frei Matteo foi ao rio Sapatini fazer outra visita 
aos conhecidos Apurinã, dando-lhes alguns objetos de presente. Na
quela ocasião não fez descimento. O padre Villa, outro missionário, 
foi a Lábrea, em busca de mais um intérprete e, voltando à missão, 
encontrou frei Matteo só. Os J amamadi, depois de comerem a fari
nha, voltaram à sua vida tribal. 

Os religiosos abandonaram a missão no rio Mamoriá-mirim e , 
fundaram outra no rio ltuxi, onde os missionários, por conselho do 
coronel Labre, importante seringalista da região, mandaram construir 
uma barraca entre os índios Catauxi. Fundaram a missão de Nossa 

12 · 

Senhora da Conceição do rio Ituxi. Ainda em outubro de 1879, 
fizeram o reconhecimento deste rio, tentando chegar até os Apurinã. 
Pensaram em descer também os índios Cacharari, uma tribo nume· 
rosa que vivia nas vertentes do mesmo rio. Depois de um dia de 
viagem, encontraram um grupo de Paumari, índios "muito exigen
gentes e bebedores de aguardente e dedicados a todos os vícios rece
bidos da encantadora civilização dos comerciantes ambulantes". 

Em quatro dias de penosa navegação, chegaram ao lugar onde 
frei Matteo, dois anos atrás, havia mandado construir uma barraca. 
Era uma excelente "colocação": terra firme, longe de enchentes e 
acessível aos vapores durante nove meses. Continuaram viagem du
rante oito dias até o igarapé Aracaju, onde contrataram mais cinco 
índios Paumari de remo. Depois de mais seis dias, iniciaram a pene
tração do rio Guipiruá, sem se encontrarem, entretanto, com índios. 
No igarapé Ayatiá aconteceu o primeiro contato com um grupo de 
índios Apurinã. O intérprete explicou o motivo da visita: o desci
mento para a missão. Os homens logo se entusiasmaram, os pre
sentes quebraram a resistência das mulheres e todos embarcaram. 
Era o primeiro descimento para a missão de Nossa Senhora da Con
ceição do rio ltuxi, com um resgate de 31 pessoas. Depois de uns 
dias de fome, encontraram víveres no rio Punicici. Outro tuxaua 
queria descer mais 40 pessoas, mas a reserva de farinha não era 
suficiente para tantos indivíduos. 

Os índios Cacharari não se aldearam, nem os índios Arara 
(Juma), que, aos olhos dos padres, eram pacíficos, mas "traidores, 
e os únicos que não temiam os Apurinã". 

Agora, os missionários animavam-se, pois "os índios estavam 
dispostos a receber a civilização". Eram inteligentes e capazes de 
aprender em pou.co tempo tudo quanto lhes ensinavam. Gostavam 
da oração, sobretudo quando cantada. Foram batizadas 27 crianças, 
na idade de sete a oito anos. A equipe missionária compunha-se 
de dois padres, dois leigos e de uma mulher cearense, que costurava 
calças e camisas para os nativos. Por problemas de doenças, o padre 
Villa teve de abandonar a missão. Frei Matteo conseguiu descer 
mais 18 pessoas, das quais oito morreram num surto de gripe. 

Depois de dois anos de trabalho, frei Matteo retirou-se da mis
são do 1 tuxi. Ainda se pensava mandar outros missionários, por 
causa dos protestantes, que, desde 1870, trabalhavam com os índios, 
perto de Hyutanahã. No entanto, a missão ficou abandonada, e os 
índios entraram em conflito com os seringueiros de Labre, resul
tando a morte de dois homens e uma mulher. Os índios despe-
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dem-se da missão pondo fogo nas seis barracas, exceto na casa do 
padre e na capela, e internam-se na selva. 

A missão da Conceição do rio 1 tuxi, fundada em setembro de 
1879, pelos freis Matteo Canioni e Venâncio Zilocchi, foi abando
nada dois anos depois, em 1881 . Diversas foram as causas do fra
casso: doenças, falta de companheiros, recrutamento de padres para 
outras áreas mais desenvolvidas da província, falta de recursos finan
ceiros, trabalho infrutífero na tentativa de descer os índios e, sobre
tudo, o problema criado por patrões e comerciantes, que exploravam 
a mão-de-0bra indígena. 

. Entretanto, seu principal motivo era a proposta do aldeamento: 
descer os índios para áreas relativamente próximas às malocas, onde 
eram atraídos por presentes e comida, como primeiro ensaio para a 
catequese e civilização na missão. Esse papel era uma exigência, em 
decorrência das determinações do governo, e, mesmo que tivessem 
opções alternativas, não podiam executá-las. Mas os estabelecimentos 
ficavam em áreas onde a economia regional fazia frente. O rio 
Mamoriá-mirim era explorado pelo Sr. Onório, que tinha seu bar
racão pe~o do e~tabelecimen~o da missão; o rio Ituxi era a região 
de maior produçao de borrach11, onde os coronéis Luís Gomes e 
Labre faturavam, e no rio Sepatini ficavam os seringais de Brás 
da Encarnação. O rio Purus já contava com 25.000 habitantes 
duas paróquias, três capelas e um padre, e o núcleo de Lábrea, co~ 
m.ais de 40 casas. Os índios J amamadi levavam sua vida tribal 
em malocas, no interior. Os Apurinã do alto Ituxi tinham pouco 
contato com a sociedade branca. Surge aqui a questão: por que 
aldear os índios? 

A correspondência estudada nesta parte não nos induz a con
clusõe~ claras sobre a ação missionária. Mas cinco anos de trabalho 
realiz~do praticamente por dois padres, percorrendo os rios Tapauá, 
M~cu1m, 1 tuxi, Sepatini e Mamoriá-mirim, comparados com apenas 
dois anos de existência da missão da Conceição no Ituxi, n~s 
fazem crer que as acusações que o governo fazia tinham funda
mento. Alegava o presidente Monteiro Peixoto que os missionários 
se contentavam em estabelecer-se à margem de um rio na boca de 
um igarapé, e aí, quando muito, levantavam uma e~ida, junto à 
qual se agrupavam os índios que já tinham contato social. Achava 
que. a organização de uma missão era da alçada de técnicos, que 
s~b1am :xplorar os melhores lugares, fazer estudos e trazer informa
.çoes, coisas que não se podiam exigir dos padres. 

Vár~as cartas denunciavam frei Matteo, que gozava da amizade 
dos patroes e se esquecia de sua verdadeira missão. 
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Não sabemos se havia opções alternativas, e se os missionários 
tentavam conciliá-las com as determinações do governo. Percorriam 
eles os rios, a maior parte do tempo, sem se preocupar com o esta
belecimento de uma missão? Vendo que não se podia unir uma 
coisa à outra, teriall\ eles se resignado? Naquela época, todo mundo 
trabalhava com índios na exploração de vegetais. Por que, então, 
os padres não conseguiram aldear índios, dando-lhes presentes e 
pagando-lhes pelos serviços prestados na missão? 

Fato é que a missão desapareceu rapidamente. Os terrenos onde 
fundaram as missões não pertenciam aos índios. Elementos nocivos, 
por mau exemplo ou fraude, não foram expulsos; mais uma vez 
as determinações eram letras mortas. 

Outra tentativa de cat~quizar e "civilizar,, os índios do Purus 
foi feita por missionários protestantes da Inglaterra. Estava voltada 
à educação de crianças. Aproveitavam o sistema reinante de explo
ração dos comerciantes, que recolhiam crianças, vendidas ou atraídas 
à força de promessas e de engano. 

Inicia-se um novo capítulo de "catequese e civilização" dos 
índios, no Purus. O comércio com as crianças indígenas era tole
rado e apoiado pelo governo. Tentavam incutir nas crianças, desde 
cedo, as glórias e vantagens da civilização branca. O método de 
recrutá-las, através de internatos, fazia com que ficassem fora da 
influência dos pais, submissos a toda sorte de destribalização e desin
tegração de sua cultura indígena. 

A missão protestante de Hyutanahã teve início em 1870, onde 
missionários ingleses fundaram um internato. 611 O objetivo dos inter
natos era instruir as crianças, a fim de modificar o "caráter selva
gem" das mesmas, como ensaio de catequese e civilização. Florescia 
o tráfico de crianças indígenas se os missionários logo obtinham 
sucesso. O missionário Me Caul informava que as crianças estavam 
bem e felizes. Era interessante observar as modificações produzidas 
nelas: Camarienru, por exemplo, a menina mais velha, "estava forte 
e de boa natureza"; trabalhava cozinhando e lavando roupa com 
ajuda da pequena Isabel Kembari, "um encanto de menina, com um 
lindo rosto". Dos rapazes, considerava Maniwa, o mais velho, "deci
dido e sem rodeios, que podia ser introduzido no trabalho, e se o 
tutor zelava, não corria a toda a hora para comer". Irima, o "boy" 

65 . South American missionary magazine - 19 de jan. 1880, pp. 
11-15; 19 de nov. 1880, pp. 243-247; 19 de dez. 1880, pp. 269-271; 19 de 
out. 1880, pp. 230-234; 2 de ago. 1880, pp. i 73-183, University of Flori
da, Gainesville, EUA. 
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do missionário Polak, era o mais avançado de todos. Kiriama era 
pequeno e cheio de vida, um bom rapaz. Carvari parecia ser o 
mais esperançoso: "era brilhante e inteligente, cheio de humor, 
vigor e franqueza". Angitiny era rápido e industrioso, observava as 
coisas, e parecia "entrar realmente nos caminhos da civilização". 66 

. Me Caul analisava o caráter das crianças indígenas, comparan
do-o com o desenvolvimento normal da criança branca. Progresso 
era ver frutos de modificação no caráter indígena: beleza do corpo, 
capacidade intelectual para executar trabalhos de cozinha, de lavan
deria, e rapidez nos ofícios - dispositivos característicos para o 
progresso da civilização. 

Me Caul explorava o rio Sepatini, onde habitavam os índios 
Apurinã. Constatou, também, a existência de um grande número de 
índios na região do rio Mamoriá. Viajava até o sítio de Brás Gil 
da Encarnação, filho de Manoel Urbano, que também explorava a 
mão-de-obra indígena na extração de borracha, e que o convidava a 
excursões até aos índios Jamamadi do Mamoriá. Falava do som de 
uma trombeta que escutava, e tomou conhecimento de uma comu
nicação através de um canal entre os rios Mamoriá e Cuniuá, afluente 
do rio Tapauá. 

O missionário Duke informa que o maior explorador dos índios 
Apurinã e J amam adi foi Brás da Encarnação. Elogia o zelo com 
o qual as crianças se dedicavam ao estudo, aprendendo principal
mente a ler e escrever na sua própria língua, por meio de um livro 
em apurinã e inglês, elaborado por Polak. Noticia a morte do pe
queno Kiriama, que sucumbira a um ataque de febre, aproveitando 
a oportunidade para um sermão aos pequenos Apurinã, "dando uma 
aula de catequese desde o pecado no paraíso até a ressurreição do 
Senhor Jesus" . .s 1 

Resuek-Polak relatou que Brás da Encarnação também possuía 
terras cultivadas no rio Itumiã, onde explorava os índios Apurinã. 
Os missionários protestantes estavam alerta . ao trabalho dos reli
giosos franciscanos que, muito zelosos, evangelizavam as tribos indí
genas do Purus. 

A missão protestante também não sobreviveu . Os missionários 
abandonaram Hyutanahã poucos anos antes da viagem de Ehrenreich, 
que andou por lá em 1888. Uns ficaram na região dedicando-se à 
fabricação de borracha, como Duke, futuro informante de Ehrenreich. 

66. South American . .. , idem. 
67. South American . .. , idem. 
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O etnólogo Ehrerrreich fala do malogro e da conseqüente dis
solução da missão de Hyutanahã, sem especificar os motivos. Não 
conhecemos as causas do fracasso desta empresa missionária. En
tretanto, temos informações do presidente Domingos Monteiro Pei
xoto sobre excursões no distrito Hyutanahã, onde os Apurinã teriam 
feito um ataque e morto diversas pessoas. A excursão foi repe
lida pelos moradores, e os índios se internaram nas matas. Corria 
também a notícia de que os Apurinã teriam assassinado o norte
-americano A. de Piper, apossando-se da lancha com a qual fazia 
suas explorações. Para impedir novos ataques, o governo mandou 
um destacamento ao alto Purus, que depois foi dissolvido, por falta 
de forças públicas e por ter sido falsa a notícia da morte do norte-

• -americano. 

Piper explorava desde 1871 os índios Apurinã do ltuxi até o 
Aquiri. Concluindo que era necessário povoar aquele sertão com 
"gente civilizada'', fez um estabelecimento no rio Pauini, com cerca 
de 3.000 colonos. 68 

No entanto, é muito duvidoso que o americano Piper tivesse 
conseguido conduzir 1.445 milhas rio acima 3 .000 pessoas, entre 
os anos de 1872 e 1874, tendo à disposição apenas o pequeno vapor 
El Pioner. Embora sua permanência entre os Apurinã fosse confir
mada, tanto da parte do Brasil, como da Bolívia, onde tinha reque
rido a dom João Francisco Velarde a concessão de terras para pro
jetos de colonização, em 1868, passou vários anos explorando os 
índios Apurinã. 

P•)demos concluir este capítulo com uma crítica que Ehrenreich 
fazia, ao dizer que "os missionários não puderam impedir que os 
seus neófitos fossem aliciados ao serviço dos seringueiros, no qual, · 
achando-se numa dependência pouco acima do cativeiro, não pude
ram receber os benefícios da civilização. Tornou-se um feito suma
mente desmoralizador o comércio que se fez das crianças índias em 
toda a região seringueira do vale do Amazonas. Eis aí u~ grande 
obstáculo a qualquer conscienciosa tentativa de progresso civilizador 
entre os índios. As continuas desavenças com eles, no fundo, não 
têm outro motivo". 69 

O etnólogo considerava absurda a tentativa de cristianizar os 
índios dentro de um ambiente de exploração e cativeiro: "Para atrair 

68 . A . . Raimondi, El Peru. t . III, pp. 589-590 in Br~co, op. cit., 
pp. 113-114. 

69 . Paul M. A. Ehrenreich, "Viagem aos rios Amazonas e Pu
rus" in Rev. Museu Paulista, t. XVI, São Paulo, 1929. 
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estes filhos das selvas ao grêmio da civilização, é, porém, indispen
sável um tratamento reto e desinteressado; por enquanto, reina em 
pleno vigor o sistema de desbragada exploração; procura-se adquirir 
do índio os seus valiosos produtos em troca de bugigangas sem 
valor. Do resto encarrega-se el-rei álcool". 10 

5 . A ECONOMIA EXTRATIVISTA DO "OURO PRETO" 

- a ocupação do Purus pelos nordestinos 
- os núcleos urbanos de Lábrea e Canutama 

O desenvolvimento da economia extrativista da borracha, o 
"ouro preto", determinou a rápida ocupação de áreas até então vir
gens ou escassamente penetradas. O "ouro preto" era o objeto mais 
cobiçado da província do Amazonas desde a descoberta do processo 
de vulcanização da borracha por Charles Goodyear em 1840, e do 
revestimento de rodas de veículos, a partir de 1850. Finalmente, com 
a indústria de automóveis nos Estados Unidos e na Europa, nasceu 
o consumo de pneumáticos em grande quantidade, sendo que a de
manda de borracha cresceu verticalmente até o ápice de sua prospe
ridade, por volta de 1910. 

Como conseqüência, os territórios indígenas diminuíram dras
ticamente, e várias sociedades sofreram extinção completa. A despo
pulação invalidou os sistemas de produção e organização social indí
gena, forçando a dispersão. Expedições punitivas foram organizadas 
por firmas colonizadoras, por companhias de navegação e por pro
prietários de terras, com anuência ou mesmo com a participação do 
poder repressivo da província. 

A civilização branca avançava no rio Purus, desde a primeira 
viagem do ~ª~?r Monarca, que passava por sua boca em 1854, e 
d~ vapor, P.ira1a, q~e sulcava as águas em 1862, levando a expedi
çao de Silv10 Coutinho. Portanto, a partir do início de sua navega
ção f,ra~ca e livre, sob o patrocínio da Companhia de Navegação e 
Co':!erc10, executava-se a tarefa de catequese, civilização e coloni
zaçao. 

O centro monopolizador situava-se em Manaus, que em 1849 
c?ntava com apenas 5.000 habitantes, e que em pouco mais de meio 
s~culo cresceu para 70.000. Ali os magnatas do " ouro preto" edi
ficavam suas mansões de arquitetura extravagante e decoração sun-

70. Ehrenreich, op. cit., idem. 

78 

tuosa, com madeiras preciosas do Oriente, azulejos de Portugal, colu- , 
nas de mármore de Carrara e móveis de ebanistas franceses. Os 
novos-ricos da selva mandavam trazer os alimentos mais caros do 
Rio de Janeiro; as melhores modistas da Europa cortavam s~us 
trajes e vestidos; seus filhos eram enviados para estudar em colégios 
ingleses. O teatro Amazonas foi o símbolo do apogeu desta época, 
onde Caruso cantou por uma soma fabulosa. 
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,A civilização branca veio chegando pelas estradas fluviais. Fa
minto's e aventureiros, quase todos expulsos do sertão do Nordeste, 
transformaram a selva numa nova pátria, de um modo trágico e 
heróico: sobre os escombros de culturas milenares surgiram, dentro 
de uns poucos anos, núcleos sertanejos. Os índios, que se opuseram 
à economia extrativista, foram perseguidos e exterminados. , .Dos 
40.000 índios do rio Purus, restaram uns poucos agregados a fre
guesia do ·barracão, cedendo lugar à era do labor agrícola e industrial. 

Os brancos eram vítimas das secas dos sertões do Nordeste, 
• - A • 

famintos, flagelados, que emigraram para a vasta reg1ao amazontca. 
Neste êxodo, milhares dé pessoas doentes foram embarcadas em 
"gaiolas" e levadas para os tributários mais ricos e~ vege~ais. P?~
cos resistiram à passagem da mortífera seca para a insalubre reg1ao 
aquática. E chegados ao Purus, foram lançados à beira dos rios e 
igarapés, à mercê da desconhecida selva inimiga. Lá, outros tantos 
seringueiros sucumbiram às moléstias do clima e das doenças. 

Um dos poucos nordestinos afortunados era o coronel Antônio 
Rodrigues Pereira Labre. Expoente do sistema de exploração extra
tivista e de colonização, Labre veio, pela primeira vez, em dezem
bro de 1869, até a feitoria de Manoel Urbano, em Canutama, no 
vapor Madeira. Ali estudou a potencialidade econô~ica d~ rio Pur~s 
e decidiu preparar o seu estabelecimento em Atahiry, acima do rio 
Ituxi, para onde mandou seus escravos. Em junho de 1871, o coro-

, d . 72 
nel voltou com mais gente e merca or1a. . 

A princípio, Labre insistiu em estabelecer-se abaixo do rio ltuxi, 
em terra firme. Mas Manoel Urbano temia a concorrência na extra
ção dos produtos naturais, pois naquele lugar seu filho Brás expl~
rava. Enfim, cedeu à terra firme de Amaciary, terra que era des~1-
nada a um estabelecimento indígena, onde Manoel Urbano pretendia 

71 . Vide Eduardo Galeano, As veias abertas da América Latina, 
17.ª ed., Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1983. , . 

72 . Antõnio C. R. Bittencourt, Município de Labrea - Notícias 
sobre o seu desenvolvimento e sobre o rio Purus, Manaus, 1918, PP· 
35-37. 
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nuclear os índios Paumari, que ali moravam. Provavelmente, a terra 
firme de Amaciary era um velho projeto de frei · Pedro de Ceriana, 
o qual pedira a Urbano que mandasse fazer um roçado e levantar 
uma capela. · 

Também Bittencourt alegava que, por informações fidedignas, 
nas circunvizinhanças da terra firme de Amaciary habitavam os 
Paumari. 

Naquela época, a escassez de mão-de-obra ainda não permitira 
estabelecer-se longe das tabas indígenas. Manoel Urbano era expe
riente nesta empresa, e Labre aprendeu rapidamente. Fundou a 
futura cidade de Lábrea, em terras "indígenas, no sítio de José Antô
nio e da Catita, terras dos Paumari, que eram explorados pelo çoro
nel como produtores de borracha e f omecedores de peixes e tarta
rugas. Com os índios Catauixi, que moravam perto, negociava a 
farinha. 

Por sua posição central na indústria da borracha, o estabeleci
mento foi crescendo. Os vapores que faziam linha no rio Purus 
favoreciam o lugar, desembarcando mercadorias e nordestinos, e 
levando os produtos,...naturais. 

O desenvolvimento da civilização branca era o golpe mortal 
para as nações indígenas. No início do nucleamento de Lábrea, 
calculava-se a população indígena em mais de 40.000 pessoas com 
mais de 40 línguas e dialetos. O próprio coronel colonizador de
sempenhava o papel de "catequizador" dos índios que habitavam 
as circunvizinhanças do Purus e seus afluentes. 

Só no rio Ituxi, Labre calculava a população indígena em 
8.000, principalmente nos seus afluentes, que são: Aquiri, Cure
quetê, Capsurequi, Punicici, Puciari, Entimari, Jurenen, Mangutiri 
e Angutiri. 7 8 Nesta área o co-fundador de Lábrea, coronel Luís 
Gomes, despejara uma turma de 1.000 nordestinos. Em pouco tempo 
o rio ficou conhecido como "cemitério da humanidade". 

As nações mais numerosas do rio ltuxi eram os Cacharari, 
Canamari, Guarayo, Apurinã, Huatanari, Paumari, Catauxi e Juma. 

Labre se deu conta de que estava chegando o fim das nações 
indígenas, porém repetia as velhas posições dos colonizadores ao 
afirmar que as causas do desaparecimento eram as doenças e as 

73 . António R. P. Labre, Conferência sobre a exploração do 
Madre de Dios ao Acre, e do rio Itu:ti, Sociedade de Geografia do 
Rio de Janeiro, 1888. 
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guerras intertribais. Não levava ~m c?nsideração que as s~~ed~d:s 
tribais sempre viveram seus conflitos internos, sem uma d1m1nu1çao 
populacional. 

Havia duas malocas de índios J uma nos rios Capsurequi e 
Quayan que evitavam o comércio e batiam-se com outros grupos. 
Por iss~, foram chamados Juma, que quer dizer "gente feroz", na 
língua dos Apurinã. 

A nação Huatanari habitava o alto Curequetê, e~tre os Kax_a
rari e Canamari. Labre achava que devia ha~er m~1!a pop~laça? 
indígena entre as cabeceiras dos rios Curequete, Aqu1n e Ent1mari, 
por causa de varadouros e taperas que viu em sua passagem. 

Em todas as viagens, Labre deparou com indígenas. Na ab_er
tura da picada para o Beni, na Bolívia, e~controu-se co~ as naçoes 
Pacaguara, Caripuna, Pama e Arara. Acima do Abuna, num~ ca
choeira descobriu diversas figuras gravadas em faces perpendicula
res, es~irais maiores e menores, círculos concêntricos, hieróglifos e 

outras figuras. 

Na passagem pelas cachoeiras de Periquitos, P~redão e Ribeirão, 
encontrou novos hieróglifos, figuras de sol, lua, triângulos, ~readas, 
um tronco humano, uma serpente e outras figuras. Em muitas pe-
dras viu gravuras quase apagadas. 

O Paraná-Pixuna era habitado pelos Curahati ou Juma, "per
versos e guerreiros; logo vão em busca da presa, pilhagem e assas
sinato· são corpulentos e reforçados; têm por distintivo a bolsa dos 
testíc~los branca e aparam parte do membro viril". 

1
' 

O rio Tapauá era habitado pelos Simaniri, Catuquina e Cipó, 

que viviam nas matas. 

Os rios Mucuim, Mari e Paciá eram habitados pelos índ~os 
Catauxi. Eram claros, agricultores, e fabricavam louça de .barro ~in~ 
tada, com que faziam comércio. Sobre os índios J amamadi, Apunna 
e Paumari, nada acrescenta de novo. 

Eh~enreich, que conheceu o coronel ~a~re em 1888, tinh~-o em 
alta consideração, por sua incansável atividade na .exploraçao. do 
·alto Purus, principalmente por seu projeto de descobrir u~ ~anunho 
praticável para distritos da Bolívia, que oferecesse men~s ~ificuldade 
do que a linha do Madeira. Segundo o etnólogo, a mais importante 

74. A. Labre, op. cit., idem. 
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empresa foi a abertura de uma nova estrada do rio Madre de Dios 
ao rio Aquiri, numa extensão de 278km. 76 

Labre vivia na euforia do "boom" da borracha. Sua coloni
zação estava crescendo vertiginosamente. A 15 de maio de 1873, 
era criada a freguesia de Nossa Senhora de Nazaré do Ituxi; a 8 
de maio de 1874, era elevada a distrito de paz; a 6 de setembro 
de 1878, era instalada a paróquia de Nossa Senhora de Nazaré de 
Lábrea; a 14 de maio de 1881, a freguesia de Lábrea era elevada 
à condição de vila; a 24 de maio de 1883, Lábrea tornava-se sede 
da comarca; a 11 de outubro de 1896, era promovida a cidade 
(segundo Ruy Barbosa, pois Bittencourt diz que foi em 1894). 

Projetou uma rodovia Lábrea-Humaitá e uma via férrea, unindo 
Lábrea ao Beni, a fim de beneficiar a exploração da borracha e o 
transporte de gado da Bolívia. Propôs uma indústria pastoril com 
gado vacum nos campos do Puciari. 

Também Joseph Beal Steere, etnógrafo americano, que viajou 
no rio Purus em 1873 e 1901, percebeu o avanço da frente econô
mica do extrativismo. 76 Observou que, por várias centenas de qui
lômetros do curso inferior do Purus, as florestas produziam pouca 
borracha e castanha, e só ~spaçadamente se avistavam as "coloca
ções". Estas consistiam geralmente em palhoças abertas de palmei
ras, ocupadas por pescadores, caçadores de tartaruga e lenhadores. 
À medida que se aproximava da foz do rio Tapauá, as "colocações" 
dos seringueiros tornavam-se mais freqüentes. A cása da borracha 
consistia geralmente num barracão construído de madeira ou barro 
e coberto com telhas. O andar inferior servia de venda e depósito, 
o andar superior servia de moradia para o patrão. e sua família. Ao 
redor do barracão, estavam espalhadas as primitivas palhoças cober
tas de palmeiras, que era~ as habitações dos seringueiros. 

