
Algumas declarações dos Tükúna, registradas pelo 
Autor, em julho de 1976: 

"Antigamente só trabalhava prá patrão . Era duro. 
Tükúna não ganhava nada. Hoje não. Tudo nosso. Hoje 
bom. Tudos vai prá roça contente. Vai família intera, até 
curumin . Trabalha, pára quando qué, como tudo junto. As
sim que é bom"; 

" Se o patrão vendê essas terra, tá vendendo também 
nó is" · , 

" Não foi ele (o patrão, APO} quem fez a terra , então 
como diz que é dele?"; 

"O povo daqui quer Tükúna e não civilizado como 
professor"; 

"A Santa Cruz veio pros Tükúna". 
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Este livro mostra o crítico 
momento por que passam os 
fndios'Tükúna do Alto Soli
mões, Amazonas. Um grupo 
tribal que há década està 
preso a todo um quadro de 
dependência à sociedade 
nacional , mas que, mesmo 
assim, de tempos em tem
pos, tenta reagir a tal si
tuação, em especial por meio 
de movimentos messiânicos. 
A " Irmandade (Ordem) 
Cruzada Católica, Apostólica 
e Evangélica", ou "Movi 
mento da Santa Cruz", é a 
mais recente tentativa de 
reação da sociedade indfgena 
às condições de submissão a 
que estão sujeitos em seu 
convívio com a sociedade 
nacional, constituindo-se em 
algo vital para um grupo ét
nico que quer nascer, viver e 
morrer dignamente como 
Tükúna. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho objetiva mostrar uma tentativa de reação 
dos índios Tükúna às condições de submissão a que se acham sujeitos 
em seu convívio com a sociedade nacional (1 ). Tal tentativa de rea
ção ocorre por meio de movimentos messiânicos, os quais se cons
tituem numa maneira típica de algumas sociedades tribais tentarem 
reagir contra a situação de subordinação a que se encontram em rela
ção às sociedades dominantes (nacionais ou coloniais). A "Irman
dade (Ordem) .. Cruzada Católica, Apostólica e Evangélica", ou "Mo
vimento da Santa Cruz" (2), é a mais recente manifestação messiâ
nica dos índios Tükúna. 

As origens deste trabalho remontam .a julho de 1975, quando 
estivemos no Alto Solimões participando de projetos do Campus 
Avançado da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 
Na oportunidade, surpreendemos um movimento que por três anos 
se desenvolvia naquela área, o qual junto aos Tükúna possuía certas 
peculiariadades. Como na época cursávamos, na PUCRS, o Curso 
de Pós-graduação, resolvemos pesquisar aquele Movimento, cujo 
resultado apresentaríamos como dissertação de conclusão do Curso. 
Regressamos ao Alto Solimões em janeiro de 1976, ali permane
cendo até o fim de fevereiro do mesmo ano. Nesta segunda viagem 
visitamos quase todas as comunidades Tükúna do lado brasileiro 
e resolvemos ampliar nossa pesquisa na busca das razões que deter
minavam o surgimento de movimentos messiânicos entre estes in
dígenas do Alto Solimões. Isto nos levou a uma análise histórica 
do contato dos Tükúna com representantes da sociedade nacional. 

(1) No decorrer do texto, usaremos indistintamente: sociedade nacional, sociedade domi
nante, sociedade envolvente e sociedade regional. Todos estes termos se referem, evi
dentemente, à sociedade brasileira. Da mesma forma, empregamos como sinónimos 
os termos "branco" e "civilizado". Ambos indicam os componentes da sociedade na
cional . 

(2) Este movimento messiânico será objeto de estudo do 4° capítulo. No transcurso do 
trabalho sempre que nos referimos a ele empregaremos indistintamente: Movimento 
dl Senta Cruz, Irmandade, Movimento, ou, simplesmente, Santa Cruz. 
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Constatamos então que através dos anos eles foram vítimas de explo
ração de parte dos patrões que instalaram um rígido sistema de "bar
racão" em território Tükúna. Ao mesmo tempo, realizamos um estu
do comparativo de aspectos da tradicional cultura Tükúna e da 
atual, onde notamos que muitos traços culturais (não todos), outro
ra cultivados pelos índios, foram substituídos após o contato com o 
branco. Estas são, a nosso ver, as principais razões que fomentam 
a Esperança Messiânica Tükúna. 

Em julho de 1976, realizamos a terceira viagem ao Alto So-
1 imões. Naquela ocasião concentramos a pesquisa de campo no po
voado Tükúna de Belém do Solimões, por acreditarmos que aquela 
comunidade se constitui, em dias do presente, num caso especial 
entre os demais núcleos habitacionais Tükúna. Nossa convicção 
provém do fato de Belém do Solimões ser, na atualidade o povoado 
indígena de mais conflitos intra e extratribais devid~, principal
mente, à rivalidade entre os Católicos e os adeptos do Movimento 
da Santa Cruz, e por ser a localidade que preserva certos valores tra
dicionais já abandonados em outras comunidades Tükúna. Em Be
lém do Solimões, hospedamo-nos durante boa parte do tempo de 
no~ permanência na residência de Frei Arsênio Sampalmieri. No 
contato com os indígenas participamos ativamente de suas ativi
dades sociais e religiosas. As dúvidas que nos assaltavam eram sa
nadas por aqueles que estavam ao nosso redor. Não selecionamos 
informantes: todos o eram em potencial. Nossas principais observa
ções e entrevistas foram registradas em fotografias e fitas magnéti
cas. Ao regressarmos a Porto Alegre, concluímos a redação do 
trabalho que em junho de 1977 foi apresentado perante a Comissão 
Examinadora do Curso de Pós-graduação. Porém, sempre continua
mos em contato com o Alto Solimões por meio dos professores e 
alunos da PUC RS que mensalmente se deslocam ao Campus Avan
çado do Alto Solimões, que tem sede na cidade de Benjamin Cons
tant. 

Hoje, analisando a atuação de campo, em Belém do Soli
mões, acreditamos que foi nossa presença constante na Igreja da 
Santa Cruz que muito nos aproximou dos Tükúna. A propósito, 
num domingo, ao meio-dia, após o término das orações, sob sol 
escaldante, o " capitão" da Santa Cruz, Pedro Severiano, reuniu 
em frente a Igreja cerca de 500 índios e discursou durante vinte 
minutos: se~pre em idioma Tükúna., apontando vez por outra em 
nossa d1reçao. Soubemos, mais tarde, que ele nos havia elogiado, 
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dizendo sermos exemplo a ser imitado, visto que não fumávamos~ 
não dançávamos, não namorávamos ... O final de suas palavras foi 
seguido de um gesto comovente : do bolso tirou uma pequena cruz 
peitoral de madeira, símbolo do Movimento da Santa Cruz, e nos 
colocou ao pescoço dizendo: "Agora o doutô é um dos nosso". Des
sa forma, notamos a intenção deles em nos submeter a uma espé
cie de ritual de introdução na sociedade tribal e da Santa Cruz. Após 
aquele dia, a abertura e a disposição pessoal dos Tükúna para nós 
foram maiores. E claro que isto nos acarretou situações dei icadas, 
haja visto que também participávamos dos encontros religiosos 
dos Católicos. Como, no entanto, sempre retornávamos àqueles, 
com a mesma disposição, não chegou a se tornar um problema. 

Duas noções foram por nós levadas em consideração durante 
a elaboração do trabalho, constituindo se assim no suporte teórico 
do mesmo. A primeira, formulada por Georges Balandier, é a noção 
de "situação colonial", i. é, 

(. .. ) a dominação imposta por uma minoria estrangeira, 
" racialmente" e culturalmente diferente em nome de uma 
superioridade racial (ou étnica) e cultural dogmaticamente 
afirmada, a uma maioria autóctone materialmente inferior; o 
contato de civilizações heterogêneas - uma civilização indus
trializada, com uma economia poderosa, em ritmo rápido e 
de origem cristã, se impondo a civilizações sem técnicas com
plexas, com uma economia atrasada, de ritmo lento e radical
mente "não cristã"; o caráter antagônico das relações que in
tervêm entre as duas sociedades que se explica pelo rol de 
instrumento ao qual é condenada a sociedade dominada; a 
necessidade, para manter a dominação, de recorrer não somen
te à "força" mas ainda a um conjunto de pseudo-justificações 
e de comportamentos estereotipados, etc (3). 

A outra noção que destacamos é a de "fricção interétnica", 
nos moldes em que a define Roberto Cardoso de 01 iveira: 

Chamamos "fricção interétnica" o contato entre grupos 
tribais e segmentos da sociedade brasileira, caracterizados por 
seus aspectos competitivos e, no mais das vezes, conflituosos, 
assumindo esse contato muitas vezes proporções "totais", i. é, 
envolvendo toda a conduta tribal e não-tribal que passa a sér 
moldada pela situação de fricção interétnica (4). 

(3) BALANDIER, Georges. Sociologie Actuelle de l'Afrique Noire. 3ª ed. Paris, Presses 
Universitaires de France, 1971, p. 34- 5. 

(4) OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. Estudo de áreas de fricção interétnica no Brasil. 
ln: Am6rica Latina. Rio de Janeiro, ano V, n° 3, 1962, p. 86. O estudo das relações 
entre índios e brancos no âmbito da problemática da fricçâ'o interétnica foi plena-
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Surprendeu-nos, num primeiro momento, a tot~I adesão dos 
Tükúna ao Movimento da Santa Cruz, fundado por um branco, de 
nome José Francisco da Cruz, que chegou ao Alto Solimões em ju
nho de 1972. Porém, a partir da análise histórica do contato dos 
Tükúna com os brancos, constatamos que vários movimentos mes
siânicos já aconteceram entre estes índios, e que eles se manifestam 
como tentativa de reação à dominação e à espoliação que eles sofre
ram no contato com representantes da sociedade nacional , princi
palmente com os seringalistas, que se apossaram de suas terras, ex
ploraram sua mão-de-obra e seus bens econômicos, alterando muitos 
traços de sua tradicional cultura tribal. Quanto ao Movimento da 
Santa Cruz, notamos ainda que ele possui duas outras características, 
pois José Francisco da Cruz é identificado pelos Tükúna como sen
do o Messias esperado que os libertará do jugo dos brancos, e o Mo
vimento é fator de nova identidade tribal, uma vez que os próprios 
índios afirmam ser verdadeiramente Tükúna só quem pertencer à 
Santa Cruz. 
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mente desencadeado no Brasil a partir da década de 60, quando, sob a direção de , , , . -
Roberto Cardoso de Oliveira, concretizou-se o projeto " Estudos de Areas de Fncçao 
lnterétnica no Brasil". patrocinado pelo Centro Lat i no· Americano de Pesquisas em 
Ciências Sociais, com sede no Rio de Janeiro . O fru to deste projeto foi a publicação 
de três valiosas obras que anal isam a situação de contato entre segmentos da sociedade 
n~cional e grupos tr ibais. localizados em áreas de fricção interétnica. São as seguintes 
as obras acima refer idas: O lndio e o Mundo dos Brancos, de Roberto Cardoso de 
O!iveira (estudo sobre os Tükúna) ·-;Jndios e Castanheiros, de Roque de Barros Laraia . . 
e Roberto A . da Mata (estudo sobre os Suru i, A surini e Gaviões) ; e lndios e Criado· 
res, de Júlio César Melatt i (estudo sobre os Krahó) . Como se vê , a área do Alto So
limões foi incluída no projeto e a situação dos Tükúna fo i invest igada em 1959 e 1961 
por Oliveira, que, além de " O fndio e o Mundo dos Brancos", publicou uma série de 
outros artigos referentes àqueles ind ígenas. Ora, acreditamos que nossa pesquisa, reali
zada cerca de quinze anos após a de Oliveira, só vem confirmar as colocações daquele 
antropólogo, porém, com as modificações posteriores àquelas datas. 

•' 

CAPl°TULO 1 

DADOS HISTÓRICOS E DEMOGRÁFICOS DOS TÜKÜNA 

As primeiras notícias dos Tükúna, em terras brasileiras, foram 
registradas por Cristóbal de Acuna, historiador da expedição de Pe
dro Teixeira, de Belém a Quito, nos anos de 1637 a 1639. "Acuna 
se refere aos 'Tocunas' como sendo inimigos dos Omágua das mar
gens norte do Solimões" (1 ). 

Laureano de la Cruz, em 1649, denomina os Tükúna de "Jau
nas" habitantes da margem esquerda do rio Amazonas, acima do Po
tomaio (NIMUENDAJU, 1952: 8) . 

Segundo Roberto Cardoso de Oliveira, ao longo do século 
XVI li e XIX 

( ... ) a área do alto Solimões foi percorrida e descrita 
por alguns dos principais cronistas que a historiografia brasi
leira registra : Acuna, Padres José de Moraes e Monteiro Noro
nha, Ribeiro de Sampaio, Aires de Casal, Listes Maw, Castel
nau, Walter Bates, viajantes respectivamente dos anos 1639, 
1748, 68, 74/5, 1817, 28, 46 e 50 (2). 

Vários destes viajantes e cronistas rcgistram que os Omágua 
ocuparam as margens e ilhas do rio Solimões antes dos Tükúna. 
De fato, os Tükúna passaram a residir nas margens superiores do rio 
Solimões somente após o desaparecimento dos seus tradicionais 
inimigos, os Omágua. Ademais, as referências que obtivemos dão 

(1) NIMUENDAJU, Curt. The Tukuna. Berkeley and Los Angeles, University of Califor
nia Press. 1952, p . 8 . 
Os Omágua, segundo Arthur Ramos, pertencem à família lingüística Tupi e por muito 
tempo sofreram o massacre dos portugueses, o que os obrigou a fugir para as regiões 
peruanas no Napo e do Ucaiali. (RAMOS, Arthur. Introdução à Antropologia Brasilei· 
ra. Rio de Janeiro, ed. da (Casa do Estudante do Brasil , 1943, v. 1, p. 81 ). 
Segundo Nimuendaju, ( 1952: 65) os Omágua eram os únicos inimigos dos Tükúna e 
sempre levavam vantagem sobre estes : " Os Omágua atacavam de canoa, com grandes 
lanças. Eles capturaram muitos (Tükúna) . Alguns deles eram sacrificados aos seus 
ídolos e o resto servia como escravo em suas lavouras" . 

(2) OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. O lndio e o Mundo dos Brancos. ia ed., São Peulo, 
1972, p. 74. 
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conta de que os Tükúna foram inicialmente atraídos para o mundo 
ocidental pelos caucheiros peruanos e depois, isto é, por ocasião dos 
adventos cíclicos da borracha, pelas frentes pioneiras de expansão 
nacional que subiam os igarapés em busca do látex. Destarte, nota
se que houve um repovoamento do vale do Solimões. Outrora ele era 
habitado pelos Omágua, porém, em parte devido ao desaparecimento 
dos mesmos, e, em parte, devido à atração que a sociedade nacional 
exerceu sobre os Tükúna, estes, especialmente a partir do século pas
sado, desceram dos igarapés instalando-se nas margens superiores 
do rio Solimões. 

Crianças Tükúna - (Foto gentileza de Ir. Lorenço Cartos Stein I 1977). 
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. ...Na atua~idade, os Tükúna se localizam na zona fisiográfica 
Sol.1moes-J?var1 (3) e figuram, pelo volume demográfico, entre as 
maiores tribos do território brasileiro. A maior concentração, per-

lndio Tükúne - (Foto LCS / 1977>. 

(3) A zona fisiográfica Solimões.Javari, juntamente com a Solimões-Teté Rio Purus Rio 
Juruá,_ t~das no Estado do Amazonas, corresponde à categoria VIII 1 na classifi~io 
de Oliveira. E~a categoria é "caracterizada por uma densidade baix'a ( Ob) e um in
cremento. m~d10 (lm) abrangendo um percentual também alto de zonas ocupadas por 
g~upos t~1ba1S (~8,33%); esta categoria inclui, seguramente, zonas também 'em cres
cimento instável , podendo ser <?onsiderada como uma sub-categoria de VII". (OLIVEI
RA, R. C. de, Problemas e hipóteses relativos à fricçio interétnica: sugestões para 
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Moradias Tükúna de Belém do Solimões - (Foto do Autor / 1976). 

uma metodologia. ln : América Latina, México, n° 2, v. XXVIII, 1968, p. 357, 370-
1) . A categoria V 11 se caracteriza por uma baix gjensidade ( Db) e um alto incremen
to populacional (lal. Nesta categoria estão 64,51 % dos grupos tribais. São zonas "em 
crescimento instável", pois, elas passam "atualmente, as frentes de expansão da socie
dade nacional" (OLIVEIRA, 1972: 356- 7). 
Roberto C. de Oliveira e L . Castro Faria, em O contacto interétnico e o estudo de po
pulações, in: Revista de Antropologia, São Paulo, v. 17, 1969, p. 47, incluem na zona 
fisiográfica Solimões-Javari, além dos Tükúna, os Marúbo, os K awamar í , os Maia e os 
Kurina. 
Conforme C. Nimuendaju, (1952: 64) " Os Tükúna aparentemente carecem do concei
to de uma zona territorial r ig idamente delineada, como patrimônio tribal" . 
Outrora, o território Tükúna era mais ou menos limitado pela presença de tribos vizi
nhas, sendo algumas inim igas, como os Omágua. Porém, o desaparecimento delas propi
ciou maior expansão Tükúna. 
Segundo Pe. Egydio Schwade - Secretário Executivo do Conselho l nd igenista Missio
nário (CIM I ), em palestra proferida na PUCRS no mês de março de 1977, nem os Tü
kúna, nem qualquer outra tr ibo do Amazonas têm ainda seu terri tório demarcado. 
João Batista Cavalcanti de Melo, Superintendente da Fundação Nacional do fndio 
(FUNA I ), por sua vez, em palestra proferida na Assembléia Legislat iva do Estado do 
RGS, em 26/4/77, disse que a FUNAI demarcou em 1974 : l 334 304ha, em 1975: 
2 331 722ha e em 1976: 1 356 l 26ha, totalizando, no triênio, 5 022 l 52ha de área 
demarcada aos indígenas, o que perfaz cerca de um terço do total de área que a FUNAI 
precisa demarcar . Conforme o art. 65 do Estatuto do fndio, até dezembro de 1978 o 
Poder Executivo deverá efetuar a demarcação de todas as áreas indígenas do País ain
da não demarcadas. 

• 

manece ao longo do rio Solimões, em localidades do município de 
São Paulo de Olivença, estendendo-se, também, pelas de Santo Antô
nio do lçá e Benjamin Constant, respectivamente a oriente e ociden
te de São Paulo de Olivença. Ocupando, também, um grande trecho 
do rio Maranon, em ambas as margens, a população Tükúna em ter

ras brasileiras está estimada em mais de 11 mil indivíduos, conforme 
relatório do Pe. Egídio Schwade, assim distribuídos: 

ALDEIAS 

Mariuaçu 
Tacana 
Belém do Solimões 
Bananal 
Grajari 
Vendaval 
Sta. Rita do Weil 
Feijoal 
1 garapé Belém 
Vui-Uata-im 
Aueti-Paraná 
Betânia 
R. Jacurupá 
Rio lçá 
Tükúnas esparsos 

TOTAL 

Nº APROXIMADO 
DE TÜKÜNA 

2 000 
250 

1 500 
200 
100 
800 

2000 
422 
150 
500 
200 

1 000 
210 
300 

1 500 

11 132 

MUNICfPIO 

Benjamin Constant 
Benjamin Constant 

São Paulo de Olivença 
São Paulo de Olivença 
São Paulo de Olivença 
São Paulo de Olivença 
São Paulo de Olivença 
São Paulo de Olivença 
São Pau lo de 01 ivença 
São Paulo de Olivença 

Fonte Boa 
Santo Antônio do lçá 
Santo Antônio do lçá 
Santo Antônio do lçá 
Santo Antônio do lçá 

(4) 

O recenseamento de Oliveira, em 1959, acusou um número 
não superior a quatro mil Tükúna. Em 1942, Nimuendaju (1952: 
9) estimou a população Tükúna, em território brasileiro, em dois mil 
índios, atingindo um total de três mil, contando aqueles espalhados 
pelos territórios Peruano e Colombiano. 

- -
(4) Estes números foram colhidos, em meados de 1974, pelo Pe. Egídio Schwade. Porém, 

no mesmo ano, uma equipe da Universidade de Bras(lia realizou um recenseamento 
dos índios Tükúna, obtendo estes resultados : 
Munic(pio de Benjamin Constant ........................ 1 647 índios 
Município de São Paulo de Olivença ...................... 5 310 índios 
Município de Santo Antônio do lçá ...... •.. ....... ...... 1 221 índios 
TOTAL. . . . . . . . . . . • . . . . . • . . • . . . • . . . . . . . • . . . . . . 8 178 índios 
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Mesmo sabendo da relatividade dos números da população 
Tükúna, não há cientista social que não admire o substancial aumen
to demográfico do grupo tribal, num espaço relativamente curto 
( 15 anos), se compararmos os números de 01 iveira e Schwade: 

Mariuaçu 
Santa Rita do Weil 
São Jerônimo (Vendaval) 
lg. Belém 
Belém do Solimões 
Demais 

TOTAL 

OLIVEIRA 
1959 
510 
137 
399 
438 

2 516 

4000 

SCHWADE 
1974 

2000 
2000 

800 
150 

1 500 
4682 

11 132 

Portanto, o contingente populacional Tükúna, em 1959, não 
excedia a quatro mil indivíduos, enquanto que, em 1974, atingia um 
número assaz elevado: 11 132. Perguntamo-nos, então, quais são 
as possíveis causas determinantes do aumento da população Tükú
na? 

De início, precisamos esclarecer que o aumento da população 
Tü~úna nã\> significa um aumento da taxa de natalidade. Significa an
tes que muitos índios, outrora isolados, desceram dos igarapés onde 
residiam e se instalaram em novas comunidades espac ialmenteorga
nizadas nas margens do rio Solimões. Por isso mesmo tiveram maior 
assistência sanitária, sobretudo nos surtos epidêmicos, diminuindo 
em decorrência a taxa de mortalidade. Mas, por que desceram os Tü
kúna dos igarapés, concentrando-se nas margens do Solimões? 

Oliveira apontou três fortes mecanismos de fixação da popula
ção Tükúna nas margens do Solimões: o fascíniQ pela moeda e a pos
sibilidade da quebra do regime do barracão, a procura de escolarida
de e o Movimento da Santa Cruz. 

O primeiro fator, segundo aquele antropólogo ( 1972 : 97), es
tá relacionado aos próprios patrícios Tükúna que habitavam as mar
gens do Solimões, e que, ao subirem os igarapés, levando consigo al
guma quantia em dinheiro, seduziam, conscientemente ou não, aos 
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deme~ para que também se fixassem às margens do grande rio, onde 
poderiam vender suas mercadorias a dinheiro. Desta forma, estariam 
frustrando as tentativas do barracão de impedir que os índios comer
cializassem seus produtos como bem quisessem. 

A procura de escolaridade decorre da espoliação que os Tükú
na sofriam em suas transações comerciais com os brancos, razão pe
la qual, muitos desceram os igarapés para aprenderem falar o portu
guês e, especialmente, fazer contas para não serem enganados pelos 
civilizados (5). 

Para Oliveira (1975: 4) , o Movimento da Santa Cruz pode ter 
coadjuvado apenas parcialmente na atração Tükúna para as margens 
do grande rio, pois "a escola e o comércio (especificamente, a ca
sa de comércio ou o 'barracão') constituem os elementos mais 
importantes na atração ao Tükúna" (1975: 13). 

A nosso ver, este último fator foi, ao menos a partir de 1972, 
o principal incrementador da demanda populacional Tükúna dos iga
rapés para as margens do Solimões, em torno das múltiplas cruzes 
plantadas por José Francisco da Cruz. Chegamos a esta conclusão , . , 
apos toda análise dos dados coletados com os novos habitantes de 
Belém do Solimões, oriundos dos igarapés. Quase todos foram unâ
nimes em afirmar que se deslocaram a tal povoado para ficar mais 
perto da cruz ( 6) . 

Oliveira (1972: 50-1) classificou os Tükúna em "índios do 
rio" e " índios do igarapé". Os "índios do rio" são divididos em ín
dios do Posto Indígena "Ticunas", de Mariuaçu, portanto assistidos 
pelo órgão protecionista oficial, e os índios agregados à comunidade 
brasileira (povoado de Santa Rita do Weil) . Os três igarapés que con
gregam maior número de Tükúna são: Belém, também denominado 
de Caldeirão, Takana e São Jerônimo, este último também conheci 
do por igarapé Preto, ou igarapé de Vendaval. Ao longo deles moram 
os" índios do igarapé". 

A população Tükúna do igarapé Belém, em 1959, era de 438 
habitantes, sendo 205 homens e 233 mulheres, alojados em 60 ca
sas, de ambas as margens do igarapé (OLIVEIRA, 1972: 52). Em 

(5) OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. Possibilidade de uma Antropologia da Ação entre 
os Tükúna . Brasília, Universidade de Brasília, 1975, p. 14. 

(6) Se esta hipótese é válida somente em parte para Belém do Solimões, o é integralmente 
para Vendaval , que, como povoado Tükúna, começou a ex istir a part ir de 1972. 
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1974, Schwade estimou em 150 o número de habitantes no igdrapé, 
enquanto que o censo da equipe da Universidade de Brasília, também 
em 1974, registrou 231 habitantes. A vila Belém do Solimões, situa
da na desembocadura do igarapé do mesmo nome, segundo Oliveira 
(1975 : 5) , " hoje conta com 181 casas e uma população de 1 300 
indivíduos". Entretanto, Schwade, um ano antes, já tinha ido além, 
estimando em 1 500 indivíduos residentes no mesmo povoado, 
ao passo que a equipe de Brasília, no mesmo período, contou 1 188 
pessoas. De nossa parte, acreditamos que, em julho de 1976, a popu-

.. 

\ \ 
1 

1 

----

1 

t 

Jovem mie Tükúna da Santa Cruz, com roupa branca que a identifica como tal - (Foto 
LCS / 1977). 
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lação de Belém do Solimões era em torno de 1 600 pessoas. Inclui-se 
nesta cifra 1 sacerdote, 5 professoras, 102 também não-índios, que 
se autodenominam de "civilizados" (7), e 10 mestiços adultos. 

Criança Tükúna com máscara usada na " Festa da Moça-Nova" - (Foto do Autor/ 1976) . 

(7) São na sua maioria pessoas pertencentes à família Tenazor e que provieram do Peru, 
nos fins do século passado, atraídos pelo fascínio da borracha. Porém, sofreram tam· 
bém toda a sorte de restrições, especialmente por parte dos últimos patrões, chegando 
hoje a não se diferenciar dos Tükúna quanto à situação econõmica. 
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Subtraindo-se estes, restam 1 482 pessoas, todos Tükúna (8), que são 
chamados de "caboclos" pelos brancos. O caboclo, como frisou 
Oliveira (1972 : 83) " é o Tükúna transfigurado pelo contato com 
o branco . Ele ( .. . ) se constitui para o branco numa população in
dígena pac ífica, 'desmoralizada', atada às formas de trabalho impos
tas pela civilização, e extremamente dependente do comércio regio
na I". 

As 1 600 pessoas formam dois grupos distintos: uma minoria 
étnica formada pelos 102 + 6, e outra maioria étnica formada pe
los 1 482 (9). Estes últimos habitam na região, há séculos. Por sua 
vez, os "civilizados" se radicaram na margem esquerda do rio Soli
mões, em torno da desembocadura do ig. Belém, no fim do século 
passado. Mesmo padecendo com os Tükúna toda sortt? de explora
ção por parte dos patrões, eles semore formaram um grupo fechado 
em relação aos indígenas, c0ns;:Jera11do-se representantes da socie
dade nacional. Atestam isso os raros casamentos interétnicos entre 
eles. Eusébio Tenazor, um ancião de 87 anos, ainda hoje se sente des
gostoso porque seu filho casou com uma Tükúna. 

Podem ser arroladas duas causas para o surpreendente aumen
to da população Tükúna de Belém do Solimões, nos últimos 15 anos, 
além das razões acima apontadas: 

1 ) Pelo fato de o igarapé Belém possuir as suas nascentes per
to do igarapé Preto (São Jerônimo), lugar importante na mitologia 
Tükúna, porque aí nasceu o herói cultural "dyo'i" (10). Desta ma-

(8) Neste número estão incluídas as crianças nascidas de cruzamentos de mestiços com 
índias. Se quiséssemos ser rigorosos, estas crianças não seri<1m contadas como Tükúna. 
uma vez que não pertencem a nenhum clã, pois os Tükúna adotam a descendência 
unil inear agnática. 

(9) Cumpre-nos esclarecer que os mestiços pertencentes ao Movimento da Santa Cruz se 
consideram Tükúna, ao passo que os Católicos se identificam com a população circun
dante. 

( 10) "'º transcrição das palavras Tükúna levamos em conta as regras básicas sobre a grafia 
dos nomes tribais aprovadas na primeira reunião brasileira de antropologia, Rio de Ja
neiro, 1953. A propósito, pairam dúvidas entre os etnólogos e lingüistas a respeito da -
classificação do idioma Tükúna. Curt NIMUENDAJU em Idiomas lnd(genas dei Brasil. 
Tucuman, Revista dei Instituto de Etnologia, 1932, p . 16, classifica a língua Tükúna 
como pertencente à família lingüística Aruak; Chestmir LOUKOTKA em " Línguas 
Indígenas do Brasil ". in : Revista do Arquivo Nacional, São Paulo, ano V , V. LIV, 
fevereiro de 1939, p. 161, classifica o Tükúna como mesclado com Mura e Tukano; 
Darcy Ribeiro, em " Línguas e culturas lnd(genas do Brasil ", 1957, acredita que o 
Tükúna é um idioma próprio; Daniel G. BRINTON, em La Raza Americana. Buenos 
Aires, ed. nova, 1946, p . 326, contenta-se em afirmar que a 1 íngua Tükúna contém ele
mentos do Aruak. Para Paul RIVET, em Affinit's du Tikúna. Paris, ISAm de Paris, 
1912, p , 87, o Tükúna pode ser considerado como um dialeto Aruak bastante corrom
pido. 
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neira, quando a família Tükúna não se dá bem em outra localidade, 
vem para perto do seu herói mítico, para estar sob a proteção dele; 

2) Por ter o missionário, Fr. Arsênio Sampalmieri, encarrega
do pela Prelazia do Alto Solimões do apostolado junto aos indíge
nas, se radicado, em 1969, permanentemente em Belém do Soli
mões e com ele uma equipe de professoras. Aos índios, na época 
presos ao regime do bar1 acão, a constante presença deles em Be
lém era motivo de apoio e segurança. 

O povoado de Belém do Solimões está localizado a 04°03'1at. 
sul e 69º31 'long. oeste, na foz do igarapé Belém, a 5 km abaixo da 
desembocadura do igarapé Takana, o divisor dos municípios de Ben
jamin Constant e São Pau lo de 01 ivença. 

As terras de Belém do Solimões primordialmente pertenceram 
aos silvícolas. A partir das três últimas décadas do século passado, 
com-o início do ciclo do ouro negro, elas foram ocupadas e explora
das pelo que se sabe, por um português de nome Remédio. Outros
sim, de 1810 a 1879, funcionou ali a "Missão do Caldeirão", confia
da aos Missionários Franciscanos Italianos. Nos fins do século, Manu
el Souza Mafra, que adquirira do português as terras entre os ig~raJ>!s 
Preto (Vendaval) e Caldeirão (Belém), vendeu-as para o seu 1rmao 
Romualdo Souza Mafra. Como sua esposa, Benigna Souza Mafra, 
era natural de Belém do Pará, batizou as terras próximas ao igarapé 
Caldeirão de "Belém do Solimões". Neste mesmo ano, em 1900 
( 1908), houve a demarcação oficial da "Propried~de Belém", com 
título de propriedade fornecido pela Assembléia Legislativa do Es
tado, sem, porém, se ter pensado numa reserva de terra para os Tü
Kúna (11 ). 

Em seu testamento, Romualdo Souza Mafra, falecido em 
1928, doou as propriedades para as filhas e algumas sobrinhas. A 
filha "laiá", tendo herdado uma parte das terras de Belém, constitu 
iu seu administrador Antônio Roberto Ayres de Almeida, sobrinho 
de Romualdo S. Mafra, o qual fora por este educado. Antônio 
Roberto permaneceu pouco tempo como administrador. Fora 
substituído por Abrahão Souza Mafra. Entretanto, devido ao pouco 
senso administrativo deste e à situação crítica da economia regional, 
(crise da borracha), os bens produzidos pela "Propriedade Belém" 

(11) Entretanto, no arquivo da Prelazia, em São Paulo de Olivença, há uma carta de Dona 
"laiá", filha de Romualdo Souza Mafra, comunicando que seu pai nunca requereu 
para si as margens do igarapé do Caldeirão, por ser esta terra dos Tükúna. 
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Moradias Tükúna de Betlm do Solimaet - (Foto do Autor/ 1976. 

• .. -.. 

Povoado Tükúna de Takana, localizado na margem do igarapé do mesmo nome - (Foto 
LCS / 1977). 
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foram insignificantes. Monsenhor Evangelista di Cefalonia, então 
Prefeito Apostólico da Missão dos Capuchinhos do Alto Solimões, 
amigo da proprietária, procurou ajudar nos negócios da mesma, 
chamando de volta Antônio Roberto para administrar os seus bens. 
Este, pau latinamente, comprou quase toda a " Propriedade Belém". 
Outra parte das terras foi doada à Prefeitura Apostólica, em 1938, 
por Isabel Amaral, sobrinha de Romualdo S. Mafra. 

Antônio Roberto Ayres de Almeida morreu em 1964 e as ter
ras de Belém do Solimões passaram a ser administradas por seus fi 
lhos, especialmente Jordão. No entanto, o seu monopólio começou 
a se desfazer, a partir de 1969, devido a ação missionária de Fr. Ar
sênio Sampalmieri. Diz, a propósito, Fr. Sampalmieri: 

Naquela época a situação social e econômica dos Tükú
na era demais. Era uma situação tal que para um cristão era 
uma coisa intolerável. Não se podia olhar e fechar os olhos, 
ouvir e se fazer de surdo. 

A situação social de Belém do Solimões se agravou a partir 
de 1972 com a aparecimento do "Movimento da Santa Cruz". Este 
acontecimento ocasionou uma série de conflitos, especialmente nas 
áreas política e religiosa , tornando-se necessária a interferência da 
FUNAI no local. Uma das conseqüências das ações do órgão pro
tecionista foi o abandono por Jordão da "Propriedade Belém" 
(12). Todavia, como veremos no próximo capítulo, o problema da 
terra ainda não foi solucionado. A Prelazia do Alto Solimões reque
reu o local como "Reserva de Belém do Solimões" para os índios 
Tükúna; Jordão Ayres de Almeida, por sua vez, exige indenização 
da FUNAI; esta insiste em protelar as soluções do problema (13). 

Da presente análise histórica inferimos que a margem esquer
da do rio Solimões, onde se localiza Belém do Solimões, foi tradi
cionalmente território indígena; que, a partir do início deste século, 

- -·· - -· --
( 12) A desistência coagida do proprietário da Empresa representa hoje a vitória da ação 

missionária do pároco local, em defesa do índio. Em 1975, ainda não se podia fazer 
tal afirmação. Por isso, Oliveira (1975: 6) fazia apenas a seguinte constatação: "No mo
mento o poder da empresa está em crise, o do Padre igualmente ... ". 

(13) " Art . 198. As terras habitadas pelos silvícolas são inalienáveis nos termos que a lei de
terminar, a eles cabendo a sua posse permanente e ficando reconhecido o seu direito 
ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades nelas existentes. 
§ 1°1 Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos de qualquer na
tureza que tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocupação de terras habitadas 
pelos silvícolas" (Constituição da República Federativa do Brasil - Emenda Consti
tucional n. 1 , de 1 7 de outubro de 1969). 
"Art. 35. Cabe ao órgão federal de assistência ao índio a defesa judicial ou extraju~i
cial dos direitos dos silvícolas e das comunidades indígenas" (FUNAI, Estatuto do ln
dio). 
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já como "propriedade", esteve em mãos de duas famílias: Mafra e 
Ayres de Almeida; que os Tükúna ali se instalaram em maior nú
mero nos últimos 15 anos; e que a radicação e a atuação, em Belém 
do Solimões, de Fr. Arsênio Sampalmieri deu aos Tükúna esperan
ça de um dia serem donos do seu próprio destino. 

A seguir, após rápidas considerações sobre o regime do barra
ção, mostraremos, em termos de microvisão, como os Tükúna, lo
calizados na atual área de Belém do Solimões foram atraídos ao con-

' vívio com representantes da sociedade nacional , ficando em situa-
ção de dependência para com a mesma. 

Vista aérea de Belém do Solimões, localizado na margem esquerda do rio Solimões e na foz 
do igarapé Belém - (Foto gentileza de Frei Arsênio Sampalmieri / 1974). 
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CAPfTULO li 

O REGIME DO BARRACÃO 

A economia do Amazonas, no século XVI 1, girava em torno 
das "drogas do sertão", especialmente, baunilha, salsa, cacau, cravo, 
canela, algodão e ervas medicinais, as quais encontravam boa recep
tividade nos centros consumidores europeus. No século seguinte, a 
elas se assomou a policultura agrária, com o cultivo da cana -de-açú
car, mandioca, tabaco e algodão, entre outros. Porém, esse ciclo de
caiu rapidamente com a vertiginosa valorização da borracha, inicia
da no século X IX e que teve a sua fase áurea na primeira década des
te século. Começa então o ciclo do ouro negro, com a corrida desen
frP,ada rumo aos seringais ( 1). Segundo Vianna Moog, nessa ocasião, 

Os operários abandonavam as oficinas. Os rebanhos, de
sajustados da proteção dos pastores e a custo mantidos em pe
quenos campos artif iciais roubados à selva, morrem à mín
gua. A lavoura decai, à falta de braços. Em contraste, multi 
plicam-se as companhias de navegação. Os que não conseguem 
lugar a bordo dos vapores, acomodam-se em canoas e alva
rengas suplementares. Não havia detê-los : fora descoberto um 
novo "El-Dorado" (2) . 

Foi nesse período que surgiram os patrões, em geral nordesti
nos, fundadores do seringai ou seringueiros que pela ambição ascen
deram entre os companheiros, tornando-se donos de extensas áreas 
de terra (3). 

A habitação do patrão era chamada de barracão. Este se situa
va sempre à margem do rio principal e em terra firme : 

(1) Segundo Diégues Júnior, foram os indígenas amazonen~es, especialmente os Kambe
va, (Omágua) que ensinaram aos colonizadores as técnicas de prepa.ro da bor.rach.a, 
desde a sua extração. (OU:GUES JÚNIOR, Manuel. Regiões Cul turais do Brasil. Rio 
de Janeiro, Ministério de Educação e Cultura, 1960, p. 219). . 

(2) MOOG, Vianna. O ciclo do ouro negro - impressões da Amazôn1a . Belém, Conselho 
Estadual de Cultura, 1975, p. 25. . 

(3) Porém, o valor da propriedade não estava na sua extensão, mas sim na quantidade de 
"madeiras" , i. é, seringueiras, que possui'a. 
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A margem do rio principal, porque aí haveria contactos 
com aqueles do is centros (Manaus e Belém) pelas embarca
ções que o subiam e desciam no giro mercantil. Em terra fir 
me porque, na época das cheias, estavam os pertences e o pes
soal do seringai ao abrigo dos rigores que elas traziam (4 ). 

Geral mente o barracão era constru i'do de madeira 
I 

( . .. ) e às vezes, de "paxiúba", espécie de carnaubeira 
exister.~e na reg ião. O barracão levanta-se sobre fortes "barro
tes" de madeira, em condições de evitar a água no inverno ou 
mesmo a umidade, fazend~ assim Ul)la espécie de porão. É, 
geralmente, acachapado (DIEGUES JUNI OR, 1960: 212). 

As paredes e soalhos eram de tábuas ou ripas de quatro, cinco 
ou mais metros de comprimento e a cobertura de telha ou zinco im
portados. 

O barracão, além de residência do seringalista, servia de depó
sito de mercadorias a vender aos seringueiros (5), de escritório e, 
eventualmente, de prisão. Por isso tinha, em geral, dois andares, 
sendo o debaixo para depósito das mercadorias e o de cima para 
residência do patrão. 

Todo seringai formava uma sociedade sendo o patrão a figura 
principal. Enérgico e disciplinador por excelência , chegava muitas 
vezes a ser rude e até tirânico: 

-----

Quando os fregueses ousam fazer-lhe exigências, preten
dem abandonar o trabalho, cometem faltas, empregam proces
sos condenados na extração do látex, os meios de punição 
ou de correção que aplica são, realmente, violentos. Tortu
ra-os, prendendo-os no tronco, como se fossem negros da épo
ca da escravidão. Se entende que sofreu uma desfeita que lhe 
macula a dignidade, pondo em jogo a pró pria honorabilidade, 
não treme na ordem para eliminar o ofensor. Age, assim, sem 
freios. Sua vontade é lei. A autoridade do magistrado civil 
ou mil itar que vive na sede da Comarca e, pela distância e fal 
ta de elementos materiais, quase não pode chegar ao seringai 
para o policiamento moralizador e disciplinador, ele a exerce, 
em conseqüência, a seu modo, ignorando a dos outros, a au
têntica, a legal, exerce-a de acordo com a concepção pr imária 
de vida, de moral, a que se habituou desde a infância. Faz jus
tiça como lhe parece que deva ser feita (REIS, 1953: 114). 

(4) REIS, Arthur Cezar Ferreira. O seringai e o seringueira. Aio de Janeiro Ministério da 
Agricultura, 1953, p . 81. ' 

(5) As mercadorias para o abastecimento do seringai , desde as armas até os perfumes, eram 
conseguidas junto às "casas aviadoras" , estabelecimentos comerciais de Ma naus ou Be
lém, com as quais geralmente o patrão negociava. 
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.'\baixo do patrão estava o "gerente" do seringai . Homem tam
bém corajoso, enérgico, distribuía as ordens de serviço, inspecionava 
sua execução, fazendo às vezes de patrão quando este viajava . Traba
lhavam, ainda, no barracão, o "guarda-1 ivros", os "caixeiros" e os 
" camboeiros". O primeiro realizava o trabalho de contabilidade do 
seringai. Os "caixeiros" tinham a seu encargo os depósitos de víve
res e pesagens de peles e borracha que chegavam do interior da selva. 
Os "camboeiros" se encarregavam de conduzir mantimentos e uten
sílios para os seringueiros. 

Além dessas pessoas, havia os homens de campo: os "matei
ros", exploradores do mato, e os seringueiros, elementos de maior 
importância nos trabalhos do seringai, já que cabia a eles a extração 
do látex. 

Os seringueiros viviam em condições existenciais muito duras. 
Embrenhados na mata, eram proibidos de pescar ou caçar, para "não 
perder tempo". Por isso, sua alimentação constituía-se de preferên
cia de enlatados que a eles eram vendidos pelos patrões, a preços al
tíssimos. Todas as despesas dos seringueiros, bem como a borracha 
que produziam e que enviavam ao barracão, eram registradas pelo 
"guarda-livros". Dessa forma, eles ficavam sujeitos à honestidade ou 
não deste último e de seu patrão. Em verdade, o que ocorria era 
uma exploração impiedosa, ficando os seringueiros quase sempre 
em débito com o patrão e por isso mesmo a ele presos por mais 
uma temporada. 

No entanto, um outro elemento humano contribuiu para a 
instalação do barracão e o desenvolvimento dos seringais: os índios. 
Em muitas áreas do Amazonas, os seringueiros foram os primeiros 
representantes da sociedade nacional a contactarem com os silvícolas. 
Em geral, o relacionamento entre seringalistas/ seringueiros e indí
genas foi conflituoso. A razão principal dos conflitos derivava dos 
obstáculos impostos pelos índios à expansão das frentes pioneiras. 
Por isso muitos indígenas foram eliminados por meio de guerrilhas 
efetuadas por pessoas devidamente treinadas para tal atividade. Ge
ralmente, essas pessoas eram subvencionadas por patrões, donos de 
seringais. Tais atividades, que visavam ao extermínio dos indígenas 
das áreas de interesse das frantes de expansão, eram chamadas de 
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" correrias" (6) . Nos ataques desfechados contra os silvícolas a soldo 
dos seringal.istas, ou madeireiros, morriam homens, mulher~s e por 
v:zes até crianças (~).No entanto, houve grupos tribais que à penetra
çao das frentes fugiram para lugares mais distantes onde não pudes
sem ser al~a~ça~os~ Mas houve também grupos que não opuseram 
grande res1stenc1a a penetração branca e por isso foram facilmen
te integrado~ (8~ à sociedade nacional. Por certo, contribuiu para 
tanto a fasc1naçao que a tecnologia ocidental causou nos indíge
nas. Porém, o preço que eles pagaram a isso foi a permanência por 
d~cadas e d~das sob o regime do barracão, i. é! sujeitos à explora
çao .~º.s patroes, trabalhando nos seringais. Inclui-se, entre esses, 
os Tukuna. 

Veremos, a seguir, dados referentes a um seringai localizado 
em território Tükú~a, a "Propriedade Belém", e a estratégia dos 
patrões no contato 1nterétnico. As colocc,tções que seguem espelham 
o qu.e aconteceu, e ainda acontece, em outros povoados Tükúna. 
Por isso, pode-se generalizar, desde que se leve em conta é claro 
as peculiaridades de cada um. ' ' 

2.1 - A 11PROPRIEDADE BELeM" 

A "Propriedade Belém" possui hoje uma área de 842 4 ha 
incluindo-se nela parte do atual povoado de Belém do Soli~ões: 
Ao longo de sua história, essa região sofreu as mais variadas vicis
situdes, servindo a diferentes interesses econômicos, sob o contro
le de sucessivos patrões, resultando no paradoxo da insolubilidade 
da legitimação atual de sua terra. 

(6) "Correria" é o nome que se dá aos ataques contra malocas ind(genas, desfechados pe
los .br~ncos. Geralmente, eles ocorriam por volta das c inco horas da manhã quando 
os 1 nd1os estavam dentro das suas malocas, esquentando-se em to rno do fogo. Em tais 
ataques quase sempre os homens morriam, as crianças eram levadas para os barracões 

(7) 
e acampam!ntos dos civilizados, e havia aqueles que conseguiam fugir , "correr". 
As aç~ violentas contra os índios encontravam justificativas na imagem que deles 
18 fazia . "Por isso era necessário imaginar o (ndio como selvagem desalmado· como bár-
bar~ pagio; como ariimal pass(vel de ser tiroteado a qualquer momento" ' (SANTOS, 
Sílvio Coelho dos. lndios " Brancos no Sul do Brasil - A dra""tica experilncia dos 
Xokleng. Florianópolis, Edeme, 1973, p. 11 O). 
Estes estereótipos eram comuns, e ainda o são, ao menos em parte, em todo 0 Brasil. 

(8) ~dotamos o conceito de integraçfo proposto por Roque de Barros Laraia. Para ele, 
1nteg~açfo ct a "( .. .) participação do grupo tribal na sociedade nacional, com a adoçio 
de d1ve~sos costumes e praticas tecnológicas, mas sem perder os aspectos que consi
~am importantes de sua cultura e, principalmente, sem perder a sua identidade ctt
n1ca. Isto é , mesmo que o grupo se considere parte da sociedade nacional continua 
ainda se identificando como índio, ou melhor, como Terena, Tukuna, etc" (LARAIA 
Roque de Barros. " lntegraçlo e Utopia". in : Revi1ta de Cultura Vozes. Petrópolis

1 

Ano 70, n. 3 , 1976, p. 13). ' 

30 

Com efeito, do fim do século passado até 1930, aproxima
damente, quando pertencia à família Mafra, a economia da "Pro
priedade Belém" girou em torno da usina açucareira e da extração 
do látex. 

A usina foi erguida por Romualdo Souza Mafra, nas adjacên
cias do atual povoado, no lugar da velha Missão, com maquinaria 
inglesa, tendo no açúcar (preto e branco) a sua principal produção, 
ao lado da aguardente. Segundo Eusébio Tenazor, que trabalhou 
mais de trinta anos como foguista do engenho, a produção diária 
de açúcar era de 30 a 40 sacos de 30kg, e a produção diária de 
aguardente era de 250 a 300 1 itros. 

Informantes Tükúna e da sociedade nacional nos asseguraram 
que os patrões trocavam aguardente por bens produzidos pelos Tü
kúna, introduzindo, assim, as primeiras relações mercantis com efei
tos dissociativos para os índios. 

Outrossim, Nimuendaju (1952 : 52) registra que encontrou, no 
início da década de 4ó, muitos Tükúna praticamente arruinados por 
causa de sua dependência de estabelecimentos de civilizados, sobre
tudo da destilaria de aguardente (9). 

Junto à usina foi instalada uma fábrica de botões (10). A área, 
ao redor da usina, era totalmente tomada por um canavial. A prepa
ração da terra, para o cultivo da cana-de-açúcar, era, também, realiza
da com mão-de-obra Tükúna, segundo informantes indígenas idosos. 
Dessa forma, se incrementava o contato e a integração dos Tükúna 
à sociedade nacional. 

O trabalho de extração do látex, desde o seu início, foi realiza
do por nordestinos e índios Tükúna. Estes, porém, na sua maioria, 
embrenhados na mata, ao longo do igarapé, não eram ainda plena
mente alcançados pelas frentes de expansão. 

(9) Segundo o Estatuto do lndio, art. 58, inciso 111 , quem propiciar a aquisição, o uso e 
a disseminação de bebidas alcoólicas nos grupos tribais, merece a detençfo de· seis 
meses a dois anos. No entanto, "(. .. ) nfo há nenhum exemplo, em toda a história bra
sileira, de punição de atos violentos contra (ndios ( ... )" (BERGMANN, Michet . Nace 
um Pott0. Petrópolis, Ed. Vozes, 1977, p. 1561. 

(10) Conforme Tenazor, a fábrica produzia botões coloridos e de diversos tamanhos. Era 
produzido do fruto da jarivá (família das palmeiras). . 
O engenho funcionou em Belém do Solimões atct 1937 quando as suas maquinarias 
foram transportadas para Palmares. AI i produziu somente aguardente até 1964, ano 
da morte do seu proprietário. Em 1970, filhos de Antônio Roberto venddram o que 
restava daquela indústria a Benedito Mafra, proprietário de Vendaval. Hoje, em Bel*" 
do Solimões, só há restos do engenho açucareiro. 
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Antônio Roberto Ayres de Almeida, na década de 30, quando 
viu a sua mão-de-obra nordestina desertar, devido a crítica situação 
da borracha, deixou em segundo plano os trabalhos da usina, dedi
cando-se exclusivamente à atividade extrativista da borracha.Ato con
tínuo, voltou a sua atenção para os f ükúna. Seus capatazes subiram 
os igarapés e aliciaram ou persuadiram os indígenas a trabalharem 
no seringai. O êxito deste empreendimento foi tal que, em 1945, 
Antônio Roberto se constituiu no 50 produtor de borracha do Es
tado do Amazonas. Dos índios também adquiria peixes, especial
mente a piraíba, que transacionava em Letícia, (Colômbia) e peles, 
que vendia em Manaus, além de outros mantimentos que comercia
va com os seringueiros. 

Jordão Ayres de Almeida, após a morte do pai, continuou 
com a atividade extrativa da borracha e da sorva, juntamente com a 
extração de madeiras e peles. Pretendia também incrementar o plan
tio da juta. Como, em 1968, fora preso, e depois solto desistiu da 
idéia. 

Na década atual, a principal produção da "Propriedade Belém" 
foi a extração de madeira, principalmente a ucuuba, também co
nhecida por virola, que era conduzida em forma de balsas pelo 
rio Solimões até Manaus. Outrossim, nos últimos anos, Jordão ini
ciou a atividade pecuária, abandonando em seguid~, pois, diante 
da constante ação fiscalizadora da FUNAI , ele, temeroso por ser 
recolhido novamente ao xadrez ( 11 ) , abandonou a "sua" proprie
dade, transitando vez por outra pela área como regatâo, não sem an
res reclamar os seus direitos sobre a terra (12). 

De fato, o problema da terra é um dos mais dif iceis e o mais 
urgente a ser solucionado em Belém do Solimões, no Alto Solimões 
e, como de resto, em todas as regiões indígenas brasileiras. Ciente do 
problema, a Prelazia do Alto Solimões, com referência a Belém do 
Solimões, desde 1921, gestionou, junto aos patrões, no sentido de 
adquirir parte das terras, a fim de formar uma possível reserva in-

(11) Conforme depoimento pessoal do mesmo, por nós gravado, em 15/07/1976. 
( 12) Selecionamos algumas afirmações de Jordão, ditas na época em que deixava Belém do 

Solimões: 

32 

"Saio porque sou obrigado"; 
- " Fiquei com medo e saí"; 

" Vida tenho só uma"· , 
- "Saio mais por causa do padre do que dos índios ou da FUNAI "; 

"Agora só quero indenizaçã'o da FUNAI"; 
- " A FUNAI devia comprar a minha propriedade ou dar outra em troca". 

dígena para os Tükúna. Todavia, todas as negociações malograram. 
Nos últimos tempos, recorreu-se, inutilmente, à Prefeitura de São 
Paulo de Olivença: 

Insistimos junto à Prefeitura de São Paulo de Oliven
ça, para que se criasse ao menos um distrito em Bet•m e as 
terras passassem a serem consideradas ao patrimônio do mu
nicípio e portanto sem ingerência de patrões, mas o prefeito 
achou que o Tikuna não é gente e é melhor desaparecer (13). 

Em 05/ 06/ 74, seis chefes indígenas Tükúna de Belém do So
limões se reuniram, junto com Frei Arsênio Sampalmieri (encarrega
do da Prelazia junto aos índios Tükúna) e Padre Egydio Schwade 
(Secretário Executivo do Conselho lndigenista Missionário) apre
sentando uma proposta de reserva "Belém do Solimões aos Tükú
na, "( .. . ) para dar fim aos sofrimentos que o povo Tikuna vem pas
sando há anos por motivo de insegurança de suas terras (14). 

(13) Documento da Prelazia do Alto Solimões, com o t ítulo : Economia t1 Ação Comuni
tária , 1970, p . 2. 
Conforme resolução da Primeira Assembléia lndigenista (realização do CIMO, levada 
a efeito em Goiânia, em junho de 1975, a defesa da terra dos índios é o primeiro pon
to na linha de açio daquele órgão do Conselho Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). 

(14) PRELAZIA DO ALTO SOLIMÕES. Projt1to dt1 RtlStlrva " Bt1/tlm do SolitnÕt#" ,,.,. a 
tribo Tikuna. 1974, p. 1. 
Seriam os seguintes os limites da reivindicada reserva ind(gena : 
"Iniciando pela desembocadura. do igarapé Santa Rita do Weil , subindo por este até a 
sua nascente. Dali em linha reta rumo noroeste até a fronteira com a Colômbia, seguin
do o limite colombiano rumo leste até o igarapé Tacana. Pelo igarapé Tacana descendo 
até a sua desenbocach.1ra no rio Solimões. Finalmente pelo Solimões, até a foz do iga
rapé Santa Rita do Weil" (1974: 1). 
A única reserva que até então os Tükúna poaulam era o Posto Indígena "Ticunas" , do 
Serviço de Proteção aos índios (SPI), instalado em Mariuaçu, no ano de 1942. Este pos
to serviu. durante anos, como refúgio aos Tükúna que se atritavam com os seus patrões. 
Para Oliveira ( 1972: 111) , o Posto 1 nd(gena "Ticunas" se impõs na região como uma 
delegacia de índios: 
"Todas as denúncias e reivindicações chegadas ao conhecimento do Posto eram enca
minhadas de uma forma ou de outra, com sucesso ou não, sempre, no entanto, incomo
dando os fautores de conflitos com índios ou seus sustentáculos, os grandes proprietá
rios". 
Continua o mesmo autor (1972 : 124) dizendo que desta "reserva indígena", do SPI 
pouco podem os Tükúna esperar: 
"Com relaçfo ao Serviço de Proteçfo aos lndios ( ... ) dele pouco podem os Tükúna es
perar, inclusive aqueles índios residentes na própria " reserva indígena". Com sua ação 
inspirada por uma ideologia indigenista particular, burocratizada nos termos em que é 
praticada e plena de preconceitos, bem pode o órglo protecionista ser considerado co
mo poauidor de um tipo de "falsa consci6ncia". 
Hoje, com a presença constante da FUNAI na área,.já que a mesma tem uma base físi 
ca instalada em Atalaia do Norte, (Base Física do Alto Solimões - BFSOL), e, dada a 
grande abertura pessoal do Presidente da Fundaçio, Gen. lsmarth de Araújo Oliveira, 
pode-se esperar um futuro mais promissor nfo só para os Tükúna, mas também para 
todas as tribos do Alto Solimões. 
A respeito do problema das terras, afirmou o Presidente da FUNAI : ·"A terra é essen
cial para a sobrevivência e o futuro desenvolvimento do índio" . Além disso, " l ... ) ga
rantiu que será dada maior atençã'o à questã'o das demarcações, principalmente nas 
áreas consideradas em atrito" (Porto Alegre, Correio do Povo. 06/01 /77, p. 4) . 
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Este projeto de reserva ainda não foi concretizado. Talvez 
terá influenciado no "Projeto Tikúna", da FUNAI, visto que uma 
das grandes preocupações do mesmo é a solução, em três fases, do 
problema da terra. 

A primeira fase visa ao "levantamento das terras abrangidas pe
las localidades ocupadas e de interesse da população Tikúna"; 

A segunda fase objetiva a 

Análise do levantamento, abordando as implicações 
de ordem jurídica, relacionadas a posses, títulos de compra 
e venda, cadastro do INCRA e outras pertinentes à maté
ria· , 

A terceira fase consta da "delimitação e demarcação das áreas 
indígenas levantadas" (15) . 

Tipo de moradia da populaçã'o regional - (Foto LCS / 1977). -----
( 15) Extraí do do "Projeto Ti kúna ". que também prevê a criação de entrepostos comerciais, 
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alguns a cargo da FUNAI , como em Vendaval, Mariuaçu e Vui-Uata· lm e outros sob 
responsabilidade da Prelazia, como em Belém do Solimões e Feijoal , além de possíveis 
soluções dos problemas sanitário e educacional. 

Como ainda não foi dado andamento a esse projeto, quem 
mais se ressente disso são os verdadeiros donos das terras, os Tükúna. 
Estes, há um século, foram usurpados de suas terras e de seus bens 
naturais, por alguns elementos da sociedade nacional que se dizem 
"proprietários", os quais infringiram e infringem o art. 22 do Esta
tuto do fndio: 

Cabe aos índios ou silvícolas a posse permanente das 
terras que habitam e o dire ito ao usufruto exclusivo das ri
quezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras exis
tentes. 

Mesmo assim, os proprietários, ironicamente, dada a constan
te interferência da FUNAI e da Prelazia em suas propriedades, sen
tem-se espoliados. No entanto, Oliveira ( 1975: 20) é de parecer que 

Os atuais proprietários dessas terras não poderiam se 
sentir espoliados, uma vez que possuem vastíssimas proprie
dades. Considerando-se as famílias de proprietários envolvi
das, veríamos que os A.A. de Belém (e de outras terras) pos
suem um total de cerca de 8 831 ha; 

Concluindo: a extração do látex foi, neste século, a principal 
atividade econômica da "Propriedade Belém", constituindo-se no 
meio pelo qual os Tükúna foram definitivamente integrados à socie
dade nacional. 

1 nteressa-nos, agora, saber como se processou a integração dos 
Tükúna à sociedade nacional. 

2.2 -A ESTRATt:GIA DOS PATRÕES 

A presente exposição é embasada\principalmente em informa 
çõesdos.Tükúna e dos" civilizados '.::que estiveram durantealgumas dé
cadas em regime de barração, ou seja, sujeitos à exploração das 
empresas seringalistas de Belém do Solimões. Não distinguiremos 
os Tükúna do pequeno grupo de "civilizados", porquanto estes 
também padeceram as ações deletéreas por parte dos patrões. Eles 
são irmãos de exploração. 

As informações que logramos obter sobre as atividades dos 
patrões indicam que .os mesmos, ao se adonarem das terras ind íge
nas, apropriaram-se de sua mão-de-obra, ou forçando-a a trabalhar no 
seringai, dando, muitas vezes, somente comida em troca, ou ludi
briando-a à custa de bugigangas e aguardente. Era também norma 
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de quase todos os patrões de que os peixes, pescados pelos índios nas 
horas de lazer, deveriam ser depositados no barracão, ou entregues 
aos "gerentes" dos patrões. A produção de farinha de mandioca, pe
les, manufaturados artesanais, e outros produtos silvestres, também 
deveriam, obrigatoriamente, ser encaminhados ao barracão, onde os 
índios recebiam "em troca" aguardente, fósforo, querosene, vestuá
rios, remédios, etc. O transgressor de uma dessas normas sofria duros 
castigos corporais. Os mais comuns eram a palmatória ou o acorren
tamento durante algumas horas e até dias, muitas vezes, sem alimen
to, no porão do barracão. 

As exigências dos patrões chegaram ao ponto de tirar das 
casas tudo quanto o índio possuia, retomando às vezes aquilo 
que outros tinham vendido. A administração dos barracões não 
possuía como ainda hoje não possui talonários e nas esporádi
cas prestações de contas o pobre Tikuna ficava devendo. "Vai 
comprar uma caixa de fósforos, me dizia um caboclo, naquele 
barração e nunca mais sairá da dívida" (PRELAZIA DO ALTO 
SOLIMÕES, 1970: 1) 

A estratégia dos patrões era criar, cada vez mais, novas neces
sidades para os índios (açúcar, sal, armas, fósforos, fazenda, bebidas, 
remédios, etc), deixando-os assim numa constante situação de depen
dência do barracão. 

O controle sobre as atividades econômicas dos Tükúna era cer
rado. A fiscalização era facilitada pela localização estratégica do bar
racão (e residência do patrão): na foz do igarapé Belém, de sorte que 
nenhuma canoa Tükúna que teneionasse passar pela foz do igarapé 
escaparia da vista do patrão. Da mesma forma, nenhum regatão tinha 
permissão de atracar no porto de Belém do Solimões ou subir pelo 
igarapé. Na realidade, afigura-se-nos que os patrões julgavam-se donos 
de tudo e de todos. O infrator de uma dessas normas, repetimos, era 
duramente castigado e torturado. Esta tática foi adotada até os nos
sos dias. Manuel, um jovem Tükúna, de 25 anos, conta: 

-troes: 
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Em 70 fiquei na corrente dois dias e uma noite sem po
der me mexer, porque roubei duas canas da roça do patrão. 

O velho Tenazor nos relata algumas tátiéas opressoras dos pa-

Quando alguém trocava alguma coisa com alguém que 
vinha de fora, e eles ficavam sabendo, chamavam ele e prendi
am na corrente; 

.. 
Anacleto Pebas comprou uma camisa de uma lancha. An-

tônio Roberto ficou sabendo, tirou a camisa e castigou o Ana
cleto; 

Ninguém podia mais tira:- ovos de tracajá nas praias; 
Promovia "ajuri" ( 16) com o caboclo e só dava de comê 
pirarucu que eles mesmo tinham pescado. 