Steere passou por Canutama e Lábrea, que eram cidades de 
várias centenas de habitantes. Descreve uma cena diária do porto 
de São Luís de Cassiá, onde o proprietário era o coronel Gomes, 
que fizera fortuna com a borracha e era chamado o "rei do Ituxi". 
Lá, viu duas lanchas a vapor, para a navegação do ltuxi, e muitos 
barcos menores ancorados defronte do barracão do coronel, assim 
como dez ou quinze mil dólares em borracha, que esperava embarque 
nas margens . . Havia ali várias canoas escavadas, dos Paumari. Umas , 
mulheres Paumari carregavam a carga para o armazém. "O único ho-

75. Ehrenreich, P., op. cit. 
76. ~oseph Beal Steere, Tribus do Purus, Sociologia. 
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mem, entre elas, depois de subir com alguma .carga pela margem 
escorregadia, através da lama e da chuva, com a promessa de uma 
dose de rum como pagamento, desistiu, desgostoso, e pondo-se na sua 
canoa dirigiu-se à ré do navio, onde permaneceu espantando os. mos
quitos e observando-nos até que _estivéssemos prontos para partir." 77 

A_ntigamente, a tribo dos índios Paumari era numerosa, mas na 
época estava reduzida a umas poucas centenas, pod~ndo ~er encon
trados durante a estação da seca, levando uma vida nomade ao 
longo do rio. Quando Steere passou em Hyutanahã, já não e~istia 
mais a missão ·dos Apurinã. O lugar fora transformado em seringai 
e apresentava um aspecto de abandono, pois grande extensão de 
terra já não era mais cultivada, s~ndo invadida por capim e capoeira. 
Os novos habitantes, patrão e subordinados, eram do Ceará, ocupan
do-se no trabalho da borracha, cortando pranchas de madeira e pre
parando lenha para os vapores. 

Visitou os índios Apurinã e J amamadi nas cabeceiras do rio 
Mamoriazinho, passando por áreas derrubadas, cobertas por peque
nas árvores, antigas e desertas plantações dos Jamamadi. Numa de~~ 
tas derrubadas encontrou uma maloca abandonada dos Jamamad1, 
uma grande cdnstnição de forma cônica, onde uns meses atrás resi
diam 130 pessoas e que estava cercada por lavouras de milho e 
mandioca cuidadosamente tratadas. "Um índio que tinha ido ao 
Purus trouxera o sarampo, contraído dos viajantes de um navio, e 
dentro em breve causou a morte dos outros. Quando aparecia a 
febre e a erupção, banhavam-se no rio e parece que isso levava a 
moléstia para os pulmões e garganta~, e eles morriam de tosse. Os 
sobreviventes abandonaram a .maloca, refugiando-se nos bosques." 18 

Em toda parte havia cadáveres e esqueletos espalhados. Apenas 30 
se salvaram. 

Como Steere, também Ehrenreich observou a exploração dos 
seringueiros que viviam em ranchos toscamente construídos, ao redor 
do barracão e da casa do proprietário. Estes ranchos tinham, fOmo 
empregados, uma turma de caçadores índios, que cuidavam do bem
-estar dos patrões. 

Muitos seringueiros, que vinham sem família, procuravam as 
mulheres indígenas nas malocas, usando todo o tipo de violência 
para conquistá-las para uma v!da am~ros.a. I .. sso. f~~ia i:_arte do :ns~io 
de "catequese" e incorporaçao dos 1nd1os a ·c1v1l1zaçao. Os 1nd1os 

77. Steere, op. cit. 
78. Steere, op. cit. 
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que sobravam das "correrias" tomavam-se "civilizados", ou seja, 
• • senngue1ros. 

Os ~eringueiros conseguiam a confiança dos índios por meio 
de um sistema de recompensa, acostumando-os ao regime de tra
balho. Mas os nativos nem sempre ficavam presos aos seringais. 
Executavam diversos serviços e recebiam o pagamento previamente 
combinado, como roupa, armas e instrumentos de trabalho para 
depois reti~arem-se para suas malocas. Achavam este procedimento 
humano e Justo. Às vezes, colocavam uma fiscalização no meio de 
sua taba, com autorização do tuxaua, ou cacique, a fim de se evi
tarem correrias e atos de desforra sangrenta. 
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TERCEIRO PERIODO: IPOCA REPUBLICANA 

1. O FIM DO PURUS IND1GENA 

- o índio seringueira 

Na província, a notícia da proclamação da República chegou 
com o atraso de uma semana. Logo reuniu-se o Clube Republicano 
para escolher a Junta Provisória, que permaneceu no poder até a 
eleição do primeiro governador do Estado do Amazonas. 

No governo de Eduardo Gonçalves Ribeiro e de Fileto Pires, 
ocorreu a transformação de Manaus em cidade moderna. Sede do 
monopólio de produção de borracha, recebeu o afluxo de capital 
que propiciava uma mudança radical na fisionomia da cidade, como, 
por exemplo, as construções de pontes de ferro, a iluminação, a 
energia elétrica, a construção do palácio do governo e do teatro 
Amazonas, calçamentos, melhoramentos no porto, o estabelecimento 
de viação urbana com linhas de bondes, a construção da rede de 
água, a instalação de um serviço telefônico e outros benefícios. 

No rio Purus, a circular da comunicação da proclamação da 
República chegou com um atraso de mais de um mês. Em Lábrea, 
logo se declarou a adesão à República, através do "Manifesto pú· 
blico". 

O município de Lábrea já contava com uma população de 
21.991 habitantes, o de Canutama com 15.195 e o de Entemari com 
13.548. No fim da guerra acreana, todo o Purus apresentava uma 
população de mais de 120.000 habitantes. 1 

A cidade de Lábrea destacava-se como "Rainha do Purus", 
com cerca de 4.000 pessoas. Tinha algumas ruas calçadas, uma 
igreja e alguns edifícios regulares. Diversos jornais circulavam, entre 
eles "O Purus", "O Labrense" e "A Cidade de Lábrea". 

1. José M. B. Castello Branco, op. cit., pp. 122-125. 
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A partir de 1881, a produção de borracha no Purus chegava 
perto de duas mil toneladas, e dobrava na década seguinte, de ma
neira que Lábrea surgiu como maior contribuinte de todo o Estado 
do Amazonas, alcançando em 1902 um terço da produção total. 

B. Broan e W. Lidstone, que viajaram pelo Purus em 1879, 
notavam, a toda hora, nuvens de fumaça subindo das barracas, onde 
se defumava o látex das seringueiras. Em Mabidiri e Sepatini depa
ravam com opulentas seringais, que exportavam de oito a trinta tone· 
ladas de borracha. 2 

O engenheiro Euclides da Cunha, s que viajou pelo Purus entre 
1904 e 1905, encontrou alguns sítios que considerava verdadeiros 
povoados, onde se distinguiam sólidas construções, amplas e cômo
das, que contrastavam, porém, com as primitivas barracas de paxiú
ba: Itatuba, com 22 vivendas, na maioria cobertas de palha; Parepi 
com 25 casas; Aliança, perto de Canutama, com 14 habitações; Forte 
de Veneza; Nova Colônia, com 16 casas cobertas quase todas com 
telha; Açaituba, numa posição admirável, sobre uma ·barreira de 
argila; Providência, com dois sobrados e casas dispostas em arremedo 
de Tuas; São Luís de Cassianá, o maior seringai; Sebastopol, loca
lizada em terra firme, plana e alta, onde as vivendas se alinhavam 
bem construídas, com uma pequena igreja; Cachoeira, com màis de 
30 casas, um sobrado, uma capelinha ·e vastos armazéns; Realeza, 
com oito casas, um grande armazém e muitas barracas, São Luís 
do Mamoriá, com 16 casas; Ajuricaba, em terras onduladas e fir
mes, com 12 casas, além da vivenda senhoril; Seruri, com 16 casas; 
Canacuri, com vastas habitações cobertas de telhas; Boca do Acre, 
numa· situação privilegiada para uma futura cidade; Guajoará, com 
.barracões de telha; Caçadoá, com dois grandes agrupamentos de 
casas; Sepatini, com muitas casas de telha e grande sobrado senhoril 
de pedra e cal; Penha do Tapauá, com sólidas vivendas e uma 
capela. 

Segundo Euclides da Cunha, o sistema s6cio-econômico dessa 
época era crimino~o, "pois persistem apenas os fortes". 4 A proprie
dade maldistribuída. d.ilatava-se nos latifúndios de terras, limitada 
somente de um lado pelas beiras do rio, e reduzia-se nas mãos de 
poucos donos. O seringueiro era duramente explorado, vivendo 
longos anos num pedaço de terra que não lhe pertencia; uma exis-

2. .Euclides da Cunha, O rio Purus, vol. I (obra completa), Rio 
de Janeiro, <?omp. José Aguilar Editora, 1966, pp. 722-724. 

3. Euclides da Cunha, A margem da história, idem, pp. 223-288. 
4. Cunha, op. cit., idem. 
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tência de escravo, à mercê do império despótico dos patrões. A 
justiça, ou chegava com atraso, ou nunca chegava. 

O seringueiro vivia numa organização do trabalho que era "a 
mais imperfeita que o egoísmo humano já engenhou; ( . . . ) o homem 
trabalha para escravizar-se". 5 Andava num "círculo demoníaco", 
num "eterno giro", numa "prisão sem muros", exercendo um ofício 
que aprendia . em uma hora e que fazia depois a vida toda, sem 
esperanças, sem ilusões, caindo em .decadência moral e orgânica, 
sofredor solitário e abandonado nas paragens exuberantes das héveas. 

Neste remoto fim de mundo, nos seringais mais afastados, nas 
estradas mais virgens de zonas avançadas, o seringueira, solitário, 
explorado e viciado, teve seus primeiros encontros com· os indígenas. 
E lançava mão de todos os recursos criminosos para afugentá-los; 
dorriiná.-los ou exterminá-los. Destas façanhas, ainda hoje restam 
nomes como Triunfo e Vitória, assinalando êxitos ao longo dos 
barrancos. 

Quando se esgotavam os métodos diplomáticos, por meio de 
presentes, o seringueiro i~ em busca do indígena com a carabina 
Winchester, e a regra era a caçada impiedosa a bala. Toçios tinham 
o índio como "animal prejudicial e maléfico', principalmente as pes
soa& influentes que dirigiam os seringais ou as colonizações. Quando 
se sentia alguma resistência da parte dos indígenas na ocupação das 
terras, não se tomava outra atitude a não ser a exterminação dos 
mesmos. 

. Em 1913, os seringueiros Júlio Marques e Antônio Vicente en
contraram um casal índio e, para se apossarem da mulher, mataram 
o homem. Em seguida, os índios rechaçaram uma expedição com
posta de nove seringueiros, entre os quais estávam os dois crimino
sos; escaparam apenas três serfngueiros. Uns dias depois, uma tropa 
de 50 seringueiros armados e bem-municiados atacou de surpresa 
a maloca, praticando verdadeira carnificina. Então: todas as malo
cas reuniram-se para a guerra. Apavorados com a atitupe dos índios, 
os seringueiros fugiram precipitadamente para a margem do Purus, 
muitos abandonando todos os haveres. 

Os seringueiros matavam sem piedade, roubavam mulheres e 
crianças, estragavam roçados e ateavam fogo nas malocas. Um serin
gueiro de nom~ José Marques de Oliveira criava dois meninos indí
genas, tirados violentamente dos pais, que insistentemente lhe pediam 
sua entrega. Uma noite, conseguiram libertar as crianças. A vin-

5. Cunha, op. cit., idem. 
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gança do seringueira foi um ataque à mal oca, realizado numa ma
drugada. Os índios, surpresos, correram; quatro mt,llheres foram 
mortas, inclusive a do tuxaua. Duas crianças que não puderam 
fugir foram jogadas dentro de um igarapé e ali mortas a bala. 
Não satisfeitos com isso, os assaltantes ainda saquearam a maloca, 
destruindo tudo o que encontraram, desde as roças até as casas e 
utensílios, deixando esta gente em completa miséria. 6 

Estes fatos não são isolados, mas fazem parte de uma situação 
de guerra que o sistema de exploração provocava: a descoberta 
de um novo grupo, o engajamento no trabalho da seringa, a revolta 
e fuga dos índios, as caçadas organizadas contra eles, o domínio 
das armas de fogo e a conseqüente morte da maior parte do grupo, 
a redução dos sobreviventes, colocando-os a serviço de um patrão. 
Os índios eram escravizados no trabalho, suas mulheres tomadas 
como amásias e engajadas nas tarefas de subsistência, e as crianças 
levadas para se tornarem "bons cristãos". 

Quando os nordestinos chegaram à região, os nativos dessa terra 
já tinham estado em contato com os brancos, sendo conhecedores 
do sistema de apresamento feito por estes, escravizando-os, venden
do-os, roubando-lhes as mulheres e filhas, de sorte que a animosidade 
encontrada pelos invasores tinha seu fundamento nessa situação. 

Como já esclarecemos na parte anterior deste trabalho, descon
fiança e prevenção contra os brancos tinham suas raízes na própria 
história da ocupação do Purus. Os nativos toleravam que transitas
sem pelos seus rios, observando e acompanhando-os pela mata, ou 
atacando violentamente, dando lugar à matança de uma e outra parte. 

Os donos dos seringais empregavam profissionais, não só para 
"limpar" as áreas indígenas, mas sobretudo para organizar "cor
rerias", que eram um negócio lucrativo. Vendiam os escravos indí
genas a seringais vizinhos, onde, apesar de grande número de serin
gueiros nordestinos, o elemento indígena era muito apreciado pela 
experiência nas matas e principalmente pela capacidade de fornecer 
comida em épocas escassas. 

Esses profissionais eram apelidados "pacificadores dos índios", 
pois, interessados naquela empresa rendosa, nem sempre escorraça
vam os nativos a bala. Tentando atraí-los, davam-lhes roupas ve
lhas, transmissoras de doenças, que imediatamente causavam a morte 
de muitos. 

6 . Darcy Ribeiro, Os índios e a civilização, Vozes, Petrópolis, 1977, 
pp. 45-46. 
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Reduzido assim, ao elemento indígena não sobrava outra opção 
do que entender-se com os seringueiros. Começaram a trabalhar na 
seringa, forneciam alimentos e muitas vezes eram instrumentalizados 
na caça de seus próprios parentes, que tinham preferido o recôn
dito da mata. Assim, os donos dos seringais limpavam sua cons
ciência, deixando aos índios a execução desta guerra. 

No rio Inauini foi encontrado um acampamento de seringueiros 
peruanos que tinham a seu serviço sessenta índios Jamamadi. Esta
vam presos num círculo formado por muitos homens armados de 
rifles, para evitar qualquer tentativa de fuga. Haviam sido apri
sionados em sua nialoca a muitas léguas qali e conduzidos ao cau
chal, sob toda sorte de violência, inclusive fome, pois nenhum 
alimento 'lhes foi dado durante todo o percurso. Alguns morreram 
na viagem, outros, ao chegarem ao acampamento. 7 

Os seringais invadiram as terras indígenas, e aos índios restou 
emigrar para o centro da mata ou vaguear de um lugar para outro, 
tornando-se ciganos expatriados. Esta nova situação fez com que 
fossem conhecidos como preguiçosos, malandros e mendigos, enfim, 
atrapalhando o progresso. 

Foi assim que os Apurinã do rio Ituxi, dizimados e tendo a 
organização social destruída, espalharam-se por toda -a beira do 
Purus, ora oferecendo-se como mão-de-obra, ora estabelecendo-se em 
pequenos grupos familiares, em seringais ou núcleos urbanos, e onde, 
às vezes, eram empregados como caçadores de tribos ainda arredias. 
Essa situação acarretou conflitos intertribais, envolvendo diversos 
grupos que tradicionalmente viviam separados é em inimizade, per
turbando a coexistência pacífica, e gerando perseguições e morte 
entre eles. A sociedade via com maus olhos aquelas brigas inter
nas e discriminavam-nos como perversos e "antropófagos". Os Apu-, . . 
rinã que sobreviveram das "correrias" e doenças nos rios Sepat1?1, 
Seruini, Inauini, Pauini, Mamoriá e Boca do. Acre tornaram-se ser1n
gueiros em terras que lhes foram usurpadas. 

Os índios que viviàm nos afluentes do rio 1 tuxi foram varridos
por chacinas, que causaram o completo extermínio de todos. 

A grande tribo dos índios J amamadi, cujo habitat se ·estendia 
do interior da margem esquerda do rio Cainã até o rio Pauini, foi 
"pacificada" até o seu desaparecimento, embora pequenos grupos 
sobrevivessem entre os rios Cainã e Mamoriá, como seringueiros e 
fornecedores de produtos. agrícolas. 

7. D. Ribeiro, op. cit., p. 44. 
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Os índios Paumari, ciganos do Purus por tradição, perderam 
seu tradicional meio de subsistência, que consistia principalmente 
em quelônios e peixes, obtidos em viagens demoradas pelas praias, 
que desde então começavam a ser exploradas e controladas pelos 
donos dos s~ringais. Isso provocou rapidamente a desintegração do 
grupo. Mas, adaptando-se a viver com o mínimo, perambulavam 
em pequenos grupos. Passaram a ser considerados os índios mais 
vadios da região. A palavra "paumari" tornou-se, então, sinônimo 
de malandro, preguiçoso. 

As migrações trouxeram também novos contatos interétnicos 
entre diversas sociedades tribais e entre a sociedade branca e os 
grupos indígenas,. gerando novas situações. A frente nacional tentava 
desintegrar as sociedades tribais e absorvê-las na sociedade brasi
leira. Essa sociedade compunha-se de elementos nordestinos, que 
também viviam um círculo vicioso desintegrador e eram estes os 
primeiros instrutores da "catequese" e "civilização" dos índios. Os 
resultados eram desastrosos, pois aprendendo em primeiro lugar todos 
os vícios gerados pela constante situação de injustiça, aumentando 
os conflitos internos já existentes, os levaram ao etnocídio. 

O processo de civilização gerou também o fenômeno de trans
culturação, isto é, o transporte de elementos da cultura material e 
imaterial indígena para a sociedade branca. Condicionados pelo 
meio ambiente, os nordestinos eram forçados a adaptar-se a essa 
nova existência, adequando-se a certos instrumentos de trabalho como 
o arpão, o arco e a flecha, todos de madeira de pupunha; à· habi
tação, feita de paxiúba e caranaí; ao estilo local de caça e pesca; 
às crenças nos espíritos do mato, assimilando assim um pensamento 
cosmológico e religioso indígena. 

Entre os seringueiros, o índio seringueira era o mais explorado: 
tanto no seu trabalho cooperativo, como nos valores de troca e na 
comercialização (quebra de porcentagem, roubo no peso da ba
lança etc.). 

Outro fator de integração. era a miscigenação entre o homem 
branco e a mulher índia, que deu início a uma nova raça puruense. 
Essa é determinada pela típica fisionomia indígena, por um caráter 
de mentalidade imediatista, por uma estrutura familiar flexível, por 
uma estrutura social de parentesco sólida, e pela paixão à caça e à 
pesca. 

Não podemos deixar de admitir que, em todas as histórias de 
guerrilhas entre seringueira e índio, havia um traço de heroísmo, 
pois o seringueira, empurrado pela frente de· expansão econômica e, 
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portanto, vítima de um sistema de exploração, às vezes teve de gastar 
seu último cartucho para não morrer crivado de flechas. Era um 
heroísmo macabro .. . 

2. O SERVIÇO DE PROTEÇÃO AOS tNDIOS 

- os postos indígenas Mariené e Manauacá , . . 
- chacinas e extermínio dos últimos redutos de indios arredios 

• • o novo decreto de regulamento do serviço de catequese e ctvi-
• • • 

ll·zaç-ao dos índios de 28 de maio de· 1898, 1amais entrou ~m vigor 
' f "b " no rio Purus. s O objetivo deste regulamento era ormar urgos , 

que eram centros de recrutamento de índios errantes nas matas, 
por métodos brandos e suaves. · 

Burgo era uma nova denominação para o velho sistema de 
aldeamento e seu estabelecimento exigia a escolha de uma terra 
adequada ~ a aquisição de objetos para lavoura e i~dús.tria, cot?o 
ferramentas, canoas, mantimento, medicamentos e an1ma1s de cr1?
ção, visando aguçar a curiosidade do nativo e despertar-lhe o dese10 
de conviver no meio social. 

Os burgos eram centros agrícolas,~ indu~triais,. s~ndo q~e o 
governo oferecia os instrumentos necessar1os, e inspecionava e fisca
lizava os trabalhos. Propunham-se a sua demarcação e a divisão dos 
lotes, preparando-os a se tornarem "aptos para a vida. separ~da ~a 
comunidade", 9 além da criação de escolas para o e~s1no ~n~ár10 . .' 
Empregavam-se todos os meios adequados para atrair os .1ndios a 
agremiação nacional, promovendo casamentos com raça~ diferentes, 
estabelecendo polícia, enfim, tudo que pudesse prepara-los para a 
vida na sociedade branca. 

Novamente os diretores eram agraciados com honrarias mili
tares, dando também aos intérpretes e tuxauas o título de capitão. 

Embora este decreto tivesse sido ineficiente na prática, .s~bre
tudo na região do Purus, parte substancial de sua proposta foi. inte
grada pelo Serviço de Proteção aos. tndios (S~I), fundado pelo 1ovem 
oficial do exército, Cândido Mariano da Silva Rondon, em. 191?· 
Rondon, junto com outros oficiais q~e compartilhavam a f 1losof1a 

8. Decreto 248, de 28 de maio de 1898 - Dá regulamentno para 
0 serviço de catequese e civili2ação de índios, Manaus, 1898, PP· 3.23. 

9 . Decreto 248, idem. 
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de respeito aos valores das sociedades tribais, criou um órgão espe
cial para a proteção dos índios. Embora influenciados pelo positi
vismo e pelo etnocentrismo, provindos da filosofia de Augusto Comte, 
consegui~am montar um esquema, cujo objetivo era proteger os índios 
contra atos de perseguição e opressão em áreas pioneiras. Nestas 
áreas de frentes econômicas, desenvolveram-se projetos do governo, 
principalmente projetos de colonização e de exploração do solo. 

A legislação foi estabelecida para proteger os índios de conse
qüências desastrosas desta empresa governamental, isto é, do rápido 
avanço do branco em áreas indígenas. 

No entanto, Rondon e seus seguidores do SPI eram elementos 
integrantes deste mesmo processo. Como militares a serviço da 
pátria em expansão, nada podiam fazer para mudar substancialmente 
as relações entre índios e brancos. E como órgão oficial de uma 
sociedade nacional que exigia a ocupação total de seus territórios, 
apenas na tutela podiam exercer a sua função: conseguiram atrasar 
o extermínio de comunidades indígenas, pela garantia provisória 
da terra. A terra constituía a base da problemática indígena, em 
torno da qual surgiram todos os problemas. Nunca se realizou uma 
política adequada aos interesses e direitos das comunidades indíge
nas, e também desta vez em nada se alterou a dominação tradicional, 
A nova legislação, incluída em várias constituições brasileiras, jamais 
fora executada, embora a política indigenista contasse com a nobreza 
de homens como Rondon, que, por uma estratégia inovadora de paci
ficaç~o - "morrer se preciso for, matar nunca" -, entrou em con
tato com as tribos e ali fundou postos indígenas. 

Estas mesmas áreas pioneiras, uns anos mais tarde, estarão 
cobertas de plantações de café, capim, cidades, fazendas ou serin
gais. E os índios, transferidos e marginalizados, terão suas terras 
usurpadas. 

A inspetoria no Amazonas e Acre, ·com sede em Manaus, criou 
no rio Purus dois postos indígenas: um no rio Seruini, chamado 
posto indígena Pedro Dantas ou Mariené, e outro no rio Tuini, cha
mado Manauacá. 1º 

Para os novos inspetores do SPI em Manaus, os postos indí
genas constituíam o melhor, senão o único meio de se chegar ao fim 
desejado de pacificação, localização e proteção completa dos índios 
disseminados pelos sertões. De outra maneira, não se podia mostrar 

10. Relatório do Serviço de Proteção aos lndios, de 3 de jan. 
de 1928 e 2 de março de 1925, Rio de Janeiro, Museu do fndio. 
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os instintos de amizade e proteção aos índios, patriotas perseguidos 
e massacrados pela cupidez e impatriotismo dos abocanhadores de 
latifúndios. Os outros serviços de pacificação dos índios eram ine
ficientes, pelos condenáveis e inconseqüentes processos de batidas 
e expedições, e isto fazia com que os índios não distinguissem os 
amigos, que iam ao seu encontro com o propósito de trazê-los ao 
convívio da sociedade. Mas uma sociedade que era formada por 
aqueles que os caçavam como feras bravias, devastando-lhes os do
mínios, violando mulheres, roubando crianças, reproduzindo na flo
resta os excessos sanguinárias dos bárbaros, sedentos de crime e de 
pilhagem. Aos olhos dos índios, o "cariú", isto é, o branco, sempre 
era um portador de desgraça: levava a guerra e o infortúnio às 
tribos, deixando na sua passagem pelas matas vestígios de sangue e 
maldição. 

O posto indígena Pedro Dantas ou Mariené, do rio Seruini, 
situava-se no município de Lábrea, designado como lote Mariené, 
com uma área de 107 .931.025m2

, abrangendo um perímetro de 
61 km e uma frente em linha reta de mais de 20km. Limitava-se 
ao norte com a posse de José Isaac Pontes, a leste com o rio Se
ruini, ao sul com terras devolutas, e a oeste com o igarapé Mixiri. 