Além disso, os patrões intencionavam introduzir uma nova 
mentalidade, incutindo no índo a idéia de que as terras, onde estes 
secularmante habitam, não lhes pertencem, mas sim aos patrões, que 
têm "documento". Por certo,eles conseguiram inculcar essa idéia de 
tal modo que ainda hoje muitos indíge'nas sentem-se como intrusos 
em seu próprio território, pensando ser somente a reserva de_Mariua
çu a verdadeira terra dos Tü kú na ( 1 7) . 

A astúcia de Jordão Ayres de Almeida, o último patrão de Be
lém do Solimões, se manifestou também por ocasião de sua "gestão" 
na condição de Diretor da Santa Cruz, quando, não raro, burlou a 
inocência dos Tükúna com manobras tendenciosas : 

É notório em toda a 1 egião o fato sucedido há pouco 
tempo, quando o Sr. Jordão para se desfazer, sem prejuízos 
econômicos de um depósito de alpargata4' . convenceu os Tiku
na que por ordem do "Ir. José", todos os freqüentadores da 
Cruz, deveriam comparecer às cerimônias da Cruz, durante a 
Semana Santa, de alpargatas. Na ocasião um par de alpargatas 
chegava a custar um paneiro de farinha de mandioca, isto é, 
30 Kg, ou seja, aproximadamente CrS 50,00 (PRELAZIA DO 
ALTO SOLIMÕES, 1974 : 7). 

(16) " Ajuri " é palavra do idioma Tupi e significa reunião , ajuntamento. "t: a reunião que 
se effectua a pedido do dono do trabalho, que precisa adjutório para levar a effeito 
algum trabalho, que precisa fazer-se no menor tempo possível, como seria derrubar o 
matto, barrear as paredes das casas de taipa, etc. O dono do serviço, que se prepara 
sempre com certa antecedência, pelo tempo em que dura o trabalho, tracta os convida
dos largamente tanto de comida como de bebida, e no fim há geralmente ladainhas 
e danças. E: práctica de boa vizinhança, e os que acodem ao convite adquirem por sua 
vez o direito de ver retribuido, quando fôr preciso, o auxílio que prestam. E: o mesmo 
que no Baixo Amazonas chamam Putyrum" (STRADELLI, Ermano. " Vocabulário 
da Língua Geral 'nheêngatú". in: Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasilei
ro, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, tomo 104, V . 158, 1929, p. 365). 
Segundo informações que logramos obter, sempre foi comum, entre os Tükúna, a prá
tica do "ajuri", "pe ' ta". Porém, este estilo de vida tradicional , embasado no trabalho 
social, era inteiramente profano. A propósito, escreve Mimuendaju ( 1952: 54) : o termo 
"( ... ) 'vajuri' é uma alteraçãç da palavra portuguesa ajuda , a qual passou para a língua 
geral para designar esses ajuntamentos para o trabalho comunal sem pagamento; o ter
mo 'pe ' ta' é a palavra portuguesa para festa, pronunciada de maneira Tükúna". 

(17) No entanto, um Tükúna chegou a uma conclusão interessante. Disse ele : "Se o patrão 
vendê essas terra, tá vendendo também nóis". Outro índio disse: "Não foi ele quem fez 
a terra , então como diz que é dele?". 
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· Em outra ocasião, o mesmo patrão e diretor da Santa Cruz se 
desfez de grande estoque de fazenda cor roxa, estocada nas pratelei
ras do barracão, usando do mesmo expediente: "Por ordem do Irmão 
José" (Irmão José é o nome pelo qual é chamado, regionalmente, Jo
sé Francisco da Cruz). 

Assim sendo, este e outros patrões, de um modo ou outro, 
pressionavam f l'sica e psicologicamente os Tükúna, obtendo deles to
tal submissão e resignação. Por isso mesmo, enquanto persistiu tal 
situação, raras vezes os l'ndios praticaram "ajuri" em proveito tribal, 
visto que os patrões promoviam "ajuri" sempre em proveito de suas 
próprias empresas. 

Muitos Tükúna opinaram sobre o último patrão de Belém do 
Solimões. Houve unanimidade nos depoimentos deles. Todavia, regis
tramos mais uma vez, as palavras do velho Tenazor que melhor se ex
pressa em português, e, como já dissemos, é irmão de exploração dos 
Tükúna. 

Era mais ruim do que seu pai. Prendia os caboclos até de 
corrente. Os caboclo não podiam vendê paneiro pra ninguém. 
Quem tentava, tirava a farinha e prendia. Nunca pagava a di
nheiro. Sempre troco. Era carrasco danado . 

No entanto, Jordão se defendeu, argumentando serem as acu
sações obra de "alguns invejosos": 

Andaram inventando muitas conversas de mim. Fui até 
denunciado. Obra de alguns invejosos. Veio a comissão e não 
averiguou nada, porque os índios vinham sempre para a mi
nha propriedade. Quando o índio é massacrado, foge. É que 
eu abastecia o índio. Eles não tinham nada o que eu podia rou
bar ( 18). 

Repetimos: o que ocorreu com os indígenas de Belém do Soli
mões, certamente se verificou nos demais povoados Tükúna, consti
tuindo-se num caso particular de um fenômeno mais geral (19). As 
frentes de expansão econômica chegadas até eles estavam imbuídas 
da idéia de que o índio não é gente e por isso deve ser "amansado" e 

( 18) Aqui Jordão se referiu à prisão que sofreu em 1968, acusado que foi até de massacre 
de índios. Realmente ele foi solto, nlo porque tivesse sido provada a sua inocência, 
mas porque a denúncia não fora feita de acordo com as formalidades legais. (Informa
ção de Fr. Sampalmieri) 

(19) Semelhante exploração sofreram e sofrem ainda hoje muitos grupos indígenas espalha
dos pelo território brasileiro. Vejam-se as obras de Darcy Ribeiro, Júlio Cesar Melatti, 
Roberto da Matta, Roberto Cardoso de Oliveira, Sílvio Coelho dos Santos, Roque de 
Barros Laraia e outros. 
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domesticado Porém no caso dos Tükúna, a domesticação"( ... ) não 
foi tão efica~ como' desejariam seus executores. Não foi completa" 
(OLIVEIRA, 1972: 51 ). A razão. disso é o fa!? de o~ Tük~na nunca 
se tornarem verdadeiros seringue1ros, porque foram 1nduz1dos a tr~
balhar em algo que lhes era duplamente estranho: o latéx e as técni
cas produtivas que lhe eram inerentes( ... )" (OLIVEIRA, 1972:52). 

P..o completarmos a pesquisa de campo, em julho de 1976, o 
clima era de euforia entre os Tükúna de Belém do Solimões. Naquele 
mês eles tinham, finalmente, se libertado das garras do patrão. Isto é, 
sem dúvida, um resultado positivo da presença da Prelazia ali (PRE
LAZIA DO ALTO SOLIMÕES, 1974: 4). No entanto, outros povoa
dos Tükúna ainda estão sob o doml'nio dos patrões, certamente pade
cendo toda sorte de exploração. t: o caso, por exemplo, de Vendaval, 
cujo patrão é Benedito Mafra, e de Santa Rita do Weil, há vários anos 
em poder da família M ü l ler. 

j 

Residência do último patrão de Belém do Solimões - (Foto LCS / 1977). 
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Cobertura localizada na roça comunitária dos Tükúna de Belém do Sollml5es, onde 6 pre
parada a alimentaçfo que 6 servida durante o "ajuri " - (Foto do Autor/ 1976). 

Goma de mandioce, dll qual,...,,_. o "pejueru" - (Foto do Autor/ 1976). 
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CAPfTULO 111 

PRINCIPAIS MODIFICAÇÕES NA SOCIEDADE TRIBAL 

Enquanto habitavam nos altos igarapés, por certo os Tükúna 
viviam independentes e livres das coerções da sociedade nacional. 
O "boom" da borracha, porém, arrancou-os em definitivo, do seu 
isolamento, vinculando-os ao regime do barracão, quer nos altos 
igarapés, quer às margens do grande rio, deixando-os, conseqüente
mente, em situação de subordinação à sociedade nacional. Além 
disso, o contato dos Tükuna com representantes da sociedade regio
nal levou-os a abandonar vários aspectos de sua cultura tradicional 
e a substituí-los por aqueles da sociedade envolvente. Por isso mes
mo, neste capítulo, objetivamos mostrar algumas tranformações a
contecidas nos campos econômico, político, educacional, religioso e 
nos métodos de cura dos Tükúna, transformações estas, porém, que 
não chegaram a atingir a estrutura central da cultura tribal. Para esta 
exposição faremos uso dos dados históricos disponíveis, da memória 
coletiva do povo Tükúna atual e das nossas próprias observações. 
Houvemos por bem, na medida do possível, dizer como era a tradi 
cional sociedade Tükúna e como ela é na atualidade, tentando assim 
surpreender onde se realizaram as modificações. 

3.1 - ECONOMIA 

Os Tükúna sempre praticaram uma economia de subsistência, 
oriunda da agricultura, pesca, caça e coleta de frutas silvestres. Por
tanto, os Tükúna podem ser caracterizados como sendo agricultores, 
pescadores, caçadores e coletores ( 1 ) . 

Segundo Nimuendaju, os quatro produtos mais cultivados pe
lo grupo Tükúna, nos tempos de outrora, eram a mandioca e a maca-

( 1 ) A ordem é meramente casual. 
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xeira (2), o milho e o cará (inhame). Além destes, cultivavam o al
godão, do qual confeccionavam a tanga e outras vestimentas, e o 
fumo para fazer cigarros (NIMUENDAJU, 1952 : 21 ). A agricultu 
ra era realizada em pequenas roças comunitárias (3), em geral, 
através do "ajuri" (4). 

Criança dormindo na rede, enquanto os pais trabalham na roça comunitária - (Fotó do Au
tor / 1976) . 

(2) "De acordo com a lenda, uma velha mulher solitária descobriu tanto a árvore que for
nece os frutos da macaxeira, quanto a arte de fazer dela os bolos chatos, os beijús. 
Aprendendo o segredo, os homens abateram a árvore e comeram tudo dela. Somen
te o veado guardou brotos e sementes numa cesta (vatuu') , as quais o herói da cultura 
"dyoi"' roubou dele mais tarde". (NIMUENDAJU, 1952: 21) 

(3) Eu~bio Tenazor e os velhos Tükúna que entrevistamos, foram unêlnime; em afirmar 
que os Tükúna sempre praticaram "ajuri" e sempre possu iam roças " de todos". 

(4) Co~ta-nos Nimuendaju, (1952: 54) que os convidados do "ajuri", após trabalharem 
o dia todo, passavam a noite bebendo e cantanto. Assim sendo, para eles todo "ajuri" 
era uma festa - " pe'ta". 
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"( ... ) no contexto tribal o trabalho conserva sempre algo da natureza lúdica; a mentali
dade do índio não o concebe como penosa obrigação e muito menos como "castigo". 
(SCHADEN, Egon. " Educação Indígena". in: Revista Problemas Brasileiros ano XIV 
n. 152, abril de 1976, p . 24. ' ' 

• 

Essa prática do mútuo auxílio e colaboração se cognominou, 
na literatura antropológica, de "comunismo primitivo" (5). 

• 

' . "' ... 

• 

• 

' 
~ 

À. ' 

~ 

• 

• • ~ 

• 

Pote com curare e as flechinhas da zarabatana - (Foto do Autor / 1976). 

(5) O termo "comunismo" tem muitos significados. Nos tempos atuais foi proposto como 
uma alternativa oposta ao capitalismo. Basicamente enfatiza a propriedade pública, co
munal ou estatal, ao invés da particular . Como nas sociedades tribais não há a posse 
particular, a não ser de utensílios pessoais, d iz-se que existe um " comunismo" ou 
" primitivo" . Mas, pelo fato de não haver propriedade privada, serão os primitivos 
"comunistas" ? Se comunismo é a ausência de propriedade privada enão sim os pri
mitivos são comunistas. Mas isto é superficial. A palavra e a ideologia são muito mais 
complexas e não nos cabe aqui e agora analisá -las. t melhor dizer que a economia 
tribal é familiar, e assim deixamos de lado o discutido termo "comunismo". A 
palavra "familial", em se tratando de sociedades primitivas, transcende nossa con-
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A mandioca e a macaxeira eram cultivadas pelo processo da 
coivara, ou agricultura de derrubar e queimar (6), prática agrária ca
racterística das florestas tropicais. Da mandioca extraíam a farinha e 
o "pajuaru" (7). A macaxeira, assada ou cozida, era alimento diário 

Moqueando peixes - (Foto LCS / 1977). 

cepção de parentesco. A sociedade toda é familial, i. é, todos são parentes, irmãos. 
Portanto, a economia tribal é familial e não comunista. E. Service acrescenta: 
"N~nhuma sociedade moderna, por mais comunista que seja será jamais familial como 
sociedade total". (SERVICE, Elman. Os Caçadores. Rio de Janeiro, Zahar Ed. 1971 , 
p , 41 . 
Beals e Hoijer, também não simpatizam com o termo "comunismo" · 
"Este termo é , sem embargo, desorientador, porque vincula erronea,;,ente as economias 
~ s~bsistência com o moderno comunismo, que só apareceu: como teoria político-eco
no.m1ca de governo, ~om a revolução industrial" . (BEALS, R; HOIJER, H. Jntrodu
~c1ón a ~a Antropolog1a. :za ed. Madrid, Aguilar, 1974, p. 458). 

(6) O cultivo de derrubar e queimar toma vários nomes: alguns nomes locais tais como 
" ladang", na lnd~nésia, ou "Milpa", na América Central ; atguns parcialme~te engana
dores como "agricultura itinerante" e alguns sofisticadamente intelectualizados tais 
co~c:> "cultivo swidden" (coivara). um termo do Norte da Inglaterra recentemente 
r~1v1do por antropólogos (SAHLINS, Marshall. Sociedades Tribais. :za ed. Rio de Ja
neiro, Zahar Ed. 1974, p. 49). 

(71 Assim se prepara o "pajuaru": 
"Rala-se a raiz da mandioca e a massa resultante vai para uma gamela onde fica por~ 
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nas refeições dos Tükúna. Dela faziam a "caiçuma" (8}. Estas prá
ticas alimentícias persistem ainda hoje. 

A pesca sempre foi a principal ocupação dos homens. Os pei
xes, pescados de preferência com arco e flecha (9), ou anzol de 

\ 

, ' .. 
' • 

• - ~ti ----• 

•• 

Diferentes tipos de flechas - (Foto LCS / 1977). 

espaço de 15 horas; depois estende-se numa esoéc:ie de e~eira ~hamada "tipit("; ~ai 
massa assim enxuta tern que passar por uma peneira (nap1no) feita de talos de várias 
palmeiras. Em pasta Já refinada é achatada numa telha de ~rro de gran~. !ormato, 
e desse modo obtêm-se numerosos "beijús". Em seguida empilham-se os be11us e põe
se sobre a pilha o pó das folhas torradas da magacheira (manissoba). 
Cobre-5e tudo com folhas verdes de magacheira e deixa-58 fermentar por 8SJ?8Ç.:> .de 
três dias. Passado esse tempo põe-se tudo dentro da igaçaba, a qual tem no 1n~erior 
uma grade de paus, a uma altura de quarenta centímetros. Sobre~ massa deixa~ 
pingar, por vários dias, água fria, a qual se vai colocar no fundo da 1gaça.ba. Esse h
Quido chama-5e "vinho-de-paiuarú". ~ esse vinho, fermentado por dez dias, que dé 
bebida altamente alcoo1ica chamada simplesmente pajuarú (ALVIANO, F~delis d.e. 
"Notas etnográficas sobre os Ticunas do Alto Solimões". in : Rllt(ista do Instituto His
tórico e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, V. 180, 1943, 
p. 8/9. - . " 

(8) Frei Fidelis de Alviano (1943 : 8) também descreve a preparaçao da "ca1çuma : 
"A caiçuma prepara-5e da seguinte forma: descasca-se a magacheira, cozinha-:58 nas pa
nelas soca-se bem com um instrumento chamado "tocarí" {prancha de madeira pesada 
e red~nda, em forma de semicírculo, com .um cabo no meio). Assim refinada, a massa 
de magacheira é colocada numa igaçaba e dilu(da com água para fermentar durant~ 
oito dias. No oitavo dia os Ticunas experimentam a caiçuma, temperam-na com geng1-
bre e sumo de cana. Esperam ainda dois dias e a caiçuma está pronta''. 

(9) Não temos dados sobre os tradicionais arcos e flechas Tükúna. 
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osso (NIMUENDAJU, 1952: 24) geralmente eram, como ainda o 
são no tempo presente, assados por um processo de defumação deno
minado "moquem", que provoca a desidratação plena e a cristaliza
ção da carne, conservando-a com todo o teor nutritivo durante até 

A 

um mes. 

Para a caça os índios se utilizavam da zarabatana, "tchonta" 
(clava de pau duríssimo) e do arco e flecha. A zarabatana Tükúna 
era a maior que se conheceu: cerca de três metros de comprimento. 
Nimuendaju (1952: 27/28) relata com pormenores a confecção e 
manuseio desta arma que impelia flechinhas envenenadas de curare 
(10). O curare é um "(. .. ) veneno que tem por base a planta "stric
nos" e que serve para envenenar os dardos da sarabatana, arma 
tradicional de caça" (OLIVEIRA, 1972: 67). 

Os Tükúna eram famosos por seu curara, chamado na 
língua geral "uirar(" (gu: re), que era considerada a fórmula 

Porto de Benjamin Constant, vendo-se ao fundo "casas flutuantes" peruana - (Foto do 
Autor / 1976). 

(10) Taf!1bém J. Barbosa Rodrigues escreveu que a zarabatana Tükúna "( ... ) é a maior e a 
ma1~ pesada que se conhece" (RODRIGUES, Barbosa J. "Tribu dos Ticunas". in: 
Rt1v~sta da Exposição Anthropo/6gica Brasilt1ira. Rio de Janeiro Typographia de Pi-
nheiro, 1882, p . 53). ' 
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mais eficiente de todas, de tal maneira que índios estrangei
ros vinham de longe para obter o seu produto. Hoje esta ha
bilidade extraordinária está sendo esquecida e está caindo em 
desuso. Entre os Tükúna Brasileiros há somente um índio ca
paz de fazer bom curare, é Calixto "daueru'ki" do lgarapezi
nho, um tributário do lgarapé São Jerônimo (NIMUENDAJU, 
1952: 29) ( 11). 

As pequenas flechas da zarabatana, arremetidas com força, 
alvejavam os pássaros e os macacos localizados nas copas das árvo
res. O veneno, atacando o sistema nervoso do animal, deixava-o imo
bilizado. Em seguida, normalmente, era aplicado o "golpe de mise
ricórdia". 

Escreve Alviano ( 1943 : 32/3): 

O índigena mata com esta arma, todos os macacos que 
estão cantando numa árvore, sem que lhe percebam a inten
ção sem que um sequer tente fugir . 

As frutas silvestres sempre foram um alimento caseiro secundá
rio para a subsistência do grupo tribal. A coleta era realizada de pre
ferência pelas mulheres e crianças (12). 

Outrossim, as referências que logramos obter indicam que no 
passado não havia a preocupação do grande estoque, seja para o con
sumo familiar, seja pa!'a a troca. Ao contrário, a família indígena pro
duzia o suficiente para aquele dia, aquela ocasião ou aquele determi
nado interesse ( 13). Os bens produzidos tinham apenas valor de uso. 
Mas, se porventura a produção excedia o consumo familiar, esta era 
distribuída gratuitamente aos outros elementos do grupo tribal (14). 
Nimuendaju ( 1952: 97) se referiu a este costume tribal quando es
creveu: "Eles compartilham das mesmas necessidades e do mesmo 
modo distribuem qualquer sobra entre si, sempre na mais íntima 
sociabilidade". 

------
(11) Tanto é verdadeira a colocação de Nimuendaju que em algumas regiões do Brasil o 

curare é simplesmente chamado de "Tikuna". Dai deriva o nome da tribo. 
( 12) Na sociedade Ti.ikúna havia e há certa divisão de trabalho por idade e sexo. Cabe às 

crianças: buscar água e acompanhar os adultos nos trabalhos diários. Cabem às mu
lheres: as lides domésticas. o trabalho artesanal (redes, bolsas e braceletes, que con· 
feccionam do tucum, e colares de sementes silvestres) . a coleta de frutas e o auxílio 
nos trabalhos de roça . Os homens caçam e pescam, realizam os trabalhos mais pesa
dos do mato e da agricultura, e, secundariamente, coletam frutas. Os anciãos em ge
ral , vivem na dependência dos filhos e parentes. 

( 131 Não significa isso que os Tükúna sejam " demais indolentes", como escreveu Ribeiro 
Sampaio (NIMUENDAJU, 195? : 52) . Para Nimuendaju, (1952 : 49) os Tükúna são la
boriosos e de boa índole. 

(14) Pouco sabemos sobre a amplitude ou limite das doações. 
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Esta aparente doação é, na realidade, uma forma de troca 
que Service (1971: 27) chama de "reciprocidade generalizada": "A 
reciprocidade generalizada é uma forma de troca baseada na supo
sição de que as retribuições se equilibrarão a longo prazo". 

Também para Beals e Hoijer (1974: 457) o sistema de troca 
subentende a retribuição equitativa: 

Se alguém tem presenteado um pavão (peru) que pesa
va oito quilos, espera que lhe devolvam um pevão (peru) de 
oito quilos ou um obséquio adicional qualquer equivalente 
que compense por uma diferença de peso". 

A "reciprocidade generalizada" tem ao menos dois objetivos: 
a garantia pessoal ou familiar do futuro (eu posso ficar descansado, 
porque assim como hoje eu dou, mais tarde eles também me darão), 
e o fortalecimento da união interfamilial, ensejando maior ou me
lhor amizade entre as pessoas. 

Na atualidade, a economia dos Tükúna está alterada distin
guindo-se a situação dos Tükúna Católicos e dos Tükúna da Santa 
Cruz. 

Os Tükúna Católicos participam ativamente do "modus vi
vendi" da sociedade nacional e, por isso mesmo, quanto à economia, 
divergem dos seus irmãos da Santa Cruz, porquanto transacionam 
o excedente de produção, além do consumo familiar, nos centros 
consumidores regionais: Letícia (Colômbia), Benjamin Constant, 
Marco e Tabatinga (Brasil), em menor escala através do sistema de 
troca e em maior escala por meio de moeda. 

Uma das funções da troca é facilitar o processo de pro
dução, permitindo aos fatores de produção que recebam uma 
recompensa em bens outros que não os objetos produzidos. 
Outra função da troca é a de complementar os recursos da co
munidade ( 15). 

Service ( 1971 : 28) denomina esse tipo de transação comer
cial de "reciprocidade equilibrada" : "A reciprocidade equilibrada 
( ... ) implica uma troca direta e explícita que é (idealmente) satisfa
tória para ambas as partes, em termos de bens ou atos". 

Nos dias atuais, os Tükúna, mesmo não possuindo plena habi
lidade no manuseio da moeda, preferem pagamento em cruzeiro, pe-

(15) COMISSÃO REAL INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA DA GRÃ·BRETANHA E IR
LANDA. Guia prático de Antropologia. São Paulo, Ed. Cultrix, 1971, p . 217/18). 
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so ou soles, pelos bens por eles produzidos. Por isso mesmo, são, ain
da, logrados pelos brancos (16). 

De acordo com Egon Schaden, o fascínio pela moeda deve-se 
à mentalidade indígena de q·ue ·"T. .. ) lidar com dinheiro é uma das 
coisas pelas quais se manifesta o poder dos brancos, e ter algum di
nheiro é participar um pouco desse poder" ( 17}. l'!o entanto, afigura
se-nos que a introdução da moeda como forma de pagamento dos 
bens dos Tükúna Católicos propicia uma crescente individualização .. . 
econom1ca. 

Por meio das modalidades acima, os Tükúna, em julho de 
1976, trocavam, ou vendiam, um paneiro de farinha de mandioca de 
aproximadamente 30kg, por CrS 60,00, e um cacho grande de bana
nas por CrS 20,00 ou Cr$ 25,00, posto nos centros consumidores. 

Alguns índios preferem comerciar os seus produtos em Letí
cia, porquanto, naquele local, as mercadorias são mais b•ratas, com
paradas com as de Benjamin Constant, ou qualquer outro centro con
sumidor brasileiro. 

A propósito, Fr. Sampalmieri nos chamou a atenção para um 
detalhe. Disse ele: 

Os Tükúna não se dão contado porquê da dlferenca de 
preço entre um centro produtor e um ceritro consumidor, gé· 
rando isso uma desconfiança de exploração, quando na realida
de não existe. Não admitem, por exemplo, vender um produ
to em Belém a Cr$ 20,00 se cons'!guem vender a CrS 30,00 
em Letícia. Mas eles não se dão conta de que para levar 1 La· 
tícia são necessários três dias de viagem de canoa (os TükC.na 
dificilmente viajam de barco), além da alimentaçio destes dias, 
sem contar a perda de tempo ( 18). 

O tipo de comércio em voga é, por certo, um resultado do re
gime do barracão, visto que foi especialmente devido a ele que os 
Tükúna foram integrados à sociedade nacional, iniciando assim uma 
efetiva participação na estrutura econômica da sociedade envolvente, 
a qual facultou a passagem de uma economia de escambo para uma 
economia monetarista. 

(-16) Notamos, não raro, a dificuldade de muitos Tükúna em estimar o " quantum" por uma 
mercadoria aue tencionavam vender. Preferiam sempre dizer: "Quanto Senhor auer 
dar?" E, geralmente, por qualquer preço proposto, se obtinha a resposta : "Tá bom" . 

(17) SCHADEN, Egon. Acultu171Çcão indlgena. São Paulo Livraria Pioneira Editora 1969 
p. 170. , ' , 

(18) Ouvimos muitas vezes sair da boca dos Tükúna esta frase: "Mas em Letícia pagam ... 
(tanto). 
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Os Tükúna adeptos ao Movimento da Santa Cruz, por sua vez, 
não mantêm o mesmo ritmo de contato econômico com os represen
tantes da sociedade nacional sustentados pelos Tükúna Católicos. Is
to porque eles reativaram o comunitarismo tribal (19) e o antigo cos
tume do " ajuri", o qual, após algum tempo, volta a ter certo sabor 
lúdico aos indígenas. Amâncio, um Tükúna com seus 70 anos de ida
de, explica a razão disso : 

Antigamente só trabalhava pra patrão. Era duro. Tükú
na não ganhava nada. Hoje não. Tudo nosso. Hoje bom. Tudos 
vai pra roça contente. ·Vai família intera, até "curumin" . Tra
balha, pára quando qué, come tudo junto. Assim que é bom. 

Por esse sistema de trabalho, os Tükúna da Santa Cruz de Be
lém do Solimões, mantinham as "roças comunitárias", em número 
de duas em julho de 1976, que distavam aproximadamente, dois 
quilômetros do povoado, mato a dentro (20). Porém, algumas fa
mílias indígenas possuíam também pequenas roças para consumo 
próprio e, eventualmente, para comerciar . 

Em dias do presente, como no passado, as principais fontes 
de subsistência Tükúna são a agricultura e a pesca, seguidas da caça 
e da coleta de frutas . 

Os Tükúna da Santa Cruz plantam, nas roças comunitárias, 
além dos quatro produtos tradicionais (mandioca, macaxeira, milho e 
cará): a banana, a melancia, a cana-de-açúcar e o abacaxi, produtos 
estes que surgiram somente após o contato com os brancos (Nimuen
daju, 1952: 23) . O cultivo do algodão foi abandonado no momento 

( 19) Contribu iu em muito para o reativamento do comunitarismo t r ibal, a coincidência 
de uns pontos do Estatuto do Movimento da San ta Cruz. v .g. a recomendação do cul
t ivo de roças comunitárias e o conseqüente t rabalho comunal , com o antigo costume 
tribal. Precisamos nos lembrar que ta is práticas t radicionais haviam sido pro ibidas pelos 
patrões. a não ser se fossem real izadas em proveito de suas empresas. Daquela forma. 
o f ruto do trabalho escapava das mãos dos seus produtores . 

(20) Consta no Estatuto da 1 rmandade. ponto 26. que toda a comunidade deve ter um terre
no para plantar , bem como capitães que dirijam os trabalhos e executem as compras 
e vendas necessárias: ponto 30. 
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A colheita das " roças comunitárias" em princ ípio seria para o sustento dos membros 
da comun idade. Constatamos, porém, que, em Belém do Sol imões, toda a produção 
das roças é destinada à " Irmandade". Entretanto, na prática obtém proveito próprio 
o " capi tão" Pedro Severiano .. . t ele quem administra os " ajuri " e comercializa com os 
civi lizados os bens produzidos pelas roças Tükúna. Mas. conforme aver iguamos, ele 
nunca prestou contas aos demais elementos da Irmandade, se bem que estes também 
não sol ici tam . De quando em quando, Pedro Sever iano car rega o seu barco a motor, 
comprado com dinheiro da comunidade, de bens produzidos pelas " roças comuni tá
r ias" e viaja a Letícia. t cer to que compra velas e querosone, para real ização dos cul
tos, café, que serve durante os " ajuri ", e outros mantimentos. Mas ninguém nunca sou· 
be quanto entrou em di nheiro, quanto ele gastou e quanto há em caixa ... 

em que começaram a adquirir roupas feitas dos civilizados, o mesmo 
ocorrendo com a plantação do fumo, rejeitada quando os brancos 
lhes ofereceram cigarros em troca dos seus produtos (NIMUENDA
JU, 1952: 22). Nos terrenos de várzeas, especialmente os Tükúna 
Católicos, plantam milho e arroz, sendo que, para se locomoverem 
até os mesmos,utilizam-se de canoas (21 ). 

Ainda hoje os Tükúna praticam a coivara . Para derrubar o 
mato utilizam o machado de aço, o terçado e, raras vezes, a enxa
da (22) para limpar o terreno. As covas são abertas com um pedaço 
de pau de muirapitanga, ou com a enxada . 

A pesca foi e é a principal ocupação dos homens. Ela é efetua
da com tarrafa e anzol que compram dos brancos, bem como, com 
flecha. 

Os Tükúna possuem hoje, fundamentalmente, quatro tipos 
diferentes de flechas, cada qual com utilidade específica. 

A flecha mais comum - espécie de lança - possui cerca de 
2,50 m de comprimento, feita com vara de tacana. Esta é endirei
tada no fogo e seca ao sol. Na extremidade mais grossa é introdu
zido um pedaço de pau de paracaúba, cerca de 15 cm, sendo mais 
pesado do que a vara. Por sua vez, uns 20 cm do mesmo ficam para 
fora. Na ponta deste é encaixado mais um pedaço redondo da mes
ma madeira, em geral com duas pontas de ferro, todas elas com 
farpas. As pontas de ferro são confeccionadas com prego, normal-

(21) A canoa, movida a remo, é o pri ncipal meio de transporte dos Tükúna. Há, também, 
algumas canoas movidas a motor . O tamanho das canoas pode variar de três a dez 
metros de comprimento. A mais comum é a canoa de tamanho médio (em torno de 
cinco metros) , com t rês bancos: banco de popa, do meio e de proa, além do espelho 
de popa e do fogão de proa. As madeiras preferidas para construção da canoa são o 
" tento preto" e a "jacareúba". A duração média para sua construção, com trabalho 
de somente um homem, desde a derrubada do tronco . boleação, escavação. aberturas 
e acabamento, é de aprox imadamente um mês de serviço. O remo é construído de sepo
pema de carapanaúba, var iando de tamanho entre SOcm a 1 ,50m. O remo Tükúna tem 
no cabo duas hastes laterais, em forma de chifre, para melhor assentar a mão. A pá 
tem o formato de um coração, pontiagudo. Tanto o cabo quanto a pá são pintados 
co~ t inta de " kumaté" (t inta preta , extraída do cipó do mesmo nome), e em seguida 
deixado s por algum tempo em cima de lama formada com urina. A urina. segundo di· 
zem, tem a fi nal idade de petri ficar a superf ície do remo, não deixando criar limo ou 
apodrecer . 
Segundo Nimuendaju, (1952: 53) a atual canoa Tükúna foi por eles adotada dos Neo
brasilei~os. já que a antiga canoa destes índios era pequena, primit iva e feita de paxiú
ba barriguda. 