O posto, montado com recursos da nação, situava-se numa 
região insulada, onde não trafegavam outras embarcações senão as 
da inspetoria. Era um povoado que se vinha f onnando em plena 
floresta: duas filas de casas que se alinhavam paralelamente em for
ma de avenida, e à sua entrada, o vasto barracão da sede, ainda não 
acabado por falta de recursos. Era um edifício de fachada elegante, 
coberto de telha de Marselha e provido de dois pavimentos. As casas 
do posto eram de sólida construção e assoalhadas, de modo que os 
índios viviam "comodamente nos seus domicílios". 11 'Num terreno 
elevado ficavam as plantações. Lá se produziam farinha, açúcar, mel, 
feijão, arroz e milho. Existia um projeto de produção industrial com 
a instalação de máquinas. Além c;lessa inf ra-estrutura agrícola, havia 
uma horta, um galinheiro e um campo de pastagem de gado. 

Entretanto, a produção industrial e agrícola não chegava a aten
der às necessidades da população relativamente numerosa, e toma
va-se urgente o auxílio da inspetoria, que fornecia gêneros alimen
tícios, roupas, instrumentos de lavoura e medicamentos. 

Em 1927, residia naquele posto uma população de 85 índios 
Apurinã, e nas imediações havia mais 300 Apurinã que, por causa 

11 . Relatório do SPI, idem. 
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de rixas antigas, não queriam morar na localidade, embora manti
vessem comércio e relações amistosas com o pessoal do núcleo. 

O delegado da inspetoria no rio Purus e seus afluentes era o 
major João de Barros Velloso da Silveira, que logo se tomou dono 
do seringai Caçadoá, onde os índios encontravam um "verdadeiro 
centro de hospitalidade e onde seus recreantes ou enfermos eram 
acolhidos com paternal carinho". 

O posto Mariené era um centro de atividade e labor que "muito 
engrandece a nossa obra naquela região no Purus, sendo apenas para 
lembrar que devido ao seu afastamento da margem do Purus não 
seja permitido a quantos viajam por aquele rio apreciar os serviços 
que esta inspetoria ali mantém". Em 1929, havia 91 moradores indí
genas, habitando 20 casas, todas de madeira de lei, assoalhadas e 
cobertas de caranaí. 12 

O encarregado do posto Mariené era Leonardo Solon da Costa 
e Silva. Mandou abrir a avenida Gonçalves Dias, construir a escola 
Padre Anchieta e o barracão das máquinas de beneficiamento dos 
produtos agrícolas. Calculava que nos rios Tumiã, Sepatini e Taca
quiri havia 1.500 Apurinã. 

No entanto, os delegados, revestidos de honrarias militares, 
supriam as necessidades econômicas com negócios pessoais, gastan
do os poucos recursos que vinham para os índios na manutenção . das 
máquinas e motores, em atividades pessoais ou no estabelecimento 
de seringais. 

A década de 1930 registra um quase total abandono da inspe
toria. O delegado da inspetoria do rio Purus, João de Barros Velloso 
da Silveira, já era dono do seringai Caçadoá desde 1925, e Leo
nardo Solon da Costa e Silva tornou-se dono do seringai Peneri, 
para onde pedia as mercadorias destinadas aos índios de Mariené. 1 8 

Em 1940, residiam apenas 25 Apurinã nas imediações do 
posto, e o resto estava espalhado pela beira do rio Purus, sobretudo 
trabalhando como mão-de-obra barata nos ·seringais dos delegados. 14 

O outro estabelecimento do SPI no rio Purus era o posto indí
gena do rio Tuini, chamado Manauacá, e estava a serviço dos índios 

12. Relatório do SPI, de jan. de 1929, Museu do tndio, Rio de 
Janeiro. 

13 . Relatório do SPI, de 8 de fev. de 1930, Museu do tndio, Rio 
de Janeiro. 

14 . Relatórios do SPI, anos 1940-1941, idem. 
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Jamamadi. A área total de Manauacá era de 18km de frente, em 
ambas as margens do rio Tuini, e 1 Okm .de fundo. Habitavam ali 
85 índios Jamamadi, produzindo borracha e castanha. 

Este posto, além de fornecer gêneros de produção agrícola e 
industrial e os instrumentos indispensáveis aos serviços de lavoura, 
intencionava controlar a zona entre os rios Tuini e Inauini, onde os 
índios eram explorados e privados de liberdade por av_entureiros que 
os levavam aos seringais. Empregados deste posto eràm destacados 
para a "nobre e patriótica cruzada da completa pacificação dos sel
vagens em constantes viagens pelas malocas dispersas, para conven
cer os mais arredios das vantagens de virem todos para o posto, onde 
melhor poderão ser atendidos em suas necessidades ou socorridos 
em suas doenças". 15 

Dentro em pouco tempo, Mailauacá seria o centro de uma 
grande população de índios Jamamadi, "fornecendo o agradável 
aspecto cfe um vilarejo próspero e feliz, onde esses novos desafor
tunados patrício~ possam gozar a velhice com um regular conforto". 16 

' Manauacá era constituída de dez barracas de madeira de lei, 
com uma avenida de 700 metros de extensão, formada por árvores 
frutíferas . 

- Em 1943, o posto indígena Manauacá é transferido a cinco 
milhas distante na mesma margem direita, pelo encarregado, Fran
cisco Lopes áe Lima. Neste mesmo ano eram assistidos apenas 28 
índios J amamadi. Os outros voltaram para suas malocas. Como 
atrativo pensava-se em fundar uma escola de ensino primário, e, 
para isso, nomear um professor, "que leve àqueles patrícios as salu
tares luzes do ABC, chamando-os para cooperarem com mais brasi
lidade no soerguimento da pátria". 17 

Em 194 2, o inspetor, Dorval de Magalhães, realizou uma inspe
ção do posto, visitando também os índios do igarapé Duque, afluente 
do rio Mamoriá, onde encontrou 22 índios, dos quais as mulheres 
eram J amamadi e os homens Apurinã. Havia uma denúncia contra 
o patrão deste grupo, Anésio José de Oliveira, no sentido de explorar 
os índios. 18 No rio Tapauá outra denúncia contra .Manoel Bezerra 
de Araújo, residente na foz deste rio. Dizia-se delegado dos índios, 
mas explorava os Paumari, habitantes do baixo Tapauá. O inspetor 

15. Relatórios do SP 1, op. cit. 
16. Relatórios do SPI, op. cit. 
17. Relatórios do SPI, op. cit. 
18. Relatórios do SPI, ano 1943, idem. 
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constatou um grande número de tribos indígenas nos afluentes dos 
rios Tapauá e Cuniuá: no rio Cuniuá viviam os índios Katukina, 
Mamori, Pauquiri, Tucumanduba e Beidamam; no rio Piranha~ os 
Jamamadi, Canamati e Jarawara; no rio Curiá, os Jamamadi e Ara
çadeni; e no Riozinho, os índios Marimam. Todos perfaziam um 
total de mil indivíduos. 

Um grupo de índios Mamori, acossados pelos Katukina, teriam 
mudado para as cabeceiras dos rios lpixuna, Mucuim e Jacaré. Estes 
três rios também eram o habitat dos índios J uma. 

O inspetor inteirou-se de um ataque dos índios J uma no iga
rapé Trufari, num lugar denominado Campinas, onde foram flecha
dos e mortos dois homens, de nome Manoel Francisco dos Santos e 
João Francisco. 

O posto indígepa Manauacá foi desativado por volta de 1945. 
A partir de 1969, Adalberto Bezerra explorava o posto, sendo suce
dido pelo seringueiro Dico Pacheco. 

O posto indígena Mariené foi desativado por volta de 1950, · 
e suas terras, vendidas à firma Manasa, por Inácio Abrahim, genro 
do então inspetor dos índios, major João de Barros Veloso da Sil
veira. O chefe do posto, Leonardo Solon, também genro de João 
de Barros, era dono do seringai Peneri, hoje em poder de Zé Cor
deiro. Leonardo Solon abandonou o posto, entregando a chefia ao 
regional Antônio de Brito, que, pouco depois, a passou ao apurinã 
José Gabriel, conhecido como capitão Será. Finalmente, ficou como 
chefe, com autoridade recebida do delegado de polícia de Pauini, o 
apurinã José Amadeu Lopes, filho do velho Jacinto. Ultimamente, · 
Fernandes Santos e seus filhos reclamam a chefia. 

A atuação do SPI não somente levou ao fracasso os postos indí
genas, mas sobretudo permitiu o avanço da frente econômica até 
os últimos redutos de índios arredios, silenciando os crimes prati
.cados contra eles. 

\ 

De 1940 a 1965 ocorreu o extermínio sistemático das tribos 
Mamori, Katukina e Ximarimã, no rio Cuniuá; dos índios Jamamadi, 
no rio Pauini; e dos índios Juma, do rio Mucuim e seus afluentes. 

Os índios Mamori ou Mamuri-madihá faziam parte do grupo 
Kulina e eram parentes dos índios Deni eu Erekedeni-madihá. Habi
tavam a área do alto J uruá, do rio Chiruã e do Cuniuá. 

A última maloca desta tribo situava-se perto da foz do rio Ca
naçã, à margem do Paraná-Mamori, no rio Cuniuá. Consistia de 12 
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barracas, dentro de um grande roçado, sendo que mais adiante havia 
outro roçado maior com mandioca, macaxeira, cará, batata, cana· 
-de-açúcar, ananazeiros, bananeiras etc. Entre estas duas roças, en
contrava-se a casa de farinha, contendo forno de ferro e utensílios · 
para a fabricação de farinha . . 

' 

O recenseamento de 1930 verificou um total de 65 indivíduos, 
sendo 22 homens, 21 mulheres, 22 crianças; inclusive residiam por 
lá um Katukina, uma J amamadi e uma Marimã. Os índios Mamori 
estavam em processo adiantado de aculturação: andavam vestidos e 
compreendiam o português; possuíam alguns pertences, como malas 
de lona, chapéu de palha, tesouras, navalhas de barba, espingarda, 
rifle, gramofone, discos, machados, terçados etc., objetos estes com· 
prados . do comerciante Manuel Dias Barbosa. 

O extermínio deste grupo aconteceu tanto por um surto de 
gripe, depois de 1940, quanto por chacinas comandadas pelo cea
rense Joaquim Soares Cartaxo. Esse, interessado na exploração de 
seus produtos, armava os índios Katukina contra os Mamori. Das 
refregas, sobraram apenas alguns índios, que hoje vivem espalhados 
pelo rio Cuniuá. 

Os índios Katukina eram classificados em três grupos: os do 
rio Gregório, do rio Juruá, e dos rios Tarauacá e Envira, que fala
vam um dialeto pano; os Pidá-dyupá, parentes dós Kanamari, nos 
rios Jutaí, Tapauá, Mucuim, Juruá, e Chiruã; e os Katukina, perto 
do Jutuarana-Paraná, que eram do tronco lingüístico tupi. 

. . 

A última maloca dos índios Katukina do rio Cuniuá situava-se 
no rio Coatá, afluente do Cuniuá, habitada por 51 pessoas, sendo 
14 homens, 13 mulheres e 24 menores. 

Desde 1922, o cearense Joaquim Soares Cartaxo explorava os 
Katukina no igarapé Coatá. Depois de um surto de sarampo, atraiu-os 
para as colocações Firmino e Moco, onde fizeram roçados, traba· 
lhando para seu "tuxauau branco na produção de peles e extração 
vegetal. · 

A briga dos dois grupos começou por volta de 1940, com a 
morte do índio Kidá, que era Katukina, praticada por um índio Ma· 
mori. Mas, sendo um caso particular, os Katukina continuavam con· 
vidando os outros para morarem junto com eles em Firmino. pois o 
grupo contava com pou~s mulheres. Cartaxo se intrometeu no 
assunto e armou os Katukina. Então, raptaram quat~ mulheres do 
nome Bacará, Barihaná, Pasitu e Onadiá. Quando os Mamori vieram 
bÍlscar suas mulheres, Qs Katukina abriram foao. O tux.aua Mareção 
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foi morto numa praia, que até hoje tem seu nome. Apenas alguns 
índios Mamori e Katukina sobreviveram. Quase todos morreram 
devido a um surto de gripe. 

Outro grupo indígena exterminado nesta época, o Juma. Esses 
índios já eram conhecidos desde Orellana e Pedro Teixeira. Mais 
tarde, são localizados nas antigas aldeias dos jesuítas e carmelitas, 
em Arvellos e Tefé. Depois do.s descimentos, um grupo internou-se 
nos rios Coari e Tapauá, e daí espa,lharam-se pelos rios Mucuim, 
Paraná-Pixuna e Itaparaná. Em 1943, foram localizados entre as 
cabeceiras dos rios Mucuim, Jacaré e · lpixuna, e eram aproxima
damente 100 pess~as. 

A região entre os rios Mucuim e Paraná-Pixuna era rica em 
sorva e castanha, e, portanto, cobiçada pela frente de exploração. 
Os Juma, guerreiros por natureza, tentavam barrar a penetração. 
Colocavam sinais de advertência no meio do caminho, para impedir 
o avanço dos brancos. Uns poucos respeitavam, mas outros con
fiavam em suas carabinas, que o patrão lhes tinha providenciado, 
e invadiam. Então estourou uma verdadeira guerrilha, compilando 
mortes nos dois lados. 

No igarapé dos fndios, afluente do rio Punicici, aconteceu o 
desastroso episódio: Miguel Lopes Freire explorava os castanhais 
naquele igarapé com mais uns companheiros, e, ao descerem com 
uma carga pesada de· castanhas, os índios Juma os atacaram. Apenas 
um menino salvoµ-se, tendo sido os outros degolados. Anteriormente, 
tinha havido conflitos naquela zona, pois os Juma impediam o avan· 
ço dos castanheiros. Vários deles haviam sido afugentados a bala. 
Orlando Franca, comerciante ·e dono daquela exploração, mandara 
limpar a área, massacrando um grupo inteiro. A resposta não tar· 
dou. No rio Mucuim, um velho de Canutama foi degolado e, mais 
tarde, um jovem casal foi trucidado pelos Juma. A população de 
Canutama, revoltada, organizou expedições punitivas, sob o comando 
da polícia local. Também índios Catauixi foram contratados para a 
empresa, como o índio Salazar, que comandou vários ataques contra 
as malocas. À noite, surpreendiam os índios acomodados nas redes, 
jogando querosene ao redor da maloca e ateando fogo. Os índios, 
querendo fugir dáquele inferno, eram abatidos como animais. Mas 
outros resistiam, fazendo baixas entre os atacantes. Muitas vezes vin· 
gavam-se em inócentes castanheiros, que eram mandados a explorar 
os produtos vegetais. De um massacre numa maloca, no Içui, sobra· 
ram apenas duas meninas. Levadas a Canutama onde foram adota
das por Benedito dos Santos Pereira, logo morreram. Em outras 
mal ocas não se teve piedade: os assaltantes jogavam crianças ao 
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ar para depois espetá-las na ponta do terçado; muitas foram jop,
das na água, onde morreram. V árias expedições punitivas foram 
feitas contra os índios. Mas, mesmo cotn a ameaça de extennínio, 
não se entregaram. O massacre definitivo aconteceu em 1964, no 
igarapé da Onça. O acusado deste crime é Orlando França. Os 
sete sobreviventes retiraram-se para o igarapé J oari, afluente do lçuã. 

Por volta de 1960, aconteceu também outro massacre, desta 
vez contra os índios J amamadi, no rio Pauini, comandado por Antô· 
nio e João Celestino. Depois de embebedarem os índios, os adultos 
foram liquidados a tiro e as crianças foram trucidades a terçado. 

Praticamente não temos nenhuma documentação sobre . esta 
época. Os arquivos das entidades ofjciais nada registram, embora 
estivessem cientes dos graves conflitos. Restam-nos, porém, refe
rências na memória do povo ribeirinho, que ainda hoje revive · as 
façanhas de épocas passádas, - lembrando com carinho seus falecidos 
atingidos por flechas, e exprimindo seu ódio contra "a bestialidade" 
dos índios. 

Desde então, os últimos redutos de índios arredios caíram nas 
mãos da frente pioneira de exploração de produtos vegetais, empresa 
que deixou como legado o extermínio de grupos indígenas e o san· 
gue derramado de pequenos sorveiros e castanheiros, cujos manda
tários permaneciam em seus esconderijos urbanos, distantes do campo 
de batalha. · 

A situação "de conflito entre a sociedade branca e a indígena 
gerou novos focos de violência, principalmente entre os índios Apu
rinã, que, expatriados de suas terras, desciam o rio Purus à procura 
de novos estabelecimentos . . 

A inspetoria transladou um grupo de Apurinã às confluências 
do rio Tapauá com o Purus, localizando-os · ém terras pertencentes 
aos seringalistas.· De início, fora de seu ambiente, sofreram toda 
sorte de privações. Trabalhavam num castanhal, que não estava 
sendo explorado, e daí surgiram as primeiras queixas. Morreu um 
índio, e os Apurinã, invocando os espíritos, foram informados de 
que era feitiço, feito pela prima do dono do seringal, Totinho, no 
"batuque da mãe Joana", em Manaus. Morreram mais seis índios, 
um após o outro. Na mentalidade dos Apurinã, feitiço cie branco 
só se cura matando os brancos. O tuxaua, então, deu ordem para 
fazer fogo. Tomaram pinga para se encorajarem e atacaram o bar· 
racão. Era 15 de julho de 1962. Mataram, roubaram e incendia
ram. Dona Rita, que estava em estado avançado de gravidez, foi a 
primeira pessoa trucidada. Seguiram-se o tiroteio e os incêndios, que 
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fizeram oito mortos, outros tantos feridos e um prejuízo de milhões 
de cruzeiros. Vieram a inspetoria e as forças policiais que captura
ram os índios e os levaram presos a Manaus. 

Depois de uns anos, esses índios foram reconduzidos às ime
diações da cidade de Tapauá, onde já se encontravam elementos 
desta tribo. O fato revoltou toda a população, repudiando leste 
convívio como atentado à tranqüilidade pública e segurança da cole
tividade. Os tapauenses colocaram-se em pé de guerra. Enfim, estes 
índios foram localizados no rio Tauamirim, por intermédio do padre . , . 
v1gano. 

Embora eles reconheçam o , crime, dizem que "índio não quer 
muita coisa na vida: uma muda, um tapiri. Mas o patrão só man
dava trabalhar, entregar produtos, e em casa sempre havia falta das 
coisas necessárias. 1ndio agüenta muito, quer ser compadre e coma
dre de todo o mundo. Mas um dia vingança é boa. E índio vinga 
para valer. Tem de matar os exploradores, assim como eles matam 
os índios. fndio só serve para branco ficar rico. Por quê? Por que 
índio tem de trabalhar para o branco e deixar a própria casa na 
pobreza? l! verdade, índio briga ·muito, mas muitas vezes é por 
causa dos brancos. Eles se metem na vida dos índios, jogando um 
contra o outro. Fazem feitiço, exploram, e índio fica pobre, doente, 
sem terra, morrendo. Quando enche demais, vem a vingança. Só ele 
acaba com feitiço, e cura o povo". 

A transferência dos índios Apurinã para o rio Tauamirim hoje 
está gerando novos conflitos internos entre esse grupo e o de São 
João, situado nas imediações da cidade de Tapauá, cujos tuxauas e 
pajés, embora parentes, tradicionalmente viviam em áreas separadas; 
é um fato que provoca animosi~a4e .. e a~é morte entre eles, e con
tribui para conservar uma mentalidade antiindígena da parte da so
ciedade nacional, que os têm como selvagens. 

A situação dos Apurinã, nas imediações de Lábrea, Pauini e 
Boca do Acre, também está carregada de conflitividade, girando prin
cipalmente em torno· do problema-chave: a terra. Os índios querem 
a demarcação de suas terras, hoje ocupadas por colonos brancos, 
firmas e seringais. Nenhuma área indígena foi demarcada até hoje, 
em todo o percurso do rio Purus. 

CONCLUSÃO DO ENSAIO ETNO-HISTóRICO 

Concluindo a parte etno-histórica deste trabalho, podemos dizer 
que, desde o tempo colonial até os dias de hoje, o objetivo essencial 
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e praticamente único da política indigenista oficial é a integração 
dos índios à sociedade nacional. Essa integração passou por várias 
fases, .como tentamos relatar: por "guerras justas", por "reduções", 
pela exploração da mão-de-obra indígena, pel~ "catequese e civili
zação", executadas. por entidades civis e religiosas. Mostramos que 
a integração, oomo processo social, não foi realizada, pois, embora 
fossem extintas centenas de sociedades tribais no decurso da histó
ria, outras, porém, continuam sobrevivendo, mantendo sua identidadé 
étnica, que as distingue da sociedade nacional. . 

Os métodos e objetivos da política indigenista não mudaram até 
hoje. Essa política, hoje expressa pela Fundação N.acional do 1ndio 
- Funai, é colocada -sob o interesse nacional, confúridindo inte
gração e aculturação, a fim de transformar os índios em produtores 

· da economia regional. Aculturação, no sentido da Funai, não passa 
da tentativa de intensificar a participação sumária nos métodos, nor
mas e valores da sociedade nacional, até o ponto de a sociedade 
tribal se tomar parte integrante dela, sem distinção. Como a socie
dade nacional é definida por valores individualistas e competitivos, 
a Funai tenta estimular os índios a adquirirem bens pessoais e pri· 
vatizar o sistema econômico coletivo que mantêm. 

Profundamente marcada pelo pragmatismo, a F~nai considera 
como empecilhos todos os elementos culturais que favoreçam a parti
cipação nas atividades tribais e que produzam os mkanismos inter
nos necessários à sobrevivência do grupo como sociedade autônoma 
e à manutenção da unidade étnica e cultural. 
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Parte II 

Ensaio etnográfico 
· sobre os índi.os 
do. médio .Purus 



Nesta segunda parte, nosso tràbalho terá como fontes Ehren
reich, Steere e. Chandless, já publicados em português, e Wallis, cujos . 
originais foram por nós traduzidos do alemão, e que se mostraram 
de suma importância por suas anotações etnográficas, que hoje nos 
ajudam a reconstruir parte da rica cultura dos povos indigenas da 
área do médio Purus no século passado, devolvendó-lhes certamente 
algo de sua "memória histórica". 

As pesquisas atuais foram realizadas pela equipe de pastoral in
dipnista de Lábrea e pelo "Summer Institute of Linguistic". 
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1 . OS APURINÃ 

Esta grande tribo, que se autodenomina Popingá ou Kangitê, 
ocupava todo o rio Purus e seus afluentes à direita, desde o Sepa
tini até o Hyacu, .além dos rios Aquiri e Ituxi e seus afluentes. 

Ehrenreich juntou aos índios Apurinã outros grupos, como os 
índios Manetenéri ou Katianá, os Kanamari do Hyacu, do Irariapé 
e do médio Juruá, indicando os nomes · destes grupos: · Uarinini, 
Simoakuri, Karipoakuri, Kasarari, Hauairiri, Idjukuriniri, aos quais 
s~ podem unir ainda os Singanáneri citados por Steere, os Schirigl:Jni 
e os Iriunini citados por Koch·Grünberg. 

Castelnau não conheceu senão os Ayapu, tribo guerreira e antro
pófaga, vivendo acima do rio Pauini, em 1843. 

Serafim da Silva Salg·ado encontra os índios Apurinã em mea
dos do ano de 1852, descrevendo-os como "antropófagos e persegui
dores dos simpáticos Cocama". 

João Wilkens de Mattos, em 1854, trazendo notícias sobre os 
índios do Purus, noticiou também os índios Apoliná. E seu relatório 
sobre as missões da província do· Amazonas referiu-se novamente 
aos Apurinã. As primeiras notícias mais detalhadas sobre os Apu
rinã foram dadas por W. Chandless, por ocasião de sua viagem pelo 
rio Purus, entre 1864 e 1865. 

Segundo ele, os "Hypurinãs" eram afeiçoados à guerra, e viviam 
constantemente empregados nela, principalmente nas guerras de sua 
própria tribo, que as promoviam freqüentemente. Usavam o curabé, 
uma flecha sem pena, com a ponteira envenenada, toda rachada para 
entrar no corpo. O veneno era composto de suco do assacu e de 
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. outros ingredientes. Raras vezes depuseram as armas. Quando as 
tartarugas apareciam nos bancos de areia, os índios . saíam do interior 
das matas. Os homens usavam tanga e as mulheres traziam um 
pedaço de pano, ao passo que, no interior da maloca, elas usavam 
simplesmente uma folha. A poligamia não era apenas privilégio dos 

· chefes, mas costume geral. Acreditavam num ser supremo, que cha~ 
mavam Carimade ou Jurimade. Na sepultura colocavam alimentos, 
urucum e bebidas. Passando algum tempo, quando os ossos já esta
vam limpos, tiravam-nos, fazendo uma festa com orações fúnebres, 
enquanto um orador ia rememorando as façanhas do defunto. Pin
tavam-se principalmente com preto, extraído do jenipapo verde tor
rado. Os desenhos pareciam depender do gosto do indivíduo. Gos
tavam muito do rapé, que aspiravam no côncavo da palma da mão. 
As caixas de rapé eram feitas de conchas de caracol, cujas bocas 

. eram tapadas com. pedaços de concha do mesmo marisco, em cujQs 
topes havia pequenos orifícios para sair o tabaco. Igualmente o ' -
ipadu (coca) · era indispensável, e raras vezes deixavam de trazer um 
pedaço nas bochechas. · 

Labre, em 1872, referiu-se aos Apurinã, dizendo que eram 
"muito numerosos, de índole perversa, de maus instintos", "verda
deiros antropófagos", entregando-se exclusivamente à prática da 
guerra, pilhagem e assassinato. Viviam em diferentes /tribos, espa .. 
lhadas em grande extensão do· Purus e seus afluentes, .a contar da 
foz do Sepatini, para o norte, por mais de trezentas milhas. Mata
vam traiçoeiramente para roubar e comer os mortos. Faziam pouco 
comércio. 