122) Os Tükúna, como todas as sociedades indígenas integradas à sociedade nacional , têm 
grande apreço pelos instrumentos de ferro e aço. A criança Tükúna de 8 ou 1 O anos de 
idade já possui o seu terçado. Além da sua practicidade, esses instrumentos são ampla
mente aceitos pelos índios porque são símbolos do homem civilizado e crêem que usan· 
do-os, se identificam com eles. 
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mente de bitola 22 x 45. Os encaixes são colados e sedimentados 
com cera e breu. Esta flecha, impulsionada com a mão, serve para 
fisgar pequenos peixes como curimatã, pacu, jaraqui, acari, e ou
tros. O segundo tipo de flecha serve para pescar peixes de porte mé
dio : surubi, tucunaré e outros. E confeccionada com o mesmo mate
rial da primeira, com a diferença de que a extremidade de prego, 

1 

também com farpas, está suavemente presa à paracaúba, de sorte 
que, quando fisga o peixe, pelo movimento deste, ela se solta . Toda
via , estaPdo presa à f lecha por um fio de tucum, é impossível o pei
xe de despreender da mesma. O terceiro tipo, denominado arpão 
(23), é feito todo de paracaúba, o qual também solta a sua única 
ponta de duas grandes farpas. A haste do referido arpão é recuperá
vel, visto que ela está unida a um grosso fio de tucum de 10 a 50 me
tros de comprimento. Com ele os índios abatem o pirarucu, a piraí
ba e o tambaqui. O quarto tipo de flecha , é arremessado com o ar
co . Por isso, é de tamanho menor, tendo a ponta de prego sem ne
nhuma farpa. Esta flecha é usada para abater animais de casco: tar
taruga e tracajá , entre outros. Porém, poucos são os Tükúna que se 
utilizam desta flecha (24) . 

A caça está diminuindo rapidamente nas florestas do Alto So
limões. De acordo com Nimuendaju, (1952 : 26) duas causas colabo
raram para tanto : o grande comércio de peles, iniciado no princípio 
do século, e o uso pelo~ indígenas das modernas armas de fogo (25). 

Hoje os Tükúna caçam de modo especial com espingardas. A za
rabatana es1á totalmente em desllso devido a existência de pouqu ís
simos índios que lembram a fórmula do curare (26). São os seguin
tes os animais mais procurados: paca, quei xada, cutia , jabuti , capiva
ra e macacos. E difícil alguma ave ser abatida. As araras, papagaios, 
periquitos e tucanos, são mortos não pela sua carne mas pelas suas 
penas. 

- - --
(23) Na opinião de Nimuendaju , (1952: 25) o arpão de madeira "( ... ) foi adotado só depois 

que os Tükúna começaram a habitar as barrancas do Solimões". 
(24 ) Dada a dificuldade da flecha, em posição hor izontal, penetrar no casco, os Tükúna 

arremessam a mesma para o alto, de sorte que esta desehvolve uma trajetór ia curva 
caindo quase perpendicularmente sobre o casco do animal. t: realmente admirável 
a pontaria de alguns Tükúna. Compreende-se isso, porém, porque eles "(. .. ) despende
ram quase a metade do seu tempo desde a infância nest a at ividade" (NIMUENDAJU, 
1952: 25 ). 

(25) Acrescente-se toda a ação predadora dos " civ ilizados". 
(26) Em Belém do Solimões há ainda alguns velhos que sabem fazer o veneno. Não o fazem, 

porém, porque ninguém mais usa a zarabatana. 

52 

Constata-se, pois, na atualidade, que os Tükúna tendem ao 
abandono da sua tradicional tecnologia, substituindo-a pela dos 
brancos. E a inequívoca incidência do regime do barracão, cujos 
estereótipos levam os índios a deduzir que a tecnologia dos civiliza
dos é superior à deles (27) . Por isso, substituem as igaçabas pelas 
panelas de alumínio, a zarabatana, o arco e a flecha, pelas armas de 
fogo, e assim por diante. Da mesma forma, a economia de subsistên
cia passa a ser monetarista e mercantil. Ora, a presente situação colo
ca os Tükúna numa situação de submissão em relação aos brancos, 
dada a grande dificuldade que eles têm de adquirir os novos instru -
mentos e saciar as novas necessidades. 

Em julho de 1976, a equipe do Recenseamento Econômico 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizou, 
em Belém do Solimões, um levantamento de produtividade chegando 
às seguintes conclusões : 

- Praticamente a única produção de Belém do Solimões é a 
farinha de mandioca; 

-- De Belém do Solimões saem, em média, 100 oaneiros de 
farinha de mandioca mensais para serem comercializados; 

- Cada família Tükúna Católica produz em torno de 80 a 
100 paneiros de farinha anuais, enquanto que a fami1ia da Santa 
Cruz, em igual período, produz 20 a 25 paneiros. 

Solicitados para que explicassem as razões da diferença de pro
dutividade das duas facções, assim se expressou um deles: (28). 

Os Tükúna da Cruz rezam muito não tendo quase mais 
tempo para trabalhar. Até na roça rezam. Com isso a produ
ção deles está caindo sempre mais. Aqui deveria haver uma 
produção anual de quase 200 paneiros, por produtor, levan
do-se em conta o número de pessoas da família em condições 
de ajudar. Como eles produzem tão pouco também não po
dem vender. Aliás, acredito que não dê nem para o consumo 
familiar. Não tendo pra vender não podem comprar roupas 
ou utensílios domésticos. Se continuarem assim logo irão 

(27) No entanto, quando o regime do barracão não havia ainda se imposto de todo sobre 
os Tükúna, a situação era diferente. Veja-se, por exemplo, o que Frei Fidelis escreveu 
(i943: 33) sobre o uso da zarabatana : "Os Ticunas, riem, muitas vezes, da pontaria dos 
seringueiros, que atinge à espingarda, uma só guariba, afugentando com o estampido as 
demais. Do bando de macacos o seringueiro alcançou um, quando o índio, de investi
das silenciosas, mata todo bando, sem que nem um só espantasse e corresse". 

(28) Esta equipe era formada por dois senhores de São Paulo de 01 ivença. 
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passar fome. Poderá daí haver saqueamento e mortes. Eles 
irão morrer de fome se --:mtinuarem assim (29). 

Ora, além de ser reduzida a produtividade dos Tükúna da San
ta Cruz, eles ainda doam "um paneirinho, uma galinha, um peixi
nho, banana", como adiante veremos, ao "sacerdote" da Irmanda
de. Dessa forma, aumenta aind3 mais a escassez alimentar da fam í
lia Tükúna da Santa Cruz. 

A análise dos dados que obtivemos junto à sociedade de Be
lém do Solimões, nos permite concluir que, em dias do presente, 
no que se refere à economia, os Católicos participam ativamente do 
comércio regional, visando assim se identificar com os "cívil izados", 
ao passo que os da Santa Cruz, em parte por oposição aos Católicos 
e em parte devido ao próprio caráter do Movimento, voltam-se mais 

O Autor em meio a um grupo de índios da Santa Cruz, tendo a seu lado esquerdo o capitão 
Pedro Severiano - (Foto do Autor / 1976). 

(29) A mesma equipe nos revelou que em Belém do Solimões e no igarapé havia, em julho 
de 1976, 206 casas produtoras. 
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para dentro do grupo tribal, não participando da economia regional 
com a mesma intensidade dos primeiros, mesmo porque, geralmente, 
eles não têm o ~ue comerciar. Neste particular, há, porém, exce
ções. O resultado prático disso, segundo a ótica dos "civilizados", é 
de que os Tükúna Católicos estão em melhores condições materiais 
do que os seus irmãos da facção contrária. No entanto, ambas as 
facções estão subordinadas economicamente à sociedade nacional. 

3.2 - POLlllCA 

A Oliveira (1972: 88) e Nimuendaju, (1952: 64) pareceu que 
no passado, i. é, no período anterior ao contato interétnico, não 
havia uma institucionalização política entre os Tükúna. Para Nimuen
daju (1952:64), os Tükúna nunca tiveram um chefe supremo, mas 
sim, até recentemente, chefes-de-grupos-locais. cabeças de grandes
famílias. Estes"( ... ) possuíam poderes mágicos, inteligência e habili
dade para lidar com estrangeiros, especialmente, com os "civiliza
dos". Infere-se, pois, que, naquela época, o poder de decisão estava 
vinculado ao sistema de parentesco. As decisões de comando, nos vá
rios setores da atividade diária, eram tomadas pelos chefes-de-grupos
locais (30). Entretanto, ao acelerar-se o contato dos índios com as 
frentes de expansão, os chefes Tükúna, chamados " 'te?ti", foram 
manipulados pelos seringalistas, com o objetivo de conquista e trans
formados em "tuxaua", i. é~ capitães. Por isso, foram convertidos 
em meros instrumentos, defensores dos interesses dos patrões: 

No lugar dos Te/ti, que exerciam sua principal influên
cia dentro dos tradicionais limites da tribo, surgiram os tui
xáuas (no Brasil) e os curacas (no Peru), a quem os seus 
mestres escolhiam e transformavam em meros instrumentos. 
Esses pobres diabos eram condenados a mentir a seus subor
dinados para agradar a seus senhores, e a mentir a estes últi
mos para não serem completamente desprezados pelos com
panheiros (NIMUENDAJU, 1952: 65). 

Acrescenta Nimuendaju .(1952 : 65) que até 1929 conhecera 
vários "te?ti", e que todos eles, pelo estranho\ comportamento que 

(30) Henry Walter Bates notou que esses chefes, durante as cerimônias, usavam 
" (. .. ) uma espécie de capuz feito de penas de tucano, presas em rede de fios de bro
mélia e com penas erectas de arara presas no cocoruto. As voltas dos braços e pernas 
são também ornadas de rugos de penas" (BATES, Henry Walter. O naturalista no rio 
Amazonas. São Paulo, Brasiliana, 1944, V. 22, (original inglês de 1883), p. 386). 
Taml»m Nimuendaju (1952: 651 diz que os chefes se distinguiam dos demais elemen
tos da tribo nos dias de festas devido às suas ornamentações. 
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passaram a ter após o contato com os brancos, terminaram sendo 
mortos pelos seus próprios companheiros. Portanto, o contato dos 
indígenas com representantes da sociedade naciona 1 chegou ao pon
to de ocasionar grandes rivalidades no seio do grupo tribal, as quais 
culminaram com assassinato dos seus próprios chefes. 

Por conseguinte, o contato com segmentos da sociedade nacio
nal, fomentou uma nova organização política, estranha à sociedade 
Tükúna. Esta, "mais do que vinda de fora e imposta pelos brancos 
( .. . ), era um resultado da submissão do mais fraco pelo mais forte, 
da população indígena pela sociedade nacional" (OLIVEIRA, 1972: 
88). 

Ante o resultado que os patrões conseguiram, por intermédio 
dos "tuxaua", junto aos Tükúna, o próprio Serviço de Proteção aos 
fndios e até a FUNAI, deles se utilizaram para a concretização de 
sua política indigenista. Em muitos casos, estes representantes da 
sociedade nacional não respeitaram o costume tribal de proclama
ção de chefia, nomeando capitães de grupos-locais, a seu bel prazer, 
de preferência quem colaborasse com os seus interesses. Revela isso 
a amplitude da dominação branca sobre a indígena e a conseqüente 
perda da autonomia política Tükúna. Isto ocorreu também em Be
lém do Solimões. 

O primeiro e atual capitão daquele povoado chama-se Raimun
do Salustiano. 1: um mestiço, oriundo de Amaturá (município de 
São Paulo de Olivença), casado com uma Tükúna, que, conforme 
apuramos, foi indicado pelo patrão (Jordão) e por alguns Tükúna 
ligados a ele, e nomeado pela FUNAI para exercer o cargo de capi
tão de Belém do Solimões. Em documento, encontrado em poder 
de Raimundo Salustiano, consta, porém, como não poderia deixar 
de ser, que o mesmo foi escolhido pela "maior parte dos ind íge
nas ... ". E is todo o texto : 

56 

De acordo com a escolha feita por maior parte dos in
dígenas do aldeamento Belém, tendo em vista o favorecido 
ter sido o Sr. Raimundo Salustiano, autorizamos para devidos 
fins, que o eleito exerça a função de Capitão (CACIQUE) re
presentando e exprimindo o pensamento em comum de uma 
comunidade até que preencha os requisitos essenciais de um 
chefe de uma tribo. 

Umariuassu, 1 o de dezembro de 1972 
(Ass.) Danilo Fernandes da Silva F ilho - Chefe do P. 1. 
Tikuna. 

A nomeação de Raimundo Salustiano deu-se na época em que 
Fr. Sampalmieri não se encontrava na região, seis meses após a pas

sagem do Irmão José por Belém do Solimões e quando ainda era 
diretor do Movimento o patrão Jordão Ayres de Almeida . Foi este 
último quem se empenhou grandemente em "colocar" Raimundo 
na condição de capitão. Era clara a intenção do patrão de valer-se 
da relativa liderança de Raimundo para recomeçar a dominação eco
nômica sobre os Tükúna. Todavia, Raimundo não funcionou como 
"ponta-de-lança", porque o retorno de Fr. Sampalmieri a Belém do 
Solimões atraiu para a sua Igreja alguns Tükúna, já que todos haviam 
aderido ao Movimento da Santa Cruz, e entre eles o capitão Raimun
do Salustiano (31 ). Entretanto, essa atitude do capitão suscitou ou
tro problema na sociedade de Belém do Solimões: os da facção da 
Santa Cruz passaram a não mais reconhecer a sua autoridade. Ao con
trário, seguiam "in totum" as palavras de Pedro Severiano, outro 
mestiço, proveniente de Bananal (município de São Paulo de Oliven
ça), que rapidamente se impunha como líder. Por isso, Jordão, ao 
abandonar o cargo de Diretor do Movimento da Santa Cruz de Be
lém do Solimões, deixou Pedro Severiano como seu substituto 
(32). 

No decorrer de 1974, a FUNAI, com parecer favorável de Fr. 
Sampalmieri, na tentativa de solucionar os problemas internos da 
comunidade de Belém do Solimões, nomeou seis vice-capitães, um 
para cada proveniência das famílias Tükúna. Mas nem assim o pro· 
blema da chefia foi solucionado .. . Pedro Severiano, nomeado 1° 
vice-capitão, representando as famílias provenientes de Bananal, 
aproveitou-se desse fato para se impor "legalmente" junto aos Tü· 
kúna de Belém do Solimões como seu "capitão". Disseram-nos mui
tos índios que Pedro, durante muito tempo, exibiu, nos cultos reli
giosos da Irmandade, o documento da FUNAI nomeando-o "capi
tão" de Belém do Solimões. Na verdade, ele fora autorizado pelo 
então chefe do Posto 1 nd í gena "Ti cu nas", Va 1 mi r de Barros Tôr
res, "( ... ) para exercer a função de 10 Vice-capitão do Aldeamen
to Belém" (33). 

Faz-se mister esclarecer que Pedro Severiano, ainda que analfa
beto, domina muito bem o idioma nacional e o Tükúna, e tem gran-

(31) Certamente influenciou para isso o fat o de ambos serem vizinhos. 
(32) Oepais Pedro passou o cargo de Diretor para o Tükúna Ernesto Ventura. 
(33) Conforme autorização de 16/06/1974, expedida pela 1ª Delegacia Regional e pelo 

Posto Indígena " Ticunas" . 
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de visão comercial. Daí a razão de conseguir a total simpatia dos Tü
kúna da Santa Cruz, impondo-se junto a eles como sendo "o tu
xaua". A declaração de Ponciano, Tükúna de 35 anos, comprova 
a presente assertiva, que colhemos, oralmente: 

Nóis não qué Raimundo capitão. Aqui nóis obedece Pe
dro. Pedro é chefe da FUNAI. Tem documento da FUNAI. Pe
dro disse na Igreja. Raimundo é capitão do padre. 

Não há dúvida de que Pedro Severiano é um 1 íder. Porém, de 
público, ele abusa da inocência Tükúna. Com certeza faz questão 
de continuar a rivalidade entre os da Santa Cruz e os Católí(;OS, vis
to que esta situação lhe traz proveito pessoal, tanto em termos de 
prestígio e status como benefícios econômicos. A fim de sustentar 
tal situação, faz uso de diversos expedientes, tais como: proclama
se constantemente, de público, como sendo Tükúna, certamente 
para ser melhor aceito pelos mesmos já que não o é, agride com pa
lavras o pároco e os católicos em geral, e proclama inverdades 
como aquelas que contou, nos últimos dias de julho, após ter 
retornado de Letícia, onde ficou, por quatro dias, negociando 
os bens da Irmandade: 

Em Bananal, durante a procissão da cruz, saiu sangue 
das velas de muitas pessoas, porque elas dançavam e fumavam. 
Em Terezina, durante um culto, a Santa Cruz chorou porque 
muitos Tükúna tão deixando a Irmandade. Colheram um litro 
e meio de lágrima. O Diretor de lá me contou. (Fonte : anota-
ções feitas na pesquisa de campo). 

1: também comum Pedro Severiano fazer promessas aos Tükú
na, sempre em nome do governo. Porém, quando as mesmas não se 
realizam acusa o governo e a FUNAI de mentirosos, ou então, culpa 
o padre de desviar as ditas promessas para os Católicos. Deste modo, 
quando alguém atua em Belém do Solimões, beneficiando os Tükú
na da Santa Cruz, de imediato Pedro Severiano se apressa em dizer
se o autor do evento. Ao contrário, se o esperado não se efetua, põe 
a culpa no pároco ou na FUNAI. E em tudo os índios acreditam 
(34). 

(34) Muitas promessas são feitas aos Tükúna, em nome do governo e da FUNAI, por Pedro 
Severiano e outros representantes da sociedade nacional que atuam em meio a eles. 
Como poucas delas são cumpridas, muitos índios se queixam abertamente das autori
dades e órgãos oficiais brasileiros. A FUNAI, por exemplo, talvez devido a ações como 
as de Pedro Severiano e quiçá pela sua própria inoperância, não é bem vista e aceita 
pelos Tükúna. Por isso, cumpre-nos alertar que se as coisas prosseguirem nesse cami
nho poderão os Tükúna confiar mais em outro governo, por exemplo, do Peru. 
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Ultimamente, após um movimento dos próprios Tükúna, vi
sando a tirá-lo da condição de "capitão", Pedro Severiano alertou 
a todos que o Irmão José profetizou que no dia em que ele não for 
mais "capitão" de Belém do Solimões, o povoado afundará no rio 
Solimões ... Desta forma, Pedro Severiano se sustenta por mais tem
po no seu posto (35). 

Assim como Pedro Severiano, certamente há outros caboclos, 
ou "civilizados", nos demais povoados Tükúna que, em nome do 
1 rmão José, sujeitam a seu favor os indígenas. 

Não pairam dúvidas de que além de Pedro Severiano, o pároco 
Frei Arsênio Sampalmieri exerce destacada liderança em Belém do 

• .. 

Em primeiro plano, Frei Arsênio Sampalmieri, acompanhado do Inspetor da FUNAI - (Fo

to do Autor / 1976) . 

(35) Como recentemente os arrozeiros que plantaram nas imediações de Belém do Soli· 
mões contrataram os Tükúna para colher o arroz "de meio", os católicos têm hoje em 
sua casa muito arroz. Os da Santa Cruz, porém, foram impedidos por Pedro Severiano 
de receberem "a meia", já que ele iria pagar Cr$ 30,00, a diária, por trabalhador. Re
sultando: até o presente não pagou a ninguém e ele tem estocado muito arroz, mais 
até do que alguns arrozeiros. (Informação de Frei Sampalmieri, por meio de carta a 
n6s endereçada de Belém do Solimões, em 12/01/77). 
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Solimões (36). Até o capitão Raimundo Salustiano é submisso a 
ele. Aquele dificilmente toma alguma iniciativa sem antes pedir 
conselhos ao missionário. Ouvimos, muitas vezes, Raimundo dizer 
estas frases: "Espera que vou falar com o padre", "O padre não 
quer", etc. A apatia do capitão deve-se, em parte , conforme declara
ção do mesmo, ao fato de exercer tal função sem perceber nenhuma 
remuneração da FUNAI, ao passo que o capitão de Mariuaçu a rece
be (37) . 

Dessa forma, sintetizando o jogo das lideranças de Belém do 
Solimões, temos : 

- Pedro Severiano é 1 o vice-capitão , mas extrapola o seu po
der agindo como capitão (38). 

- Raimundo Salustiano é capitão de direito, porém, seu po
der é fictício, visto que de fato quem exerce o poder, ao menos 
sobre os Tükúna Católicos, é o pároco (39~ . 

- Eusébio Tenazor é 1 íder dos "civilizados", no entanto, tam
bém está sujeito ao padre. 

Assim sendo, longe está a época em que, na sociedade Tükú
na, existiam os chefes de grupos-locais, cabeças de grandes-fami1i 
as ... Na atualidade, eles são substituídos por alguém de real con
fiança das parcelas da sociedade nacional que tem interesse em con
tactar com os Tükúna. 

3.3 - EDUCAÇÃO 

Todas as sociedades possuem um conjunto de normas compor
tamentais, que são vivenciadas pelas pessoas, e cuja aprendizagem se 
dá 

( ... ) pela educação, processo que abrange as atitudes prá
ticas e precauções, conscientes ou inconscientes, intencionais 
ou não, que conferem - ou dos quais se supõe que ajudem a 

(36) Por sua vez, Eusébio Tenazor também exerce certa liderança. Esta, porém se restringe 
ao pequeno grupo de "civilizados". ' 

(37) O pároco há "'!uito notou que Raimundo Salustiano não tem liderança. Logo que re
g~essou da Itália alertou a FUNAI para isso mas foi acusado de "desrespeitar" as de
cisões da FUNAI. 

(38) ~sc.la~ece-se que para os Tükúna da Santa Cruz capitão e capitão da Santa Cruz são 
s1non1mos. 

(39) Sua liderança se estende também sobre algumas famílias da Santa Cruz. O fato de eles 
ao cruzarem ~lo vi~rio, pedirem "a bênção" revela o respeito e a simpatia pelo mes: 
mo. A propósito, ouvimos de alguns Tükúna Católicos: "No dia em que o padre for em
bora, vou também". 
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conferir - aos membros do grupo características físicas , 
mentais e morais necessárias à vida adulta no contexto social 
(SCHADEN, 1976: 23) . 

Nas sociedades iletradas vigoram as normas de comportamento 
aprovadas pela tradição. Tais normas - que têm força de lei - "( ... ) 
devem ser aprendidas e aceitas pelo indivíduo enquanto se desenvol 
ve a sua personalidade" (SCHADEN, 1976: 23). Por isso, nas socieda
des primitivas, "educar é fazer o indivíduo viver segundo as normas 
da tradição" (SCHADEN, 1976: 24). 

• 

• - . 
Mácara u•de n11 "Festa dll Moça.Now" - (foto do Autor/ 1978). 
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Nas sociedades indígenas, desde cedo, os pais vão introduzin
do as crianças no universo dos adultos, transmitindo a elas os tradi
cionais padrões comportamentais. Ao mesmo tempo, as crianças 
são incentivadas pelos mais velhos a acompanhá-los nas atividades 
diárias. Para tanto, usam instrumentos e utensílios compatíveis 
com o seu desenvolvimento físico. 

Entre os Tükúna 

Muito cedo um pequeno cesto para carregar coisas é 
feito para a menina, com o qual ela acompanha sua mãe para 
a roça. O menino recebe um pequeno remo e vai com o seu 
pai na canoa pescar. Além disso, as crianças começam a tomar 
parte nas festividades em tenra idade, dançando com os seus 
pequenos companheiros, da mesma idade e sexo, e parcicipan
do de beberragens alcoólicas quando os seus pais permitirem. 
Posteriormente, embora eles não tenham ainda muita habili
dade para dirigir uma canoa, elas começam a brincar por ho
ras sem fim, no igapó, matando pequenos peixes e comendo 
pequenas frutas (NIMUENDAJU, 1952: 72). 

Dessa maneira, as crianças Tükúna se adentram no mundo tri
bal, forjando o seu próprio ethos. 

Também contribui de modo decisivo para o desenvolvimento 
da personalidade da criança indlgena o exemplo prático dos mais 
velhos, os quais, em geral, são coerentes entre o que fazem e o que 
dizem. Neles as crianças se espelham. 

Ao lado do exemplo dos mais velhos, a persuasão paciente e 
sutil contitui outro elemento da educação moral da criança indíge
na.Constata-se isso também entre os Tükúna: 

Com uma incrível calma eles disciplinam as crianças 
abaixo de dois anos de idade que se mostram chatas, ou que 
choram obstinadamente. Com um gesto silencioso a mãe ou o 
pai ordenam a irmã mais velha que pegue uma flor (uma espé
cie de pinupinú), do qual umas poucas espécimes são planta
das com este fim em torno da habitação, e é colocada ao lado 
da criança sem uma palavra. Se ela obedece, muito bem. Se 
não, se ela toca a flor levemente com a pele desnuda de suas 
pernas e corpo, o contato produz uma sensação dolorosa de 
ardência que, entretanto, é considerada benéfica à saúde da 
criança. Usualmente, a criança reconhece a planta. Vendo-a 
tem muito medo dela (NIMUENDAJU, 1952: 72). 

Nimuendaju (1952: 72) ainda observou que as crianças Tükú
na, a partir dos seis ou sete anos de idade, não brincam mais juntas, 
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mas cada uma part1c1pa da vida adulta de seus sexos, até chegar 
a adolescência e com ela o rito maior de passagem. 

Os ritos de passagem marcam uma mudança de "status". E, 
como diz Schaden ( 1976 : 26), mudança de "status" significa mu
dança de comportamento e redefinição da personalidade, 

( ... ) que se obtém por meio de atos simbólicos, com 
a substituição do nome, ritos de morte e renascimento, muti
lações fís icas correspondentes ou não ao distintivo tribal , 
iniciação em segredos míticos e religiosos e assim por diante. 

Outrci tipo de máscara Tükúna, usada na " Festa da Moça-Nova" - (Foto do Autor / 1976) . 
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Outrora, entre os Tükúna, era costume colocar em reclusão os 
meninos ao mudarem a voz. Nimuendaju (1952: 73) confessa não ter 
conseguido detalhes desse ritual, uma vez que ele caiu em desuso há 
muitas gerações. Entretanto, o ritual de iniciação das meninas - cha
mado reg ionalmente de "Festa da Moça-Nova" - ainda hoje é pra
ticado. 

Quando aparece a primeira menstruação, a moça é recolhida 
num canto da casa, ali ficando "presa" até o início da festa, ou seja, 
do ritual (40). A reclusão será mais breve ou longa, dependendo da 
maior ou menor faci 1 idade que os parentes da moça têm em conse
guir alimentos da fauna silvestre e aquática. Durante o período de 
isolamento, a moça executa trabalhos artesanais (redes, bolsas, co
lares, etc.) , recebendo de sua mãe e avós lições de educação mo!"al 
e religiosa. Assim que os preparativos forem ultimados e a festa ini
ciada, a moça é novamente encerrada nu:n c~bículo especialmente 
preparado num canto da casa de festas. Neste local ela permanece
rá por mais três dias, enquanto os demais, parentes e convidados, 
festejam sob o ritmo dos tambores e dos maracás. 

O clímax da festa ocorre quando a moça é retirada do cub í
cu lo e cercada pelos parentes, no centro da casa. Ali , enquanto 
dançam, os familiares lhe dão conselhos, como este: 

Seja sempre aplicada, minha filha . Uma jovem t rabalha
dora terá um marido eficiente e trabalhador. Uma jovem va
dia se casará somente com um vadio. Não abandone nunca 
sua mãe e não esqueça nunca os seus parentes; não fale mal 
deles e respeite-os. Respeite também os mais velhos. (SCHA
DEN, 1976: 27) 

Após uma série de rituais, os cabelos da moça são arrancados 
por anciãs devidamente habilitadas. O processo é lento, demorando 
cerca de quatro horas. 

Esta prática, além das funções mágicas que possa ter, 
simboliza o sentido essencial de toda iniciação pubertária: a 
morte da personalidade imatura e o nascimento de uma pes
soa nova, com plena maturidade social. Com a nova cabelei
ra, que lhe nasce, a moça Tükúna entra numa vida nova, e a 

(40) Ourante o per íodo de " reclusão" nenhum homem pode ver a moça. Segundo os Tükú
na, " um homem que vio la este costume espera receber a pena de que no futuro todos 
os an imais e peixes fugirão dele e que seus esforços na caça serão em vão" (ANOER
SON, Lambert. "Los Ritos de Pubertad de los Ticuna". in : Tradición (Revista Peruana 
de Cultura) , Lima, 1958, p . 4). 
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partir de então é capaz de assumir as responsabilidades de es
posa e mãe (SCHADEN , 1976: 28) . 

Concluída a depilação, a festa continua por mais algumas ho
ras, enquanto houver alimentos e bebidas. 

E: lamentável que esse ritual de passagem - o principal dos 
Tükúna - esteja em vias de extinção devido especialmente ao Movi 
mento da Santa Cruz, porquanto o seu fundador proibiu a realiza
ção desta festa. Em vista disso, nos dias atuais apenas uma comuni
dade Tükúna realiza a "Festa da Moça-Nova" : Belém do Solimões, 

\ 

" Moça-Nova" Tükúna, após o ritual , com o lenço branco na cabeça que usará até os cabe
los crescerem cerca de 3 cm - (Foto do Autor / 1976). 
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em seu lado Católico. Foi o constante estímulo e incentivo de Fr. 
Sampalmieri aos Tükúna Católicos que não deixou esmorecer este 
ritual. 

A educação Tükúna, de conformidade com as demais socieda
des primitivas (se bem que "cada tribo é única em sua maneira de ser 
e de viver") (SCHADEN, 1976: 23) se dá na convivência diária, cons
tante e plena, entre adultos e crianças, onde o exemplo, a persuasão 
verbal e os rituais de iniciação são indispensáveis. Entretanto, nos úl
timos tempos, os brancos, no afã de levar o progresso para aquela 
região e de "integrar" o Jndio à sociedade nacional, construíram es
colas em meio aos Tükúna, desvirtuando assim a tradicional educa
ção tribal (41 ). 

De acordo com notas obtidas junto a informantes, no tempo 
do barracão, Antônio Roberto Ayres de Almeida, e depois seu fi
lho Jordão, trouxeram algumas professoras de São Paulo de Oliven
ça para Belém do Solimões que lecionavam no próprio barracão. Con
forme apuramos, Jordão obrigava os pais Tükúna que moravam nas 
adjacências do barracão a mandarem seus filhos para a "escola" 
exigindo deles produtos como pagamento pela instrução. No entan
to, as ditas professoras não ficavam no barracão mais do que alguns 
meses, pois retornavam à sua terra de origem, quase sempre envoltas 
em problemas morais. 

A escolarização sistemática começou a ser praticada entre os 
Tükúna de Belém do Solimões a partir de 1969 (42). Naquele ano 
efetuou·se a construção da primeira escola, pelo atual pároco, após 
solicitações dos próprios moradores de Belém do Solimões. Ela era 
mantida exclusivamente pela Prelazia. No mesmo ano, foram ma
triculados 65 alunos. No ano de 1970, em convênio com a Secreta
ria da Educação do Estado, foram efetuadas 112 matrículas, em 
1971, 128 e, em 1972, 186 alunos se matricularam. 