Steere, em 1901, visitou uma maloca dos Apurinã no rio Ma· 
moriá, afluente de>. rio Purus. A aldeia co~punha-se de tr!s casas 
comunais, muito menores que as dos Jamamadi, e cada uma servia 
para apenas três ou quatro famílias. Eram de forma oval, c0m 25 
a 30 metros de altura, cujo teto descia até o chio em toda a volta. 
Havia uma porta no centro de cada um dos lados mais alongados, 
com um feixe de colmo para tapá-las durante as tempestades. Càça
'dores e pescadores, tambtm cultivavam as terras. Eram chamados 
canibais, pois comiam a came dos hiimigos mortos em combate. 
Viviam em pequenas comunidades, nos pequenos rios do interior. 
Mantinham, porém, comunicação entre as aldeias e se reuniam num 
centro comu~ para suas grandes festas e danças. 

Hoje existem vários grupos de índios Apurinã ao longo do rio · 
Purus, num total de 1.500 pessoas. 

Segundo Ehrenreich, o aspecto ffsiço dos índios Apurini carac· 
terizava-se por uma estatura baixa e de constituição vigorosa, mar-
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cados por forte braquicef alia, apresentando a face baixa e larga, as 
arcadas zigomáticas salientes, a testa estreita e fugitiva, os olhos dis
tantes um do outro e de fenda um .pouco oblíqua, o nariz forte
mente arqueado, de ponta um po~co pendente, e boca larga. Per
furavam o septo nasal, e as mulheres também os lábios superiores 
e inferiores. 

·Os homens usavam o suspensório peniano e as mulheres, a tanga, 
que, dentro de casa, substituíam por uma folha verde presa na cinta. 
Como enfeites, as mulheres colocavam em torno das pernas trançados 
de algodão, confeccionados diretamente sobre o corpo, o que ocupava . 

· grande parte de suas horas de lazer. Ataduras semelhantes, embora · 
mais estreitas e de fecho móvel, eram usadas por ambos os sexos ~·· 
Enfeitavam os lóbulos das orelhas com discos de conchas fixas a 
varetas d~ ·taq~ara ou chapinhas de concha, triângulos e côncavos, 
com longos cordéis pendentes. No septo nasal colocavam um ossinho 
de ave ou um nedaÇo de taquara. As mulheres ainda usavam, nos 
lábios superiores e inferiores, pedacinhos de madrepérola em fonna 
de T. 

A cultura material sofreu um processo de rápida transformação. 
As casas, hoje, são feitas ao modo dos brancos. Segundo Ehrenreich, 
os índios moravam em pequenas comunidades, não contendo mais 
que seis ou oito famílias, comumente em duas cabanas grandes. 
Quanto à elegância, solidez e construção engenhosa, representava tal
vez o tipo mais perfeito de construção indígena. A forma da base 
era aproxima~amente elíptica, com um diâmetro de 10 a 15m, mas 
os lados alongados, em que ficavam as duas entradas, eram quase 
paralelos entre si. . Uma viga forte, que descansava sobre postes 
inclinados, dava firmeza a cada um dos lados alongados. Nela se 
encostavam as vigas laterais da cobert.ura, que se iam encontrar na 
cumeeira, numa altura de cerca de 7 ,5m. Das vigas dos lados fecha
dos, somente as duas do meio convergiam para a cumeeira. As 
restantes ligavam-se com as mais próximas dos lados compridos. 
No interior, a 1,50m acima do solo, corriam ao longo das paredes 
uma série de traves, fixas em parte nos quatro grandes postes e 
em parte nas próprias vigas da cobertura. As pontas dirigidas para 
as entradas eram entalhadas com cabeças de cobra e tinham pin
tur.as de linhas vermelhas e amarelas em ziguezague. Também acima 
da porta observava-se um sarrafo, cujas pontas terminavam em ca
beça de cobra e que ostentava os mesmos ornamentos. A cobertura 
era formada de uma única peça. Num longo cipó iam-se amarrando 
folhas rachadas da palmeira paxiúba, que se colocavam em forma 
de espiral em torno de toda a armação, da cumeeira até a base. 
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Os ranchos pequenos, destinados a uma família somente, eram 
construí dos de varas simples, curvadas sobre uma armação de su· 
porte. A entrada se encontrava na parte lateral. A cobertura con· 
sistia em folhas de palmeira sobrepostas, e em parte entrançadas_ 
umas com a·s outras. No teto de muitas cabanas estavam suspensas 
figuras de peixe, que se formavam de espigas de milho ou que se 
faziam de casca de árvore recortada e pintada. A cumeeira era 
enfeitada, às vezes, com figuras humanas trançadas de palha, repre
sentando flechadores. As várias famílias eram, geralmente, separa
das umas das outras . por ·meio de paredes feitas de folhas de pal
meira. As redes atavam-se. entre vigas horizontais, que corriam intei
ramente pela pared,e e alguns postes fincados no centro. · 

As canoas eram fabricadas da casca de jutaí. Antigamente, os 
índios empreendiam viagens fluviais de longo percurso, usando sim
ples embarcações de casca de jatobá, que se mantinham esticadas 
na ponta central por meio de uma armação de madeira. A proa 
e a popa, que não eram esticadas em sentido transversal, enrola
vam-se como um cartucho de papel. 

Como arma, usam a espingarda, embora a aquisição de pól
vora, cartucho, chumbo e espoleta seja difícil, devido ao preço, 
sendo que a escassez de carne de caça é uma conseqüência notória. 
Antes, usavam como armas: arco, flechas e dardos. Não possuíam 
zarabatana. Pouca coisa se alterou em sua fabricação. Os arcos são 
feitos de pau de palmeira, a corda de um barbante de algodão, as 
flechas de uma espécie de taquara (flechal), e os arpões, hoje f abri
cados r,om um prego velho, eram feitos de dentes de capivara ou 
cutia. Os dardos consistiam num pedaço de madeira pesada, com 
cerca de dois metros de comprimento, cuja ponta era lanceolada. 

Para a pesca, utilizavam-se do arpão, flecha e arco. Entretanto, · 
usam ainda a antiga armadilha de pesca, que consiste num cesto 
comprido com a boca aberta na frente, preso num esteio vertical, 
onde o cesto fica entalado, e num cipó comprido. O peixe que 
puxa a isca solta a trave merida entre uma vara amarrada num 
esteio e o pauzinho. Uma vez solta a trave, os cordéis que ligam 
o cipó e o cesto puxam-no para cima, movidos pela inclinação do 
cipó esticado à força. 

~6ssuem artef atos de cerâmica, como pequenos vasos e grandes 
potes' para conservar água e mantimentos. Os objetos de cerâmica 
são feitos de argila misturada com a casca de uma árvore reduzida 
a p6, e com água, até dar a consistência desejada. Depois se dá 
a forma, usando a mão ou pedaços de concha. Durante vários dias 
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o objeto deve ser alisado por fora e por dentro, com uma frutinha 
de palmeira. Quando toda a água estiver drenada e a argila endu· 
recida suficientemente, o que acontece ao longo de uns dez dias, o 
artigo poderá ser cozido. Primeiro o objeto fica perto do fogo até 
esquentar. Em seguida, é colocado no fogo, enquanto vai sendo 
virado para todos os lados. Enfim, é coberto de cascas, nas quais 
se ateia fogo. Para dar brilho, o objetQ ainda é alisado com breu 
e pintado. 

A tecelagem de cestos é executada pelas mulheres. Para o 
abano são usadas folhas secas ou verdes ~ de palmeira. Os paneiros 
são tecidos com lascas de um tipo de bambu mole ,(arumã), os 
cestos com fios de · cipó. Poucas redes ainda são feitas de fibras de 
palmeira. Para as· viagens, usava-se antigamente outro tipo de rede 
extremamente primitivo: de uma árvore eram tiradas simplesmente 
quatro ou cinco tiras de envira, de dois metros de comprimento e 
·de três ou quatro de · largura, que se juntavam na extremidade, 
ligando-as, às vezes, entre si, por uma ou duas tiras transversais mais 
curtas. · 

O~ artigos principais de alimentação são: peixe, carne de caça, 
milho e mandioca. Os secundários são frutos silvestres, como f ru
tinhas de sorva e piquiá, bacuri, cacau bravo, buriti, abacaba, açaí, 
patuá e umari, cujo vinho é muito apreciado. O milho é também 
usado para a preparação de chicha, bebida fermentada. O milho é 
mastigado para provocar a fermentação. Da macaxeira prepara-se 
caiçuma: ela é descascada, ralada, espremida e colocada na água, 
dentro de um cesto coberto de folhas, onde a massa fica durante 
muitos dias, até entrar em fermentação. Depois de prensada no 
tipiti, é aquecida em potes de barro, enquanto é mexida constante
mente. Desta massa prepara-se também beiju e bolos. Antigamente 
a fabricação de farinha torrada era desconhecida. 

Os índios Apurinã, ainda segundo Ehrenreich, formavam comu
nidades de aldeia, ou melhor, de casa, sem nenhuma relação entre 
si, atribuindo todos os males e todas as moléstias à feitiçaria de 
indivíduos de aldeias vizinhas, e a vingança de sangue era prati
cada em grande escala. 

1 

Conseqüentemente, as hostilidades eram 
intermináveis. 

Ainda hoje, a organização política desenvolve-se em pequenos 
grupos familiares, que formam a comunidade da aldeia. Acontece 
que o feitiço dos pajés leva a violentas ações de vingança, mesmo 
entre grupos de parentesco de sangue. 

Ao menino de pouca idade, já se destinava uma menina como 
futura companheira, mas sem compromisso decisivo. Quando se 
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tratava de casamento definitivo, solicitava-se o consentimento do pai 
da menina. Logo que era obtida, a jovem se punha em fuga. Sendo 
alcançada pelo -rapaz, considerava-se realizado o casamento, sem que 
houvesse necessidade de outras cerimônias. Mais tarde, o marido 
poderia t6mar mais uma ou duas mulheres. 

Antes do parto, a mulher se recolhia a um rancho na floresta, 
onde era assistida por algumas mulheres idosas, que também davam 
o nome à criança. Por meio de torsão, separava-se o cordão umbi
lical, e em seguida amarrava-se um barbante abaixo da ferida. Den
tro de quatro ou cinco dias, a mãe voltava para casa com o recém
-nascido. O pai, que até esse momento estava sujeito a. rigorosa 
dieta, tinha permissão de ver a · çriança. Se a tivesse visto antes, 
a mãe estaria sujeita ao perigo de uma série de más conseqüências, 
como hemorragia ete. Durante um ano o homem não p~ia comer 
carne de porco, nem . de anta_. Se a mulher tivesse tido relações com 
vários homens, estes eram obrigados a cuidar da criança. Durante 
a menstruação, a mulher era considerada impura, como também tudo 
quanto tocava. 

• 

Hoje, o parto realiza-se em casa, sendo a mulher assistida pqr 
outras senhoras com prática. O pai está sujeito a rigorosa dieta, 
sendo que a proibição de comer certos tipos de carne ou de peixe 
depende do totem do clã ao qual pertence. A criança recebe um 
nome indígena, às vezes mantido em segredo diante dos brancos. 
Na aldeia aprende a língua indígena. Quando o rapaz escolhe uma 
menina para o casamento, tem por obrigação trabalhar por um tempo 
determinado na casa do futtiro sogro. Depois do casamento, tem a 
liberdade de escolher sua moradia entre a casa do sogro ou da sogra, . , . 
ou mesmo construir sua propr1a casa. 

Quando a criança completava sete ou oito anos., os pais proce
diam à perfuração do septo nasal ou dos lábios, operação em que 
empregavam igualmente agudos espinhos de folhas de palmeira. 

A sepultura era feita na própria casa, de cócoras, junto com as 
armas, objetos. de adorno e utensílios de uso diário. Mais tarde, de
senterravam-se os ossos, pendurando-os ,num cesto acima do fogo. 
As cerimônias ligadas a este ato, iniciavam-se com a "dança da 
cegonha". Um orador levantava um osso do braço do defunto, exal
tando os feitos guerreiros com que este se distinguira. 

Os Apurlnã viviam com muito medo do domínio de poderes 
hostis, em especial dos próprios defuntos (Kamyry), e, portanto, a 
influência exercida pelos pajés ou xamãs era incisiva com relação 
a todos os setores da vida. Usavam vários nomes, um para o uso 
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comum e outros para -fins especiais. Os homens comunicavam a 
um terceiro somente o nome de outros homens, e as mulheres, so
mente os de outras mulheres. 

Para um povo que se dedicava em tão grande escala às práticas 
venatórias, eram sobremaneira importantes as representações supers
ticiosas relativas à caça e à vida na selva. Uma flecha disparada 
contra uma sucuriju fazia com que o arco se tomasse para sempre 
certeiro. Arraias fluviais não deviam ser arpeadas, porque a sua gor
dura causaria cegueira. 

Não se tocava com a mão em espécie alguma de bichos raste
jantes, nem mesmo em minhocas. A várias plantas atribuía-se o 
poder de favorecer a sorte na caça, de que os próprios moradores 
civilizados não ousavam duvidar. Assim, o ~açador levava consigo, · 
no bolso, ramos secos do arbusto chamado kapinigang, para desco
brir a caça com maior facilidade. O suco de um pequeno fruto bul
bosQ, ' que cheira fortemente a ácido cítrico, tinha a faculdade de 
aguçar o sentido da visão, durante a caça. Sobre esse fruto, amas
sado e embrulhado numa folha, derramava-se água, que, escorrendo 
por um pequeno orifício, era pingada no olho. 

A floresta era habitada por uma infinidade de espíritos da mata, 
com os quais, à noite, o caçador muitas vezes entrava em contato 
hostil. Por isso, raramente alguém ousava sair no escuro. O pior 
desses fantasmas era Mapinkuare, comedor de gente, de gigantesca 
estatura e barba grande, e de cuja goela saía fogo. Morava geral
mente numa cavidade da terra, onde ficava escondido, deixando 
aparecer apenas os pés. Andava muitas vezes acompanhado de sua 
mulher, Patiniru, que possuía um único seio, do qual espirrava leite 
venenoso contra os viandantes. Como armas do mapinkuare indica
vam-se o arco, a lança e a zarabatana. 

Notável é que os índios Apurinã não usavam zarabatana, nem 
portavam barba longa. Podemos admitir a hipótese de que os índios 
mitificaram o branco como malfeitor mapinkuare. 

Ayqrá, o eco, era um anão que habitava a copa duma árvore, 
atirando com seu arco contra o viandante. Na verdade, não o 
fazia a ninguém diretamente, mas procurava enganar o caçador. 

Dentro dos espíritos da mata, os kamyry, isto é as almas dos 
' ' defuntos, etam os mais importantes, por serem os mais numerosos. 

O kamyry morava nas densas florestas, debaixo de árvores altas. Era 
como uma sombra, sem nariz e sem cabelo, tendo um pênis de 
ape11as tem de comprimen~. Comprimia o ptito do indivíduo, 
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até matá-lo. Se, porém, este conseguisse resistir durante três dias, 
o kamyry tinha de morrer inteiramente. Ademais, era possível ma
tá-lo se aparecia de dia. Quando o kamyry cuspia, o cu~pe nunca 
secava. Parece~ aliás, ter havido diferentes tipos de kamyry. Fala
va-se de uma categoria que simplesmente acabava de matar os mo
ribundos e que não atacava gente sã. Existiam outros kamyry que 
apareciam nas cabanas em forma humana, para se vingar de seus 
inimigos. Esses, naturalmente, eram os mais temidos, pois, em vir
tude das contínuas hostilidades entre as várias comunidades de aldeia 
e as feitiçarias, de que se acusavam mutuamente, nunca faltavam 
motivos para se admitir a intervenção desses seres fantásticos. Desta 
idéia , conta o citado etnólogo, derivava a curiosa cerimônia de sau
dação, com que se recebiam indivíduos de aldeias estranhas, mesmo 
se estes fossem convidados para uma visita amistosa. t que estra
nhos deviam dar a prova de sua identidade, como sendo realmente 
a visita esperada, e não kamyry inimigo. Para o visitante despre
venido, era extraordinariamente estranha a cena que se desenrolava 
nessas ocasiões, e que se lhe afigurava tanto mais incompreensível 
e surpreendente, quanto parecia contradizer a tudo o que até então 
se conhecia dos costumes de recepções indígenas. t que não eram 
os habitantes da cabana, como se poderia supor, que iam primeiro 
ao encontro dos estranhos, em atitude de ameaça e com as armas 
na mão, mas eram estes que, armados até os dentes, penetravam 
na aldeia com grande vozerio e como para assaltá-la. Depois de 
se avistarem os estranhos, a aldeia se preparava como para a luta. 
Procuravam-se as armas, apresentavam-se os arcos e as flechas, for
mando fila no 1neio da cabana: os guerreiros, em silêncio e de 
armas na mão, ficavam à espera dos hóspedes. Estes avançavam, 
de repente, para dentro da habitação, sem fôlego, e igualmente 
armados de arco teso. Punham-se a correr de um lado para o 
outro, diante da fila dos adversários, com gritaria selvagem, e tre
n1enclo de excitação e de raiva real ou imaginária. Por sua vez, as 
carrancas não prometiam nada de bom, e seus gritos pareciam infla
m.~r. cada vez mais, a fúria dos estranhos. Finalmente, as .duas 
facções se encontravam face a face, ameaçadoras, as armas prontas 
para disparar. Seguia-se um silêncio prolongado e soturno. O por
ta-voz dos visitant.es apresentava propostas de paz e dava-se a conh·e
cer como amigo. ·Afinal, depois de meia hora de discussão, entra· 
vam em acordo. Depunham as armas, e aos estranhos, que eram 
convidados a sentar-se, ofereciam-se os tubinhos de rapé da paz. 
Cada un1 tomava uma boa pitada. Enquanto isso, o porta-voz dos 
visitantes se aproximava do chefe da casa, ajoelhando-se a seus pés, 
e pondo-se a relatar, em frases entrecortadas e com o rosto virado 
para o chão, todos os acontecimentos que, em sua aldeia, se verifi-
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caram nos últimos tempos. Com voz fanhosa e, na mesma tonali
dade, o chefe da casa passava a responder-lhe, narrando ao estranho, 
igualmente de joelhos, as novidades de sua aldeia. Ambos tomavam 
mais uma pitada de rapé, as armas eram guardadas definitivamente 
e, a partir deste momento, os estranhos se encontravam sob a pro
teção das leis da hospitalidade. O fato de não se tratar de hosti
lidade aparecia numa única circunstância, a de que, durante a cena, 
as mulheres não se retiravam da maloca. Se, entre os visitantes, 
também havia mulheres, originava-se igualmente entre as f acções 
femininas uma animada discussão, mas de caráter cômico. Sentadas 
umas em frente das outras, com grande gritaria, batiam em todas as 
partes do corpo que podiam ser atingidas, submetendo a uma crí
tica depreciativa os encantos físicos das parceiras, que, em seguida, 
lhes respondiam da mesma forma. 

Ehrenreich dá o motivo deste comportamento: o estranho vinha 
ou como inimigo ou como amigo. No primeiro caso, penetrava ino
pinadamente na cabana, depois de cercá-la com os seus homens, e 
sem dizer palavra, agredia os moradores, que, de qualquer forma, 
deviam estar preparados para a defesa. Se vinha como amigo ou 
hóspede convidado, havia sempre a possibilidade de se tratar de um 
kamyry hostil, principalmente do espírito de um indivíduo assassi
nado, que tivesse assumido as aparências daqueles que se esperava, 
para melhor vingar-se em seus assassinos. Contavam que um apu
rinã, que assassinou o pai, foi morto a golpes de clave pelo kamyry, 
que, de repente, entrara na cabana. Visto que a assombração pro
cura se-mpre aproximar-se em silêncio, os visitantes se manifestavam 
como seres de carne e osso, por meio de forte gritaria e viva ges
ticulação. 

Ainda hoje, a comunicação entre os Apurinã é feita em voz 
alta, embora não se conheça mais o ritual guerreiro. O visitante 
conta as novidades em voz alta~ e toda a família da casa . participa. 
Mesmo os que não estão em casa tomam parte na conversa, pois 
são obrigados a escutar a voz forte do visitante. Sendo assunto de 
maior importância, podem juntar-se ao grupo da casa, ou um porta
-voz comuni~a as novidades aos vizinhos, que podem procurar a 
fonte para se informarem melhor e discutirem. Geralmente os adul· 
tos, que estão mais interessados no assunto, chegam a uma conclusão 
mais ou menos unânime. Há muita franqueza entre os adultos. O 
mais velho, às vezes, pode impor sua opinião em caso de confusão, 
e, em geral, o conselho é seguido. Em questão de disciplina, os 
pais, que são os responsáveis diretos dos filhos, podem ser adveqi-
dos pelos mais velhos. · 

l 1.4 

Os feiticeiros (entitsi ou arabani), dos quais havia vários na 
maloca, eram as pessoas incomparavelmente mais influentes em toda 
a comunidade. Somente eles eram capazes de esconjurar aquele 
sem-número de espíritos, de curar as moléstias e de fazer adoecer os 
inimigos. Conheciam a preparação dos venenos, que administravam 
secretamente à sua vítima. Em qualquer doença, mesmo sendo febres 
intermitentes, dizia-se invariavelmente: foi este ou aquele feiticeiro 
que espalhou o veneno. Quem pretendia tornar-se feiticeiro ini~ 
ciava o aprendizado ainda adolescente. O pajé fazia o candidato 
engolir uma ou várias pedrinhas, que ele fazia reaparecer, por meio 
de vômitos violentos, provocados com tabaco. Tratava-se de grãos 
de quartzo, importados de alguma região longínqua, os mesmos que, 
nos processos de cura, aparentemente se extraíam, por sucção, do 
corpo do paciente. Em seguida .• o jovem era enviado ao mato, onde 
tinha de observar rigorosa dieta pelo prazo de três meses. A sua 
alimentação principal consistia em determinadas folhas. Uma pes
soa que o acompanhava tinha de vigiá-lo, para que não cometesse 
erros de dieta. Prolongava-se a dieta até o ponto em que lhe apa
recia a visão da "onça grande", que, em virtude da fantasia exci
tada· por tão longo jejum, não tardava a manifestar-se. Ou o can
didato era por ela devorado, ou então ela o iniciava nos altos mis
térios da pajelança e ele então voltava à aldeia como feiticeiro 
consumado. 

Hoje, nenhum candidato jovem está disposto a apresentar-se 
para ser feiticeiro, pois não quer viver na floresta durante três 
meses, encontrar a onça, viver longe da mulher~ até que receba 
todos os ensinamentos dos mistérios da vida e da morte. Entre
tanto) ainda dominam os velhos pajés, aos quais é atribuído o 
máximo de qualidades e faculdades. Eles, às vezes, transformam-se 
em onça, ou aparecem em forma da grande cobra, para .engolir os 
inimigos. Como antigamente, curam as doenças por sucção, locali· 
zando as pedras no lugar afetado e chupando-as uma depois da 
outra, enchendo às vezes a palma da mão. Mas antes de qualquer 
cura, devem tomar rapé. 

São capazes de ultrapassar os limites de tempo e espaço. po
dendo viajar em poucos minutos para lugares distantes. Fazem com 
que apareçam peixes nos igarapés e queixadas na mata. 

Contam os Apurinã que uma vez trouxeram um bando de 
queixadas até perto de Lábrea. No entanto, os brancos mataram-nas 
quase todas. Então os pajés mandaram-nas de volta, prometendo ~ 
aos índios que enviariam muita queixada para Caitetu (o lugar da 
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atual maloca), se conseguissem a demarcação daquela área, e assim 
nunca mais teriam falta de peixe e caça. 

Entre muitas outras façanhas, sabem atrair estrelas, colocan
do-as na mão e devolvendo-as ao firmamento. No entanto, concen
tram poderes perigosos: podem matar pessoas com as pedras ara
bani, que são lançadas contra o inimigo, mesmo não estando perto. 
Dizem que contra esse feitiço raramente há chance de se escapar. 
Acreditam que somente os pajés têm um corpo limpo pelo arabani, 
e essa qualidade faz com que possam extrair do corpo impuro das 
pessoas coisas como pedaços de pau ou J çle barro e outras imun
dícies. 

Segundo a tradição, o pajé não morre, mas se transforma: o 
·corpo, sim, apodrece, mas ele continua vivo. Certa vez, um pajé 
moribundo fora encantado por um bando de queixadas, e agora, 
atingido por um espinho de porco, estava enfrentando sua última 
hora. De longe, escutavam-se os gritos e o tropel do bando de quei
xadas . Quando chegaram perto, o pajé já estava morto. Então, en
terraram-no dois dias depois. No entanto, toda manhã, o túmulo 
estava remexido, e os índios precisavam sempre ajeitar a terra. 
Somente depois de muito tempo acalmou-se a situação. A partir de 
então, os índios avistavam-no às vezes no meio de queixadas, e na 
região nunca mais faltara caça. Mãos invisíveis começaram a cuidar 
da sepultura, e suas coisas na casa sempre estavam limpas e ajei
tadas. 

O tratamento do doente é, ainda hoje, semelhante ao observado 
por Ehrenreich: · o médico-feiticeiro começa. por chupar a parte do. 
corpo que parece ser o local do sofrimento. Faz o trabalho com 
grande intensidade, produzindo fortes estalos, que se ouvem ao longe, 
e aos poucos aparecem no paciente grandes manchas azuladas. Com 
ruidosos arrotos, faz surgir da boca uma pedrinha, soprando·a e 
lambendo·a repetidas vezes; esfrega-a em diversas partes de seu 
corpo, fazendo-a finalmente desaparecer. Antes de recomeçar a sue· 
ção, faz movimentos rápidos com as mãos e os pés para a direita 
e para a esquerda. Depois disso, põe-se a tratar de outras partes 
do corpo, retirando nov~s pedrinhas. Se não çonsegue extrair a 
pedra, ' · porque se trata de feitiço de um paj~ inimigo. E se um 
outro consegue curar o doente, ·ilão raro se torna suspeito de ter 
causado aquele mal. 

· Muitas vezes o pajé " extrai" as vísceras do paciente, pelo 
processo de sucção, a fim 'de substituí-las por órgãos de algum ani
mal. O doente, previamente narcotizado por meio de r.apé, acorda. 
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com firme convicção de ter recebido o estômago ou o fígado de 
um porco ou de outro animal qualquer. 

Quando _no firmamento aparece um meteoro, o feiticeiro se 
põe a tomar rapé até ficar narcotizado, e, ao acordar, declara ter 
subido ao céu para apagar o fogo, que de outra forma teria des
truído o mundo inteiro. 

Ehrenreich confirma que o pajé possui a f acuidade zoomorfa 
de se transformar em algum animal, porém invisível aos indivíduos 
comuns. Somente outro feiticeiro é capaz de vê-lo naquele outro 
estado. 

O mesmo etnólogo observou o costume de se matar os enf er
mos: os pacientes desenganados cÕnfiavam-se à guarda da ynhysy, 
a grande cobra d'água, que aliás desempenha grande papel na mi
tologia dos índios Apurinã. O seu lugar predileto diziam ser o das 
grandes pedrarias no rio, abaixo de Hyutanahã, onde, às ·vezes, pu
xava alguma canoa para o fundo das águas. 

Ynhysy produzia chuvas, trovões e raios, não porque estivesse 
furiosa, mas simplesmente porque se punha a andar pelo mundo. 
Depois de chuvas demasiadamente longas, ela se apresentava, de 
repente, como arco-íris, para trazer tempo bom. Havendo doentes 
em estado desesperador, que podiam ser salvos somente pela cobra, 
um dos pajés se dirigia ao rio, a fim de chamar o espírito da água. 
Depois de se retirarem todas as pessoas que vinham em companhia 
do pajé, aparecia o espírito, . indagando primeiro sobre as dádivas 
trazidas. Se fossem satisfatórias, este se declarava disposto a aceitar 
o enfermo. Narcotizava·se então o paciente, que era lançado no 
fu ndo do rio, onde caía com estrondo surdo, acordando em seguida. 
O espírito da água recebia-o em sua casa e fazia-o sarar. Depois 
de recuperarem a saúde, os indivíduos ficavam para sempre com 
a grande cobra, vivendo alegres e felizes, e sem vontade de vol
tarem à superfície da terra . 

Também as pessoas que se afogavam casualmente eram aceitas 
ali, . o que todavia não se dava com os que já tivessem morrido 
sobre a terra. 

Assim explicam a morte : uma noite, um pajé sonhava que 
estava matando uma tartaruga enorme. Ao cortar o pescoço, este 
voltou a ficar unido. Então, cortou as pernas, mas elas também 
voltaram ao seu lugar, e, assim, também aconteceu com as mãos. 
De manhã, o filho chamou-o para irem à festa, mas o homem dizia 
que não podia andar. Então, o filho viu que o corpo estava morto. 
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Ehrenreich informa também sobre a antiga festa dos kamutsi, 
que eram seres fantásticos, cobertos de penas ou de pêlo fino, con
siderados nefastos a todos os não-iniciados, principalmente às mu· 
Iheres. O lugar habitado pelos kamutsi era uma lagoa conhecida 
somente por certos p~jés. Quando se decidia realizar a festa , um 
deles se dirigia a esta lagoa para buscar as trombetas mágicas de 
casca de jutaí, enroladas em forma de espiral e providas de um 
pino, que servia de palheta. Nelas se encontravam os espíritos 
kamutsi. Entrementes, os homens se reuniam a alguma distância da 
aldeia, no seio da floresta, onde recebiam as trombetas, que eram 
em número de 15 ou 20, e de comprimento variável, de acordo 
com o som de cada uma. Caminhavam, então, várias vezes numa 
e noutra direção, tocando diferentes melodias. Enquanto isso, cada 
tocador encostava o cotovelo direito sobre o ombro do homem da 
frente. As trombetas eram dirigidas sempre para a esquerda e para 
baixo, e no momento de cada sopro todo o bando dobrava o joelho. 
Dois dos tocadores indicavam o tom, executando gesticulações muito 
animadas, produzindo, de quando em quando, um som rápido com 
a trombeta, e dançando algumas vezes diante e atrás da linha de 
frente. Dava-se-lhes o nome de porcos-do-mato, porque os seus 
movimentos lembravam os desses animais quando corriam, em uma 
e outra direção, ao lado de suas crias. 

Enquanto se realizava essa parte do ritual, aprontavam-se na 
aldeia comidas e bebidas, vinho de abacaba e caiçuma. Quando se 
aproximavam os homens, as mulheres fugiam todas, com a maior 
pressa possível, para o interior das cabanas, onde se apagavam 
todos os fogos. Os homens caminhavam ao redor da casa, soprando 
os instrumentos a plenos pulmões e dobrándo o tronco constante
mente, ao compasso da música. 

De sua parte, as mulheres, no interior da cabana , travavam os 
braços e formavam uma longa fila, cantando algumas estrofes, em 
que exprimiam seu medo diante do fabuloso animal que ficava 
uivando do lado de fora. Finalmente, ofereciam-lhes comidas, que 
entregavam sem dar o rosto, e que os homens naturalmente consu
miam. Depois disso, escondiam-se as flautas, as mulheres abando
navam as cabanas para servir aos hóspedes, e em ~eguida iniciava-se 
o festim, que era interrompido, de vez em quando, por outras dan--ças e cançoes. 

No dia seguinte, ao cair da tarde , repetia-se a mesma cerimônia. 
Se uma das mulheres chegava a ver uma trombeta, o kamutsi saía 
do interior desta, entrando na barriga da mµlher e fazendo-a estourar. 
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A. qança do tucano (xingané) ainda é executada por várias 
comunidades. O dançador coloca uma das mãos sobre o ombro 
do . companheiro da frente e com a outra segura um ramo, que 
antigamente era a flauta. As mulheres formam outra fila do lado 
oposto. Os homens avançam até perto da fila das mulheres cabis
baixos, e de vez em quando dobrando o joelho. Retoma~do ao 
seu lugar, avançam as mulheres, cantando músicas semimonótonas. 

Para evitar o sono, fazem uma mistura de droga de nibukiri: 
mastigam a folha de katsubari, que misturam com um pouco de 
cinza _de cacau (mecuri) e uma certa quantidade de um cipó (pishi
matari). 

Antigamente, realizavam danças de animais. Nestas, entretanto, 
não usavam máscaras. Na dança da cegonha, os dançadores da 
frente levavam na mão figuras de cegonha talhadas em madeira e 
todos imitavam o passo da ave. 

Ehrenreich relata também o mito tribal de um incêndio. No 
sol havia uma grande caldeira com água fervente. Em tomo dela 
havia uma infinidade de cegonhas, muito atarefadas. Parte delas 
voava pelo mundo, recolhendo todas as coisas que estavam aí a 
decompor-se, a fim de lançá-las na caldeira. Deixavam somente a 
dura e indestrutível madeira parukuba. As cegonhas cercavam a 
caldeira à espera dos bocados que, surgindo à tona, enquanto cozi
nhavam, eram logo devorados. O chefe das cegonhas, e ao mesmo 
tempo o criador de tódas as aves, era Mayuruberu. Este jogou uma 
pedra redonda na panela, quando a água estava prestes a acabar-se. 
A caldeira entornou e o líquido quente correu para a terra, quei
mando tudo, o mato e também a água. Salvaram-se apenas os 
homens, e dos vegetais somente o marimari. 

O ancestral dos Apurinã é o bicho preguiça. Em outro mito 
contam que certa vez subiu no pé de marimari para apanhar frutos, 
pois os homens não tinham mais nada para comer. Na terra reinava 
~ escuridão, º. sol e ·a lua estavam escondidos. O bicho preguiça 
tirou frutos e Jogou sementes para baixo. A .primeira caiu em terra 
dura, a segunda já caiu na água, a terceira em água funda, e assim 
por d~ante. Quando a primeira caiu, o sol já tomou a aparecer, mas 
era ainda bem pequeno, mal chegando a uma polegada de diâmetro. 
Quando caiu a segunda, já era maior. Na terceira, já media um 
palmo, e assim foi aumentando até que afinal alcançou a dimensão 
atual. Em seguida, o bicho preguiça pediu a Mayuruberu que lhe 
desse sementes de frutos úteis. Este, de fato, apareceu com um 
cesto cheio de plantas, e os Apurinã começaram a cultivar os cam
pos. Quem não quisesse ttabalhar · era devorado por Mayuruberu. 
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Todo dia este recebia um homem para comer. Assim, o mundo, 
aos poucos, foi se tomando como é agora. A caldeira ainda se 
encontra no sol, mas está vazia. 

Por causa deste mito, suspeita-se de que o registro do mesmo 
só possa ter sido feito em regiões assoladas por incêndios de sava
nas, e nunca em regiões inteiramente cobertas de floresta virgem, 
densa e úmida, onde anualmente se repetem enormes inundações, 
como no Purus. Este fato leva a conclusões de que os Apurinã 
receberam ou trouxeram o seu mito de regiões distantes, situadas em 
zonas de campos, ou do sudeste da Guiana ou das savanas da 
Bolívia oriental. 

O mito do herói Tsorá é o seguinte: Jakonero, uma jovem e 
formosa índia apurinã, engravida. Seus pais, então, pintam-na de 
preto, e no outro dia também o sol aparece pintado de preto. Jako
nero confessa que o sol a engravidara por meio do mixigangá (um 
osso da perna de uma ave usado para aspirar o rapé). Um dia, 
perdida na mata, encontra uma taba inimiga e as mulheres a escon
dem. Mas os homens descobrem seu paradeiro e a matam, tirando 
de seu ventre a bolsa fetal, que é jogada para dentro da mata. A 
bolsa é depois achada, contendo cinco pequenas criaturas, que os 
índios criam. Seus nomes são: Tsorá, Orotá, lchirabotã, Yurikiã e 
Ikipã. Quando adultos, os filhos vingam a morte de sua mãe vir
gem, mas na luta sobrevive apenas Tsorá que, ao fugir, encontra 
sua tribo de origem. Lá, ele é proclamado chefe e leva seus guer
reiros a muitas vitórias. Na morte, seu corpo é arrebatado para 
as nuvens e, desde então, é considerado herói dos Apurinã. 

2 . OS JAMAMADI 

Rivet e Tastevin dizem que os Jamamadi viviam nas florestas 
situàdas entre o Puros e o Juruá, num território limitado pelo Ma
moriazinho, Pauini e pela margem direita do Chiruã. Suspeitam 
que, junto com os Kulina, formassem a mesma tribo com nomes 
diferentes, pois do ponto de vista lingüístico eram extremamente 
aparentados. Podemos juntar ainda os Jamamari ou Anmari. 

Serafim da Silva Salgado, em 1852, encontrou os índios Jama
madi no igarapé Macauiany, em número de 400 pessoas, e na foz 
do Enacá avistou um acampamento com mais de 100. 

C~elnau, ainda em 1843, referiu-se aos índios "Jamaris ... 
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João Wilkens de Mattos, em 1854, citou os índios Jamamadi, 
mencionando-os também no relatório da extinção da missão de São 
Luís Gonzaga, em 1855. 

Manoel Urbano da Encarnação, em 1861, encontrou duas ma
locas dos J amamadi. 

W. Chandless referiu-se ao seu habitat no rio Sepatini até o 
rio Hyuacu, estendendo-se a tribo cerca de 300 milhas ao longo 
do Purus, do lado esquerdo, sendo exclusivamente da terra, vivendo 
nos igarapés e não usando canoas. 

Segundo Labre, eles viviam em ·terras altas, nas mesmas con
dições que os índios Catauixi: eram agricultores, não faziam comér
cio, sendo medrosos por índole, e fugindo do contato com os civi
lizados. 

Segundo Steere, os J amamadi eram uma pequena tribo da flo
resta, sitúada ap~oximadamente na vizinhança do Mamoriazinho. 
Sua língua era aparentada com a dos Paumari. Seu nome parece 
provir <lo paumari, significando "homem selvagem" (jiwã-mãgi). 
Segundo ele, os primeiros contatos com os brancos aconteceram por 
volta de 1873. 

Hoje, os índios Jamamadi localizam-se nos igarapés Apituã, 
Curiá e Banauá, que são afluentes do rio Piranhas; no Mamoriá, 
na Boca do Acre, nos igarapés Capana, Sant' Ana e Teruini, afluentes 
do rio Purus. Os Jamamadi, na área do Piranhas, subdividem-se em 
três grupos: os Kanamadi, vivendo nas colocações · São Francisco, 
Niterói, Palmeira, Canadá e Baná; os Jarauara, que moram ao longo 
do igarapé Apituã, em seis colocações, sendo que passam o inverno 
em terra firme (Ave Maria, Maracujá, Boa Vista, Paxiúba Velha, 
Nazaré e Possão), e o verão na região da seringa (São Francisco, 
Apituã, Sant'Ana, Demeter, Casa Nova e Água ];3ranca). O terceiro 
subgrupo está situado entre os igarapés Banauá e Urucuri. :e cha
mado Massaranduba e se autodenomina Banauá-Yafi. 

O total dos índios J amamadi é de aproximadamente 500 pes· 
soas. Ehrenreich visitou estes . índios em 1888 e nos informa de 
maneira detalhada sobre eles. São de constituição esbelta e graciosa. 
O rosto, em geral, tem boa configuração, ucom traços às vezes euro
peus". Apenas as maçãs do rosto são um pouco salientes, a fronte 
relativamente baixa e a boca larga, orlada de lábios finos. A cor 
da pele é mais clara. Eiµbora em escala menor, sofrem também· 
de moléstias de pele. O cabelo é fino, entre castanho e preto, de 
textura corredia, raramente ondulada. Acima da testa cortam-no 
direito e atrás deixam-no cair comprido sobre as costas. 
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Hoje, roupa bonita significa status, sendo que a adquirem 
em troca de seus produtos. Os antigos adereços usados nas par
tes sexuais pelos homens eram iguais aos que se observavam na 
maioria das tribos do Purus: o membro era puxado para cima 
com auxílio de um suspensório (kanahafá), preso ao cordel da 
cintura. O suspensório consistia de um pauzinho de 6 a 7cm 
de comprimento, envolto com fios de algodão, o - qual tinha na 
face posterior um laço que segurava · o prepúcio, enquanto na 
frente caía, à maneira de franjas, um feixe de cordéis reunidos em 
forma de chumaço. As mulheres usavam simples tangas de fran
jas curtas {kanatafá) . Freqüentemente os homens usavam cordéis 
trançados de algodão, dispostos em forma de cruz sobre o peito e 
as ci>stas. 

Eni' 1901, Steere encontrou duas malocas pequenas, uma no 
Mamoriazinho superior e outra perto de sua foz, não tendo conhe
cido outros grupos· dos J amamadi no interior. A aldeia visitada ' . 
tinha sido recentemente destruída, quase que por completo, pela 
peste, de modo que apenas pôde fazer uma leve idéia de sua con
dição nom1al. Tinham dois chefes,, mas estes pareciam exercer 
pouca autoridade sobre o grupo. Os índios 'andavam nus, com 
exceção da tanga. Homens e mulhetes perfuravam os lóbulos das 
orelhas e o septo nasal. Os homens usavam pequenas rolhas de 
taquara ou de resina nas orelhas. As mulheres usavam, como orna-

. tnento da orelha, pequ·enos discos d~ madrepérola presos a peque
nos cordões que atravessavam as 9relhas, e eram amarrados atrás 
da cabeça, ficando o disco visível na frente do lóbulo. Ambos os 
sexos usavam no nariz pequenos pedaços ocos de madeira. O chefe 

· mais jovem usava uma grande pena vermelha de arara que sobres
saía num dos dois lados do rosto. 

Os homens usavam geralmente uma cinta estreita de cordas, 
com um . pingente de penas ou patas de anta ao lado. As mulheres 
usavam colares de dentes de macaco, conchas brilhantes e brace
letes de entrecasca e de contas brancas. Nos dias de festa, os homens 
usavam coroas com forma de uma aba .. de chapéus. Estas tinham 
cerca de 6cm de largura e eram feitas de fibras de folhas · de 
palmeira com urdidura de envira. Na parte externa estava presa 
uma franja de penas pretas e vermelhas de tucano. Era usada como 

· um ·chapéu sem copa, realçando o topo da cabeça por entre a coroa. 
Os chefes se distinguiam dos outros por usarem uma coroa feita de 
vários· pingentes de penas de tucano pretas e vermelhas, presas por 
pequenos cordões a uma estreita tira ao redor da cabeça. 
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Aindá hoje as .. moças apreciam cocares, feitos de penas de arara 
e tucano, colados com breu e amarrados na cabeça. No pescoço 
usam vários tipos de colares de sementes ou dentes de macaco, e 
na perna um bracelete (kalikici), feito de conchinhas do rio, que 
são ligadas por um fio de algodão. 

Segundo Steere, a residência permanente dos índios era uma 
grande casa comunal de forma cônica, provida de celas ou quartos 
para todas as famílias da aldeia. Estas eram colocadas em círculo 
dentro da parede interna do edifício, deixando o centro limpo para 
danças e assembléias. A construção visitada tinha cerca 'qe 39m 
de diâmetro e 1,75m de altura. A estrutura consistia em cem 
pequenas estacas de 1,20m de altura e com lm de distância umas 
das outras. Próximo à · extremidade superior dessas estacas, estava 
amarrado certo número de· traves, f armando um forte círculo ligado 
a cada estaca por theio de envira. Dentro deste círculo externo de 
estacas, a uma distância de cerca de 3,60m, havia um segundo 
círculo de postes mais fortes, de 4,20m de altura, e distantes uns 
dos outros cerca de 4m.. Nas extremidades desses postes havia 
chanfraduras e, nestas, outras traves que, amarradas ponta a ponta, 
formavam um segundo círculo. As traves compridas. e delgadas· 
estavam atadas pela extremidade mais grossa ao círculo externo, a 
cada soem de distância, e apoiavam-se no círculo interno, na 
direção da cumeeira do edifício. Algumas dás mais compridas atin
giam a cumeeira, onde estavam amarradas. ,. Sobre esta estrutura, 
estavfl presa uma .cobertura de colmo. Era <tônstituída, por feixes de 
60cin: de espessura, 3m de comprimento, fotmada de folhas da pal
meira' ~aranaí, cortadas longitudinalmente e trançadas sobre um pe
daço estreito de madeira. A primeira camada de colmo estava colo
cada na extremidade das ripas, bem como sobre os postes m~s baixos 
e cuidadosamente ligada a cada ·tipa, sendo os feixes amarrados, 
extremidade contra extremidade, de modo. a darem volta à constru
ção. Um'à outra camada estava disposta sobre esta, ·cobrindo-a cerca 
de 30cm, e assim por diante até a cumeeira. Não havia portas 
nem janelas. O espaço entre as estacas do círculo exterior e abaixo 

-da camada mais baixa do colmo dava entrada à luz e ao ar. O 
espaçc:> entre os · círculos de postes internos e ext~rnos era dividido . 
em quartos, pela colocação de uma trave a 1,50m de altura, que 
ia de cada poste interno até a extremidade da estaca externa cor~ 
respondente. 

.Isto f armava ~5 celas ou quartos, de cerca de 3 ,50nf.. As 
traves serviam para suportar as redes dos ocupantes. Todo o edi
fício tinha ·sido cuidadosamente construído;, mesmo as enviras aí 
usadas tinham sido ·descascadas e ra5padas. 
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Os Jamamadi tinham abandonado este grande edifício por causa 
da peste. Construíram vários ranchos de 4nf, cobertos de colmo. 
Estes eram inteiramente abertos dos lados e possuíam estrados feitos 
de pedaços de palmeira, a meio metro do chão, servindo de assoalho. 
Assemelhavam-se muito às habitações mais pobres dos Tapuia e pró
vavelmente tinham sido feitas à sua imitação. 

Ehrenreich observou outro tipo de casa dos índios Jamamadi: 
a base da casa era elíptica, quase oval, medindo 12m no diâmetro 
maior e 6rr1 no menor. A entrada encontrava-se num dos lados 
estreitos. Três postes medianos, de uns 7 ,50m de altura, carrega
vam a cumeeira. Um quarto poste, com três quartos da altura . dos 
outros, completava a série e servia para sustentar a parte arqueada, 
do lado estreito fechado. Uma vara · horizontal ligava os quatro 
postes. As séries de varas das paredes laterais curvav~m-se sobre 
uma série de traves horizontais, colocadas a uns três metros acima 
do solo, sobre esteios fortes, ligeiramente inclinados.· Três desses 
esteios ficavam err1 cada um dos lados compridos, e um único no 
lado estreito. No lado da entrada, as varas verticais convergiam para 
a cumeeira sem se apoiarem num suporte mediano. As traves hori· 
zontais, que cercavam a construção, eram ligadas a dois postes me· 
dianos por meio de uma armação de sarrafos; dessa maneira, obti
nhá-se uma espécie de sótão para guardar .Provisão, ao qual se subia 
por meio de uma escada. Toda a construção era coberta de folhas 
de palmeira. 

Hoje, a casa dos índios não se distingue da moradia dos serin
gueiros. ~ construída sobre estacas, assoalhada de ripas de paxiúba 
e coberta de palha de caranaí. Os rapazes solteiros têni sua própria 
casa. Cada família tem seu mosquiteiro, onde também · ficam as 
crianças. As moças usam um mosquiteiro comunitário, ao passo 
que os rapazes têm cada um o seu. 

. . 

Ao contrário de Chandless, afirma Steere que os Jamamadi 
usavam canoas de casca, feitas de uma única peça tirada de uma 
árvore, que dizem ser o jtitaí. As canoas tinham cerca de 4,80m 
de comprimento e 90cm de largura, tendo o fundo chato e . as 
extremidades curvadas e amarradas, formando assim proas ocas. 
Eram amarradas de modo a assumirem a forma desejada, e depois 
postas de borco ao fogo até secarem e endurecerem. Parece que 
eram usadas mais como meio de transporte, rio acima e abaixo, 
do que como canoas de pesca. Os remos eram longos e pontudos. 

Raramente fabrica-se ainda a canoa da casca de jutaí, pois 
· usa-se a canoa éavada, de uma só peça de madeira. 
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Embora os índios se encontrem num processo de rápida acul
turação, ainda estão em U;SO os velhos objetos de caça, como arco, 
flecha e zarabatana, do mesmo feitio descrito por Ehrenreich no 
século passado: o arco mede até 21' de comprimento e é feito de 
pau da palmeira. A parte do meicr é mais larga que as extremida
des. A face interna é plana, a externa, convexa. 

A flecha tem o comprimento de 1,70m, composta da haste 
- uma taquará de 1,50cm de grossura - e ·da ponta, feita de 
madeir:á de paxiúba, que representa mais de um terço da flecha. 
Somente na extremidade inferior estão enfiadas umas pluminhas 
ornamentais. A ponta da flecha, medindo entre 15 e 18cm de com .. 
primento, é, às vezes, afilada em forma triangular, por meio de 
dentes de cu tia ou paca, provida de entalhes pouco . fundos, e toda 
sua extensão é revestida de espessa camada de veneno, chamado iá. 

Para caçar bichos de pequeno porte, usam a zarabatana. Seu 
fabrico antigo em nada difere do atual: uma vara grossa é rachada 
em sentido longitudinal e cavada por dentro. Depois as duas me
tades são amarradas com cera e · resina. A boquilha é de 4cm de 
diâmetro, e a ponta de mais ou menos 2cm, sendo que se afina, 
da boca até a ponta. · Perto da boquilha existe uma mira, fo·nnada 
por um pedaço de cera, junto com um ossinho ou uma lasca de 
concha. 

As flechinhas são feitas de lascas finas de pupunheira, de uns 
40cm, com as pontinhas agudas e envenenadas. Para evitar o esca
pamento do ar, as se tinhas são envolvidas na extremidade inferior 
com um tufo de algodão de paina, e, na hora do tiro, são ajeitadas 
de forma correta por meio da saliva e da língua. As flechinhas são 
transportadas numa capa de folhas de caranaí, e a pina, num ces
tinho artisticamente trançado. O sucesso do tiro depende do modo 
como se coloca a boquilha contra os lábios. Antes do tiro, deve-se 
puxar a seta com os dentes e depois empurrá-la com um jeito espe-
cial da língua. o tiro pode alcançar até som de distância. . 

Antigamente usavam uma lança '(uaijá) para golpe e arremesso 
a pequena distância, utilizada também na caçada de anta e ~ onça. 
Era inteiramente de madeira pesada com 1,5 a 2m de compnmento 
e 4cm de espessura. Hoje a caça quase sempre é abatida com 
armas de fogo. O caçador entrega a caça, que em seguida é tra
tada pelos homens que ficaram em casa. A distribuição e prepa· 
ração da carne são tarefas femininas, mas convém aos homens 
buscar água e rachar a lenha. Quando há fartura de carne, então 
uma parte é salgada e trocada com os brancos. 
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Na pesca, os índios usam flecha, arpão e tingui (coná). O tin
gui é a raiz de um cipó tóxico que se bate até amolecer; posto na 
água, logo faz efeito sobre os peixes, deixando-os tontos. A colo
cação do tingui é feita normalmente no verão, quando as águas 
estão baixas, sobretudo por ocasião de reuniões ou festas. 

Antes do emprego de · linhas e anzóis, usavam-se fisgas e arma
dilhas idênticas às dos índios Apurinã, descritas no capítulo anterior. 
As fisgas eram feitas de uma haste de cerca de um metro e meio, 
em que estavam inseridas duas pontas de pau, com meio metro de 
comprimento, e providas de ponteiras de osso. No terço inferior, 
as pontas eram amarradas com barbante, que as ligavam à haste 
de taquara. 

Os artigos principais· de alimentação provêm da agricultura, 
pesca, caça e coleta. Os índios são bons agricultores. Plantam ma· 
caxeira, mandioca, milho, batata-doce, cará, cana-de-açúcar e outros 
vegetais. Os artigos de coleta são frutos silvestres e mel de abelha. 
Para essa atividade não levam cestos, mas fabricam pequenos pana
cos (siri), no lugar da colheita, utilizando folhas verdes de coqueiros. 

O método de cultivo· é o seguinte: cortam árvores, e no fim 
da estação seca põem fogo nas folhas e na vegetação rasteira, lim
pando assim a super(ície do solo, onde plantam entre troncos e 
tocos. Assim, conseguem de duas a quatro colheitas. Em seguida, 
a floresta recobre novamente a terra. 

Antigamente faziam suas derrubadas praticando incisões com 
o machado de pedra, ao redor das árvores, onde se amontoava lenha. 
que era depois incendiada. 