Na metade do ano escolar, em junho daquele ano, com a 
chegada do Irmão José, em seguida à pregação escatológica 
do mesmo e ao interesse do patrão em afastar a influência da 

(41) " A escola é um rnstrumento indispensável para a integração do índio na sociedade na
cional" (Declaração de João Batista Cavalcanti de Melo, em palestra .já referida por 
nós). 

(42) Sílvio Coelho dos Santos, que em 1962 fizera um levantamento da realidade educacio
nal Tükúna, relata o funcionamento das escolas do Posto Indígena " Ticunas", de Ven
daval e de Santa Rita do Weil, nada dizendo sobre a realidade escolar de Belém do So· 
lim~es (SANTOS, Sílvio Coelho dos. "A escola em duas populações t;ibais". ln: 
Rt1v1sta dt1 Antropologia. São Paulo. V. 14, 1966, p . 31 - 5) . 
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Igreja, os alunos foram retirados terminando o ano apenas 
50 alunos (43). 

No início do ano letivo de 1973, o número de matriculados e
levou-se novamente para 186, considerando-se que algumas fam 11 ias 
Tükúna reintegraram-se no catolicismo. Em 1974, houve 205 matri
culados. No ano de 1975, as matrículas baixaram, desta vez para 
149. Deveu-se a diminuição ao fato dos Tükúna da Santa Cruz te-
1rem construído uma escola, ao lado da Igreja, e nomeado um profes
sor Tükúna que leciona até hoje, Romualdo Forte Filho, o que pos
sibilitou a eles poderem retirar os alunos da Santa Cruz da Escola Es
tadual. 

No primeiro semestre de 1976 havia 125 alunos, em sua gran
de maioria crianças Tükúna, da 1 a à 4ª série do 1 o Grau cursando . , 
na Escola Estadual. A freqüência diária era de 80%, aproximadamen-
te. Ensi!1avam cinco professoras, duas com o Curso Normal comple
to, e tres que cursaram até a 5ª série do 1 o Grau, na própria Escola 
(44). Como nenhuma delas comprendia o idioma indígena, alunos 
Tükúna foram distribuídos estrategicamente em cada classe, podendo 
eventualmente, servirem de intérpretes. Na sala de aula, "civilizados" 
e Tükúna sentavam-se lado a lado: "Faço questão que se mistl.lrem 
o quanto mais possível para evitar uma certa inferioridade dos Tikú
na" (Frei Sampalmieri) . 

Ressalte-se, entretanto, que esta escola é freqüentada apenas 
por Católicos. Os Tükúna da Santa Cruz identificam-na como sendo 
"escola do padre", razão pela qual nela não matriculam seus filhos. 

O pessoal não bota na escola do padre, porque cobra e 
disse que não aceita gente da cruz. Disse que quer acabar com 
esta escola. Por isso nenhum dos meninos vai estudar lá . Se vão 
lá não aprendem nada. As professoras não ensinam bem ( ... ). 
O povo daqui quer Tükúna e não civilizado como profes
sor (45). 

(43) PRELAZIA DO ALTO SOLIMÕES. Educação. 1974, p . 2. 
(44) Santos constatou aue as professoras estereotipavam os alunos Tükúna de "calados" 

" complexados", " difíceis de ser ensinados" (SANTOS, Sílvio Coelho dos. op. cit '. 
P. 34) . Particularmente, não notamos o mesmo com as professoras de Belém do So
l imões. 

145) Decla.r~çõ~s de Romualdo Forte Filho, um jovem Tükúna de 26 anos de idade, profes,
sor bit 1 ngue da escola da Santa Cruz. Verificamos que tais afirmações carecem de fun
damento. Tem razão Fr. Arsênio em afirmar : "Atribuem-me palavras e afirmações 
falsas e depais se valem destas palavras para fomentar divisão. Um círculo vicioso em 
que a mentira tem um grande papel" (Informação de Fr. Sampalmieri, por meio de 
carta, a nós endereçada, em 12/01 /77). 
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No primeiro semestre de 1976, Romualdo Forte Filho minis
trava aulas em três turnos, tendo 75 alunos pela manhã, 75 pela tar
de e 60 à noite (46). Os que freqüentavam à noite eram todos acima 
de 15 anos de idade e que estudavam - conforme disse o aluno "ca
pitão" Pedro Severiano - "pra assiná o nome, pra contá e não ser lo
grado pelos civilizado". 

Este professor, conforme depoimento pessoal, lecionou. um 
ano e meio sem receber qualquer remuneração. Pensou-se num siste
ma de ajuda comunitária, mas não deu certo: 

' 
J 

Antes cada pai de criança pagava CrS 5,00 por mês ou 
alguma coisa neste valor. Porém, só durou 3 meses. Nem todos 
davam CrS 5,00, davam menos, porque não t inham. 

Em primeiro plano, Escola da Santa Cruz de Belém do Solimões - (Foto do Autor / 1976). 

(461 Notamos que Romualdo em sala de aula, é ajudado pelos alunos adiantados, os quais, 
por sua vez, estudaram n~ "Escola do padre" : Escola estadual Sio Francisco de Assis. 
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Tendo em vista que Romualdo ainda leciona gratuitamente, o 
mesmo espera ser nomeado professor pela FUNAI, podendo daí per
ceber alguma remuneração. Com este objetivo já conversou em Ata
laia do Norte, junto à BFSOL, e em Mariuaçu, com o responsável pe
lo Posto Indígena "Ticunas", mas nada até o presente foi concretiza
do. 

Efetivamente, o "Projeto Tikúna" previa o recrutamento, nos 
quadros da FUNAI, dos atuais professores, bem como a implanta
ção dQ ensino bil íngüe, com curso de monitores Tükúna. Desta for
ma, para um melhor desenvolvimento do citado Projeto, ir-se-ia utili
zar da experiência dos professores do "Summer 1 nstitute of Linguis
tics", porquanto, entre os Tükúna do lado peruano, lograram êxito 
com a educação bil íngüe (4 7) . 

A rigor, tudo isto, por enquanto, ficou no "Projeto". 

O ensino, nos moldes em que hoje é ministrado em Belém do 
Solimões, revela bem o caráter, intencional ou não, de dominação da 
sociedade envolvente, haja visto que as duas maiores preocupações 

(47) Justificativa do ensino bilíngüe aos ind(genas, dito pela professora do "Summer lns
titute of Linguistics", Barbara A. Newman, em palestra proferida no dia 08 de abril 
de 1975, no 3o Seminário FUNAl/Missões Religiosas, realizado em Manaus: 
Pelo ensino bilíngüe 
"Fornecemos ao educando ind(gena o respeito e reconhecimento que sua língua e cul
tura merecem. Assim ele sente orgulho da sua herança indígena, e com esta bue ele 
pode desenvolver o mesmo amor para com sua herança como brasileiro e participante 
na vida nacional. Não devemos esquecer que ele assim aproveita da ponte lingü(stica 
e -cultural, com a possibilidade de idas e voltas - um direito que não podemos tirar. 
( ... ) Educação bltíngüe é uma ponte entre 2 línguas e 2 culturas. Deve haver é um 
movimento nos dois sentidos sobre a ponte" . 
No entanto, o Presidente da FUNAI, Gen. lsrnarth de Araújo Oliveira, 
"Ouestinou o método atualmente utilizado para o ensino bil íngüe, feito exclusivamen
te pelo Summer lnstitute, entidade estrangeira de estudos lingü ísticos, cujo método tal
vez nio seja o mais adequado para as necessidades do índio brasileiro" (Correio do Po
vo . Porto Alegre. 06/01 /77,_p. 4) . 
A propósito, o Estatuto do índio reza que 
"A alfabetização dos índios far-se-é na l (ngua do grupo a que pertençam, e em portu· 
gu6s, salvaguardando o uso da primeira" (art . 49). 
Por sua vez, o .,O Congresso lndigenista lnteramericano, realizado em Brasília, em agos-
to de 1972, . 
"( .. .) reconhec:e o direito que o indivíduo tem de ser escolarizado primeiro em sua l!n
gua materna, só recebendo em segundo lugar a aprendizagem da 1 íngua nacional de in
tegração" (LEPARGNEUR, Hubert. op. cit., p. 75). 
t: de Margaret Mead esta frase, referindo-se aos povos primitivos: "Eles devem ser al
fabetizados em sua própria l(ngua" (in : Revista VEJA, Ed. Abril, n° 439, 02/02/77, 
p. 3). 
P•• Snvio_coelho dos Santos, ao se promover a educação bilíngüe entre as socieda~ 
ind(genas, "Pelo menos ( ... ) se está levando em consideração o grupo indígena naquilo 
que é fundamental, qual seja, a valorizaçio de sua 1 íngua" (SANTOS, Sílvio Coelho 
dos. Educação e Sociedades Tribais. Porto Alegre, Ed. Movimento, 1975, p. 74) . 
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de Romualdo, como professor da Escola da Santa Cruz, são: ensaiar 
cânticos religiosos (48) e transmitir aos seus alunos a doutrina do Ir
mão José; por sua vez as professoras da Escola Estadual São Francis
co de Assis, de caso pensado, preparam os alunos - Tükúna ou não -
para a "vida nova": "A educação foi e permanece sendo o objetivo 
principal da atividade da Igreja, educação que vai da simples alfabeti
zação até a preparação para a vida nova que a sociedade envolvente 
está impondo" (PRELAZIA DO ALTO SOLIMÕES, 1974: 1 ). 

Porém, como as professoras da Escola Estadual não são Tükú
na e não se expressam naquele idioma, a educação é ministrada em 
1 íngua portuguesa. Ora, como diz Santos ( 1975: 73), 

(. .. ) a educação oferecida às comunidades indígenas, na 
forma de ensino monolíngüe, está coerente com os anseios de 
dominação e espoliação dos índios por membros privilegiados 
da sociedade envolvente. Assim, a escola, o programa de ensi
no e o professor, efetivamente, representam o domínio exerci
do pelo mundo dos brancos, seja quando orientam os compo
nentes das novas gerações indígenas para o aprendizado da lín
gua portuguesa, preparando tais contingentes para a ocupação 
de funções no mercado de trabalho regional, que tem baixa re
muneração, ou encaminhando-os para a faixa dos consumido
res; seja quando facilitam a disseminação de estereótipos, justi
ficadores dos quadros de submissão e domínio. 

Não há dúvida que nessa Escola há um problema, qual seja 
de haver alguns índios e não-índios. Mas isto, em termos de instru
ção em idioma indígena, ou indígena/português, poderia facilmen
te ser remediado, se fosse desejo das pessoas responsáveis. De qual
quer modo, é lamentável que em ambas as Escolas não se aprimore 
os conhecimentos do idioma Tükúna, que haja desinteresse em cul
tivar os valores tradicionais e que, malgrado esforços do missioná
rio Sampalmieri, os alunos índios não encontrem na Escola respostas 
às situações diversas de sua vida prática. Sabe-se, porém, que este 
é um problema da maioria das escolas localizadas em áreas indígenas 
do País: 

As escolas são, assim, ambientes onde o aluno-índio 
permanece durante certo período do dia, cumprindo tarefas 

(48) Jamais nos esqueceremos daquela noite em que tencionávamos gravar alguns cânticos 
Tü~~na e com esta finalidade sentamo-nos junto a um grupo de índios da Santa Cruz 
solicitando que cantassem um canto deles. Então, após trocarem idéia, Por alguns mi
nutos, sempre conversando em Tükúna, o "capitão" Pedro Severiano disse: "Já vai" 
e largaram ... "Queremos Deus, homens ingratos ... " . ' 
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quase sempre totalmente desconectadas de seus interesses 
e de sua vida (SAN TOS, 1975: 60). 

Salvo observação distorcida de nossa parte, constatamos que 
na Escola Estadual, após a alfabetização, a ênfase recai na educação 
cívica, a qual vai desde os hinos pátrios, até a conscientização da 
nP.Cessária obtenção de documentos. Destes, o mais importante é o 
título de eleitor. 

Foi em março de 1976 que, pela primeira vez, os Tükúna de 
Belém do Solimões foram procurados por candidatos à vereança 
de São Paulo de Olivença, a fim de votarem nas eleições municipais 
de novembro. Ninguém, até então, possuía o título de eleitor. Por 
isso, a primeira atitude dos candidatos foi providenciar este docu
mento. Quem primeiro visitou a sociedade Tükúna foi o presiden
te da Aliança Renovadora Nacional (ARENA), que se dirigiu espe
cialmente aos Tükúna da Santa Cruz, reunindo os que sabiam as
sinar o nome. Não chegou a dez este número. De início providen
ciou a certidão de nascimento junto ao cartório de São Paulo de Oli-

Escola Estadual São Francisco de Assis de Belém do Solimões - (Foto LCS / 1977). 
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vença. Voltou, mais tarde, com máquina fotográfica, batendo foto 
dos mesmos para concluir o trabalho de obtenção do título eleito
ral. 

Posteriormente, em julho, a comunidade de Belém do Soli
mões foi visitada pelo Presidente do Movimento Democrático Bra
sileiro (MDB), e candidato a Vereador. Desenvolveu a mesma opera
ção especialmente junto aos brancos e Tükúna Católicos. Esperava 
conseguir em torno de trinta eleitores. Era ridículo ver o desempe
nho desse candidato ao pegar a mão dos índios ensinando-os a es
crever o próprio nome. 

Perguntado a respeito de tal empenho em angariar eleitores, 
o mesmo respondeu: "Acontece que quanto mais eleitores nós con
seguirmos, trará mais 'divisas' para a localidade". 

Fr. Sampalmieri foi mais claro: "P~e ser que tendo muitos 
eleitores em Belém, a Prefeitura faça alguma coisa para nós". 

Os Tükúna, por ~a vez, não entendem nada de partidos poli'
ticos. No entanto, os eleitores sabem que um dia serão levados a 
São Paulo de Olivença~ por aquele que conseguiu o título, e lá de
verão assinar o nome (49). Isto é "(. .. ) a reaílzação mais bem aca
bada do 'voto de cabresto' tão comum no Brasil arcaico" (OLl
VE l RA, 1972: 102). 

Os eleitores desfrutam de prest i'gio junto à sociedade Tükúna 
(Católica ou da Santa Cruz). Tal prestígio lhes advém do fato de pos
suírem um documento com foto, que exibem seguidamente, sendo, 
por isso mesmo, invejados pelos demais. Outrossim, constitui "sta
tus", porque sabem assinar o nome, o que os coloca, conseqüente
mente, em posição superior aos demais, analfabetos. Todavia, não 
quer dizer que eles sejam alfabetizados. São eleitores semi-alfabe
tizados. 

A utilização de documentos é a maneira mais sintomática do 
envolvimento e dominação indígena por parte da sociedade nacio
nal. Por isso, parodiando o cacique Juruna, da tribo Xavante, diría-

(49) Roberto Cardoso de Oliveira diz que os Terena do Mato Grosso recebiam pagamento 
(Cr$ 30,00 em 03 de outubro de 1955), se votassem em determinado candidato. 
(OLIVEIRA, R. C. de. O Processo de AISimilaçlo do1 Terens. Rio de Janeiro, Museu 
Nacional, 1960, p. 137). 
Seria assaz interessante investigar junto aos Tükúna, se lá nã'o ocorreu algo semethan-
te ... 
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mos: "Eu não quero tirar documento, porque, com documento, 
deixarei de ser índio" (50). 

Em rápidas considerações, tentamos mostrar os elementos es
senciais da tradicional educação Tükúna, bem como a implantação 
da escola, nos moldes da sociedade nacional, em Belém do Solimões. 
A nosso ver, esta última tende a assegurar os objetivos da socieda
de envolvente, colaborando na destruição da cultura Tükúna. Obser
vamos ainda que as crianças indígenas são tiradas do convívio fami-
1 iar para receberem educação em salas de aula. Na prática, porém, 
elas recebem somente uma instrução superficial e alienatória que 
não prepara para a vida, como se poderia esperar. Em decorrência, 
a educação plena que as crianças Tükúna recebiam de seus pais, no 
dia-a-dia, está sendo prejudicada e até marginalizada, porquanto os 
próprios pais, devido a uma informação distorcida, acreditam que a 
escola assume a responsabilidade da educação dos seus filhos. 

Ante o exposto, a escola, com o decorrer do tempo, também 
será acusada de ter colaborado, em certo sentido, para o aniquila
mento da milenar cultura Tükúna. 

3.4 - RELIGIÃO 

Dois dos pesquisadores que mais tempo se detiveram junto aos 
Tükúna, Curt Nimuendaju e Frei Fidelis de Alviano, não esconde
ram a dificuldade encontrada em conseguir elementos da <?riginal 
religião Tükúna. 

Curt Nimuendaju, que esteve em contato com eles, na primei
ra vez por 15 dias, durante o ano de 1929, depois em 1941 e 1942, 
pelo período de 6 e 5 meses,. respectivamente, escreveu (1952: 140) 
a propósito: 

Os lndios não dão absolutamente nenhuma explicaçio 
da sua religião aos Neobrasileiros, especialmente aos padres. 

Frei Alviano, na condição de missionário, viveu junto aos Tü
kúna cerca de 30 anos. Por sua vez, escreveu que eles são "( ... ) re
servadíssimos em manifestar aos brancos as suas convicções ( ... )" 
(ALVIANO, 1943: 9) 

(50) Palavras do Cacique: "Eu nlo aceitei tirar documento, tirar certidlo, tirar identidlde, 
porque com documento voc6 nlo ti mais (ndlo" (in: RtWiltll dtl Cultura Voza, Petr6-
poli1, 1976, n. 3. ano 70, p. 43). 
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Apesar do natural retraimento, os dois pesquisadores deixa
ram escritas algumas páginas, versando sobre a original religião 
Tükúna. 

Não paira dúvida de que os Tükúna acreditam ria existência 
de um Mundo Superior e um Mundo Inferior. Para eles, o Mundo 
Superior não é a morada dos astros (estes estão abaixo dele), e se 
divide em três partes: a primeira é habitada por seres semelhantes 
aos da terra, vivendo em condições diferentes; a segunda é o lugar 
da habitação de "ta~" deusa Tükúna - e das almas dos mortos; e 
a última pode ser a habitação do "rei dos urubus" , os quais são ca
pazes de se transformar em pássaros, mas não podem retornar à 
terra. Nenhuma pessoa viva pode entrar no Mundo Superior, nem 
mesmo o xamã enquanto sonha. 

No Mundo Inferior habitam os demônios. Eles são os seres 
mais antigos do mundo, se bem que não ;mort ais. São representados 
em máscaras estranhas e exóticas (51 ) . 

Segundo Nimuendaju (1952 : 118), os demônios 

(. .. ) vivem em terras subterrâneas (na 'pi) , às quais eles 
têm acesso através de cavernas. As regiões subaquáticas são 
parte desse mundo inferior, que compreende várias terras com 
diferentes condições e entradas separadas. Os demônios não 
são seus únicos habitantes; outros residentes são humanos, 
embora com estranhos defe itos: homens cegos, anões, pessoas 
sem ânus (52) . 

No entender dos Tükúna, as almas das pessoas mortas, normal
mente vão para o Mundo Superior. A alma, segundo a crença, é da-

(51) Escreve Fr. Alviano (1943: 19) que para os Tükúna " Tupl" é o princípio do bem e 
" Jurupar(" o princípio do mal. A máscara do " Jurupar(", representando os espí
ritos malignos, é indispensável na "Festa da Moça-Nova". 
Sobre o '"Jurupari" escreveu Henry Walter Bates: ( 1944: 385) 
"<? Juruparí é o único ser superior dos quais eles têm uma concepção, e seu nome é 
misturado com todas as suas cerimônias, mas é difícil saber o que é que eles conside
ram como seus atributos. Parece ser considerado simplesmente como diabinho maligno, 
que é o responsável de todos os pequenos infortúnios de sua vida diária e cujas causas 
não são muito imediatas ou óbvias para a sua obtusa compreensão. ~ inútil procurar 
obter qualquer informação de um Tucuna a esse respeito ; afetam grande mistério quan
do se menciona o seu nome, e dão respostas muito confusas a nossas perguntas". 

(52) Entre os Tükúna, e isto persiste ainda hoje, as crianças que nascem aleijadas são mortas. 
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Cr6em que os defeitos físicos, são fruto de " Jurupar (". Por isso escreve Frei Alviano: 
(1943: 19) : 
" ( ... ) a índia elimina logo e sepulta, até vivo, o próprio filho que apresente um pequeno 
defeito, e vai repetindo : "Juruparí soprou" isto é " Jurupar( fez malefício ao meu 
filho, mas eu o joguei logo, não quero saber dele ... " ' 
A explicação dos Tükúna para as crianças que nascem com defeitos na mente ou no 
corpo, segundo Nimuendaju (1952: 68), diz referência à deusa "ta-e". encarregada 
de dar ao feto o corpo e a alma, a qual se descuida devido a sobrecarga de tarefas. 

da ao feto, enquanto está no ventre materno (53), sendo a mesma 
responsável pelos atos humanos. 

Os sonhos são as aventuras da alma, e neles a alma é 
um feiticeiro que comete seus crimes nos lugares mais lon
gínquos (NIMUENDAJU, 1952: 116). 

Todavia, para Karl Friedrich Philipp von Martius, os Tükúna 
"crêem que a alma, depois da morte, emigra para outros corpos, até 
de irracionais" (BATES, 1944: 383). 

Por certo, o personagem de maior importância na religião Tü
kúna é "dyo'i". 

Ele é o criador da humanidade, o originador de todas as 
leis e costumes da tribo, e aquele que inventou ou adquiriu 

' 
os mais importantes elementos da cultura material. As vezes 
duro e cruel ele nunca é o enganador vil, baixo, da humanida
de, representado pelos heróis da cultura de outras mitologias. 
Mesmo com o seu vergonhoso irmão - e'pi - um bobo, um 
enganador e um mentiroso - ele é indulgente e presta aux í-
1 io e somente uma vez deu pcnição (NIMUENDAJU, 1952: 
121 - 2) . 

A origem de "dyo'i", suas aventuras, bem como a origem dos 
Tükúna, é relatado, em pormenores, por Nimuendaju. Iniciamos a 
descrição da origem de " dyo'i", "e : pi" e seus irmãos, conforme 
ouvimos do velho Amâncio, por meio de um intérprete, comple
mentando-a pelas informações do etnólogo. 

A mulher de "nu'/tapa" (54) não possuía sexo. Aquela situa
ção deixava-o nervoso e aborrecido (55). Não suportando mais re
solveu matá-la. Convidou-a para ir com ele ao mato caçar. Lá che
gando, amarrou-a numa árvore com as pernas abertas e ali bateu for
temente com um cipó, até sangrar. Naquele estado, deixou-a para que 
definhasse. Ela, porém, vendo alguns "cancan" (gaviões) disse consi
go: "Que bom se eles fossem gente, poderiam me ajudar". Imedia
tamente, eles se transformaram em pessoas e a desamarraram, dando
lhe um balão de cabas (marimbando preto) para se vingar de 
"nu'/tapa". Após alguma procura, encontrou-o,e tomando-o de 

(53) Do xami Calixto, Nimuendaju (1952: 116) ouviu que a alma " é o que nós pensamos 
(ou o pensamento)". 

(54) Nenhum Tükúna soube nos dizer o nome dela. Nimuendaju ( 1952: 122) chama-a se 
"ma: ' / pana. "nu ' / tapa" é uma divindade Tükúna. 

(55) Nimuendaju escreve (1952: 122) somente: " nu ' / tapa" ficava zangado com sua mu
lher de vez enquando", não dizendo qual o motivo. 
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surpresa jogou contra ele a "casa" de cabas que ferozes e vorazes pi
caram-no, deixando-o todo inchado (56). Aos poucos, o inchaço das 
ferroadas foi se concentrando nos joelhos de "nu' /tapa". Eles cresce
ram tanto em tamanho até que um dia nasceu um casal de cada joe
lho. Do joelho direito nasceu "dyo'i" e sua irmã e do esquerdo '"e: 
pi" com sua mana (57). 

De acordo com o mito, ambos nasceram do tamanho aproxi
mado com crianças de 5 anos de idade. 

Nimuendaju relata uma série de aventuras e aquisições de 
"dyo'i" e "e:pi". Entre elas narra a tentativa de ressuscitar o próprio 
pai que fora devorado por um jaguar (p.122-3); a aqJisição da luz 
do dia (p. 123); a aquisição do sono (p. 124); como ambos matam 
o demónio "ma/ei"' (p. 125); a origem dos idiomas (p.130); como 
"dyo'i" rouba o fogo (p. 130); a aquisição do machado de pedra (p. 
131); e como "dyo'i" aprisiona o jaguar comedor de crianças (p. 
132). Em todas elas "dyo'i" sempre aparece como sendo inteligente, 
bom e compreensivo, enquanto que '"e:pi" é bobo, irascível e mau. 

O mito Tükúna da criação da humanidade nos foi narrado por 
diversos índios. Considerando que os relatos se desencontravam, pre
ferimos transcrevê-lo de Nimuendaju ( 1952: 129). 

"Dyoi' saiu para caçar, mas quando voltou ele não deu 
nada a Teeiarinui, de tal sorte que ela passou fome. Ela pen
sou: "Oh! se pelo menos e'pi estivesse aqui eu não estaria com 
fome". Oyoi' leu os seus pensamentos e perguntou: "Você 
quer o meu irmão de novo?" "Sim", ela respondeu, "porque 
enquanto ele estava aqui não me faltava nada". Então dyoi' or
denou-a que jogasse o resto do genipapo nas águas do igarapé 
onde ela e a criança costumavam banhar-se. Depois ele foi ca
çar e trouxe-lhe vários macacos e pássaros a fim de que ela co
messe até se saciar, uma vez que ele nio estava mais zangado 

(56) Segundo Nimuendaju (1952: 122) "nu '/tapa" viu "ma:'/ pana", escondeu-se e ten
tou encanú-la com a sua flauta. Mas foi em vlo. 

(57) A verslo de Nimuendaju 6 mais rica. Escreve ele: (1952: 122) 
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"Depois nu ' / tapa sentou-se ao sol e chamou os seus filhos : 'Queridos, vejam o que 
est6 me fazendo sofrer' . Eles olharam. 'Papai, 6 somente um homem no seu joelho di
reito que~ ajeitando a sua zarabatana', disseram as crianças de nu'/ tapa, 'e uma 
?"tra. pessoa consturando a sua rede' • Depois eles olharam o seu joelho esquerdo: 
Papai, ct somente um homem no seu outro joelho que esú raspando o seu arplo, 

e uma outra p111oa tecendo a sua cesta~ 
Entio Dyoi' (no joelho direito) tinha terminado: 'Vamos embora. Eu preciso p11a1r 
c~m a rede, ele disse. Respondeu e ' pi (no joelho esquerdo): Vamos embora. Eu pre
ciso poar porcos' , ele disse. Respondeu A ' ikina, a irmi de E ' pi: 'Vamos embo
n1. Eu preciso escavar mandioca', ela diae". 

com ela. Depois ele construiu uma cerca de palma de anajá em 
volta dos resíduos. 

Da substância foi gerado um grande número de peque
nos peixes, mas e'pi não estava entre elas. Dyoi' começou a 
pescá-los com anzol, usando primeiran1ente uma pedra como 
isca. Assim que ele puxou esses peixes para fora d'água eles se 
transformaram em jaguares. Então ele tentou com isca de fo
lhas de urucuri, e os peixes que ele pescou se transformaram 
em esquilos. Ele tentou com cascas de tucumã, e os peixes 
pescados se transformaram em porcos. Finalmente, usando 
mandioca doce como isca ele pescou um peixe que se transfor
mou num índio. 

Ele continuou a pescar com esta isca até que ele pescou 
um grande número de pessoas. Repentinamente, ele enxergou 
e'pi aproximando-se na forma de um peixe com uma mancha 
dourada na cabeça . Dyoi ' atirou várias vezes a isca para ele, 
mas e'pi não mordeu. Então dyoi ' chamou Teeiarinui ' e alcan
çou-lhe o anzol. Logo depois que ela tinha atirado a linha e'pi, 
atraído pela isca, permitiu-se ser pescado e puxado para a mar
gem da praia, onde imediatamente assumiu a forma humana o
riginal, e começou a lhe contar esse fato. 

Ele tinha vindo da terra do ouro no leste e, assim que 
ele tivesse que partir novamente, ele retornaria ali onde ainda 
havia esta coisa brilhante; ele disse que Dyoi ' deveria ir para o 
oeste. Entretanto, Dyoi ' primeiro de tudo ordenou-lhe que 
pescasse homens também . Mas e'pi matou todos os seus pei
xes assim que ele pescou, não dando a eles nenhuma chance de 
serem transformados em pessoas, até que Teeiarinui' ensinou-
1 he como proceder. 

Outra versão, coletada pelo próprio Nimuendaju em 1929, 
(1952 :129) diz que os Tükúna foram pescados com milho verde. Por 
sua vez, "e: pi", usando mandioca doce como isca, pescou os Koko
ma e todas as outras tribos da Amazônia Peruana . 

Diante disso, os Tükúna têm em "dyo'i" o seu criador, en
quanto que "e: pi" é tido como o criador das demais tribos da vizi
nhança (58). 

Os primeiros homens, pescados por "dyo'i" e "'e: pi", são cha
mados de "'ma-gita" (59), ou "ii'ne", os imortais. Segundo apurou 

(58) De um Tükúna ouvimos a versão de que " dyo ' i ", com mandioca doce, pescou todos 
os índios (Tükúna e demais), enquanto que " e: pi ", com milho verde, tirou d 'água os 
civilizados brasileiros, peruanos e colombianos. 

(59) De "ma-gi": "atirar alguma coisa com a ponta de uma vara flexível ", e "ta" : sufixo 
plural (NIMUENDAJU, 1951 : 135). 
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N imuendaju ( 1952 :135), os seus descendentes, os "yana'ti", os mor
tais, vivem hoje em estado encantado onde foram criados, ou ao lon
ge, no leste, com "dyo'i" (60). 

De conformidade com a mitologia Tükúna, foi no alto igarapé 
Preto (São Jerônimo), local chamado "evare", que "dyo'i" e "'e: 
pi" pescaram os primeiros homens. Naquela paragem, viveu "nu'/ 
tapa". A área também é conhecida por "taivegi'ne" (61 ). Nenhum 
Tükúna, nos dias atuais, reside por perto da n:iesma. 

Os i'ndios estão convencidos de que os imortais punirão 
com fúria qualquer um que ousar quebrar o tabu deste ria
cho . Eles acreditam que dyoi' e e'pi deixaram na água o anzol 
com o qual pescaram os pr imeiros homens, na boca do evare; 
ali ele se trabsformou em cobras e arraias que guardam a entra
da. A boca agora foi encoberta com vegetação (NIMUENDA
JU, 1952: 135). 

Ainda, no dizer desses ind lgenas, devido a desentendimentos, 
"dyo'i" e "'e: pi" se separaram, indo o primeiro para o lado leste e 
o segundo para o oeste. Dai em diante, ninguém mais os viu. Por isso, 

"dyoi' vive na terra do sol nascente, abaixo do mar, num 
lugar chamado mu'ruapi. ngutapa e teeatíui estão com ele 

' 
mas nenhum mortal pode jamais chegar até lá " (NIMUENDA-
JU, 1952: 134) (62). 