Uma comida apreciada e rápida no preparo é o pão de farinha 
(djauá), que é feito da massa de mandioca; essa é guardada em 
cestos ferrados com folhas de bananeira e depois cozida em panela 
de barro. 

Antigamente a farinha era feita sobretudo da macaxeira, que 
era cozida e depois preparada em forma de beiju. Hoje fabricam 
também farinha d'água: a mandioca permanece durante três dias 
na água, até pubar;· depois, a massa é colocada no tipiti, um longo 
tubo de taquara trançado, espremida, e em seguida passada na pe
neira e torrada. 

Os artigos de cerâmica são fabricados com argila, sem nenhu
ma ornamentação ou pintura. O processo de produção é o mesmo 
dos Apurinã. 
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A principal ocupação de tecelagem é o fabrico de redes. Estas 
são feitas da casca da castanheira nova. A. casca é batida, lavada 
e, em seguida, secada; depois, tiram os fiapos, que são · enrolados 
qom a mão apoiando-se na coxa da perna, até formarem o fio que 
vai sendo enrolado num novelo de forma cilíndrica. 

Na fiação do algodão, usam um fuso feito de madeira e encai
xado numa rodela de casca de jabuti: o algodão é descaroçado 
e afofado, formando assim uma tira, cuja ponta é presa no fuso, 
que se segura no dedo grande do pé. Com as duas mãos afina-se 
um pedaço da tira. Em seguida o fuso é retirado do dedo e o fio 
enrolado, girando-se o fuso na coxa; feito o fio, este é recolhido 
no próprio fuso. 

Para tecer a rede, são colocados dois paus à distância do tama
nho desejado, e, dando voltas ao redor deles, forma-se a armação 
da rede: esses fios horizontais são entrelaçados por fios verticais, 
que depois constituem a consistência do fundo; em seguida, amar
ram-se as extremidades para os punhos. 

• 

Segundo Ehrenreich as redes eram de fibra· de palmeira (yefu), 
mas somente os cordéis compridos eram feitos deste material, en
quanto o trançado era feito com simples tiras de envira torcidas, 
a intervalos de 10 a 12cm. Os fusos tinham tortuais de osso e 
estavam isentos de qualquer adorno; de dentro destes, destacavam-se, 
à maneira de borlas, os cordéis iniciais e terminais. 

O tipiti é um trançado de lascas de taquara, de l ,50m de 
comprimento, · Sem ele diâmetro, tendo na extremidade superior 
uma boca de 1 Ocm de largura. As duas extremidades são providas 
de um aro. Todo o trançado é flexível, de maneira que pode ser 
esticado ou encolhido, tomando-se, portanto, mais fino ou mais 
grosso. · A massa é metida pela boca, e depois espremida, enquanto 
se estica e torce o tipiti amarrado no aro superior. No aro inferior 
é colocado um pau, para poder espremer com mais força. 

Ehrenreich explica que o tipiti consistia num trançado de fibras 
liberianas, côncavo, de 1,5m de comprimento por Sem de largura, 
cujas extremidades terminavam em atilhos estreitos. Para espremer 
a massa, esta era colocada na superfície interior côncava, enquanto 
se torcia o trançado em espiral. 

Como instrumento musical, usam um tipo de cavaquinho, feito 
de um pedaço de madeira comprida e uma corda de algodão esti
cada. Para dar ressonância, a corda é presa entre os lábio~ e os 
sons são provocados pelo toque na corda. Em alguns lugares, po-
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de-se observar o emprego do toca-discos. O curioso é que, por falta 
de pilhas, às vezes usam os discos para alvo de flechas, fazendo-os 
rolarem no chão e mirando neles. 

o uso do rapé (chiná) ainda é muito apreciado: é feito de 
folhas verdes de tabaco, que · são tostadas, secadas e socadas dentro 
de um ouriço de castanha-do-pará. Ao pó é a:~escenta.d~ uma 
porção de cinza da casca de cacau. Toda a fa121t11a par~1~1pa do 
ritual do chiná: o dono da casa coloca uma porçao de china numa 
folha verde, que ele segura na palma da mão e que passa de um 
para o outro, sendo usado um oss~ ·da perna de gavião pa~~ a 
inalação. O orifício do osso é alisado com cera, para facilitar 
adaptá-lo à narina; depois, limpam o interior do osso com uma 
pena. 

Também Ehrenreich observou o uso do rapé: as folhas verdes 
de fumo são tostadas sobre o · fundo de uma vasilha de argila, em
borcada sobre brasas. São, então, estendidas em varas sobre o 
fogo, até ficarem perfeitamente secas. O almofariz é !eito do ouriço 
da castanha-do-pará, e a mão do pilão é de madeira p~sada. ? 
almofariz é parcialmente cheio de brasas acesas, onde sao sacudi
das de modo a aquecê-lo sem queimar. Então, as folhas são socadas 
e moídas até tornarem-se um pó muito fino de cor esverdeada. A 
casca vermelha da raiz de certó arbusto é raspada, para limpá-la 
da terra e da parte seca, sendo então queimada, e as cinz~s s~o 
cuidadosamente reunidas e misturadas ao rapé, em partes iguais. 
Para tomar rapé, cada um possui um osso oco de uma perna de 
ave, com cerca de 15cm de comprimento e 6mm de espessura. 
Uma das extremidades é arredondada com cera de abelha para se 
adaptar à narina. O rapé é levado em caixas fe~tas ~e conchas 
do rio, mas vários jovens já tinham obtido dos ser1ngue1ros cápsu
las de armas de fogo para isto. Usar rapé é importante entre eles, 
sendo que para seu dese1~penho adequado são necessárias duas pes
soas. Uma delas põe cerca de m.eia ou um quarto de colher de 
rapé na palma da mão e apresenta-a ao seu vizinho que, colocando , 
o lado arredondado do osso na sua narina e curvando-se, passa a 
outra extremidade pela beirada do rapé, aspirando-o profundamente . 
e mudando depois de narina. Depois de ter acabado, passa uma 
longa pena através do osso, de modo a nada desperdiçar, e oferece, 
então, a palma da mão e o rapé ao amigo, que executa os mesmos 
atos. Os que estão próximos observam a cerimônia com interesse, 
fazendo observações à medida que se desenrola. Aquele que estende 
a mão permanece perfeitamente imóvel, enquanto o outro toma rapé. 
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Os J amamadi usam um veneno, que é produzido da casca do 
çipó ( iá), sendo que a casca é misturada com água e aquecida~ até 
formar uma espuma, na qual se mergulham as pontinhas das flechas 
da zarabatana, que depois devem secar ao fogo. Usavam também 
um antídoto, composto principalmente de sal, com o qual curavam 
os animais levemente feridos, e que desejavam amansar. 

Cada grupo familiar ou aldeia entra em comum acordo sobre 
a área de caça, onde são feitos vários varadouros, e onde colhem 
os frutos silvestres, buscam os materiais de construção e produzem 
seus alimentos. 

Segundo o citado antropólogo, antigamente o domínio de caça 
deste grupo era delimitado por marcos divisórios determinados, 
usando tufos de pêlos de animais entalados em paus rachados, que 
se levantavam de distância em distância, à beira do caminho que 
conduzia da aldeia ao mato. 

As crianças brincam com macaquinhos de envira ou bonecos 
de pau (auakoté), fazendo vestidinhos e montando casas para eles. 
Os meninos correm atrás de formigas e grilos, tentando atingi-lof: 
com pequenos arcos e flechas, ou empregam um disco de envira 
que, rolando no chão, representa um alvo de competição. Para estas 
brincadeiras, arcos e flechas são feitos de qualquer material comum, 
servindo apenas para treinar-se em agilidade. 

At~ a puberdade as crianças permanecem em casa, e daí em 
diante os meninos mudam para a casa dos rapaz~s. Antes, existia 
um rituàl de iniciação, onde eram introduzidos nos segredos do 
arabani: ficavam longe dos outros, na mata, e durante três luas 
não podiam ter relações sexuais com n;iulheres (relações pré-matri
moniais são lícitas), pois o arabani ia enfraquecer o corpo. Os ensi
namentos eram dados pelo pajé: o candida.to deitava-se no chão, 
enquanto o pajé chupava pedrinhas de três cores: amarela, ... vermelha 
e verde. O iniciado devia engoli-las e permanecer em repouso; 
:depois de certo tempo, o pajé examinava se o arabani tinha passado 
ao rapaz, chupando no braço e nas pernas. Inicialmente fazia um 
e;>forço sobrenatural até conseguir tirar uma pedra. Depois devia 
comer uma boa porção destas pedras, até que passassem por todo o 
corpo. 

A menina é iniciada quando aparece a primeira menstruação. 
A iniciaÇão da menina é feita numa festa comunitária, chamada 
xingané ou aiaká, em tempo de lua cheia. O grande . acc;>ntecimento 
é o assunto do dja. Todos ficam na expectativa da comunicação 
sobre o dia do início da festa. A festa s6 pode ser iniciada quando 
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houver carne suficiente para alimentar todos os convidados. ~ ques-
, tão de honra prover o . alimento necessário para os dias em que a 
tribo reunida celebra sua vida. Os caçadores da aldeia deviam em
penhar-se nisto, pois, dado o aviso, o pessoal dos outros lugares vai 
chegando em grupos, trazendo inclusive seus animais, como cachor
ros, macacos, porcos e gatos. 

As meninas ficam reclusas durante meses. Dentro da própria 
casa dos pais se constrói uma choupana (uavaçá) toda fe~hada, 
tendo apenas uma pequena porta, onde só se pode sair e e1_1trar 
agachado. A "clausura" é feita de palha. Dentro é muito escuro 
e abafado. O tamanho é suficiente apenas para· se pendurar uma 
rede, e um pequeno espaço para umas três pessoas ficarem sentadas. 
Durante todo o tempo de reclusão, a menina só sai livremente do 
uavaçá, quando não houver nenhuma pessoa do sexo masculino nas 
proximidades. Nessa hora, aproveita para ir ao banho e, às vezes, 
para uma pescaria. Para as necessidades fisiológicas, a menina, caso 
haja homens por perto, sai de rosto coberto, acompanhada por uma 
moça· que a vai guiando. 

No dia da festa, à medida que o pessoal vai chegando e se 
instalando, a conversa corre solta. As mulheres, reunidas numa 
das casas, alternam suas conversas com cantos um tanto monótonos, 
com poucas variações na melodia. Diversos fogos ficam acesos 
continuamente e as pessoas vão chegando para comer, aos poucos, 
sem atropelos. À noite, começa a cantoria dos homens, mais rica 
e variada que a d·as mulheres. Os homens, reunidos no terreiro, por 
sinal muito grande, voltados para o local onde as meninas estão 
sendo preparadas, cantam com voz forte. 

As meninas ficam despidas da cintura para cima. Na cintura 
estão cingidas por uma tanga, que na parte da frente vai até o meio 
da coxa, e atrás forma um "rabo" que lhes alcança as pernas. A 
tanga, tecida em algodão, é totalmente pintada de vermelho, e o 
rabo, mesclado desta mesma cor. A cabeça está totalmente coberta 
por uma espécie de cesto, forrado com pano, mas mesmo assim os 
olhos (icam vendados. Nos tornozelos usam uma pulseira de con
chinhas. 

As meninas se aproximam dos homens, ladeadas por outras 
moças que lhes dão a mão. Outras moças e crianças as seguem. 
Quando se juntam ao grupo, tem início a dança, e os cantos se 
intensificam. No centro do pátio foi fincado urn pau, e é ao redor 
do mesmo que se dança. Um ou dois homens fazem as vezes de 
celebrantes principais. Estes entoam um solo, e os outros o repe
tem. São eles também que mudam o ritmo da dança. Quando este 
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ritmo é acelerado, as moças, em vez de dançarem, pulam ritmado. 
Como muitas delas estão com a pulseira nos tornozelos, faz-se ouvir 
um som de chocalho. A dança passa por diversas evoluções e pro
longa-se até quase o raiar do dia. Na segunda , noite, tudo se repete, 
mas são as mulheres que dançam e cantam. Durante o terceiro dia 
os pais, ajudados por alguns homens, retiram do mato os paus, qu~ 
servirão de "altar do sacrifício". A madeira é sempre a mesma 
pesadíssima e muito dura, um trortco liso e reto. Cada "altar" é 
composto por dois pedaços deste pau, medindo aproximadamente 
doi~ m~tros. São devidamente amarrados sobre forquilhas, suspen
sos . mais ou menos um metro do chão. São decorados com tinta 
vermelha e preta. Em seguida, as meninas são levadas em procissão 
até o centro do pátio. Algumas moças, que as acompanham, vão 
munidas de varas. Os homens já se encontram lá. De repente, 
as moças ameaç~m os homens com as varas e lhes dão algumas · 
varadas. Os homens tentam escapar. Logo tudo se acalma. As 
meninas são ajudadas a subir nos troncos, e ficam deitadas de 
bruço sobre os mesmos. Seus pés e mãos são amarrados; as acom• 
panhantes ficam ao ·lado, segurando-as. Alguns homens, munidos 
de varas, aproximam-se e lhes 1

1

aplicam fortes varadas, passando as 
varas para os outros. ~ tudo muito rápido. Os vergões vermelhos 
logo aparecem, suas costas e ~mas ficam feridas . Em seguida, as 
meninas são desamarradas e sobre os próprios troncos são levadas 
até a casa do pai. 

Choram baixinho, sempre de bruços sobre os troncos. ·Neste 
meio tempo, as mulheres fazem, com uma fita de envira, um feixe 
pequeno e compacto, atando-lhe fogo. Com isto, perseguem os 
homens para queimá-los. Só podem queimá-los no peito e na bar
riga. Os homens correm e se escondem no mato, ou ficam à 
e~preit~! na boca das picadas' ou varadouros. Cada vez que se apro
ximam do ~·pátio ou das casas, são perseguidos, às vezes por muitas 
mulheres de uma vez. Quem se arrisca a ficar em casa ou no pátio 
é logo queimado ou tem de correr muito. As mulheres levam isto a 
sério e os homens demonstram medo. . . 

Quando as coisas estão mais calmas, os homens mais velhos, 
os que foram iniciados, vão até onde estão· as meninas, e 'tiram do 
seu próprio corpo o arabani. Dizem que isto dará alívio às dores e 
apressará a cura das feridas. 

Todas as danças e os cantos são dirigidos aos poderês sobre
naturais, aos espíritos da floresta, dos animais etc. Também os espí
ritos dos · antepassados são lembrados. 
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3. OS PAUMARI 

Segundo Rivet e Tastevin, o~ índios Pau~~~ Pamari ?u Ku.ru· 
kuru eram, junto com os Juber1, uma s1!'bd1visao d~ ~ntiga t~1~0 
dos Purupuru, cujo nome hoje é desaparecido. Eraip ,indios fluvi~is, 
que habitavam exclusivamente ilhas e la~os do medio Purus ate o 
Jacaré, conforme Chandless; na boca do rio Tapauá, segundo Ehr~n
reich· no rio Ituxi até Hyutanahã, segundo Steere. Parece que a tnbo 
emig~u de baixo para cima. A parte que habitav~ o baixo Tapauá 
era chamada Juberi. Os antigos Purupuru estendiam-se, no seculo 
XVII, da boca do Purus até a_ boca do Ituxi, onde Marcoy e Cas
telnau localizaram pequenos grupos~ Igualmente no Purus, ent~e ? 
Paraná-Mirim e o Paraná-Pixuna. Segundo Polak, purupuru signi-
fjca "pintado", na língua geral. 

Hoje existem grupos de índios Paumari ao longo do rio_ Purus, 
nos rios Ituxi, Sepatini, Mamoriá, Tapauá e no lago Maraha, num 
total de 300 pessoas. Falam um dialeto aruak estreitamente aparen
tado ao jamamadi ou kulina. 

Gustav Wallis foi o primeiro inf~rmante sobre esta tr~bo, 
quando, como companheiro do engenheiro João Ma.rtins. da S1lya 
Coutinho visitou as tribos do rio Purus, em 1862. Ficou impressio
nado co~ as manchas no corpo, principalmente nas extremidades 
mais expostas ao contato humano. Opinou que a doença fosse trans
mitida por parasitas, não sendo hereditária, e portanto, sem que 
agisse negativamente sobre a saúde. 

Os Paumari são de baixa estatura. Possuem braços compridos 
e pernas curtas. Em virtude dos ângulos mandibulares extra~rdina
riamente acentuados, o rosto parece retangular. As arcadas z1gomá
ticas salientes, os olhos pequenos, de fenda palpebral um pouco 
oblíqua, bem como a parte superior do nariz freqüentemente com
prida, dão a muitos indivíduos, sobretudo às mulheres, um aspecto 
mongolóide. A braquicefalia é predominante. O septo nasal e o 
lábio inferior eram perfurados. 

Dificilmente apareciam fora do rancho em sua ~rimitiva 1!-udez. 
Calça e camisa constituíam par~ eles uma ver~ade1ra necessidade, 
por causa da terrível praga de. insetos a que ficavam expostos du· 
rante quase todo ano. Mas por baixo da roupa usavam o suspen
sório, peculiar às tribos do Purus, e as mulheres a sua tanga de 
franjas. 

Steere informa que os Paumari faziam uso da pintura, muito 
mais do que as outras tribos do Purus, cobrindo seus corpos e 
pemas com .largas. e vermelhas listras horizontais. A tinta era com· 
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posta de uma mistura de .anatas e de bálsamo de copaíba. A pin
tura era feita mergulhando-se as pontas dos dedos na tinta e pas
sando-as à volta do corpo e das pernas. O rosto podia estar intei
ramente coberto ou pintado com listras fantástica~. Usavam o cabelo 
cortado rente à testa, sendo mais comprido no pescoço. Nos ori
fícios dos lábios e do septo nasal perfurados, usavam geralmente 
rolhas de madeira, e nos dias de festa os enfeitavam com presas de 
animais ferozes. 

Habitavam exclusivamente as margens baixas dos rios e lagos, 
com o intuito de se entregarem à pesca e à caça de tartaruga. 
Desde os tempos de Martius, em que não plantavam quase nenhuma 
~voura, _esta prática se desenvolveu um pouco, mas em alguns luga
res já começava nov·amente a diminuir, enquanto os seringueiros, 
vindos das províncias do Nordeste, pouco respeitavam as proprieda
des dos índios. Não cultivavam mandioca, mas preparavam farinha 
de uma leguminosa e de um tubérculo. Os ranchos simples, de 
folha de palmeira, em forma semicilíndrica, que os Paumari cons
truíam nas praias arenosas~ na época das águas baixas, não ofere
ciam nenhum interesse especial. 

Muito mais curiosas eram as suas habitações lacustres (gurá), 
situadas no meio das lagoas, e nas quais moravam na época da 
cheia. Para -ficarem mais ou menos protegidos contra a praga dos 
piuns, essàs habitações só se encontravam no centro das lagoas, e não 
repousavam em estrados sobrepostos, mas em balsas. Cada aldeia 
era constituída de oito a doze casas, destinadas a uma ou duas 
famílias. A construção dessas moradias era muito simples: sobre 
três ou quatro travessas ligadas umas às outras, por meio de cipós, 
descansavam duas camadas de varas que se cruzavam em ângulo 
reto. O.estas, a superior, que era coberta de finos sarrafos de haste 
de palmeira e esteiras de miriti, constituía o assoalho. A cobertura 
da habitação consistia igualmente em esteiras de fibras de palmeira 
trançadas de folhas, que se fixavam sobre uma armação de quatro 
ou cinco varas recurvadas. Em um dos lados estreitos ficava a 
entrada, acima da qual se encontravam mais duas varas arqueadas 
e convergentes na direção da cumeeira. Sobre· ·elas se podiam ainda 
colocar algumas esteiras, para assim formar uma espécie de antecâ-, 
mara. Uma vez que a coberta não abrangia toda a superfície do 
assoalho, a habitação era circundada por um corredor de cerca de 
lm de largura, constituído pelas partes salientes da armação. Toda 
morada media 1,75 a 2m de altura e 5 a 6m de comprimento. 
Nestas habitações não se acendia nenhuma fogueira. Era na- beira 
que se cozinhava. 
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Gustav W allis acrescenta que a aldeia era constituída por doze 
a quinze casas flutuantes. O lugar do fogo encontrava-se em terra 
finne, nas proximidades das jangadas. O tráfego era realizado 
por meio de canoas, das quais se mostravam habilíssimos remadores. 
As canoas eram embarcações curtas, de uma só peça, cortada rente 
na popa e com os lados verticais. Os remos eram de forma oval e 
po~tudos. · , · 

Usavam flechas com a parte da ponta separada e sobreposta 
na haste, na qual estava preso o anzol; esta extremidade estava 
ligada ao flechai por meio de um barbante, amarrado de tal ma
neira que, ao atirar, se desenrolava, separando a haste, que boiava, 
do anzol, que ficava cravado no bicho. · 

W allis faz sua observação sobre a matança do bicho: com as 
mãos, puxam devagar a cabeça do animal, e, em seguida, enfiam 
uma porção de farinha pelas narinas, mexendo com ela até provocar 
cansaço mortal, sem porém apagar a vida por completo. 

Antigamente, não lançavam os arpões e as flechas com o arco, 
mas com o propulsor. Sua cerâmica ·era rude e não apresentava 
pinturas. Em contraposição, a fabricação de cestos, paneiros, estei
ras e outros artefatos. ainda é gra~de, devido . à sua vida nômade. 
O acampamento é rapidamente levantado, e não é raro que mulhe
res teçam as paredes com folhas de uma palmeira, e espalhem 
pelo chão esteiras. · 

Steere admite que os índios Paumari possuíam aldeias de cará
ter permanente na região dos lagos, e que as ocupavam na estação 
chuvosa. Lá conservavam as tartarugas vivas para o futuro, em cer
cados . feitos de estacas. Colhiam frutos silvestres e cultivavam pe
quenas hortas. 

No entanto, não são agricultores, mas ciganos nômades nos 
rios e lagos do Puros. Hoje, o sistema econômico de extrativismo 
forÇou-os a uma vida mais estável, Em vez de comer peixe fresco, 
devem secar a carne para o "rancho". Também a agricultura é 
mais valorizada. Constroem casas melhores e mais espaçosàs, dedi
cam muito tempo ao preparo da roça e às atividades extrativistas·, 
perto de casa. De uma vida improvisada, passaram a uma vida 
organizada, mas este novo padrão de vida se opõe profundamente 
ao ritmo livre de trabalho, controlado pelas necessidades. 

Os índios que só faziam farinha de raízes e tubérculos hoje 
têm roça e fab'ricam a farinha de mandioca. Comum ente a roça 
não abastece as necessidades criadas. São, portanto, obrigados a 
comprar farinha, em troca de peixe seco, pirarucu e bichos de casco. 
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Os ovos de tartaruga são um complemento muito apreciado, na 
época do verão. Antigamente andavam de praia em praia, catando 
os ovos para sua subsistência e para trocar por outros utensílios. 
Os brancos faziam manteiga e óleo para os lampiões. A ilumina
ção da antiga capital do Rio Negro, por exemplo, era feita com este 
óleo, provindo das praias do Puros. 

Era um povo alegre . e conhecidó' como amante de música. Por 
isso, era respeitado até pelas tribos guerreiras. Eram pacíficos, ale~ 
gres e folgazões. O seu ·canto assemelhava-se muito ao efeito agreste 
da gaita. Faziam flautas de pã, de tartaruga e toscas buzinas de 
ar:giJa. Enquanto remavam, cantavam continuamente. Sentiam um 
prazer especial em .arremedar a voz dos pássaros; faziam brinca
deiras, aparando a vegetação da margem com pequenos golpes de 
remo, com uma exatidão incrível. Sempre dispostos a levar a vida 
na brincadeira, inventavam um sem-número de diversões, como, por 
exemplo, perseguir pás~aros com olhares e gestos de caçador. As 
crianças divertiam-se nas praias, jogando flechinhas nos cascos dos. 
quelônios. 

Hoje, muitos brancos se dizem donos das praias e coletam 
igualmente ovos para o consumo. Assim, os índios devem restrin
gir-se ·a mergulhar atrás dos bichos: batem na água e esperam até 
saírem as bolhas de ar; sabendo que estão a ponto de se enterrarem 
na lama, .mergulham atrás, localizando-os e arpoando-os vivos. 

Preferem plantar nas praias arenosas quando as águas voltam 
ao leito, pois acham mais fácil cuidar do roçado numa .terra adu
bada com lodo. 

Para Ehrenreich, os índios Paumari eram de interesse somente 
por causa da vida que levavam, como representantes modernos da 
idade paleolítica, ao passo que, ·no mais, não conservaram muita 
coisa de seus antigos utensílios e instituições. Vivendo de há muito 
em relação -pacífica com os moradores brancos e participando ati
vamente da extração de borracha e copaíba, não tardaram em pos~ 
suir os produtos da civilização, como roupas, annas de fogo e uten
sílios de ferro. Mas, por outro lado, .não resistiram. às influências 
nefastas da cultura alheia. Estavam de tal modo ;entregues ao alcoo
lismo, que já não era possível estabelecer com eles um contato mais 
ou menos "proveitoso". 

Quando Gustav Wallis os visitou, eles se encontravam em con
dições de desmoralização menos adiantada, pois os descreve COJDO 
honestos, fiéis e merecedores de confiança. . 

Labre chama-os de "índios preguiçosos", pois não plantavam; 
de .. "asquerosos e repelentes", pela molés~ia da .pele que produzia 
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uma comichão horrível. No entanto, o lugar onde o futuro funda
dor da cidade de Lábrea aportou era habitado pelos índi_os Pauniari. 
Um deles se chamava José Antônio, amigado com uma velha ama
zonense, natural do Rio Negro, conhecida por Velha_ Catita. 

Até hoje, os ciganos do Purus são considerados imundos e 
preguiçosos. Quando sua mentalidade lhes sugere abandonar uma 
empreitada, desistem, indo mariscar ou contratar outros trabalhos. 
Assumem muitos compromissos com vários patrões, de sorte que 
a dependência econômica se toma mais leve. Devem tudo a todo 
mundo, porém a cada um somente um pouco: uma madeira, uma 
tartaruga, um couro de onça, um paneiro de sorva etc. São artífices 
de uma vida extremamente simples. 