(60) Eis como explicam os Tükúna a diferença entre os imortais e os mortais: 
"A diferença (entre os homens imortais e os mortais) surgiu em tempos antigos atra
vés de um engano de uma menina que estava em reclus~o para o seu festival de puber
dade, no tempo em que dyoi', na companhia dos imortais, chamou a todos que o se
guissem. A menina não repondeu, mas logo após, quando o espírito dya: (A Idade 
Antiga) estava anunciando a chegada com gritos de 'Vavi' - vavi' - vavi'. euin dya: 
u: ' ela respondeu, 'May dya : venha' dya: entrou na sua cela e puxando seu cabelo 
arrancou sua pele . Então ele pegou a pele da menina da mesma maneira e trocou-a. 
Ele mesmo se transformou numa jovem e saiu, estalando os dedos. A menina trans
\formou-se numa velha mulher decrépita, sem força nem sequer para se manter em 
pé_ 
Muito cedo de manhã sua mãe a chamou: 'Filha, limpa tua cela' . Ela obedeceu, sen
tando no chão e lentamente puxando para sua frente o recipiente de folha de açahy, 
que continha a sujeira. A mãe insistiu para que ela se apressasse e terminasse a sua ta
refa antes que os moradores da casa se acordassem. Finalmente a mãe espiou para 
dentro do pequeno quarto e viu no lugar da menina uma velha com a pele toda enru
gada. O festival foi cancelado e desde então as pessoas se tornam velhas e morrem" 
(NIMUENOAJU, 1952: 135). 

(61) "Taivegi ' ne" é também chamada a casa de "dyo'i" que segundo crêem há ainda 
hoje lá escombros da mesma. ' ' ' 

(62) Parece causar preocupação aos Tükúna a incerteza do local onde mora "dyo'i". Quan
do a alguns Tükúna dissemos que éramos de muito longe, ouvimos a pergunta que de 
suas bocas saiu em tom de angústia : "Não é lá que mora "dyo'i "? ... 
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Nimuendaju coletou outros mitos (e lendas) entre os Tükúna. 
Porém, salienta o etnólogo, muitos deles estavam mesclados de ele
mentos rei igiosos alien lgenas, especialmente de passagens b1blicas 
que os índios, desde o século X V 11, ouviram dos missionários jesu 1-
tas e franciscanos, os quais navegavam pela área em desobriga (63). 

Segundo apuramos, até o presente momento, toda a ação mis
sionária entre os Tükúna de Belém do Solimões, foi católica. Nas i
mediações do atual povoado, em 1870, era fundada a primeira mis
são, pelos Padres Franciscanos Italianos, chamada de ''Missão do Cal
deirão". Na sede da Prelazia do Alto Solimões, São Paulo de Oliven
ça, existem os livros de batizados desta missão, onde consta o nome 
de cinco missionários, sendo então superior o Pe. Luigi Frattegiani. 
A missão desenvolveu-se pelo espaço de nove anos, visto que, em se
guida, os missionários se retiraram. Mas, já na tradicional concepção 
mitice-religiosa Tükúna figuravam elementos religiosos intrusos. Pro
va disso é a existência de "Igrejas" ao longo do rio Solimões e a subs
tituição dos antigos nomes tribais pelos nomes portugueses recebi
dos por ocasião do batismo. Por isso mesmo, o antigo ritual indíge
na de nominação foi cedendo lugar ao "rito batismal" católico. 

Os Missionários Capuchinhos Italianos íeceberam a missão 
do Alto Solimões por volta de 1909-191 O, tendo como sede acida
de de Tonantins (64). De lá saíam os padres para a desobriga. Pos
te ... iormente, em 1927, a sede passou para São Paulo de Olivença. 
O primeiro missionário que se destacou no trabalho indígena foi Frei 
Fidelis de Alviano, porquanto falava fluentemente a 1 íngua Tükúna 
e era para eles muito amável. 

No ano de 1935, a Prelazia do Alto Solimões, tendo-se deterio
rado a antiga Igreja de São Francisco de Assis, construiu, em Belém 
do Solimões, uma igreja de alvenaria, a casa paroquial e uma escola, 
existentes até hoje. O objetivo primordial era a fixação e a residência 
de um missionário junto ao grupo tribal. Entretanto, desentendimen
tos com o patrão, impediram que aquele interesse fosse concretizado, 
continuando a catequese na base da desobriga. Desta maneira, os 
missionários necessitavam de licença do patrão para entrarem em 
"sua" propriedade. Geralmente eles se hospedavam no "barracão". 

(63) i; um caso particular de um fenómeno geral. O mesmo ocorreu com inúmeras tribos 
indígenas, hoje extintas, ou integradas na sociedade nacional, que tiveram o seu "cor
pus mythorum" subvertido, devido a interferência religiosa cristã. 

(64) Segundo Michel Bergmann, ( 1971 : 156) a vinda de capuchinhos italianos para junto 
dos indígenas brasileiros. "( ... ) com vistas a assimilá-los à cultura dominante", foi 
decretada por O. Pedro li , num decreto de 1843 e pelo decreto n. 246 de 1845. 
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Frei Fidelis morreu em 1953 (65) , sendo substituído, tempo
rariamente, por Fr. Ada lberto Marzi , atual bispo da Prelazia. Em 
1962, Fr. Geremias de lntermesoli ficou encarregado do apostolado 
indígena . Durante o ano de 1964, ele viajou para a Itália, não mais 
regressando. Em conseqüência, Frei Arsênio Sampalmieri assumiu 
a pastoral entre os Tükúna, vindo a realizar, em 1969, o antigo so
nho dos missionários: o de se radicarem junto aos índios . 

Em1971 , 

Querendo satisfazer as justas ex igênc ias dos moradores 
de Belém do Solimões que várias vezes reclamaram urna assis
tência religiosa, mais conti'nua; 

Considerando as condições particulares dos moradores 
deste povoado que exigem um apostolado e uma organ ização 
toda particular, sendo os ditos moradores em sua ma ioria 
ind ígenas (66), 

ato contínuo, D. Adalberto Marzi elevou a capela de Belém do So
limões à condiçãq de Igreja Paroquial. 

O trabalho apostólico dos missionários constitu ía-se na prega
ção do evangelho, catequese para as crianças, preparação dos adul 
tos aos sacramentos e no incentivo à participação da missa. Portan
to, o que buscavam os missionários, intencionalmente ou não, "( ... ) 
era a destruição das crenças tribais e sua substituição pelas doutri 
nas alienlgenas" (LARAIA, 1976: 11 ). 

Somente nos últimos anos, com Fr. Sampalmieri, a preocupa
ção pela catequese foi suavizada voltando-se a atenção para os pres
supostos sócio-econômicos necessários à sobrevivência indígena. 
Para tanto, esse missionário se dedica incansavelmente (67). Mas, é 

(65) Segundo verificamos, ele deixou saudades entre os Tükúna. Também Nimuendaju 
escreve (1952: 140) que os índios gostavam muito de Fr. Alviano " (. .. )devido as suas 
maneiras simples e afáveis(. .. )". 

(66) Decreto de criação da Paróquia São Francisco de Assis de Belém do Sol imões. Livro 
de Crónicas de Belém do Solimões , p . 4 . 

(67) Decididamente, Fr. Sampalmieri se coloca dentro dos propósitos do CIMI e da CNBB, 
cuja 
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"(. .. ) pastoral oficial católica orienta-se para uma colaboração mais estrei ta com os or
ganismos governamentais (a FUNAI. sobretudo) e para um respeito das culturas indí
genas mais de acordo com os pedidos reiterados dos antropólogos, sem abdicar do di
reito - que é um dever da Igreja - de denunciar as injustiças e outras ofensas aos Di· 
rei tos do Homem (oficialmente ratificados pelo Brasil) cometidas no Pais contra a pes
soa ou contra as etnias dos índios" (LtPARGNEUR , Hubert. O futuro dos indios no 
Brasil. Livraria Hachette do Brasil, 1975, n. 67). 
A propósito do CIMI, João Batista Cavalcanti de Melo, Superintendente da FUNAI, 
na Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, declarou recentemente : 
"A FUNAI gostaria que o CIMI dialogasse mais com ela e que não monologasse". 

inegável que a religião Tükúna já está muito descaracterizada e eiva
da de elementos da religião cristã, secularmente inculcados na mente 
dos índios por missionários que não se preocuparam "ao menos" 
em construir um catolicismo a partir da religião tribal (68). Porém, 
não é de se estranhar. Ocorreu com os Tükúna o mesmo que acon
teceu com quase todas as sociedades indígenas brasileiras e america
nas: os missionários não se basearam "ao menos" na cosmovisão 
indígena para o desenvolvimento de sua atividade religiosa. Ao con
trário, desconheceram-na e sobre ela projetaram outra estrutura 
religiosa (69). 

-

Igreja Católica de Betém do Solimõtts - (Foto LCS I 1977). 

(68) Um velho Tükúna disse a Oliveira (1972: 70) sobre " dyo'i".: . 
" ( .. . ) ele é muito forte ( .. . )" . E após breve pausa, acrescentou : "Mas Tupã é mais for
te não é?" 
"Ó estranho Tupã. ( ... ) tentava integrar-se no sistema relig.ioso. e mit?lógico. Tu~úna, 
à custa de descaracterizá-lo, a ponto de fazer surgir uma misteriosa trindade 1nd1gena: 
"dyo'i", seu irmão gêmeo "e: pi" e o abstrato Tupã" . 
"Tupã" fora um recurso de que se valeram os missionários para se fazerem entender 
tanto pelos Tupi quanto pelos demais índios. 

(69) O trabalho das missões religiosas junto aos indígenas brasileiros foi questiona~o, mor
mente por algumas pessoas da hierarquia governamental. O Ministro do 1 nter1or, Ran-
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3.5 - Mi:TODOS DE CURA 

Ainda nos tempos de Curt Nimuendaju, entre os Tükúna, cu
ravam-se muitas doenças com ervas e plantas medicinais, as quais, 
dada a sua utilidade, eram cultivadas ao redor das casas. O etnólo
go detectou algumas delas, usadas contra mordida de cobra, diarréia, 
feridas, dor de ouvido e conjuntivite: 

Para mordida de cobra venenosa os Tükúna aplicam um 
1 íquido preparado da raspagem de uma planta chamada / ta
pe-ari-ei (remédio de jararaca; " Bothropd jararaca") cozido 
n'água; eles dão à vítima da mordida colheradas em intervalo, 
enquanto os sintomas persistem. Se o acidente ocorre na flo
resta , longe de casa, a vítima mastiga as folhas verdes de um ar· 
busto comum, engolindo o suco, de maneira a retardar os efei
tos do veneno. 

O bulbo de uma planta cultivada, dyaa'ari-ei (remédio 
contra diarréia), ou pu :'cui, raspada e feita em uma infusão 
com água fria, é usada para diarréia (dya'in). As folhas secas de 
cee-ari-ei (remédio para pancadas), também são cultivadas e 
são amarradas sobre as feridas que cortam a pele. Para dor de 
ouvido, as folhas de numa'aie-ari-ai (p., trevo rouxo), são es
magadas para destilar o suco, que é ligeiramente aquecido com 
um ferro em brasa e introduzido no ouvido por uma folha en
rolada sob a forma de um funil. Esta também é uma planta cul
tivada. 

A raspagem de uma raiz de e/ timaa (amarga; "Martinella 
obovata") um cipó da floresta, fortemente enraizada, é aplica
da da mesma maneira para conjuntivite. Se este remédio se 
mostra ineficiente, uma cinza de uma ponta de palma de Mau
ritia , curauá, é pingada no olho; hoje em dia esta espécie é 
plantada somente para este fim (NIMUENDAJU, 1952: 23). 

Nimuendaju (1952: 102-3) também relata um "curioso remé
dio" para provocar vômito: 
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Nos igapós do seu território, uma rã de árvore, (Phyllo
medusa sp; em imitação ao som que ela emite) é encontrada 
bastante freqüentemente, a qual tem as costas bem verdes, a 
barriga branca, e em seus flancos uma baba de consistência es
pumosa que se desintegra na água. Ela se movimenta extrema· 

gel A~is, em pronunciamentos de alguns meses atrás, cogitou at6 no afastamento 
das missões religiosas que trabalham em comunidades indigenM. Por sua vez, o Presi
dente da FUNAI, Gen. lsmarth de Araújo Oliveira, disse que considera útil" ... a cola
boração das missões, sejam católicas ou nio, desde que não visem apenas à salvação 
espiritual do índio" e sim contribuam atrav'5 de assistência m6dica , educacional e 
outras formas de cooperé'..;ão necessárias ao desenvolvimento das comunidades indí· 
genas" (Porto Alegre , Faina da Tarde, 06/01 / 1977). 

mente devagar, por isso é facilmente capturada. Os índios a 
caçam por meio de uma folha e transferem a baba diretamente 
à pele do braço, de maneira a produzir vômito, por exemplo, 
depois de terem bebido. 

Em parte, esta era a medicina doméstica, sendo, portanto, de 
conhecimento geral e disponível a qualquer pessoa. Além disso, ha
via algumas árvores, cujas propriedades medicinais, bem como outros 
métodos de cura, forméJvam os segredos exclusivos dos xamãs. 

O termo Tükúna para xamã é "dy'uvita". Este podia agir como 
curandeiro (homem-medicina), através de plantas medicinais e outras 
substâncias, ou como feiticeiro (bruxo), por meio da magia negra. Os 
dois papéis do "dy'uvita" eram expressos diferentemente pelos Tükú· 
na: "dy'o : wu: e" para curandeiro e "no: ke: wu : e" para feiticeiro 
(70). 

A origem do poder dos xamãs provinha dos espíritos de certas 
árvores. Destas, a mais perigosa era o "caapi cipó" , conhecida entre 
os peruanos por "aiuasca ·" (71). Nim!Jendaju (1952: 101) constatou, 
em sua época, não existir mais nenhum Tükúna conhecedor das qua
lidades da mencionada planta, pois a única pessoa a conhecê-la mor
rera há pouco tempo. 

Outras árvores, no entender deles, possuíam espíritos: 

(. .. ) o " kapok", "sumahuma", cujo espírito é identifi
cado com o demónio da floresta Caapora da língua geral, o 
"manixy", o "açacu" ("Hura crepitans") , o muirapiranga, a 
"ucuhuba" (Virola sp.), e uma árvore que alcança pelo menos 
um diâmetro de quinze centímetros e é chamada em Tükúna 
na' in-yadyu' i, isto é, "cabana do xamã". Sua madeira tem um 
odor similar ao do louro, e o solo em volta das suas raíz~s é 
sempre barrento. (NIMUENDAJU, 1952: 101). 

Segundo a tradição tribal, para se tornar um xamã era necessá
rio colocar-se em contato com os espíritos das árvores (as que pos
suíam espíritos), por meio de um outro xamã que lhe servia de ins
trutor (72). Após dois meses de instrução, sempre em lugar retira
do e após o pôr-do-sol, o aspirante a xamã já possuía condições de 
curar por sucção, aplicação de ervas ou outras substâncias mediei-

(70) A distinçio de termos Tükúna para o "dy'uvita". Nimuendaju (1952: 100) toma de 
Tessmann, porquanto ele, pessoalmente, nunca ouvira. 

(71) Deste cipó os Marubo do alto Rio Curuçá/Maronau preparam um narcótico que provo· 
ca visões. 

(72) Conforme Nimuendaju, (1952: 101) a instrução era normalmente paga pelo aspirante 
a xamã. 
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na is. Durante o período de aprendizagem, o discípulo devia sujeitar
se a uma dieta ai imentar especial e praticar abstinência sexual. 

Entretanto, o xamã podia empregar os poderes mágicos con
tra pessoas de desafetos pessoais ou grupais . Para tanto, ele recorria 
aos "espinhos", à cobra venenosa ou à loucura de suas vítimas. 

A descrição de N imuendaju sobre a feitiçaria através de "es
pinhos" não é bem clara. Parece que o "no: ke: wu: e", tendo con
sigo uma substância mágica, na qual se encontravam os "espinhos" 
invisíveis, conseguidos junto aos espíritos das árvores possuidoras 
de espinhos, dirigia-se ao mato, sozinho, ao anoitecer. Em local 
apropriado, colocava a substância mágica sobre a unha do polegar 
direito e dava um impulso com a unha do mesmo sob a unha do ter
ceiro dedo, lançando os "espinhos" imaginários contra a pessoa 
desafeta. Estes "espinhos" 

( ... ) penetravam invisivelmente o corpo do enfeitiçado, 
e usualmente são insensíveis; aí eles se encontram e se repro
duzem em maior número, alastrando-se através de todo o cor
po por via do sistema sangüíneo, corrompendo·o e causando 
a morte( .. . ) (NIMUENDAJU, 1952: 102) (73). 

Não raro, o "no: ke: wu: e" se utiliza de uma cobra veneno
sa para realizar os malignos desejos. Ela, geralmente adestrada, era 
atiçada pelo feiticeiro a fim de ~order a pessoa visada. 

Por vezes, os malefícios dos feiticeiros levavam as pessoas até 
a loucura, e daí ao suicídio (74). 

Estas práticas mágicas levavam à morte a pessoa-vítima, (75) 
a não ser que houvesse, em tempo, a intervenção de outra pessoa 

(73) Certamente ocorre aqui, como também nas demais práticas mágicas dos xamãs, o que 
Claude Lévi·Strauss escreve, apoiado em "Voodoo' Death", de W. B. Cannon: 
"(. . .) um indivíduo, consciente de ser objeto de um malefício, é intimamente persua
dido, pelas mais solenes tradições de seu grupo, de que está condenado; parentes e 
amigos partilham desta certeza. Desde então, a comunidade se retrai: afasta-se do mal
dito, conduz-se a seu respeito como se fosse, não apenas já morto, mas fonte de peri
go para o seu círculo; em cada ocasião e por todas as suas condutas, o corpo social 
sugere a morte à infeliz vítima, que não pretende mais escapar àquilo que ela consi
dera como seu destino inelutável " (L~Vl-STRAUSS, Claude. Antropologia Estrutu· 
ral. Rio de Janeiro. Ed. Tempo Brasileiro, 1975, p. 193). 

(74) Nimuendaju (1952: 103) foi informado de que "o feiticeiro pode fazer injúrias contra 
pessoas bobas, contra os sábios não pode fazer nada. Por esta razão os Tükúna acredi
tam que suas feitiçarias não têm poder contra as pessoas civilizadas". 

(75) Para L:évi-Strauss, (1975: 194/95) a eficácia da magia está vinculada à crença da magia, 
sob tres aspectos: 
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"1. .. ) existe, inicialmente, a crença do feiticeiro na eficácia de suas técnicas; em segui
da. a c~e!"ç~ do ~oente que ele cura, ou da vítima que ele persegue, no poder do pró
prio fe1~1ce1ro; finalmente a confiança e as exigências da opinião coletiva, que formam 
a cada instante uma espécie de gravitação no seio do qual se definem e se situam as 
relações entre o feiticeiro e aqueles que ele enfeitiça". 

competente: o "dy'o: wu: e". Em geral, o primeiro cuidado dele 
constava na visão, em sonho, do causador do mal. A seguir, através 
de apalpadelas, localizava o mal no paciente extraindo-o por suc
ção. Ato contínuo, completava com um tratamento de remédios 
vegetais. 

Na sociedade Tükúna, o "status" de xamã não é equilibrado~ 
~ contingente, pois depende de quem o desempenha, como o desem
penha e quais foram os resultados conseguidos. Daí, os "status" 
dos "dy'uvita" 

( ... ) ora podem estar no "alto", i. é, conferindo um pres
tígio positivo na sociedade tribal, ora podem estar em "bai
xo", revestindo seu possuidor de uma auréola negativa e cons
tituindo antes de tudo num desprestígio (OLIVEIRA, 1972: 
101) . 

Segundo Frei Alviano (1943: 20) algumas vezes, o "dy'o: wu: 
e" para salvaguardar o seu prestígio, usava conscientemente de expe
dientes ilícitos e imorais: 

(. .. ) o pagé é, de fato, o mais finório e malvado entre to
dos os índios. (. .. ) Quando adoece um membro da família in
dígena, os parentes chamam logo o pagé; Este vem,. visita o 
doente, faz mil movimentos supersticiosos, aplica remédio, 
faz defumação, etc ... Se o doente melhorar, ele.ganha de ores
tígio ( ... ) mas se o doente piorar, até morrer, o pagé salva i
gualmente o seu prestígio apontado o autor do malefício e 
da morte; começa ele a dizer: "Ah! ( ... ) este vai morrer, este 
doente vai morrer ( ... ) Sopraram nele ( ... ) - Quem foi que 
soprou?, perguntam os parentes. - "Foi o Nhuhú, que está 
na barraca do paraná Guariba" (longe oito dias, de canoa). 
Vai-se formar então a expedição de desforra e de vingança. 
Saem duas canoas ( ... ) cinco homens, bem armados ( ... ) ehe
gam de surpresa, investem a barraca da vítima e reduzem os 
membros daquela família a pedaços( ... ) 

Já na época de Nimuendaju, se bem que o etnólogo nada di
ga a respeito, · a milenar ciência mágico-medicinal Tükúna era infil
trada por medicamentos ocidentais, através dos patrões e regatões 
que trocavam remédios por bens produzidos pelos indígenas. Os me
dicamentos, ao invés de curar, muitas vezes, prejudicavam ainda mais 
a saúde dos silvícolas, pois eram receitados por pessoas sem conhe
cimento médico algum, visando apenas a fins lucrativos. 

A situação de troca, no barracão, de bens Tükúna por remé
dios, perdurou, em Belém do Solimões, até 1969, quando a Prelazia 
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do Alto Solimões abriu uma farmácia entregue aos cuidados das 
professoras. Grande quantidade de medicamentos foi distribu ida aos 
índios por ocasião de um surdo de tosse, regionalmente chamada 
"tosse guariba". Em virtude da demasiada expansão de remédios, 
tornada onerosa à Prelazia, esta instituiu, em 1973, uma espécie de 
cooperativa, chamada "Posto de Assistência Sanitária de Emergên
cia" (PASE). Toda a família que desejasse usufruir dos medicamen
tos do Posto contribuía com a taxa mensal de CrS 0,50 "( ... ) para 
o melhoramento do PASE, a aquisição de remédios e equipamento, 
e a eventual gratificação aos membros assistentes" (76). 

O referido Posto funcionou somente durante alguns meses 
do segundo semestre de 1973, sendo em segl.6ida extinto, pois os 
Tükúna estavam descontentes com a cobrança da mensalidade, por
quanto afigurava-se a eles que o padre cobrava os remédios ganhos 
do governo e se aproveitava da farmácia para fazer proselitismo. 
Contribuiu, também, de maneira decisiva para o fechamento do Pos
to,, a notícia propalada, na época, de que a FUNAI iria dar ampla 
assistência sanitária aos Tükúna. Esta assistência prometida não se 
concretizou, exceto há três anos atrás, quando, em Belém do Soli
mões, houve um surto de sarampo (77). Na ocasião a rivalidade en
tre Católicos e da Santa Cruz era tão acentuada que alguns índios 
adeptos ao Movimento preferiram morrer a receberem assistência das 
professoras católicas (78). 

Em julho de 1976, a FUNAI enviou um Inspetor para residir 
em Belém do Solimões. Acompanhamos de perto a radicação e a 

(76) PRELAZIA DO ALTO SOLIMÕES. Posto de Assistência Sanitária de Emerglncia. Be
lém do Solimões, 1973, p. 1. 

(77) Gripe, sarampo e doenças venéreas, por ordem, foi e é a tr(ade assassina das minorias 
étnicas selváticas. Parece 111esmo que a integração do índio na sociedade nacional, so
mente ocorre após eles terem vencido a guerra bacteriológica. A respeito disso escre
veu Salzano: 
" Logo após o trabalho de pacificaçlo, instala-se entre eles uma série de doenças e epi
demias com as quais nio tinham ainda experitncia. O resultado é um (ndice muito al
to de mortalidade. Dependendo de sua estrutura demográfica, das faixas etárias mais 
atingidas pelas doenças, e do tipo de resposta condicionada culturalmente a calamida
des deste tipo, a populaçio pode, eventualmente, recuperar-58, alcançar novamente 
um equilíbrio demográfico e, posteriormente, começar a aumentar em número. Outras 
porém, desaparecem, inexoravelmente". (SALZANO, Francisco M. Pindorama a lno
clncia Perdida. Petrópolis, Ed. Vozes, 1975, p. 32). 
A propósito, escreveu Lepergneur: (1975 : 28) : 
"As doenças que os brancos levaram aos índios, como de mão em mão, fizeram mais 
pelo extermínio dos autóctones que as balas atiradas de longe. Essas doenças podem 
ser benigmas para os brancos, mas fulminantes para uma tribo que não possui anticor
pos de reação". 

(78) Houve mais de dez mortes entre os da Santa Cruz e nenhuma entre os Católicos. 
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atuação deste funcionário (B.M.). Ele chegou em Belém do Solimões 
apenas com sua bagagem pessoal, carregando a maleta de medicamen
tos, com uma carta de apresentação do chefe da BFSOL de Atalaia 
do Norte, pedindo ao Pároco local todo o apoio possível ao funcio
nário. O Inspetor notou de imediato a cisão interna existente na so
ciedade de Belém do Solimões. Pedro Severiano logo se apressou em 
dizer que ele não será aceito pelos da Santa Cruz, caso não se hospe
dasse junto aos mesmos. Apesar de alertado pelo pároco do perigo 
de se comprometer com a facção católica, o funcionário da FUNAI 
se alojou na casa canônica. Entretanto, permaneceu neste local so
mente por poucos dias, visto que o "capitão" Pedro Severiano, ar
gutamente, desalojou uma família Tükúna persuadindo o Inspetor 
a residir nesta habitação, situada a poucos passos da Igreja da Irman
dade. 

Ora, este fato elevou ainda mais o prestígio de Pedro Severia
no, o qual, doravante, não se cansava de espalhar que a FUNAI esta
va atuando em Belém do Solimões por sua causa. Passados alguns 
dias, Pedro abordou o 1 nspetor solicitando que o mesmo aderisse à 
Santa Cruz "porque assim o povo não queria". 

Quando saímos da área a situação estava periclitante. Soube
mos, posteriormente, por carta de Frei Sampalmieri, datada de 
12/01 /77, que o Inspetor foi acusado junto a seus superiores da 
BFSOL. Pedro Severiano espalhou pela região que ele não foi morto 
devido a sua interferência, pois, haviam planejado matar o funcio
nário da FUNAI. Diante disso, o chefe da BFSOL retirou B.M. de 
Belém do Solimões, não obstante os reiterados protestos do mes
mo, o qual, no fim de tudo, solicitou o seu desligamento dos qua· 
dros da FUNAI. O "mal" do Inspetor da FUNAI foi ter ameaçado 
a liderança de Pedro Severiano. Mostra isso quão difícil é qualquer 
ação extra-tribal junto a uma sociedade em conflito, como é pre
sentemente a sociedade de Belém do Solimões. 

Pois bem. Além da Prelazia do Alto Solimões e da FUNAI, 
os Tükúna recebem, há algum tempo, assistência sanitária da Funda
ção Projeto Rondon, através do Campus Avançado do Alto Soli
mões, sob responsabilidade da Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul (PUCRS), que tem sua sede na cidade de Ben
jamin Constant. 
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A primeira atuação dos rondianos em Belém do Solimões 
ocorreu na área odontológica, durante quatro dias do mês de mar
ço de 1973, quando efetuaram 550 extrações (79) . Daí em diante, 
repetidas vezes o povoado foi visitado por médicos e, principalmen
te, por odontólogos. O trabalho dos universitários torr.ou-se mais 

Tükúna com dentes "afiados" - (Foto LCS / 1977). 

(79) " ( ... ) não fazendo mais por falta de anestésico" . E o que se lê no relatór io do Professor 
João Miguel Messina da Cruz. 
Uma das causas da péssima situação dentária dos Tükúna decorre do costume que eles 
têm de afiar os incisos superiores das crianças, com os objetivos de melhor triturar os 
alimentos e evitar o surgimento de cáries. 
Segundo afirmam, após a " afiação" aplicam sistematicamente, nos dentes, imunizan
tes de ervas medicinais com a finalidade de proteger a zona desgastada . Porém, na 
prática isto não funciona, conforme observação clínica de vários professores da Facul
dade de Odontologia da PUCRS, porquanto, removendo a camada protetora de es
malte dentário, expõe-se a dentina, muito sensível a agressões térmicas externas. e, 
com a evolução sistemática desta agressão, aparece, a necrose pulpar, provocando dor. 
edema. inflamação, cárie, etc . 
Entretanto, de um Tükúna ouvimos uma explicação para a " afiação" a qual nos preo
cupou, sem porém, chegarmos a conclusão nenhuma. Disse-nos que fazem isto " para 
saber nação" (Nação é o termo vulgar para clã, "ki 'a" em idioma Tükúna) 
Perguntamo-nos, então. se os dentes afiados de alguma forma teriam a finalidade de 
identificação clânica? E algo que mereceria aprofundamento. 
Segundo a mitologia Tükúna, a pouca resistência dental dos Tükúna deve-se ao fato 
de originariamente eles terem sido pescados por "dyo' i" com mandioca doce (ou mi
lho verde), enquanto que os porcos possuem dentes fortes porque foram pescados 
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pelo herói civilizador com pedra. (NIMUENDAJU, 1952: 129). 

produtivo a partir de abril de 1975, quando se passou a utilizar um 
barco-hospital, para melhor atender as populações ribeirinhas, prin
cipalmente no setor sanitário (80). 

A idéia da construção do barco-hospital "lgara Çat~çaua" -
termos do idioma Tupi que significam "barco da salvação, da amiza
de" - se concretizou graças à União Sul Brasileira de Educação e En
sino (USBEE), financiadora da construção do mesmo, ao Fundo de 
Desenvolvimento Rural (FUNRURAL), o qual tomou a si o encargo 
de fornecer os equipamentos especializados (81) e a própria manu
tenção, à Central de Medicamentos (CEME) fornecedora de remé
dios e à PUCRS que contribui com o elemento humano. A soma de , . 

esforços destes órgãos fez do "lgara Catuçaua" "uma gota d'água 
num oceano de necessidades" (82). 

Em julho de 1976, o "lgara Cc:1:uçaua" atuou, em Belém do 
Solimões, pelo espaço de dois dias e meio. No setor odontológico 
foram atendidas 53 pessoas, tendo-se realizado 46 extrações e 28 res
taurações. Na parte médica atenderam-se 73 pessoas. As principais 
doenças diagnosticadas foram: verminose, anemina, hipovítamíno
se, infecção ocular e infecção respiratória . 

Em verdade, segundo nossa opinião, o trabalho do Campus 
Avançado (83) é muito bem aceito pelos Tükúna. Mas, cumpre
nos esclarecer que as razões da aceitação, além do fato de receberem 
remédios e serem curados das doenças, provêm da própria concep
ção mítica tribal, segundo a qual o Campus representa o "governo" 
e o "governo" representa "dyo'i" (84). Por isso, segundo os Tükú-

(80) A situação de abandono em que se encontravam os habitantes ribeirinhos e o ime':ls~ 
sacrifício que faziam, navegando durante algumas horas pelos perímetros fluv1a1s 
em busca de assistência médica, despertou nos responsáveis pelo Campus Avançado 
do Alto Solimões a idéia da criação da Unidade Hospitalar Móvel "lgara Catuçaua". 

(81) O barco está munido de dois equipas odontológicos, um consultório médico e uma 
farmácia. 

(82) Conclusão a que chegaram os responsáveis pelo Campus Avançado do Alto Solimões, 
após a primeira atuação do "lgara Catuçaua", em área Tük~na . . 

(83) O Campus Avançado desenvolve atualmente no Alto Solimões vários pr~ra!!"8s : Ser
viços de Saúde - no qual se vincula a Unidade Hospitalar Móvel - Capac1taçao de ~e
cursos Humanos (área da Saúde) Capacitação de Recursos Humanos (área educacio
nal), Educação Complementar, La~er e Recreação, 1 ntercãmbio Técnico-Científico-Cul-

. tural, Assessoramento ao Poder Jurídico da Comarca de Benjamin Constant, Con~ru
ção Civil, Experiências Especiais em Agropecuária e Avicultura e Diagnóstico Básico: 
Levantamento sócio-econômico do Município de Benjamin Constant, a cargo do Ins
tituto de Estudos Sociais, Políticos, Económicos (IESPE) da PUCRS. 

(84) Sem dúvida, a noção de "governo" é peculiar para os Tükúna. Ele_s i~ntifi~m º . .':~o
verno" com o seu herói civilizador: "dyo'i". O governo é a personahzaçao de dyo' · 
A associação Tükúna de governo - "dyo'I" notou-a também Maurício Yinhas ~~ 
Oueiróz, que esteve, juntamente com Roberto Cardoso de Oliveira, em meio aos Tu· 
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na, tudo quanto emana do "governo" chega até eles por ordem do 
seu herói "dyo'i". Desta forma, também se explica a grande afluên
cia de índios ao barco do Campus ("governo") quando este atraca 
em povoado Tükúna. A chegada do "lgara Catuçaua", entre os Tü
kúna, é uma festa. Entretanto, em alguns locais, esta cosmovisão 
dos Tükúna acarreta problemas. t o caso de Belém do Solimões. 

Em Belém do Solimões, há dois portos: um em frente à I
greja Católica, chamado de "porto do padre", e outro em frente 
à Igreja da Santa Cruz, batizado recentemente pelo 1 rmão José de 
"Porto Capitão Pedro Severiano". Ora, é evidente que os Tükúna da 
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Barco "lgara Catuçaua" dando assistência sanitária aos Tükúna - (Foto LCS / 1977). 

kúna em 1959. Na véspera de sua viagem de regresso, fora abordado pelo Capitão 
Ponciano que transmitiu a ele uma longa lista de mantimentos que deveria pedir ao 
"governo", "(. . .) a fim de que este remetesse logo para os Tükúna, os quais ficariam 
muito contentes .. Acentuou então taxativamente, sem deixar dúvida alguma: 
- Pois é, dá recado a Oyoi, o nosso governo" (QUEIROZ, Maurício Vinhas de. "Car
go Cult" na Amazõnia - Observações sobre o milenarismo Tükúna". in: América 
Latina. Rio de Janeiro, Ano VI, n. 4, 1963, p. 50). 

Santa Cruz fazem questão que o barco "lgara Catuçaua" (já que é 
do "governo" e portanto enviado de "dyo'i" para eles) atraque no 
porto da Santa Cruz. O Campus Avançado, porém, não tem prote
ção religiosa alguma e procura , da melhor maneira possív~I, ex~u!ar 
os seus programas. Por isso, o barco sempre atraca onde ha cond1çoes 
mais favoráveis de acesso e, em Belém do Solimões, no mês de julho, 
atracou no "porto do padre". Temos certeza de que isto fez com que 
alguns Tükúna se negassem a serem atendidos e outros se lastimas
sem, não compreendendo porque o barco, enviado para eles, atracou 
no porto da facção contrária (85). 

Ao ensejo em que concluíamos o presente trabalho, soubemos 
ter o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), órgão diretamente 
vinculado ao Ministério da Saúde, reservado a área de São Paulo de 
Olivença para a implantação de um plano assistencial de saúde. Al
guns postos de saúde seriam espalhados nos povoados ribeirinhos, 
inclusive em Belém do Solimões, tendo, cada um deles, um atenden
te que exerceria a medicina preventiva, encaminhando os casos de 
doentes graves ao centro médico, situado no Hospital Santa lzabel 
de São Paulo de Olivença (86). 

Concluindo, afigura-se-nos que a assistência sanitária de todo,s 
esses órgãos e instituições junto à sociedade Tükúna é imprescind1-
vel, visto que, num "oceano de necessidades", garante ao menos a 
sobrevivência dos índios. Ao mesmo tempo, porém, deve-se à mesma 
assistência o abandono das tradicionais práticas medicinais ind í
genas, porquanto elas, por isso mesmo, são menosprezadas pelos 
índios. Segundo nossa observação, em Belém do Solimões, as plan
tas medicinais, referidas por Nimuendaju, não são mais cultivadas, 
e raras vezes os Tükúna tomam algum chá. Em substituição, prefe
r~m os remédios dos civilizados nos quais depositam total confian
ça. Conseqüentemente, os xamãs ("dy'uvita") também não mais 
existem. Há, em Belém do Solimões, dois Tükúna, um Católico • 
outro da Santa Cruz, que, como último esforço de cultivar o velho 
costume, tentam curar por meio de sucção. Por isso são chamados 
pelos demais elementos da população Tükúna, simplesmente de 

(85) Registramos que, al6m da Prelazia do Alto Solimões, FUN~I e do Ca!f1PC:JS Avançado, 
a Marinha Brasileira de vez enquando, proporciona atendimento sanitário às popula· , . . 
ções radicadas ao longo dos rios Solimões e Javare. do 

(86) Esta medida governamental - por certo uma tentativa de con_cretizaçio d? art. ~ ico 
Estatuto do (ndio - é sumamente necessária, de modo especial neste per.10~°,J~ t do 
por que passam os Tükúna. Ainda fanatizados e polarizados pela açlo mi~s1'k,1~;:,ões Irmão José, eles, seguidamente, empr'!8~dem lon~ viagen_s de canoa pelo ri~ . 1 en· 
até o rio lçá, quase sempre e><postos as intempéries e se alimentando precaress1mam 
te. Disso resulta o enfraquecimento físico, doenças, etc. 
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"chupadores". Realizam esporadicamente tal atividade, porque são 
bastante desacreditados e porque cobram muito caro. Conseqüente
mente, eles não possuem mais o "status" de xamã de outrora. Em 
seu lugar, os "doutores" (médicos e dentistas) desfrutam de grande 
prestígio junto a sociedade tribal. t a substituição dos tradicionais 
mecanismos de atribuição de status por aqueles oriundos da socie
dade envolvente. 

Por certo, as colocações do presente capítulo nos possibilita
ram ver as modificações da tradicional cultura tribal devido ao con
tato dos Tükúna com a sociedade nacional. No entanto, tais modi
ficações aconteceram somente nas áreas periféricas da cultura ind í
gena, uma vez que não afetaram a sua estrutura central. 

"A extensa 1 ista (. .. ) de produtos, de modos de fazer e de agir, 
e de lendas tomadas de empréstimo da sociedade neobrasileira lo
cal, incorporadas ao novo modo de ser Tükúna, não representaria 
mais que uma série de traços culturais admitidos passivamente nas 
áreas periférias da cultura, ou redefinidos, para a assimilação no sis
tema central, sem modificar sua estrutura" (87) . 

Dessa forma, os Tükúna, em dias do presente, apesar da usur
pação de suas terras, da exploração dos seus bens econômicos, das 
niodificações de muitos dos seus aspectos culturais, permanecem 
com a sua tradicional estrutura social, sustentando-se como um grupo 
étnico diferenciado. Mesmo assim, porém, historicamente, eles ten-

(87) OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. A Sociologia do Brasil lndlgena. Aio de Janeiro Ed 
Tempo Brasileiro, 1972a, p . 55. ' · 
Não é nosso objetivo fixarmo-nos na estrutura social Tükúna. Porém, a título de ilus
tração, teceremos algumas considerações sobre este assunto. 
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A !strutura social Tükúna é de tipo dual, i. é, ela é dividida em metades exogãmicas 
facilmente observáveis. "(. .. 1 gra(,.~s ao fato de essa dicotomia se expressar em têrmos 
natl!rais através do 'dualismo· Plantas/Aves;" (OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. To
t~1smo Tükúna. ln : Revista do Instituto de Ci,ncias Sociais. Aio de Janeiro, Univer
sidade Federal do Rio de Janeiro, janeiro-dezembro de 1965, v. 2, p. 7). 
Dentro das metades há os clãs. Estes são patrilineares .. Nimuendaju, que percorreu to
das as aldeias Tükúna do território brasileiro, registrou (1952: 56) 34 clãs, sendo 15 
da ~etade A (plantas) e 19 da metade B (aves). Oliveira, no igarapé Belém, encontrou 
3 elas da metade A (saúva, auaí e onça) e 3 da metade B (manguari, arara e mutum). 
(OLIVEIRA , Roberto Cardoso de. Aliança lnterclânica na sociedade Tükúna. in: Revis
ta de ~ntf_opolo~ia, S. Paulo,_ V . . ~· junho e dezembro de 1961, p. 19) . Nós, em Belém 
do ~l1moes, reg1stramos 4 elas Tukuna representantes da metade A : buriti , onça, saúva 
e aua1. e 5 da metade 8 : arara, mutum, tucano, manguad e galinha. 
A_ estrutura. ~ual tem por finalidade regrar o casamento. Por isso, na sociedade Tükúna 
nao é pe~m1t1do o casamento entre pessoas pertencentes ao mesmo clã ou à mesma me
tade. Assim, a um indiv(duo do clã " arara", não é permitido casar-se com alguém que 
também seja "arara", e nem com outro, cujo ela seja um volátil. Poderá no entanto, ca
sar-se com outrem qualquer da metade contrária, ou seja , plantas. Deduz-se, dessa 
forma, o ~ráter endogâmico da sociedade Tükúna, impossibilitando o casamento fora 
do grupo tribal. 

taram reagir à situação de subordinação aos desejos da sociedade na
cional. Tal tentativa de reação ocorreu por meio de movimentos 
messiânicos (88), sendo o Movimento da Santa Cruz o último deles. 

(88) Entendemos, com Maria Isaura Pereira de Queiroz, que " Movimento messiânico _seria 
a atividade de uma coletividade sob direção de um mensageiro de ~us. - o messias -
para apressar o Milênio" (QUEIRÔZ, Maria Isaura Pereira de. O M~ss1an1smo - n~ Bra· 
si/ e no mundo . São Paulo, Oominus Editora, 1965, p . 24). Ou se1a, p~r~ se configurar 
um movimento messiânico é necessário a união e a ação de uma colet1v1~de, em tor
no de um líder possuidor de qualidades pessoais extraordinárias - o m~s~1as - o qual, 
segundo acreditam, possibilitará a salvação terrena e o bem estar da coletividade. 
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CAPfTULO IV 

O ENCONTRO DA ESPERANÇA MESSIÃNICA TÜKÜNA 
COM O SEU MESSIAS: O MOVIMENTO DA SANTA CRUZ 

Atraídos ao convívio com representantes da sociedade nacio
nal, os Tükúna ficaram em situação de submissão para com os mes
mos. Ora, é precisamente esta situação de subordinação aos brancos 
que fomenta a Esperança Messiânica entre os Tükúna. E este também 
o posicionamento de Maurício Vinhas de Oueiróz, (1963: 58-59), ao 
dizer que o messianismo Tükúna 

não pode ser entendido senão em termos de contacto com a 
civilização, mas não é o contacto propriamente dito que deter
mina o movimento : são condições sócio-econômicas que âdle 
decorrem, em particular o domínio e a espoliação dos índios 
por parte dos seringalistas que se apossaram das terras tribais 
e procuram impor-lhes um comércio altamente lesivo. 

Dessa forma, os movimentos messiânicos são tentativas singula
res de reação de alguns grupos tribais à dominação exercida sobre eles 
por representantes da sociedade envolvente (nacional ou colonial). 
Dizemos "tentativa singular" porque ela ocorre no plano simbólico e 
não no plano re:al , mesmo porque, concretamente, os índios, por. 
ex., não têm condições de concorrer e competir com os brancos. 
D~sse modo, a reação indígena é uma fuga da realidade desagra
dável e insuportável, para um futuro utópico (1 ). E a demonstra
ção de que a tentativa de reação, em surtosde natureza messiâni
ca, é utópica, se verifica especialmente no desejo tribal de que os 
componentes da sociedade envolvente pereçam por meio de uma 
catástrofe", enquanto ClUe eles sesalvem, passando, a partir daí, 
a viver um período de perfeita felicidade. 

Outrossim, é mister salientar que os movimentos messiâni
cos entre os Tükúna, especialmente o último, se revestem de cunho 

(1) Estudo nesta linha foi feito recentemente, mas ainda não publicado: ".!"º Prof . Dr. 
Guy Jucquois, da Universidade de Louvain, que esteve no Alto Sohmoes, em agos
to de 1977. 
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religioso tendo_, porém, como seu fundament.o, além ?ª ten~~tiva de 
reação , 0 desejo de restauração da ordem tribal (soc1al-pol 1t1~-eco
nômica) (2) desfigurada pelo contacto com o branco. O Movimento 
da Santa Cruz além destas características, é motivo de identificação ' . . 
étnica tribal (3). Por isso, os índios como que assumiram para s1 o 
Movimento condicionando a identidade étnica Tükúna somente a 
quem pertencer à Santa Cruz. 

Segundo Maurício Vinhas de Oueiróz, até 1961 cfcorreram sete 
surtos messiânicos entre os Tükúna. "Assemelham-se em parte aos 
dos Guarani , em parte mais aos dos índios do Rio Negro" '(SCHADEN, 
1969: 256). Baseados em Oueiróz e Nimuendaju, descreveremos ra
pidamente os sete movimentos, mesmo porque sobre alguns deles não 
há registro maior do que rápidas notícias. Após isso, vamos nos ater 
ao Movimento da Santa Cruz. 

4.1 - A ESPERANÇA MESSIÂNICA TÜKÜNA 

O primeiro movimento messiânico deu-se no início deste sécu
lo, quando uma jovem Tükúna do território peruano, tida pelos ín
dios como carismática (4), reuniu em torno de si índios Tükúna do 
lado brasileiro e peruano. Mas os brancos, ao saber do ajuntamento, 
"cercaram a assembléia e atacaram com arma de fogo, matando al
guns índios, batendo nos demais e levando a jovem profetiza para um 
destino ignorado" (NÍMUENDAJU, 1952: 138). 

O segundo surto ocorreu cerca de dez anos após, com um jovem 
índio chamado Aureliano, do rio Jacapurá, fabricante de rabecas e 
violas. Como começou a ter visões, construiram-lhe uma casa a par
te, "para receber as revelações dos espíritos" (NIMUENDAJU_, 

(2) Ao falarmos em tentativa de restauração da ordem t ribal, não estamos ventilando a 
possibilidade de reprodução dos costumes tradicionais, o que já não seria mais possível, 
mas nos referimos a uma " tradução" dos mesmos, utilizando os elementos dos brancos, 
colocando-os, porém, numa nova função. 

(3) Por identificação étnica, entende-se "(. . .) o mecanismo pelo qual um indivíduo, ou um 
grupo, garante o seu reconhecimento como membro de um grupo maior, inclusivo" 
(OLIVEIRA, 1972a: 22). 

(4 ) Carisma é "(. . .) a qualidade extraordinária que possui um indivíduo (condicionada de 
forma mágica em sua origem, quer se trate de profetas, de feiticeiros, de árbitros, de 
chefes de bando ou de caudilhos militares), em virtude desta qual idade, o indivíduo 
é considerado ora como possuidor de forças sobrenatura i~ Oú sobrehumanas - ou pelo 
menos especialmente extraquotidianas, que não estão ao alcance de nenhum õutro 
indivíduo - ora como enviado de Deus, ora como indivíduo exemplar e, em conse
qüência, como chefe caudilho, guia ou líder" (WEBER, Max. Economia Y Sociedad. 
México, Fondo de Cultura Econõmica, V . 1, 1975, p. 193. 
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1952: 138). Os brancos, porém, o prenderam sob pretexto de que 
não pagava imposto pelo fabrico dos instrumentos. 

Por volta de 1932, escreve Oueiróz (1963: 46), "( ... ) índios 
Tükúna se reuniram em Atiparaná, onde esperavam que lhes apare
cesse "Deus" . Acometeu-lhes uma epidemia e morreu gente em quan
tidade. Ainda hoje existe por lá um cemitério". 

Como nos anos de 1938/39, no igarapé São Jerônimo, correu 
voz de que uma enchente de água quente inundaria tudo, os Tükúna 
partiram para o alto do igarapé e construíram uma grande maloca. 
Visto que o anunciado não ocorria, aos poucos regressaram à vida de 
sempre (OU E 1 ROZ, 1963: 46). 

No mesmo igarapé, relata Nimuendaju, (1952: 138) outro mo
vimento ocorreu em janeiro de 1941, com o jovem "nora'ne" que, 
subitamente, começou a ter visões. A primeira delas ocorreu quando 
pescava perto da ponta de um igapó : um homem branco se aproxi
mou dele, de canoa, e pediu sua pesca, prometendo se encontrar com 
ele no mesmo lugar dali a três dias (5) . Encontraram-se, conforme 
combinado, e, desta vez, o visitante prometeu que no dia seguinte 
o encontraria na casa de seus pais. De fato, o rapaz viu sua figura no 
dia seguinte na ponta do mato e correu para junto dele. Seus pais, 
que se recusavam a acreditar nas visões do filho, correram para pe
gá-lo. Ele, porém, se embrenhou na floresta e voltou somente três 
dias depois, dizendo que havia estado com o homem branco, "tetu
kira", filho de "e'pi", que "nora'ne" chamava dP. "ta-na'ti" (nosso 
pai), no " e'vare" (6) . "Nora'ne" voltou dizendo 1ue fora incumbido 
por " ta-na'ti" para dizer aos Tükúna que 

Todos deveriam se reunir no lugar da casa abandonada 
de dyoi ', taivegi'ne, fazer uma plantação, e erigir uma grande 
casa no velhÕ estilo para celebrar certas festas. Depois, uma 
enorme enchente viria e aniquilaria todos os " civilizados" mas 
os Tükúna, no taivegi'ne, seriam poupados (NIMUENDAJU, 
1952: 139). 

Diz Nimuendaju que em janeiro de 1941 a maioria dos Tükúna 
do igarapé S. Jerônimo estavam reunidos no "taivegi'ne" . Então, 
Ouirino Mafra, patrão da área, que via sua mão-de-obra desertar, via-

(5) Relata Nimuendaju (1952: 138), que mais tarde " nora 'ne" repetia seguidamente que 
o homem que via em suas visões se parecia muito com ele (o etnólogo). 

(6) Paraíso Tükúna, conforme a mitologia, localizado no alto igarapé Preto. 
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jou até o local, ridicularizou as profecias de "nora'ne", ameaçou de
portá-lo para o Rio de Janeiro e contratar o governo para aniquilar 
os índios com bombardeio aéreo. 

"Nora-'ne" continuou a ter visões, mas diante das ameaças do 
patrão e como "ta-na'ti" anunciou, por meio de "nora'ne" que re
tiraria o apoio aos Tükúna, devido a um incesto ciânico, o movimen
to fracassou. 

No ano de 1946, um ano após a morte de Curt Nimuendaju -
o etnólogo fora assassinado pelos próprios Tükúna em dezembro de 
1945 - correu voz entre os Tükúna de Takana, Belém do Solimões 
e adjacências, de que em breve uma enchente de água fervendo dizi
maria tudo, escapando da catástrofe somente as terras do Posto In
dígena "Ticunas", de Mariuaçu. Muitas famílias Tükúna, diante dis
so, abandonaram rapidamente suas casas e rumaram, com pouqu íssi 
mos mantimentos, em direção do posto " (. .. ) pois estavam certos 
que antes da catástrofe, um navio grande, enviado pelo 'governo' 
e abarrotado de gêneros, atracaria em Tabatinga" (QUEIROZ, 1963: 
47). Desse modo, os Tükúna do Posto teriam víveres durante a ca
tástrofe e para recomeçar a plantar após ela. 

Oueiróz (1963: 49) encontrou duas versões sobre a origem des
te movimento: a primeira é a de que foi Aprígio, filho do então "ca
pitão" de Mariuaçu, Ponciano, quem, nos primeiros dias de 1946, 
saiu de casa, no igarapé Takana, e no mato encontrou um homem 
branco que em português lhe disse: "Pode juntar o pessoal de vocês, 
podem ir lá com o Manelão, que o mundo vai se acabar dentro de um 
mês". 

Manelão era o chefe do P. 1. "Ti cu nas"; homem muito bom pa
ra os Tükúna, conhecido de Aprígio e tido pelos indígenas como re
presentante do "governo". A segunda versão é a de que Manelão con
vidou Aprígio para entrar pelo mato e lá ouviram a voz de uma "san
ta" que dizia : 

Manelão, manda chamar todos os Tükúna de Belém e 
arredores para junto de ti. O mundo vai acabar na sexta-feira, 
dia 8 de fevereiro deste ano, e os que estiverem junto de ti 
salvar-se-ão. (QUEI RÓZ, 1963: 50) 

O movimento terminou em conflitos, doenças e fome, pois 
não havia alimentos para todos no Posto. Então alguns regressaram 
para o lugar de origem, outros emigraram para o Peru e a Colômbia 
e uns se estabeleceram em definitivo no Posto ou arredores. 
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O sétimo movimento messiânico descrito por Maurício V. de 
Queiróz, (1963 : 51) deu-se nos anos de 1956/1961, no alto rio Assa
kaia, lugar onde morava Ciríaco, um xamã com poderes de cura. Aos 
poucos sua fama foi aumentando e os Tükúna voltaram a abandonar 
suas casas e emigraram para junto do profeta, chegando a formar um 
povoado. Ciríaco anunciava que "( ... ) vinha um navio grande cheio 
de mercadorias" e que, brevemente, ali resplandeceria uma cidade 
encantada só para os Tükúna, superior à dos civilizados, com ruas lar
gas e luz elétrica. Neste período a fama do profeta era tanta que Ci
r íaco era tido como "o homem-Deus". 

Porém, em 1960, o administrador daquelas terras, que também 
pertenciam a Ouirino Mafra, resolveu pôr fim àquilo tudo. Surrou 
alguns dos mais "fanáticos" e entregou outros à polícia. Já então o 
prestígio de Ciríaco estava abalado, porque os Tükúna tinham cansa
do d~ esperar o navio carregado de mercadorias. Neste ínterim, ou
tros problemas aconteceram com o profeta que, para salvar sua vida, 
fugiu. Os Tükúna, por sua vez, desolados, aos poucos regressaram pa
ra suas malocas abandonadas (7) . 

A nosso ver, esses movimentos revelam a esperança Tükúna 
na vinda de um Messias que os liberte da situação de submissão a que 
estão sujeitos à sociedade regional. Idêntica é a constatação de Oli
veira (1972: 93): 

Parece inegável que esses surtos contêm elementos po-
1 íticos bastante significativos, quando exprimem o anseio de 
libertação de uma população oprimida que se acredita, ao que 
tudo indica, predestinada a recebe~ um "Messias" que lhe mos
trará finalmente o caminho de sua salvação. 

Ora, a partir de 1972, a Esperança Messiânica Tükúna foi mais 
um_a vez despertada, através da "Irmandade (Ordem) Cruzada, Ca
tólica, Apostólica e Evangélica", ou Movimento da Santa Cruz. Es
te reativamento do messianismo Tükúna difere dos demais por ter 
sido provocado por elementos vindos de fora da sociedade indígena 
e por identificar o Messias Libertador. 

O responsável pelo novo desencadeamento do processo messiâ
nico Tükúna chama-se JOSI: FRANCISCO DA CRUZ (8) o Messias 
identificado. ' 

(7) Fo~os informados por Fr. Sampalmieri que há alguns anos atrás seu confrade Fr. Je-: 
remias, para se fazer aceitar entre os Tükúna também prómeteu um "navio carregado 
de mercadorias". Ele pessoalmente (Fr. Sampalmieri) confessou que sentiu dificulda
des em se fazer aceitar pelos Tükúna, visto que não prometia nada. 

(8) Este é o seu "nome espiritual", pois o verdadeiro nome é José Fernandes Nogueira. 
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4.2 - o MESSIAS: Jose FRANCISCO DA CRUZ 

Nos últimos meses de 1971 , correu a nova entre os Tükúna 
de que vinha descendo o rio Solimões "alguém que fazia mil~gres" e 
que "era enviado para os Tükúna". Sua fama como grande milagroso 
se espalhava rápido e, em conseqüência, ele era ansiosamente espera
do por toda a população Tükúna do lado brasileiro. Parecia que, en
fim 0 Messias iria surgir. Ao anúncio da vinda próxima, muitos ha
bita1ntes desceram dos igarapés onde residiam instalando-se nas mar-
gens do grande rio, aguardando o Messias. 

José Francisco da Cruz - (Foto gentileza de Luiz Afonso Faccio / 1977). 
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A chegada da caravana messiânica, composta de centenas de 
embarcações, causou um profundo impacto psicológico nos indíge
nas (9). Com efeito, o Messias anunciado, que enfim contempla
vam, era o sósia da pintura de Cristo, tão familiar aos Tükúna: um 
homem alto, magro, barbudo, vestido com uma túnica branca e carre
gando sua cruz. A pregação do Messias nas margens do grande rio, a 
uma multidão silenciosa e deslumbrada, evocava neles outro cenário, 
também familiar, o de Cristo pregando no Lago Tibiríades. Diante 
desse espetáculo, provocado pela esperança e confirmado pela visão 
de um homem carismático, a identificação de José Francisco da Cruz 
com Cristo foi total. 1: por isso que, a nosso ver, essa identificação, 
ou deificação do personagem, dispensa sua legitimação taumaturga 
(10). O raciocínio Tükúna é analógico: Irmão José é Cristo, Cristo 
faz milagres, logo Irmão José também faz milagres. Porém, se nós 
não os vemos, é porque "somos pecadores". 

Assim, pois, estava definitivamente selada a aliança da Esperan
ça Messiânica Tükúna com o seu Messias. E, naquele ano de 1972, 
todos os Tükúna do lado brasileiro, aderiram ao Movimento funda
do por José Francisco da Cruz. Todavia, nos dias atuais, cerca de 80% 
dos Tükúna seguem a doutrina do Irmão José. Os restantes, ou são 
católicos ou "crentes". Acreditamos que os Tükúna que abandona
ram o Movimento são aqueles que já muitos anos estavam em conta
to com os brancos e aqueles que voltaram ao catolicismo, ou outra 
religião, deviC:o ao esmero e dedica~o dos seus missionários. Mas há 
também brancos que pertencem ao Movimento. São, em geral, pes
soas que assistiram ao aparecimento do Irmão José, ficando muito 
impressionados com o que viram, razão pela qual a éle se juntaram. 

Como todo Messias, José Francisco da Cruz é objeto de amor 
e de ódio. Os da "Santa Cruz" o consideram como sendo Deus, Cris-

(9) Pessoas que testemunharam a passagem do Missionário, (estamos nos referindo ao Ir. 
José) contam que o mesmo, vestindo uma longa túnica branca, tendo a 81blia nas mios 
e às vezes a cruz nos ombros, descia o rio de canoa ou barco, sendo seguido por uma 
multidão de pessoas, principalmente Tükúna, que, ao verem•aquela figura abandona
vam suas casas e o acompanhavam. Segundo informantes, houve dias que este núm• 
ro chegou a duas mil pessoas, o que, pessoalmente, acreditamos ser exagerado. Fomos 
informados, ainda, que mensageiros do Missionário iam sempre na frente, ajudando 
os habitantes das localidades a se prepararem para receber o Messias. Sempre que 
a cruz era erguida e benta , entremeado de cânticos e rezas, se seguia a pregação escato
lógica do Missionário. Ele nunca deixava a localidade sem antes nomear um seu repre
sentante - o diretor - que, em geral, era um "civilizado". 

( 10) Os Tükúna estão convencidos de que o Irmão José realiza milagres. No entanto, não 
encontramos nenhum Tükúna que tivesse assistido algum milagre seu. Dizem que 
nã'o vêem porque são "pecadores", ou "porque depende do coraçio da gente". 
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to, enquanto que os não vinculados ao Movimento, o têm como 
um débil mental. Ele, pessoalmente, se proclama "Missionário do 
Sagrado Coração de Jesus" e "Apóstolo dos Últimos Tempos". Seja 
como for, José Francisco da Cruz é o fundad()r de um movimento 
que, há cinco anos, polariza a atenção dos Tükúna do lado brasileiro. 

4.2.1 - O MÍSTICO 

Escreve pessoalmente José Francisco da Cruz: 

Eu nasci as onze horas da noite do dia 3 de setembro de 
1913, e fui batizado pelo Cônego e Revd. José Augusto Leite, 
fui crismado pelo Bispo De Campanha Dom 1 nocêncio Engek 
no sul de Minas, Brasil; fui casado e vivi com a mulher 15 anos, 
sou pai de 7 filhos, meu filho mais velho Benedito lrineu No· 
gueira, conta 35 anos de idade. Fui doado novamente ao Re· 
verendo Padre João Paulo Dejargenet, para ir a França formar· 
me, mas não consegui ir, isto quando tinha 9 anos; aos 13 anos 
contrataram-me para ingressar no Colégio de Santo Afonso em 
São Paulo do Sul, mas não consegui; em 1934, recebi Visão 
Celestial Divina para seguir pelo mundo, com a Cruz e o Santo 
Evangelho, eis a Cruz Apóstolica Evangélica da Salvação, don· 
de disse-me, entregando-me a Santa Btblia dizendo-me leve ao 
mundo aqui está a vida, em 1951, recebi os primeiros pontos 
de conhecimentos; em 1958, dei início a minha missão; 1962, 
enfrentei o mundo a própria morte, dormi no chão duro 7 
anos; carreguei cil icio de prego na cintura, 17 anos, tenho 45 
enfermidades, e tenho 28 cicatrizes no meu corpo, de aciden· 
tes de trabalho; já conheço 42 estados e departamentos nacio· 
nais e estrangeiros, conheço 6 Nações; 14 capitais estaduais e 
federais (OLIVEIRA, 1975: 9) (11 ). /. 

Durante sua vida, José Francisco da Cruz teve várias 
(12). A primeira delas, ocorreu em 1934. Escreve Irmão José: 

..... 
v1soes 

(11) Em outro documento consta que José Francisco da Cruz nasceu em 3 de setembro 
• de 1914, na propriedade do Sr. Don Juan Cirilo de Souza, distrito de Barra Alegre, 

Município de Cristina, no Sul de Minas Gerais. 
t: provável que a nio concordância do ano de nascimento deve-se simplesmente a erro 
datilográfico, já que quase todos os documentos são datilografados e mal datilografa
dos. 
Tivemos a oportunidade de ler cerca de dez documentos sobre o Movimento da San· 
ta Cruz. A relação dos mesmos se encontra na bibliografia . Há, porém, outros doeu· 
mentos, os quais se encontram em poder de Paulo Lucena, indigenista amazonense, 
que juntamente com o Professor Dr. Otto Skrzypczak (teólogo) e o Dr. Ely Souto 
dos Santos (sociólogo), ambos da PUCRS, em janeiro de 1976 realizaram pesquisa 
no Alto Solimões sobre este movimento, cujos resultados, esperamos, logo venham a 
público. 

(12) Conforme relata em Aviso para um mundo novo e salvação de todos os povos, predi· 
cada pelo Coraçlo de Jesus, no ano de 1944, 1970, p. 1 . 
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Com o favor de Deus recebi esta visão, mas Eu não es
tava dormindo, me encontrava sentado em um banco grande 
de madeira, meditando em Jesus, e na promessa de minha mãe, 
por que já tinha doado a mim para Jesus por ser missionário, 
mas como me achava bem carregado de responsabilidades, me
ditava como haviam de acontecer os desejos de minha mãe o 
amor que tinha a Jesus Cristo. 

Algumas visões se repetiram durante as sete noites de missão 
de que participou no sul de Minas Gerais. Outras "( ... ) se repetiram 
quando dormia nas florestas e montanhas" ( 1970: 1). 

Em "Dados biográficos do 1 rmão José", consta que foi no ano 
de 1949 que ele iniciou a sua vida missionária (13), indo de Minas 

José Francisco da Cruz realizando culto no Lago Cruzador, igara~ Juí, afluente do Rio 
lçá - (Foto LAF / 1977). ' 

E: próprio dos messias agirem por inspiração divina (visões) . Aqui radica, segundo 
Max Weber, a diferença entre o Messias e o Sacerdote : 
" Este reclama autoridade porque está a serviço de uma tradição sagrada; os outros 
dois (Messias e Profeta) trazem mensagem fora da tradição sagrada, em virtude de ins
piração diretamente recebida da divindade, e não auferida devido a qualquer cargo que 
ocupem na hierarquia religiosa " (apud : OUEIRÓZ, 1956: 61. . . . 