Ainda hoje·~ o lugar mais estável desses nômades é. a canoa. 
Freqüentemente vêem-se os índios puxarem suas canoas ao longo 
de uma praia, em busca de novas regiões de pesca. 

Na canoa está toda a sua família e toda a sua riqueza. A 
mulher comumente senta-se na popa, empurrando o remo para 
dar a direção e mantê-la afastada da praia. 

O cultivo do fumo e o preparo do rapé é o mesmo que já 
descrevemos nas outras tribos aruaques. Os índios Paumari, po
rém, inalam o rapé por meio de um par de ossos ocos, que são 
amarrados lado a lado com uma trança de algodão, e suas extre
~idades igualmente arredondadas com cera, para sua adaptação às 

• nannas. 

Segundo novas pesquisas de Prance, este rapé é preparado~ da 
vinha de Bignomiaceae, Tanaeciuma nocturnum, e é chamado korib6. 
As folhas do korib6 têm um gosto amendoado, quando mastigadas. 
São usadas para o preparo do mais comum rapé dos índios: as 
folhas verdes são tiradas, e depois torradas até ficarem secas. Nesta 
condição quebradiça, formam a base para um fino pó, num ouriço 
da castanha do Pará. O pó é peneirado e misturado com rapé de 
tabaco, preparado da mesma forma, e a mistura é chamada korib6-
-nafuni. O rapé é usado somente em ocasiões especiais, pelos pajés, 
antes do tratamento do paciente. ~ usado principalmente nos rituais 
que são realizados para a proteção da criança. Estes rituais são fre
qüentes, e realizados de tal forma que · a criança possa começar a 
comer qualquer tipo de comida nova. O ritual é celebrado para 
todo tipo de comida animal, e as crianças não devem comer carne 
de bicho ou outra comida nova, até que passem por essas cerimô
nias. A cerimônia é realizada por um homem do grupo da criança, 
em geral o pajé, que antes da cerimônia deve tomar korib6. O 
homem esfrega suas mãos num ~ ou osso do animal que deve ser 
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introduzido na dieta da criança, fazendo depois o mesmo na cabeça 
da criança. . Em seguida rodeia a área, imitando o animal, cuja 
carne. a . criança deve comer pela primeira vez. Neste ritual o ho
mem encontra-se em estado de transe. 

O korib6-nafuni também é tomado nos rituais de puberdade 
das meninas da tribo. 

Além do uso religioso do koribó, os pajés o usam antes de 
tratar qualquer doença: o pajé suga fortemente no paciente, · às 
vezes na parte afetada, a fim de extrair a doença. Depois corre 
para a floresta, fazendo esforço até vomitar, e em seguida volta 
ao paciente e mostra alguns objetos, como gafanhotos, pedaços de 
madeira ·ou um osso, dizendo que foram tirados do corpo. 

As mulheres comumente não usam o rapé, mas tomam o korib6 
em outras formas: elas bebem o chá da casca da raiz, sendo esta 
fermentada na água-. Isso produz um entorpecimento, incapacidade 
de concentração e reduz· a consciência. 

Outro tipo de rapé narcótico dos índios Paumari é o kawabó, 
feito da casca da Virola Elongata (ucuúba): raspa-se a parte externa 
da casca com um terçado, torrando-a e secando-a por cima do fogo; 
em seguida, é pulverizada num pilão feito do ouriço da castanha
-do-pará. 

Alguns setores são da opinião de que o uso de plantas aluci
n6genas é motivo para esterilidade e enfraquecimento intelectual 
dos índios Paumari. Antes do contato com· ~ brancos, utilizavam 
as plantas alucin6genas só em condições muito especiais. 

Segundo Olmark, no lago Marahã, por exemplo, os diferentes 
núcleos familiares variam em torno de quatro agrupamentos, dos 
quais três são localizados em terra baixa e um em terra firme. A 
maioria das famílias possui uma casa em mais de um destes lugares. 
A família pode mudar-se para qualquer um deles temporariamente 
ou por mais tempo, conforme as atividades de interesse próprio ou 
para cumprir os compromissos assumidos. O roçado de mandioca 
e o plantio da batata-doce são feitos em ambas as terras, e muitos 
familiares possuem duas roças. 

Quando os Paumari pescam para si mesmos, os homens, em 
geral, vão atrás de grandes peixes, ao passo que as mulheres maris
cam com as crianças, perto de casa, peixes miúdos. Os homens 
se fazem acompanhar por um de seus filhos pequenos. Os irmãos 
vão sempre juntos à pesca. Os que não têm roça em terra firme 
podem _ser convidados para ajudar no trabalho. Como pagamento, 
recebem uma parte da roça no tempo da colheita. 
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Um núcleo familiar pode viver temporariamente em outros luga
res, além da principal colocução, sendo, às vezes, acompanhados 
pelos familiares do irmão, para trabalhar para o patrão branco na 
pesca, na exploração de seringa, sorva e castanha. 

Um grupo pode ser . formado por núcleos familiares ou por 
grupos familiares extensivos. A família extensiva é constituída pelo 
homem, mulher, crianças, g~nros, noras e netos. Podem ser incluí
das também as crianças que um dos pais teve de outro casamento 
anterior. Onde moram mais famílias juntas, o mais velho dos 
casados é considerado chefe do grupo. Geralmente velhos viúvos 
impotentes não são considerados chefes, e devem ocupar-se das 
crianças. Os irmãos de sangue geralmente não vivem juntos no 
mesmo· grupo depois do casamento, embora procurem construir sua 
càsa perto dos outros. Um adulto solteiro vive sempre com a f amí
lia do irmão. :e mais freqüente que o· irmão de sangue e o irmão 
de criação· (de outro pai ou de outra mãe) vivam no mesmo grupo. 
Jovens que só têm um pai vivo geralmente vivem com ele. Caso 
tome a casar-se e o filho não seja aceito no novo lar, este é cuidado 
por parentes. Kamaboá é a palavra para descrever filhos que não 
-têín pais vivos, ou que foram abandonados pelos pais por motivo 
de outro casamento. 

O velho viúvo que não tenha mais condições de se casar pode 
viver com a famíli~. dos filhos legítimos. Mas quando não se 
acerta com ninguém, procura um branco para atender às suas ne
cessidades existenciais. Kavasiki, por exemplo, vivia com sua filha 
enviuvada, Masi, a qual tinha uma porção de filhos, entre eles um 
casado. Enquanto Kavasiki estava contribuindo com peixes e outros 
aliment~s, foi aceito, mas quando começou a envelhecer, sua filha 
manifestou seu desagrado. Por fim foi trabalhar .. para um branco, 
que ç. usou até ficar doente. Voltando à sua tribo, morreu antes 
de receber tratamento. 

A mulher, depois da menopausa, pode viver no mesmo lar com 
os netos e ·os ex-genros, caso a filha tenha se casado outra vez. 
Viúvas com crianças sem quaisquer parentes em linha direta, e que 
não querem mais se casar, podem eombinar com os parentes da 
linha colateral, de uma geração descendente, para ajudar no lar, 
caso o homem concorde em providenciar-lhe co~ida, roupa etc. 

Irmãos casados procuram construir suas casas uma ao ladó da 
outra. Também as irmãs querem morar perto dos irmãos. 

Quando os jovens se casam, ficam com os pais da esposa 
durante o primeiro mês. Depois mudam-se para a casa dos pais 
do marido, durante um mês. Em seguida, continuam mudando 
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durante quase dois anos, até nascer o primeiro filho. Então per
manecem com cada grupo dos pais por uma semana. Ou.ando já 
têm duas ou três crianças, procuram construir sua própria casa. 
Se os pais do marido estão mortos, o casal permanece geralmente 
com os pais da esposa. Se os pais da mulher estão mortos, mas 
ela tem irmãos em linha direta, o casal pode mudar-se entre os 
pais do marido e os irmãos de linha diret~. E se os pais de ambas 
as partes estão mortos, o casal pode viver com o grupo de linha 
direta da mulher por um tempo, e depois com um grupo de linha 
.direta do marido. O casal não precisa necessariamente viver na 
mesma casa com a família extensiva, mas pode construir uma casa 
ao lado. 

O casamento preferido entre os índios Paumari acontece . na 
categoria de primos de segundo grau. ·O h.omem pode combinar 
com o futuro sogro, para o qual geralmente trabalha antes do casa
mento. . 

Um mito: antigamente, os ancestrais dos Paumari construíam 
.suas aldeias apenas em . terra firme, como as outras tribos. Mas 
houve uma inundação que subiu mais que normalmente, atingindo 
as praias, depois as terras baixas, e por fim a terra firme . O povo, 
então, subiu nas árvores e viveu durante algum tempo de frutas e 
folhas, mas finalmente todos morreram afogados ou de inanição, 
com exceção de duas pessoas. Estas viveram até que a inundação 
diminuiu. -Puderam então descer da árvore . e tomar novamente posse 
da terra. Estes foram os antepassados da tribo dos Paumari. 

4. OS ZURUAHÁ 

Os índios Zuruahá - até há pouco chamados índios do Coxo~ 
doá - foram localizados no igarapé Pretão, afluente do Riozinho 
·e do rio Cuniuá, em setembro de 1978, e contatados em maio de 
1980, pela equipe da Pastoral Indigenista da prelazia de Lábrea. 

Alfred Métreaux havia localizado anteriormente no Riozinho 
uma tribo chamada Marimã, e da mesma forma a assinalavam os 
relatórios dQ SP1 de 1930 e 1942. 

Moradores do rio Cuniuá afirmam que o verdadeiro nome 
deste rio era Riozinho dos Marimãs ou Maimãs, por causa de uma 
tribo com esse nome. 

Os índios Zuruahá são de média estatura e de pele bronzeada. 
Parece haver dois tipos distintos no grupo:. o índio mais claro, de 
rosto oval, n~riz saliente, boca pequena, os membros proporciona-
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dos; e 0 índio de pele mais escura, de" rosto ~dondo, ~e saliências 
zigomáticas acentuadas, boca larga, pelos axilares mais desenvol-
vidos e com sinais de barba. 

Os homens usam no lóbulo perfurado um pauzinho ( werubé 
kaneci) atravessado. Portam o cabelo curto, cortado redondo e 
caindo do ponto central para todos os lados em forma de raios. 
Segue uma segunda camada mais fina, de uns 3cm, e separada p~r 
um corte divisor, que vai até a altura da orelha; o cabelo de tras 
atinge a altura da nuca. Muitas vezes tingem-no de urucum. 

Como vestuário usam o suspensório peniano ( wabe), preso ao 
cordel da cin'~ura, feito de cipó de algodã?. O prepú:~o é amarrad? 
em posição vertical, ao passo que um feixe -.de cordeis,. do ~om~n
mento do membro, cai solto, cobrindo-o. Cordel e fran1as sao pin
tados de vermelho. Por fora do feixe de franjas, algumas vezes 
é colocada uma folha verde, e o suspensório pode ser simplesmente 
feito por um cipó e uma folha verde. 

As mulheres portam o cabelo da mesma forma que os homens. 
Normalmente não empregam nenhum adorno para realçar o corpo, 
que apenas é pintado de urucum. Todavia usam algu?s enfeites 
(kaçoru), como colares de dentes de onça ou de outros bichos; cho
calhos de caroços de frutas, usados por cima da tanga; colar de 
sementes brancas com diversas voltas, mas usado na cintura; fios 
de algodão ou envira, enfeitàdos com peninhas de tucano, em for
mato de flor e presos nas extremidades da tanga. 

Como vestuário usam a tanga ( zukwate), pintada de urucum, 
feita de um cordel e um feixe de franjas de algodão de 10cm 
de comprimento, caindo verticalmente na frente à altura das extre
midades de ambas as coxas. Também a tanga das mulheres pode 
'ser substituída por uma folha verde, presa ao cordel de cipó. Tanga 
e adereços sempre são amarrados ao lado d~ cintura: Em tomo ~o 
tornozelo e do pulso empregam pulseiras feitas de fios de algodao. 
No septo nasal, às vezes, portam um talo fino de capim. 

Homens e mulheres têm o septo nasal perfurado, ao passo que 
somente os homens usam o lóbulo perfurado, enfiando, às vezes, 
uma pena de arara. Estes t~mbém usam uma coroa em forma de 
uma aba de chapéu. 

Tem-se conhecimento de 15 malocas (odá) numa distância de 
duas horas de caminhada, todas apresentando a mesma forma cô
nica, distinguindo-se apenas por seu tamanho e pelo acabamento da 
ponta do telhado. 
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A maloca pode medir até 28m de diâmetro e quase 15m 
de altura. A casa parece ser um teto enorme, sentado num círculo 
de pequenos postes de um metro de altura. Essa abertura formada 
pelo círculo representa porta e janela. O teto é formado por uma 
estrutura de grandes linhas (odagari), que se apóiam no círculo 
inferior (kawanarú-adahade). Esse círculo é feito de várias linhas 
de madeira trabalhada e amarradas para dar a forma redonda. Na 
altura de um terço do comprimento das linhas, segue o segundo 
círculo (kawanaruahadê), que suporta a pressão. das linhas pesadas. 
As folhas de caranaí (zarawahê) da coberta são trançadas e sobre
postas de baixo para cima, formando assim a cumeeira. Do segundo 
círculo descem vigas reforçadas, suportando o peso da coberta e 
servindo de repartições destinadas às habitações das famílias. O 
centro é vazio e sem postes centrais. Nas malocas há de 8 a 12 
Jiepartições para um total de 12 a 15 núcleos familiares. Estas repar
tições são formadas por um triângulo de esteios e vigas, cuja viga 
principal vertical apóia o arco superior, e as outras horizontais são 
amarradas naquela e nas linhas da cobertura. O triângulo pode 
ter outras ligações laterais para atar as redes. 

Os materiais usados nas construções são: madeira, caranaí 
(folhas de palmeira) ·para a coberta e cipó ou envira para as amar--raçoes. 

As canoas dos índios Zuruahá são feitas de casca de árvore, 
provavelmente de jutaí. A casca é tirada da árvore inteira, no 
tamanho desejado da canoa, e colocada de forma emborcada sobre 
o estaleiro, que é uma armação de paus que exercem pressão sobre 
as beiras. Por baixo dq estaleiro é atado fogo brando, cujo calor 
faz com que a casca se encolha sob a pressão dos paus, secando e 
endurecendo a canoa. As partes de proa e popa são curvadas por 
meio de pressão mais forte. Parece que o uso de canoas (kiini) 
é restrito. Os remos (tomone) são compridos e sua extremidade 
apresenta forma de pá. 

As ,armas dos índios Zuruahá são: arco, flecha e zarabatana. 
·. . ~ ·-

. O arco (masaudá) é feito da madeira de pupunheira, e mede 
aproximadamente 1,5m. O lado externo do arco tem forma con
vexa, sendo o lado interno. plano. A corda (tomoru) é trançada com 
fios de envira. 

A flecha (tobo) tem aproximadamente 1,70m de comprimento: 
sua haste é de taquara (flechai) da grossura de um dedo e sem 
emplumação. Apenas na extremidade há quatro peninhas curtas. 
A ponta da flecha é de madeira de paxiúba inserida no flechai, 
amarrada com fios tintos de algodão e fixada com breu. Esta parte 
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comporta mais de um terço do total da flecha. Na extre~idade 
da ponta há quatro entalhes de aproximadamente 20cm, onde é 
passado o veneno. 

A zarabatana (tohu) é feita de madeira de assaí, e meqe mais 
de 2m. ~ feita de duas partes iguais, cujo lado interno é cavado 
com dente de cutia, abrindo assim um canal, que, unido· com o 
outro~ · forma o interior do cano. A parte exterior é recoberta de 
largas tiras de envira em forma de espiral e coladas com breu. A 
mira é um osso de macaco fixada também com breu. 

As flechinhas (kaneci) são fabricadas com estilhas da pupu
nheira. Suas pontas são afiladas, havendo um pequeno entalho que 
deverá ser quebrado ao penetrar no animal. Na hora do disparo, 
a ponta da flechinha é envolta em paina e ajustada ao orifício da 
zarabatana, através da língua e da saliva. A parte pontiaguda é 
sempre envenenada. As flechas e flechinhas são envolvidas em 
folhas de caranaí e a paina é transportada numa pequena bolsa 
cuidadosamente trançada com finos talos de cipó. Os índios ainda 
usam flechas sem entalhes para apanhar os peixes, quanqo colocam 
tingui. Há também uma espécie de lança de 1,Sm de · compri
mento . . Esta peça é de madeira pesada. Cestaria e tecelagem são 
atividades femininas entre os índios Zuruahá, embora determinados 
objetos sejam fabricados também pelos homens. 

As redes (kowi) podem medir mais de 6m de comprimento e 
são feitas de envira. Para tecer a rede são· colocados dois paus à 
distância, no tamanho desejado da rede, em cujo redor se dá as . 

. voltas para sua armação. O fundo é feito, entrelaçando-se os fiqs 
horizontais com outros verticais. 

o fuso (barauá bani) é fabricado com uma lasca arredondada 
da palmeira pupunha e encaixada numa rodela de casca de jabuti. 
O algodão depois de descaroçado é afofado até formar uma tira 
e preso a uma ponta do fuso, que é segurado pelo· grande dedo do 
pé. Afina-se então com as duas mãos um pedaço da tira, e, depois 
de retirar o fuso do dedo, o fio é enrolado, enquanto se gira o 
fuso na coxa. Feito o fio, este é recolhido no próprio fuso. 

A tanga feminina (zukwatê) é tecida ao modo do fabrico da 
rede: primeiro tomam as medidas dos quadris; depois o fio é cor
tado no tamanho certo, es~icando-no entre duas pequenas estacas 
finas; em seguida colocam as franjas verticais da tanga, cortando 
o dobro do comprimento da mesma, .então desenrolam o fio entre 
o dedo do pé e o da mão e amarram-no ao fio estendido, de sorte 
que cada fio dá duas franjas que, juntas, formam a tanga. Feita 
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a tanga, ,penteiam-se os fios, a fim de separá.;los melhor, tingindo-a 
finalmente com urucum. 

Foi-nos. apresentado um diadema de tecelagem fina: a largura 
da aba era de 2cni e o diâmetro de 18cm. O diadema é cons
tituído de uma urdidura de 14 voltas de lascas finas de cipó. O 
trançado é feito, juntando-se as lascas por voltas simples, de ma
neira que entre o espaço da primeira fila de voltas é entreposta 
a segunda, que por sua vez liga a segunda à terceira, e assim por 
diante. As últi~as voltas são . mais largas e enroladas com um fio 
de algodão. 

O tipiti (xiriki) mede aproximadamente 80cm e é trançado 
com folhas de palmeira. J; flexível e tem a forma côncava, aberto 

· em toda sua extensão. Ao se colocar a ·massa de mandioca, ele 
é torcido, espremendo-a desta maneira. Os índios Zuruahá usam 
também rapé (kumantê ou xiná). Primeiramente as folhas são tos
tadas no fundo de uma vasilha emborcada sobre a brasa; depois 
são enfiadas numa forquilha, permanecendo sobre a brasa até seca
rem; em seguida são pulverizadas num pilão, onde, às vezes, se 
adiciona uma certa dose de pó da casca de embaúba. 

Embora seu uso não tenha hoFa nem lugar, é costume formar 
a roda do chiná' antes de deitar. Ambos os sexos, inclusive crian
ças, tomam rapé, colocando uma certa dose na mão da pesso'a que 
oferece, e inalando-o por meio de um canudo que é um osso da 
perna do gavião. Às vezes, o rapé é soprado na narina do indi
víduo por seu companheiro. Nesta ocasião podem-se ouvir os ruídos 
mais espantosos como espirros e tossidas, e muitas vezes dão (ortes 
pancadas nas costas e na cabeça. O canudo de osso sempre é bem 
cuidado, usan~o-se para a limpeza uma vassourinha, feita de penas 
e com um P6rqueno cabo de madeira. Comumente o rapé é reno
vado cada ve!z que se pretende tomá-lo, sendo ·conservado também 
em pequenos 'recipientes feito com o bico de tucano. 

O veneno (kacimeni) é obtido com a casca de duas espécies 
de cipq, que é raspada e pilada até constituir um: pó fino. · Este é 
drenado por meio de um filtro de folhas de banana e de paina, e 
é fervido numa panela em forma de cuia gaúcha. Por meio de 
um pincel, feito de pêlo de caititu e com cabo de madeira, mexeill 
o líquido quente, que aos poucos se torna uina massa espumosa 
e branca que, passando à parte superior da cuia, endurece ao 
esfriar. Em seguida passam o veneno nos quatro entalhes da flecha, 
que é colocada ao fogo ou ao sol para secar. Finalmente juntam 
um feixe inteiro de flechas, passando mais uma vez na massa vene
nosa, friccionando-as umas às outras. Uma vez bem untadas, lim
pam cuidadosamente as partes pingentes. 
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• Meios e atividades de subsistência 

A agricultura altamente desenvolvida garante a subsistência, de
vido à grande variedade e quantidade de produtos agrícolas, que 
lhes f omecem os alimentos básicos~ como mandioca, macaxeira, 
milho, batata, cará, cana, banana, pupunha e outros. 

No entanto, a exploração da terra é fator de um complicado 
processo social, dinamizador de atividades comunitárias. Na área 
de cultivo encontramos 15 malocas grandes. Cada maloca pertence 
nominalmente a um dono, ou seja, a 12 pais de família e a três 
solteiros adultos, os quais são responsáveis pela construção. O pe
ríodo de construção representa um processo importante na vida do 
grupo, pois estende-se praticamente pelo ano todo, durante as1 épo
cas do verão e inverno, abrangendo outras atividades econômicas, 
tomando-as inclusive dependentes. Maloca e atividades diversas 
decorrem do sistema sociopolítico do grupo, e estão funcionalmente 
relacionadas. Entretanto não se. pode falar de prioridades de tra
balho, visto que a vida é levada à medida que se apresentam 
as necessidades. 

Há trabalhos individuais e comunitários, tanto os relacionados 
às malocas como a outras ·at~vidades. A escolha do lugar da maloca 
é motivada pela proximidade de uma roça ou vice-versa, e ambos 
pertencem nominalmente a um dono. Este dono convida outros a 
par~iciparem na construção da ·casa· e no cultivo da terra, delegan
do-lhes assim o direito de morarem nela como também de usufruírem 
da terra. 

A primeira maloca, vindo do Pretão, por exemplo, é de Hamã, 
portanto é chamada Hamã-iri-odá. Ele também é dono do pomar em 
v~lta dela, que consiste em. bananeiras .e pupunheiras. Nas proxi
midades encontra-se a roça e, embora Hamã seja o dono, há muitos 
outros com direitos sobre outras áreas, menores ou maiores. Adqui
rem o direito de plat)tar pela participação na derrubada e na quei
mada. 

O mesmo acontece com as outras malocas onde todos partici
pam e plantam. Cada área de uma maloca é economicamente auto
-suficiente por um determinado tempo. Esgotados os recursos de 
uma área, outro dono convida a mudarem para a sua maloca. Se bem 
que as mudanças sigam as regras das atividades econômicas não há 
planejam:nto ou esquematização. ~ um processo dinâmicd, sujeito 
a alteraçoes por determinados fatos. Por isto, as lideranças são mu
dadas constantemente, dando ênfase à responsabilidade de cada um 
na participação da vida comunitária. 
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A maloca abrange todas as 123 pessoas, que se distribuem por 
grupos familiares nas oito divisões em 10 a 15 habitações. O grupo 
familiar é constituído por parentesco de linha direta. Os rapazes 
solteiros, principalmente os órfãos, cujos pais foram mortos por enve
nenamento (kunahã), febre (domorê) e armas de fogo dos brancos 
(tuhumi), escolhem sua habitação segundo critérios de participação 
nas atividades de uma e outra-família. 

A seqüência de distribuição de famílias na mal oca é flexível. 
A distribuição das redes dentro de uma habitação segue padrões 
sociais: o casal perto do · fogo principal, sendo que o marido, que 
usa uma rede maior, se coloca ao lado d~ esposa em posição mais 
alta; os filhos menores perto da mãe, os maiore.,s ao lado do casal 
ou acima, conforme permite o espaço. Embora haja o fogo central 
da família, existem inúmeros outros fogos individuais. 

As atividades começam cedo com o preparo das armas, a saída 
dos caçadores, o preparo de comida e os trabalhos na roça. As 
mulheres, donas de um determinado plantio, geralmente convidam 
outras para apanharem os produtos, que são repartidos em forma 
de troca mútua, fazendo com que nenhuma cultura seja esgotada 
de uma só vez. Cada pé de planta ou de fruta tem utµ dono ou 
dona, e sua exploração somente acontece com permissão dele. O 
sistema de troca mútua garante os meios de subsistência para todos, 
respeitando também os ciclos de cada cultura. · 

Os trabalhos coletivos são animados por "caldos comunitá
rios". Quando vai se realizar um trabalho em muiirão, procura-se 
primeiro uma caça maior, e todos os homens são convidados a par
ticipar no "caldo comunitário", que antecede à distribuição 4a 
carne às famílias. 

Todas as pessoas trabalham, inclusive as velhas, que participam 
nas atividades diárias, como integrantes do sistema de distribuição 
dos produtos. Existe, porém, uma certa especialização profissional 
de pessoas mais habilitadas para determinadas atividades. Assim, 
por exemplo, Obunu é o "açougueiro" mais solicitado e · Diaxiri, 
uma velha viúva, fabrica muita cerâmica por encomenda. 

As crianças recebem um cuidado especial. Os menores são car· 
regados pela mãe, sentados numa faixa larga de casca batida (kaza· 
mã) no quadril. Quando as mães andam pela~ matas ou vão aos 
roçados, são levados nas costas e, às vezes, vão sentados no próprio 
ce~to. Os pais gastam grande parte do tempo dando-lhes atenção 
e · c~rinho. Acontec~ que, mesmo estando em serviçO, o pai, de 

. quando em vez, toma o pequeno nos braços para brincar, dá-lhe 
presentes, como por exemplo um passarinh~, ou até fabrica brin-
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. quedos para ele. Os maiorzinhos levam a vida imitando os adulto~, 
brincando com pequenos arcos, flechas e zarabatanas, ou exerci
tando-se na fiagem e tecelagem. Portanto, a educação é um pro
cesso de socialização, onde as crianças, aos poucos, são introduzidas 
na vida da comunidade, aprendendo a tomar conta de si e usu
fruindo de uma liberdade extraordinária. Os maiores já acompa· 
nham os serviços dos adultos e sua força de trabalho pode ser 
solicitada com exigência. · 

Como no grupo Zuruahá, muitas coisas são exageradamente 
grandes - maloca, roça, cestos -, também o esforço dispensado 
nas atividades é enorme, muito embora seu físico tolere bem esfor
ços suplementares. Dias de grandes atividades são recompensados 
por v~rios dias de folga. 

A maloca é o centro da vida do grupo, em volta da qual são 
desenvolvidas muitas atividades. Sua importância é expressa no 
grande número de malocas (15) distribuídas na área de cultivo 
entre os dois braços do Pretão - o Yokihi e Wahtanahã - numa 
extensão de aproximadamente 12km. Cada maloca é cercada por 
um pomar de bananeiras e pupunheiras, e localiza-se geralmente 
próxi,mo a uma roça. Velhas malocas são queimadas, tornando-se · 
:áreas de plantio, principalmente de tabaco, cultivado em grande 
escala. 

Durante a fase de construção foi observado um acampamento 
(odá-basá) de dez tapiris, onde grupos familiares se abrigaram du
rante determinado período, mesmo havendo outras malocas por perto. 
Atualmente três malocas situam-se perto da confluência dos dois 
braços do Pretão (Yokihi), enquanto as outras doze se distribuem . 
entre o igarapé Korehá, afluente do Yokihi, e sua cabeceira. Entre 
<0s dois aglomerados existe uma grande extensão de mato e inúmeras 
·roças velhas (hadará-hosá), que ainda são aproveitadas na colheita 
de ananás, abacaxi, caju, banana, pupunha, algodão, urucum e ma
racujá. Algumas áreas de capoeira são também queimadas e cul-
1ivadas. 

Apesar de grandes roçados já existentes em ambas as partes, 
em 1984 foram feitas novas derrubadas nas duas respectivas áreas. 
Com a aquisição de ferramentas, a tendência é aumentar ainda mais 
o cultivo das terras. 

Nem sempre todas as famílias se encontram juntas numa s6 
m~loca, dependendo de atividades executadas· nas diversas áreas. 

A atividade econômica varia com as estações do ano e as mu
.. danças. do grup9 são também condicionadas ao cultivo e · às colhei-
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tas de vários produtos. Por exemplo, a área de Yokihi, rica em 
pupunheira, toma-se habitada de janeiro a abril, que é o período 
da colheita da pupunha, comida básica em sua alimentaÇão. Nesta 
área existe também grande quantidade de massa de mandioca puba 
armazenada nos igarapés e que é utilizada enquanto a nova· roça ama
durece. Neste mesmo período são exploradas as áreas de caça em 
terra firme e realizado o conserto das malocas. 

Agricultura - As ferramentas empregadas na agricultura são 
o machado de ferro, terçado e pá. Para apanhar pupunha é usada 
uma vara comprida com gancho na ponta, subindo numa árvore 
vizinha e empregando pecunha ( tamadzô). 

A maneira de plantar é rudimentar, não tendo sido observada 
nenhuma técnica agrícola aprimorada. O milho, a mandioca, a ma
caxeira, a batata e o cará são plantados em buracos ~bertos com 
pau, enquanto que a cana-de-açúcar é fincada na terra. À medida 
que se colhem certos produtos em roças maduras, estes são replan
tados imediatamente. O milho seco é guardado em grande quànti
dade em pequenas malocas na roça. O tabaco e a pupunha são 
plantados em canteiros. 

Caça - A caça é explorada o ano todo para suprir as neces
sidades de carne. ~ realizada em terra firme durante a época do 
inverno e -nas várzeas somente durante o verão. Os principais 
varadouros de caça dirigem-se ao Riozinho desde o igarapé do Arigó 
até suas cabeceiras, no oeste, até o igarapé Mat~nxã, afluente do 
Cuniuá, ultrapassando toda a extensão do Coxodoá até o igarapé 
Munguba ao norte. A área de caça é sinalizada por outros vara
douros vicinais, por acampamentos menores e maiores, por pousadas 
individuais, por lugares de fogo e sinais de exploração de frutas 
silvestres e de material para objetos de uso dos caçadores. 

' 

A caça obedece a complicadas regras sociais. O caçador que 
abate animal de grande porte dá aviso de toque de buzina, levando 
apenas _os miúdos à maloca onde em seguida é feito o "caldo comu
nitário". Informados sobre a posição da caça, outros vão em busca 
do animal, que, esquartejado, é trazido em cestos de folhas de 
palmeira. Enquanto um é encarregado de retalhar a carne, outro 
assume a tarefa de "dono da panela", responsabilizando-se pela dis
tribuição. Ao caçador não cabem direitos privilegiados. 

A caça de pequeno porte é trazida, tratada e distribuída pelo 
próprio caçador. Por menor que seja a caça, o "caldo comunitário" 
para o.s homens é coisa sagrada. . 

147 



O "caldo comunitário" é uma espécie de sopa, cuja carne é 
cozida dentro da própria banha. São adicionadas bananas compri
das, macaxeira ou pupunha. O caldo, bebido em tigelas, é acompa
panhado com "grolado" de mandioca. 

Pesca - Também a pesca é realizada durante o ano todo, 
sendo empregados flecha, anzol e linha. Entretanto, somente o 
verão permite pesca em grande escala chamado kun~hã (tingui). J! 
preparado por um grupo de homens que, convidados pelo "dono,,, 
o arrancam de sua roça e o amarram em feixes. O dono do 
kunahã também é dono do acampamento e da tapagem (xirimié) 
de maneira que há inúmeros lugares de kunahã distribuídos em 
áreas longínquas, ao longo do Yokihi, do Pretinho·, do Arigó, das 
cabeceiras do Riozinho, do igarapé do 1ndio, do Matrinxã e do 
Munguba. Outros pequenos kunahã encontram-se perto da área de 
cultivo. São feitas verdadeiras excursões de pesca qúe demoram até 
vários dias. 

O kunahã, raiz altamente tóxica, é batido e espalhado na água 
acima da tapagem, que é uma armação de paus horizontais e ver
ticais forrada com folhas de palmeiras e caranaí, fechando o igarapé 
de lado a lado. Os peixes são recolhidos com flechas em forma 
de arpão, moqueados e levados em grandes cestos à maloca. Ao 
contrário da caça, cabe à esposa do dono do kunahã distribuí-los 
para suprir as primeiras necessídades. O restante é .guardado no 
moquem e serve de comida para vários dias, inclusive para "caldos 
comunitários" antes de trabalhos de grupos. Pouca caça aparece 
durante a época do kunahã, e, acabado o peixe, outro dono convida 
para uma nova excursão. Antes e depois das· grandes pescarias de 
kunahã acontecem menores, comumente acompanhadas por crianças 
e mulheres. Por outro lado, existem verdadeiras excursões fami
liares de pesca para áreas distantes onde as famílias se acomodam 
em acampamentos. 

Coleta - A coleta de frutas silvestres é feita durante o inverno. 
O fato de derrubarem geralmente as árvores faz com que os índios, 
e, às vezes, famílias inteiras, tenham de se deslocar para áreas dis
tantes. Regressam com cestos enormes, cheios de frutas, que são 
distribuídas. 

Não se verificou nenhuma bebida típica feita de alguma qua
lidade de fruta. Patauá, açaí e bacaba são amolecidos em água 
quente e chupada sua entrecasca. 

Além de frutas silvestres, coleta-se material indispensável para 
uso cotidiano como a envira, a casca batida, o ciJ>6 de tracoát a 
paina e folhas de vários tipos de palmeira. -

148 

• Aspeetos religiosos 

Os índios acreditam na existência além da morte, num lugar 
acima do céu (zanzamã), que chamam kurumié. Este lugar, longe 
da terra, e talvez representado pela construção da maloca, é carac
terizado por noções paradisíacas, onde os mortos encontram a feli
cidade, tendo fartura de caça, pesca, coleta e produtos agrícolas. 

O kurimié é também um canto original, pelo qual o homem 
entra em contato com os mortos: um homem canta a noite inteira, 
vindo de longe da mata ou da capoeira, aproximando-se da maloca, 
sempre cantando. O canto é apenas interrompido por gritos, pal
madas ou batidas do pé no chão. Acontece, às vezes, que os outros 
sugerem o assunto. Cada rapaz e cada homem parece ter o seu canto 
original. Os mortos são enterrados dentro da maloca. Até o mo
mento, conhecem-se cinco cemitérios. 

5 . PERSPECTIV AS 

Devemos concluir este trabalho olhando para o futuro dos povos 
indígenas do médio ·Puros. Constatamos que, embora fosse exter
minada grande parte das sociedades tribais, sobretudo ao longo dos 
últimos cem anos, existem ainda hoje cerca de 3.000 índios espa
lhados entre os rios Pauini e Paraná-Pixuna: a tribo Apurinã, num 
totai de 1.500 .. indivíduos; a tribo J amamadi, com 500 pessoas; a 
tribo Paumari com 300; a tribo Deni, com 150 pessoas; a tribo 
Zuruahá, com 1_23 pessoas; e outros pequenos grupos, que sobre
viveram ao avanço violento da frente de expansão nacional. Todos 
esses grupos pertencem ao tronco lingüístico aruak, com seu dialeto 
próprio e sua cultura particular. 

Apresentamos os diversos graus de inculturação na sociedade 
n~cional, como processo desencadeado pelas necessidades de mão
-de-obra indígena no sistema econômico de extrativismo. Vimos que 
essa ·integração na sociedade nacional não aconteceu como processo 
social, mas como atentado às comunidades tribais, invalidando seu 
sistema ·social e econômico, e destruindo seus valores culturais e -
religiosos. Em nenhum momento da história da ocupação do rio 
Puros, levantou-se a questão da legalidade do avanço da frente 
nacional. Desde o início, a invasão foi legitimada pela sociedade 
nacional, através de leis que protegiam a penetração, ocupação, 
colonização, usurpação das terras indígenas, catequese, "civilização" 
e até o extermínio como imperativo da economia regional do extra
tivismo. Quando o boom da borracha eclodiu como numa guerra-
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-blitz, os povos indígenas foram surpreendidos sem condições de 
organizarem sua defesa. Contra as poucas guerrilhas, montaram-se 
um aparelho repressivo e artimanhas de toda sorte, subjugando aque
les grupos em pouco tempo. Destruídos em seu sistema defensivo 
e rendidos, serviram como mão-de-obra dentro de um m\lndo econô
mico que lhes era alheio e que lhes impunha a participação em 
métodos, normas e valores individualistas e competitivos. Conse
qüentemente, foi invalidado o sistema econômico indígena, que se 
baseia numa estrutura coletiva de valores cooperativos. Aos poucos, 
foi cessando a participação nas atividades tribais e foram apare
cendo f albas em sua organização autônoma e em sua unidade étnica 
e cultural. A unidade do conjunto dos valores tribais ficou cor
rompida em sua estrutura,, os· mecanismos integrais de sua cultura 
foram desativados e outros foram adaptados às necessidades vitais 
deste novo modo de existir. 

Os únicos protagonistas de sua própria história foram os povos 
exterminados, que, lutando por sua liberdade, tornaram-se símbolos 
das nações indígenas. Os outros, desarticulados em sua autonomia, 
foram declarados incapazes de se reorganizarem, sendo necessário 
representá-los por órgãos tutores. Assim surgiram novas formas colo
nialistas, r0ubando-lhes o direito fundamental de serem eles os auto
res e agentes de sua história, contra a opressão e exploração, e con
seqüentemente protagonistas de sua própria libertação. 

Hoje a estrutura colonial manifesta-se no problema terra, no 
sistema econôniico regional e na dominação étnica. 

A lei 6.001 lega aos índios a posse permanente das terras 
em que habitam e o direito do usufruto exclusivo das riquezas 
naturais ali existentes. Mas na realidade são os seringalistas que 
exploram ·os produtos vegetais, com anuência do aparelho judiciá
rio, e que tentam escorraçar os índios de seu habitat, com o apoio 
do aparelho repressivo. Essa realidade está carregada de situaçõe& 
de conflito entre os legítimos donos, os índios - agora degradados 
a simples fregueses - e os usurpadores. 

Além dos dois postos indígenas, Mariené e Manauacá, hoje 
desativados, só existe uma reserva indígena demarcada ao longo do 
rio Purus. Os índios ocupam parcialmente terras consideradas suas 
desde tempos imemoriais e terras devolutas, onde o processo de 
colonização os despejou, e, portanto, cobiçadas por outros. Mas 
grànde parte encontra-se em seringais .. cujos donos conseguiram re
gistrar os imóveis. Essas são as áreas de conflito, pois, mesmo sem 
o Estatuto do lndio, os indígenas seriam os legítimos posseiros em 
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terras onde moravam antes da escrituração dos seringais. Em nenhu
ma área do Puros os seringalistas nuclearam grupos indígenas, e 
onde ocorreu deportação de mão-de-obra indígena para determinados 
seringais, ainda ali era seu antigo habitat. 

A luta mais consciente pela reconquista de terras está sendo 
levada adiante pelos índios Apurinã, nas áreas de Pauini, Lábrea 
e Tapauá, onde as lideranças indígenas tentam bloquear a frente de 
.expansão nacional de colonos, seringais, firmas madeireiras e fa
zendas. 

Na área conflitiva de Pauini, a população indígena, num total 
de 700 indivíduos, distribui-se por 29 seringais, de pretensos pro
prietários. particulares, sobretudo em terras pertencentes à Manasa 
(Madeireira Nacional S.~.), com cerca de 2 milhões de hectares, e 
em terras pertencentes à .fazenda Maripuá S.A. Convém notar que 
a maior parte desses seringais está concentrada em mãos de uns 
poucos donos, como Paulino de Almeida, José Cordeiro e Silva, fa
zenda agropecuária Maripuá S.A., Mustafa Said, Manasa e Zugmann. 

Algumas áreas são defendidas e em parte respeitadas, como, 
por exemplo, o seringai São José, que ,é uma área de terras devo
lutas, localizada nos fundos do seringai Santa Vitória e às . margens 
do igarapé Tacaquiri e reconhecida como posse do tuxaua Lopinho 
(João Lopes Brasil). Nesta· mesma área a Ajudância do Acre (Ajacre) 
da Funai, em Rio Branco, 20/2/79, autorizou a construção de uma 
estrada para ligar a sede da fazenda Maripuá com a sede do muni
cípio de Pauini. Funai e seringalistas colaboraram para convencer 
o tuxaua dos benefícios desta estrada. . 

Outro exemplo de área de conflito é o seringai Catipari, frente 
à boca do rio Seruini. Ali era o antigo habitat de um grupo Apu
rinã, cujo velho tuxaua, com cem anos, ainda vive por lá. A antiga 
ocupação indígena hoje . é dividida pelos seringais Catipari, Ajuri
caba e Quiciã, incluindo os lagos Catipari e Santa Maria. O con
flito existe entre o pretenso dono, Francisco Barros, e os índios, que 
proíbem a exploração de algumas estradas de seringueiras. Outra 
área de fortes tensões é o seringai São Clemente, de propriedade do 
ex-prefeito de Lábrea, José Falcão Filho, e de Joaquim Farias Neto. 
Essa área é o antigo habitat dos Paumari, chamado Marahã, onde 
residem mais de 100 deles e um pequeno grupo de índios Apurinã. 
Embora os donos tenham escritura pública e devidamente regis
trada, os índios pretendem reconquistar sua terra, exigindo da Funai 
a aplicação da lei 6.001, para uma reserva indígena de aproximada
mente 450km'.2 .. 
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Podemos observar uma crescente consciência da liderança indí
gena. quanto aos direitos de terra e de seu usufruto exclusivo, ape
·sar de a Funai não estar interessada em esclarecer aos índios seus 
direitos, temendo despertar neles a autoconfiança, e que eles se 
possam transformar em protagonistas da luta pelas suas terras. Ape
nas em casos de graves conflitos, a Funai se desloca para as áreas, 
acompanhada por agentes da Polícia Federal. Então, as promessas 
se repetem, sem corresponder a ações concretas. Uma vez que o 
índio é declarado incapaz de lutar por suas terras, deve haver 
outros agentes instigadores, que o aparelho repressivo do governo 
procura descobrir. Ultimamente, está sendo visada a Igreja local 
de Lábrea, que por opção se coloca ao lado dos oprimidos, fomt> 
cendo aos índios os instrumentos de luta por suas terras, organizan
do assembléias indígenas e apoiando os mecanismos de conscienti
zação referentes à autodeterminação e à cultura. 

Outro tipo de estrutura colonial é o sistema econômico regio
nal do extrativismo, que desenvolveu formas dicotômicas de rela
ções de produção entre patrão e freguês. Esse sistema visa ao con
trole total sobre os meios de produção, força do trabalho e sobre os 
valores do mercado, criando uma total dependência do freguês, que 
é obrigado a aviar-se, a fim de deslocar-se para os centros de explo
ração de produtos vegetais. Isso acontece principalmente na época 
do verão, quando é necessário preparar o roçado para o sustento, 
na base da agricultura. O extrativismo invalidou em grande parte 
a estrutura econômica das sociedades tribais, destruindo seus valo
res de economia coletiva e desarticulando a participação nas ativi
dades tribais. 

As atividades extrativistas dos índios Deni no Marecão, no rio 
Cuniuá, são um exemplo que nos mostra a interferência do sistema 
patrão-freguês. Há uns 30 anos, os índios Deni emigraram do seu 
habitat original, no alto Cuniuá, por causa de um surto de sarampo 
e gripe, para a região do igarapé Marecão, onde Chico Severo os 
empregou na produção extrativista. A exploração de produtos ve
getais exige um planejamento a longo prazo, ao passo que as ati
vidades cooperativistas dos índios são orientadas para operações a 
curto prazo. Antigamente o tuxaua fazia as propostas, de madru
gada, na praça da aldeia, e discutia-se democraticamente, até os 

. índios chegarem a conclusões concretas. Hoje, existe um círculo vi
cioso de interesses e obrigações entre patrão e fregueses. Os pró
prios índios assimilaram este sistema, e assim um foi se tomando 
patrão de outros, de tal maneira que, além de estarem endividados 
com os patrões não-índios, têm eles seus compromissos também 
entre si, afetando seriamente o conjunto de relações sociais, sobre-
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tudo sua autonomia e a velha liderança. O deslocamento contínuo 
dos homens traz ·fortes tensões sociais na aldeia: os doentes e velhos 
devem fornecer um· suprimento adequado de carne; as mulheres cor
rem o risco de ·suspeitas· de relações extramatrimoniais, por causa de 
seus maridos ausentes; a divisão original de trabalho, que se baseava 
na dicotomia homem-floresta e mulher-aldeia, sofreu uma articulação 
nova, já que também as mulheres devem garantir a subsistência da 
comunidade. 

Outro exemplo da interferência do sistema patrão-freguês é 
a exploração interna dos índios Banauá-Yafi, no rio Piranhas. Lá, 
os tuxauas revestiam-se de poderes de patrão, assumindo a respon
sabilidade de compromissos dos índios com patrões não-índios, co
mandando a exploração de produtos vegetais e fornecendo o avia
mento. Esse sistema é incentivado pelos patrões não-índios, que 
exercem controle sobre o grupo todo através dos tuxauas. ~ um 
tipo de exploração violenta, uma vez que a comunidade indígena é 
jogada numa total dependência, utilizando-se os mecanismos internos 
cooperativos, controlando os tuxauas com valores individualistas e 
competitivos. Assim, a força de trabalho socializada é explorada, 
aumentando os lucros dos patrões não-índios. Resulta daí que a 
comunidade indígena fica cada vez mais pobre, e mesmo os pa
trões-tuxauas apenas conseguem suprir suas necessidades econômi
cas no ~írculo vicioso de novos aviamentos, novos compromissos e, 
conseqüentemente, novas dívidas. 

O fato é que não existe nenhuma proposta da parte da Funai, 
para análise e possível mudança do sistema de exploração econô
mica. Ao contrário do que se deve esperar do órgão oficial de 
tutela, a Funah estimula os índios a uma integração rápida na eco
nomia regional, apoiando a aquisição de bens pessoais e a privati
zàção da economia tribal, impondo-lhes, portanto, os valores da 
sociedade nacional. 

Os missionários protestantes das Novas Tribos e do SIL (Sum
mer Institute of Linguistic) experimentaram projetos de desenvol
vimento comunitário na aldeia Marrecão, dos índios Deni, e na 
aldeia São Francisco, dos índios Kanamati. Esses projetos visavam 
à produção de farinha, arroz e milho, de árvores frutíferas cítricas 
e à implantação de produção pecuária e suína de . pequeno porte. 
Os projetos, entretanto, não foram planejados e orientados na base 
do contexto de relações econômicas existentes, para as necessidades 
básicas de subsistência. Estes missionários tomaram-se outros pa
trões e, conseqüentemente, o projeto foi por água abaixo. 

' 

Por outro lado, os missionários da prelazia de Lábrea pro-
curam incentivar e apoiar o setor agrícola como parte fundamental 
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da subsistência dos grupos indígenas, visando à participação na 
economia regional somente para suprir as necessidades básicas já 
criadas. Este apoio trouxe pequenos resultados no desenvolvimento 
agrícola das comunidades dos índios Jarauara, no igarapé Apituã, 
e em alguns grupos de índios Apurinã no Caitetu (Lábrea), em São 
João (Tapauá) e em pequenas comunidades na área de Pauini. 

Outra manifestação da estrutura colonial é a dominação étnica. 
A população branca é marcada pelo etnocentrismo, considerando 
portanto os índios inferiores e incapazes de executar as tarefas do 
mundo civilizado. 

No Puros ainda reina a velha imagem do "índio-bicho", e a 
sociedade regional é incapaz de levar em conta as diversas culturas 
indígenas das sociedades tribais, descaracterizando, portanto, os gru
pos. Os Apurinã são considerados perversos por causa de suas 
brigas internas. Os Paumari, preguiçosos, por causa de seu sistema 
econômico, que exige o mínimo de condições para suprirem suas 
necessidades; os Jamamadi, improdutivos, por causa da· instabilidade 
na produção a longo prazo. Essa falsa imagem sobre as sociedades 
tribais trouxe a deformação da autoconsciência e, conseqüentemente; 
a luta pela "carteira de branquidade". Assim os índios Paumari 
entraram no processo de miscigenação, criando sua defesa num novo 
tipo de relacionamento social. Também os índios Apurinã, de Lá
brea, têm tendências de integrar-se na sociedade regional, através 
de casamentos mistos, uma vez que as mulheres índias são consi
deradas objeto de cobiça e de prazer. Outros procuram relacionar-se 
através de laços indiretos de parentesco, como padrinhos de batismo. 

Podemos ilustrar melhor a descaracterização da unidade étnica 
e cultural, movida pela mentalidade etnocêntrica .regional, . com fatos 
históricos dos índios Bariauá-Yafi. Há aproximadamente 30 anos, 
esses índios entraram em conflito com um grupo de castanheiros 
de Canutama, que explorava as cabeceiras do rio Sitiari. Ali, uns 
índios massacraram uma família, levando as três meninas consigo, 
das quais duas foram mortas no caminho, e uma, Iva, foi criada 
pelo velho tuxaua Ismael, que mais tarde a tomou por mulher. 
Desde então, os índios viviam arredios, perseguidos pelo aparelho 
repressivo de Canutama. Muitos anos depois, renderam-se a Fir
mino, que os explorou na produção de vegetais. Para apagar o seu 
passado, o grupo procura integrar-se por via de casamentos mistos, 
sobretudo da parte do parentesco do tuxaua, que hoje está desarti-

. culado em suas funções de líder, vivendo sua unidade étnica e cul
tural em clandestinidade. 

Esta vivência cultural em catacumbas pode ser observada em 
quase todos os grupos do médio Purus, principalmente naqueles que 
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moram perto ou dentro da cidade. Mesmo o poder de pajelança 
assumiu formas adaptadas ao mundo da sociedade nacional, em
bora continue ativo na sua estrutura original. 

A experiência no trabalho com os índios mostra que, quando 
sentem apoio aos seus valores culturais desativados no dia-a-dia de 
um mundo que lhes impõe outros valores, revelam aos poucos o 
verdadeiro mundo de sua sociedade tribal, determinada pol:° valores 
e normas que convergem profundamente para a unidade cultural. 
Por isso, é imprescindível estimular e favorecer sua articulação nas 
atividades tribais, onde possam ser protegidos os mecanismos neces
sários à sobrevivência do grupo. Toda ideologia colonialista, com 
seus conteúdos etnocêntricos, só pode contribuir para a desintegra
ção de sua sociedade tribal, destruindo o grupo como sociedade 
autônoma e enfraquecendo sua unidade étnica e cultural. 
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lndia Jarawara fiando algodlo (foto do autor). 
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Lorival, índio Jarawara, da aldeia Casanova, ajeitando a f1echinha 
da zarabatana, arma muito usada na caça aos macacos 

(foto do autor>. 
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Lorival, índio Jarawara, soprando a zarabatana. Em segundo plano. 
vê-se a casa, construída sobre estacas e aberta na frente 

(foto do autor). 
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tndias Mura, do lago Ayapuã (Purus) <foto do autor) . 
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Casa dos índios Mura, de Acará, AM (foto de Ana Lang). 
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Casa cônica dos índios Zuruahá (foto do autor J • 
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índio Zuruahá, preparando ao fogo o caldo venenoso q'..!e é passado 
na ponta das flechas (foto do autor) . 
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Um grupo de rapazes Zuruahá <foto do autor l. 
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Mulheres Zuruahá ralando mandioca, com ralador feito de paxiúba 
(foto do autor). 
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tndios Zuruahá banhando-se. Nesta ocasião a tanga de algodão é 
trocada por folpas verdes (foto do autor>. 
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Interior de uma maloca Zuruahá. Observar a disposição das redes 
<foto do autor>. 
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