( 13) Note-se a discrepância do ano em que Irmão José iniciou a sua atividade m1ss1onária. 
Co.1sta aqui o ano de 1949 e no texto da p . 102 consta o ano de 1958. 
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Gerais para o Paraná, daí seguindo para o Paraguai, regressando ao 
Brasil e continuando a sua peregrinação por vários países da Améri
ca Latina. 

Afirma Irmão José que as suas ações e pregações obedecem 
às visões. Elas estão, paulatinamente, se realizando: 

O Evangelho está sendo predicado por mim com o livro 
encarnado, a mesma cor em que vi ; a Cruz está sendo planta
da nos montes da mesma cor que vi ; a Cruz pequena procesio
nal (sic) que vi está sendo carregada com a mesma cor mira
culosa; a Igreja e o arco que vi mandei desenhar, o Padre que 
via e a Cruz Evangélica sou eu mesmo que levo preso com os 
irmãos nas cidades ... ". 

Ao completar 60 anos de idade, Irmão José distribuiu aos seus 
prosélitos uma relação de 45 doenças de que é acometido e 28 cica
trizes que possui pelo corpo, escrevendo o seguinte no cabeçalho: 

Voy a citar - atencion Hermanos - si yo estoy en el 
mundo es por milagro de Dios, digo como San Pablo : "Ya no 
soy quien vivo, mas Cristo vive en mi" (14). 

4.2.2 - O PREGADOR 

José Francisco da Cruz peregrinou pela América Latina desde 
1949 (1958), pregando por mais tempo no Peru, especialmente no 
Departamento de Loreto, nas cidades de lquitos e Ramón Castillo. 
Naquele país sua doutrina conquistou muitos adeptos, tanto "civi
lizados" quanto indígenas (15). No início de 1972, Irmão José re
tornou ao território brasileiro, na vila chamada Marco, município 
de Benjamin Constant, na fronteira brasileira com a Colômbia 
(16). Durante os meses de junho e julho de 1972, Irmão José ergueu 
centenas de cruzes, principalmente nos povoados Tükúna situados 
às margens dos rios Solimões e Javari. 

• 
As cruzes de madeira - de no mínimo 5 e no máximo 14 me-

tros - conforme o ponto 24 do Estatuto da Irmandade, foram er-

(14) Junto figura também os " Orários dei Missionero", onde ele relata o seu dia a dia, do 
amanhecer ao anoitecer. 

(15) A propósito, Mário Vargas Llosa, em seu livro : Pantaleão e as Visitadoras , (1973) dá 
uma idéia das atividades de José Francisco da Cruz em território peruano. O autor, 
porém, mistura realidade e ficção. 

(16) " Na Colômbia, embora tentasse, sua entrada foi terminantemente proibida pelas au· 
toridades, que como se sabe, estão profundamente integradas com o meio ecl•iMti
co colombiano" (OLIVEIRA, 1975: 9). 
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guidas em todos os povoados por onde passou o Missionário. No 
braço direito da cruz era pintada a letra "S", no centro a letra "T" 
e no braço esquerdo a letra "A", o que quer dizer:"Salva Tua Alma". 
i; a inequívoca tentativa de imitação do modelo missionário reden-
torista. 

Proclama Irmão José que a Irmandade Cruzada Católica, Apos
tólica e Evangélica, foi fundada 

( ... ) no dia 23 de maio de 1963 em Norte do Paraná 
(Brasil) na casa dos irmãos Dom Pedro e Bento na propriedade 
do Senhor Ademar de Orelho, pelo Missionário do Coração 
de Jesus e Apóstolo dos últimos Tempos José Francisco da 
Cruz, servo de Cristo. ( 17). 

Ela "(. .. ) foi fundada especialmente para corrigir os chefes 
eclesiásticos" ( 1970: 1 ) . 

Outro aspecto do culto reelizado por Jol6 FrancilCO da Cruz no Lago Cruzador - (Foto 

LAF / 1977). 

(17) Esta afirmação consta no prefácio do 1 Estatuto da "Ordem Cruzada Católica Apostó
lica e Evangélica", traduzido para o portuguis. 
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Em outra passagem, lê-se: 

"(. .. ) esta minha missão está servindo e servirá ainda de 
lição para o mundo inteiro, principalmente para o Papa, para 
os Bispos, para os Padres, para os incrédulos e em todo o re
verendo clero e todo crente ( 1970: 1) . 

Reza o mesmo documento que a 1 rmandade tem por base o 
Santo Evangelho de Cristo, a Santa Cruz e a Santa Comun_hão. Não 

r .,. 

• .. 

Igreja da Santa Cruz de Belém do Solimões (Foto do Autor/ 1976). 

106 

há qualquer veneração a santos ou imagens ( 18) e nem o reconheci
mento da autoridade eclesiástica (19). Ainda escreve e prega Irmão 
José que a sua Irmandade surgiu por misericórdia divina, em tempo 
oportuno, para salvar o século XX. 

A idéia religiosa central do Movimento da Santa Cruz, e repe
tida pelo Missionário em todas as suas pregações, é a de que o século 
XX, sendo incrédulo a Deus, terá um fim cheio de dor e sofrimento, 
devido a um grande cataclismo que acontecerá futuramente. Do ca
taclismo se salvarão só os fiéis à Santa Cruz, todos os demais, pere
cerão. Ora, esta última parte coincide em cheio com os anseios da 
sociedade Tükúna, expressos em outros movimentos da mesma na
tureza. Por isso, eles aderiram plenamente ao Movimento, enquanto 
que os brancos, com algumas exceções, a ele não se vincularam. 
De sorte que, a expectativa dos Tükúna é de que no cataclismo fu
turo os civilizados desapereçam e então eles possam viver felizes 
porque livres da presença incômoda dos brancos. 

Essa é mais uma característica indispensável dos movimentos 
messiânicos dos povos primitivos que se encontram em situação de 
subordinação à sociedade dominante : a salvação, que nada tem a ver 
com a salvação cristã, dar-se-á somente após a destruição dos brancos. 
No caso, revela isso, claramente, o repúdio da sociedade tribal à 
maneira como se processa a integração indígena à sociedade nacional, 
pois sempre vigoram as relações de dominação-subordinação, 

(. .. ) com uma sociedade branca colocada em nível su
perior - situação que redunda para aqueles, em a) perda da 
possibilidade de criarem ou de seguirem seus próprios padrões 
de comportamento; b) obrigação de seguirem padrões de com
portamento formulados dentro de uma estrutura social intei
ramente diversa. Isto é, acontecem quando um grupo sofreu 
perda de autonomia em seu aspecto mais fundamental (QUEl
RÓZ, 1965: 194). 

Segundo escreve o próprio Irmão José, a trágica perspectiva 
para o fim do século XX lhe foi revelada durante a visão que também 
lhe ordenava a sair pelo mundo a fora, como Missionário do Sagra
do Coração de Jesus, pregando o Santo Evangelho de Cristo. 

(18) A proibição da veneração de imagens consta nos pontos 2, 19 e 21 do Estatuto. 
(19) Esta é uma das razões pelas quais os missionários católicos e o Prelado do Alto Soli· 

mões contestaram a entrada do Irmão José em terrritório brasileiro e repudiaram ve
ementemente os adeptos ao Movimento. 
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Parece ser a perspectiva catastrófica que inicialmente atrai as 
pessoas ao Movimento. Depois, porém, nota-se um arrefecimento da 
mesma, conforme apuramos entre os Tükúna. Mas todos têm bem 
presente na mente que ocorrerá um cataclismo (20), do qual só os 
Tükúna da Santa Cruz se salvarão, passando a partir daí a viverem 
uma época de bem-estar e tranquilidade. Seria a realização do "pa
raíso terrestre". 

4.3 - A ORGANIZAÇÃO DA ESPERANÇA 

Após ter passado por quase todos os povoados Tükúna, e ne
les erguido a cruz, Irmão José encerrou, momentaneamente, suas pe
regrinações, dedicando-se à construção da vila "União Predicadora 
Apostolar", ou "União, Paz e Amor" (Vila U. P. A.), no Lago Cruza
dor, igarapé Juí, afluente do Rio lçá, que por sua vez é um tributá
rio da margem esquerda do rio Solimões. O objetivo da construção da 
vila U. P. A. é para que ela seja a futura sede espiritual da Irmanda
de (ponto 25 do 11 Estatuto). Com ele trabalham algumas famílias 
Tükúna que são seguidamente visitadas por caravanas de prosélitos 
peruanos e brasileiros. Estes nunca deixam de levar consigo manti
mentos que o Irmão José usa e reparte às pessoas necessitadas (21 ). 

Esses e outros padrões comportamentais, muitos dos quais 
estranhos para os Tükúna, estão, em parte, previstos nos dois Esta
tutos da Irmandade, ambos redigidos em espanhol. O 2º Estatuto 
assume os conteúdos do 10 e amplia-os. (Doravante quando cit· 
mos o Estatuto subentende-se que seja o segundo) Os Estatuto: 
nos seus 33 pontos, se parecem com um código de ética que reco· 
menda a fazer certas ações, proibindo outras. Os primeiros 25 pontos 
dizem respeito aos membros da 1 rmandade, os restantes à 1 rmanda-

(20) Os Tükúna não sabem como se dará o cataclismo. De alguns ouvimos que " cairá fo
go do céu e queimará todas as casas dos católicos". Por isso. disse-nos Fr. Sampalmie
ri , que muitos católicos escondem em casa a pequena cruz da Irmandade ... Porém, notí
cias vindas do rio lçá asseguram que o Irmão José teria dito, por inspiração divina, que 
acontecerá um grande dilúvio, semelhante àquele dos tempos de Noé, e que os perten
centes ao Movimento da Santa Cruz entrarão numa grande arca e estarão salvos, en
quanto que todos os demais morrerão. 
De fonte fidedigna fomos informados, em abril de 1977. que é tida como certa, entre 
os adeptos a esse Movimento, a ocorrência futura de uma grande enchente. Também 
foi -nos transmitido que já está sendo iniciada a construção da arca. 

(21) Isto está conforme com a afirmaçlo de Max Weber : " (. .. ) aqueles a quem o carisma é 
dirigido proporcionanam dons honoríficos. doações ou outras contribuições voluntá
rias". (WEBER, Max Ensaios de Sociologia. Rio de Janeiro, Zahar Ed., 1963, p . 2861. 
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de em si (22). De modo geral, segundo nos .. to,i possível observar, o.s 
pontos do Estatuto são seguidos pelos Tukuna ade_Ptos ao Movi
mento. Exceção faz-se aos pontos 27, 28 e 29, os quais, por enquan-
to, não são cumpridos. 

. -o Estatuto da 1 rmandade lembra as normas das Assoc1açoes 
Católicas como "Filhas de Maria", "Movimento Familiar Cristão", 
"Cruzad~", e outras, muito em voga, principalmente antes do c .on
c íl io Vaticano 11. Revela isso, mais uma vez, que o Movimento lide
rado pelo Irmão José tem gênese católica (23) . Desv~a -se em. ~a~e, 
porém, por não se compatibilizar com a hierarquia ecles1a~t1~a. 
A causa fundamental da divergência do Irmão José com os M1ss10-
nários Capuchinhos Italianos deveu-se ao fato de estes últimos, o 
bedecendo a ordens superiores, se negarem a ministrar os sacra· 

' 
' 

' 
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Vista do interior da Igreja da Santa Cruz, durante realização de culto - (Foto do Autor 
/ 

1976). 

(22) Em anexo ao livro encontra-se cópia literal do 11 Estatuto do Movimento da Santa 

Cruz. _ . 1 d s nta Cruz são todos ca-
(23) As orações e os cânticos que sao ho1e cantados nos cu tos a a 

tól icos pré-conci 1 iares. 
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mentos aos membros da Santa Cruz, o que obrigou 1 rmão José a 
criar "sacerdotes", também chamados de "mensageiros", com fun
ção específica. Lemos isto na parte final da carta oriunda do rio lçá, 
datada de 07 /09/1973. 

Como este Senhor, autor, fundador, diretor e responsá
vel por estas coisas e obras dentro do quadro Missionário, 
então os membros congregados em nossa Ordem "Cruzada 
Católica, Apostólica e Evangélica ", responsável pela Junta 
Diretiva de cada Caserio ou Cidade se queixaram em geral a 
este Missioneiro sobre um grande abandono e abuso, irristan
te contra esta Ordem, de tal maneira que privaram todos os 
Sacramentos da Igreja Católica, é por esta maneira a nossa 
Ordem se obriga a criar membros competentes, como Sacerdo
te, para exercer ou desempenhar o ministério sagrado como 
Batismo, o Matrimônio, com o direito de Batisar com o ritmo 
da Igreja Católica em coanto (sic) é menino inocente de um 
dia até 15 dias de idade em diante. 

Missioneiro dei Corazón de Jesus 
Ass. José Francisco da Cruz 

Belém do Solimões por três vezes recebeu a visita do 1 rmão 
Jacaúna, "sacerdote" da Irmandade. Trata-se de um "civilizado" de 
Niterói (Município de São Paulo de Olivença) que realiza os cultos 
e administra o batismo e o matrimônio, gratuitamente, ou seja, não 
há "tabela de preços". No entanto, aceita toda e qualquer doação. 
Por isso, Ernesto Ventura, Diretor do Movimento em Belém do So
limões, nos disse: "Nóis sempre damo alguma coisa : um peixinho, 
uma galinha, um paneirinho, banana". 

Corre voz no Alto Solimões de que alguns "sacerdotes", não 
sabemos quantos são ao certo, com os donativos que receberam dos 
indígenas, já construíram casa nova e estão se enriquecendo. Por is
so, a descaracterização do barracão, p. ex., em Belém do Solimões, 
em pouco melhorou a condição econômica dos Tükúna, já que eles 
se libertaram de uma opressão e entraram noutra. Em certo sentido, 
Irmão José e os intermediários do Movimento tomaram lugar dos an
tigos patrões, pois, a atual dependência dos Tükúna ao personagem 
e aos seus não é menor do que aquela dos tempos dos patrões (24). 

(24) E: claro ~ue tal exploração é ilícita t: não se coaduna, originariamente, com o pensamen
to dos lideres carismáticos dos movimentos messiânicos: 
" Em sua forma 'pura ', o carisma jamais é fonte de lucro privado para seus possuidores 
e no sentido de exploração econômica através de uma transação. Nem é uma fonte de 
r-:_nda na forma de compensação pecuniária, e também raramente envolve uma tributa
çao ordenada para as necessidades materiais de sua missão" (WEBER, 1963: 2861. 
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Dessa forma, o Movimento da Santa Cruz precisa ser visto de dois 
ângulos: do lado dos Tükúna ele é motivo de reação à sociedade en
volvente, e do lado da sociedade nacional ele é mais um meio utili
zado por alguns dos seus elementos para explorar os indígenas. 

Além dos sacerdotes, da vila espiritual e dos Estatutos, as Di
retorias locais constituem elementos altamente importantes e atuan
tes dentro da organização do Movimento. As diretorias, existentes 
em todas as localidades onde há adeptos ao Movimento, são compos
tas dos seguintes membros: Capitão, Diretor, Presidente, Vice-Pre
sidente, Secretário, Vice-Secretário, Tesoureiro, Procurador e Fiscal. 
Além dos nove membros, há ainda os guardas da lrmantlade, em nú
mero relativo a cada povoado, cujo papel é o de zelar pela ordem na 
Igreja e na vila . 

Todas essas pessoas possuem prestígio dentro das comunidades 
Tükúna. No entanto, são o Capitão e o Diretor quem mais se desta
cam. Eles, em média de uma vez por mês, se deslocam até o rio lçá 

!. 
• 

Grupo de cantoras da Santa Cruz de Bel"°" do Solimaes. com o tradicional uniforme brin
co - (Foto do Autor/ 1976). 
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para se reunir ao Missionário. O Diretor e o Capitão também presi
dem os cultos religiosos, onde comunicam as mensagens do Missio
nário e relembram os principais pontos do Estado. Porém o Capitão 
é o membro da Diretoria de maior prestígio. Ele é, por assim dizer, 
o responsável pela Irmandade local , interferi ndo em todos os setores 
da vida da comunidade (25) . 

Atualmente, em Belém do Solimões, Pedro Severiano, exerce 
os cargos de Capitão e Fiscal. O Diretor é o Tükúna Ernesto Ventura . 

4.4 - O FUTURO DA ESPERANÇA 

Nosso objetivo não é o de profetizar sobre o futuro deste Mo
vimento, mas o de emitir algumas hipóteses a partir do conhecimento 
de outros casos semelhantes. 

A primeira delas é a acentuação da deificação do personagem 
Com efeito, os Tükúna acreditam que o Irmão José tem 160 anos de 
idade e que nunca irá morrer. A propósito, lembramo-nos das garga
lhadas de um grupo de Tükúna, quando lhes perguntamos se o Ir
mão José iria morrer logo e, em seguida, um deles arrematou: "Mor
re não doutô. Ele é Deus". 

Em outra oportunidade, a um Tükúna que nos relatava a pri
são do Missionário pelo Comandante do Comando de Fronteira do 
Solimões (CFSOL), dissemos: "Ele poderia ter sido morto", ao que 
recebemos a seguinte resposta: "O Senhor acha que ele vai morrê de 
novo? Já morreu uma vez na cruz" . 

Acreditam os Tükúna que o Irmão José sabe tudo e vê tudo. 
Muitas vezes, ouvimos esta frase : "Ele sabe que nóis agora temo con
versando". 

A segunda hipótese é a da institucionalização do Moviment~, 
que a partir de uma certa forma de organização,. assume uma relati
va autonomia de funcionamento em relação ao personagem. Na me-. , 
dida em que o Movimento conseguir estruturar-se, rotinizar-se, a 
morte do Messias não afetará o seu desenvolvimento posterior. 

A Esperança Tükúna da realização do paraíso terrestre, anun
ciada pelo Messias, pode funcionar como uma chama viva de susten-

(25) Segundo Fr. Sampalmieri , hoje o Capitão - Tükúna ou não - é ser:npre um comercia~
te, pois, quem nlo era passou a sê-lo, devido às vantagens econôm1cas que aquela posi-
ção aufere. 
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tação do Movimento até a data prevista . Porém, a sua não realização 
poderá provocar uma profunda decepção dos adeptos e o conseqüen
te esfriamento do Movimento, ou um novo surto de proselitismo a
través de uma racionalização e rotinização do Movimento. São tam
bém possibilidades. 

Acreditamos, porém, que a identificação étnica dos Tükúna 
com o Movimento da Santa Cruz, visto que está se formando entre 
os Tükúna uma nova ident idade tribal segundo a qual só é verdadeira
mente Tükúna quem pertence ao Movimento da Santa Cruz, seja o 
fator decisivo para a continuação do Movimento. Este novo senti 
mento de identificação étnica exclui , logicamente, da população 
indígena, os Tükúna Católicos, identificados que são pelos Tükúna 
da Santa Cruz como não sendo mais Tükúna (26) . Por sua vez, 
os Tükúna Católicos, certamente por oposição aos da Santa Cruz, 
em geral, não se consideram como índios. E, em Belém do Solimões, 
a própria disposição espacial dos Tükúna da Santa Cruz e dos Cató
licos atesta a real oposiÇão entre si : as moradias dos Católicos (índios 
e não-índios) localizam-se quase todas do lado direito e em redor da 
Igreja Católica (olhando do rio para o povoado) , enquanto que, o 
forte contingente da facção da Santa Cruz situa-se do lado esquerdo 
da Igreja Católica, em torno da Igreja da Santa Cruz. Há, inclusive, 
uma rua dividindo as duas facções (27). Evidentemente que o pároco 
local , como líder dos Católicos, é o alvo principal das críticas dos ele
mentos da Santa Cruz: 

O padre primeira vez tá com raiva de nóis. Agora não sei, 
não falo com ele. Não batiza os pobre da Santa Cruz . 

O padre diz que nóis reza a toa . Esta cruz é pau. Nóis 
não diz nada. D iz que nóis fi ca pobre porque tá todo dia re
zando. Ele quer derrubar. 

Quando Irmão José veio, o padre fugiu. 
Nóis não gosta mais do padre porque não é da Santa 

Cruz. Remédio não dá pros da Santa Cruz. E era remédio do 

(26) Repetidas vezes ouvimos dos Tükúna da Santa Cruz de Belém do Solimões frases como 
estas: " Tikúna semo nóis"; 

"Só é Tikúna quem é da Santa Cruz"; 
" Eles não são mais Tikúna. Tão co's civil izado"; 
" A Santa Cruz veio pros Tikúna"; 
" A Santa Cruz é pros pobre". 

(27) Notamos que em Belém do Solimões dificilment~ os_ Tuk~n~ da Sant~ Cruz se encon
tl'9m com os " civilizados" ou mesmo com os seus 1rmaos Tukuna Católtcos. 

113 



"governo". Não fazia batizado e casamento de nóis. Aí nóis 
tudo atrás do Irmão José. Já batisou mais de 200. (28) . 

Enfatizamos, porém, que a oposição dos Tükúna da Santa 
Cruz não se restringe exclusivamente ao pároco: é extensiva a todos 
os Católicos, índios e não-índios, identificados com a sociedade en
volvente, que já por algumas décadas impede os indígenas de decidi
rem sobre o seu destino. 

Portanto, o Movimento da Santa Cruz é o meio pelo qual os 
Tükúna tentam reagir à dominação imposta pela sociedade nacional, 
e a razão para o fortalecimento de um grupo tribal que quer nascer, 
viver e morrer dignamente como seres humanos e como Tükúna. Por 
isso mesmo, levando-se em consideração o valor que os indígenas de
positam no Movimento, este é, aos Tükúna, por assim dizer, uma 
questão de vida ou morte. 

(28) Diz Frei Sampalmieri que muitas declarações são a ele atribuídas, mas que jamais as 
pronunciou. Quanto a questão dos "remédios" , segundo revelou nossa pesquisa, o pá
roco nunca fez discriminação alguma, atendendo a todos independentemente do vín
culo religioso. 
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CONCLUSÃO 

Surpresos com o desenvolvimento de um movimento, deno
minado "Irmandade (Ordem) Cruzada Católica, Apostólica e Evan
gélica", na região do Alto Solimões, realizamos uma pesquisa de cam
po procurando compreender o seu significado para os índios Tükú
na. A análise do material empírico e bibliográfir.o, apresentado nos 
quatro capítulos deste trabalho, permite-nos formular algumas con
clusões: 

1. As margens superiores do rio Solimões eram outrora habita
das pelos Omágua. Por sua vez, os Tükúna residiam nos altos igara
pés, fora do alcance das frentes de expansão da sociedade nacional. 
Porém, o desaparecimento dos Omágua e a valorização econômica 
da borracha, iniciada nas últimas décadas do século passado, moti
varam as frentes extrativistas a penetrarem em território Tükúna 
em busca do ouro negro. Nesta oportunidade, alguns brancos se ado
naram da área indígena, instalaram o "regime do barracão" consti
tuindo-se em patrões, geralmente rudes, tirânicos e até inumanos, 
não só para os índios mas também para os seringueiros; 

2. Os patrões da "Propriedade Belém", inicialmente perten
centes à famílià Mafra e depois à família Almeida, como os demais 
patrões da área, ao se adonarem das terras indígenas apropriaram-se 
também de sua mão-de-obra para os trabalhos nos seringais, oor ve
zes à força e por vezes dando-lhes em troca aguardente, bugigangas 
ou instrumentos de metal. Ao mesmo tempo, os patrões, intencio
nalmente, criavam cada vez mais novas necessidades para os índios 
(açúcar, sal, fósforo, querosene, bebidas, vestuários, instrumentos 
de metal, remédios, etc) de fal forma que eles sempre ficavam em dé
bito para com o barracão, uma vez que eram eles quem estipulavam 
o preço do trabalho indígena e das mercadorias que vendiam. Além 
disso, os patrões controlavam toda a produção econômica dos Tü-
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kúna, desde o pescado até o látex, proibindo terminantemente, 
sob pena de castigos corpora is, que eles comerciassem fora do bar
racão. Outrossim, nenhum branco entrava em contato com os índios 
sem permissão dos patrões. Dessa forma, os seringais eram para os 
Tükúna verdadeiras prisões. Eles estavam encarcerados em sua pró
pria terra ; 

3 . Devido as ações da FUNAI e de Fr . Sampalmieri, o patrão 
de Belém do Solimões evadiu-se de "sua" propriedade. No entanto, 
outros povoados Tükúna ainda estão sob o domínio dos patrões, 
certamente sofrendo refinadas explorações; 

4. A demarcação oficial da terra para os Tükúna é o mais sé
rio e o mais urgente problema a ser solucionado no Alto Solimões; 

5. A integração dos Tükúna à sociedade nacional, além da u
surpação de suas terras e espoliação de sua mão-de-obra .. teve COJTIO 
conseqüência a substituição de muitos aspectos de sua cultura trad· · 
cional , principalmente nos campos econômico, político, educacional, 
religioso e nos métodos de cura. 

6 . As modificações ocorridas na sociedade tribal , devido o con
tado com a sociedade nacional, não afetaram a estrutura central 
da cultura Tükúna . Mesmo assim, porém, a situação dos índios é 
de submissão aos interesses dos brancos, uma vez que eles têm difi
culdade em saciar as novas necessidades, i.é, aquelas surgidas após o 
contato interétnico; 

7. Os Tükúna tentaram reagir à descaracterização cultural e 
à dominação imposta pela sociedade nacional. Tal tentativa ocorreu 
no plano psicossocial, por meio de movimentos messiânicos. Do iní
cio deste século até o presente, aconteceram oito surtos messiânicos 
entre os Tükúna, sendo o Movimento da Santa Cruz o último deles; 

8 . O Movimento da Santa Cruz foi fundado por José Francis
co da Cruz, um brasileiro de Minas Gerais, que teve visões e que pe
regrinou durante alguns anos pela América Latina, conseguindo 
maior número de adeptos entre os Tükúna peruanos e brasileiros, 
pois estes, segundo a concepção mítica tribal, aguardavam um Mes
sias Libertador. Segundo prega Irmão José, o século XX é perver
so e incrédulo a Deus e por isso terá um fim cheio de dor, devido 
a um cataclismo que acontecerá futuramente. Dele se salvarão so
mente aqueles que aderirem ao seu Movimento; 
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9. A grande ma1or1a da população Tükúna aderiu ao Movi
mento da Santa Cruz. Poucos brancos a ele se vincularam. José Fran
cisco da Cruz é considerado pelos Tükúna como sendo Cristo, o Mes
sias esperado que os libertará dos brancos. Por isso, os Tükúna aguar
dam para o futuro o cataclismo anunciado por Irmão José, pelo qual 
os católicos, e. é, os brancos, desaparecerão, enquanto que eles, da 

Santa Cruz, se sal.varão, vivendo a partir daí em perfeita fel icidade, 
visto que estarão livres de quem os oprime; 

1 O. O Movimento da Santa Cruz ensejou uma nova identifica
ção étnica tribal segundo a qual só é verdadeiramente Tükúna quem 
pertence ao Movimento; 

11 . Há brancos que se aproveitam do Movimento da Santa 
Cruz para explorar economicamente os Tükúna. 

117 



ANEXO 

IGLESIA CRUZADORA 

SEGUNDO ESTATUTO 

ORDEN CRUZADA CATÓLICA, APOSTÓLICA V EGANGÉLICA 

Fundado por EI Misionero dei Corazón de Jesús 

José Francisco da Cruz 

Esta fórmula fue extraida dei Primer Estatuto, salido a prueba, corregido y re-orde
nado por el mismo Autor y Fundador de la Orden CCAE J. Fco. da Cruz. 

Este ESTATUTO será apresentado ai público, con 3 capítulos, que representan y 
en honra de la Santísima Trinidad; en 12 artículos, que representan las doce colummas 
de los doce Apóstolos de Cristo y en 33 puntos, que representan los 33 anos de Cristo que 
vivi6 en la tierra ensenando a. la humanidad. 

Singuiendo las normas de nuestra Hermandad Cruzada Católica, Apostólica Y Evan
gélica, será la retaguardia de nuestra rei igión, será un princípio de nuevos hermanos y la 
primera 1 ínea de paz. 

Atención Hermanos en la fé de Nuestro Senor Jesucristo, oyentes y creyentes de 
la Santa Palavra. 

CAP(TULO - 1 

ARTICULO PRIMEIRO - EI presente Estatuto, servirá como guia, fórmula y base 
para nuestros queridos hermanitos en la fé, que deseen consagrarse debidamente a Jesús, co
mo buenos cristianos, !levando una vida ejemplar como la llevarón los Apóstolos de Cristo. 

Punto n° 1 - los hermanos fieles, deben creer en un solo Oios Todopoderoso, que 
creó el Cielo, la Tierra y el Mar; y, <:orno única fuente de salvación, solamente en Cristo 
Jesús, quien vino a la tierra para salvar a los hombres dei pecado y de la muerte eterna, 

• que derramó su precioso sangre y se entregó en la Santa Cruz. 
Punto n° 2 - Un hermano de la Orden Cruzada Católica, Apostólica y Evangélica, 

no puede adorar ni tener imágenes, ni esculturas hechas por el hombre pecador; sólo adora
reis la Santa Cruz, instrumento de la Salvación, donde Cristo murió derramando su precioso 
sangre por nuestros pecados. 
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ARTICULO SEGUNDO - Punto n° 3 - Un hermano de la Orden Cruzada Católi
ca, Apostólica y Evangélica, no puede pertenceer a ot ra Secta e religión, ni discutir la reli
giôn, ni pelear otra persona. 

Punto n° 4 - Um hermano de la Orden Cruzada Católica, Apostólica y Evangélica, 
no puede poseer ni tener, ni leer libras de San Cipriano, Alan-Kardeque, Cruz de Caravaca, 
Mágias, comunión dei pensamiento, Epinochismo, de Suerteo; 6 Adivinanzas, ni otro libro 
que no este aprobado por la Orden. 

Punto n° 5 - Un hermano de nuestra Orden, no puede beber aguardiente, ni pa
gar para otros; ni jugar juegos para ganar plata. 

Punto n° 6 - Un hermano de nuestra Orden, no debe vivir con duas o más muje
res, ó vivir amaseado, 6 mansebado, ni creer en hechicarias, wasquerias, ni invocar a espí
ritus malas. 

ARTICULO T,ERCERO - Punto n° 7 - Un hermano de nuestra Orden Cruzada 
Católica, Apostólica y Evangélica, no puede ser político de ninguna manera, solo puede dar 
su voto con espontanea voluntad y secretamiento sin hacer propaganda ni comícios; no debe 
oir ni leer novelas escandalosas, ni mirar películas o filmes inaceptables. no puede tener fo
tos immorales delante de su família, ó puestes en la pared 6 muebles de su casa ; no debe 
consentir a su esposa e hijas con los vestidos hechos arriba de la rodilha , ni pueda dejar que 
sus hijas anden solas en las noches o hagan viajes largos; n i asistir a los bailes ni colocar res
ponsos. 

Punto n° 8 - Un hermano de la Orden Cruzada Católica, Apostólica y Evangélica, 
no debe perder tiempo sin ganar dineiro, puede plantar ó cuidar de la agricultura. Apro
veche tu mocedad encuanto seas joven, procurando adquirir ciertas cosas para que te sirva 
a tí y a tu famil ia, porque el dia de manana ciertas es incierto y dudoso. 

ARTICULO QUARTO - Punto n° 9 - Un hermano de nuestra Orden Cruzada 
Católica Apostólica y Evangélica, debe tener una Bíblia Sagrada como tesoro titular, amigo 
de tu alma, compaiiero inseparable, doctrina y libro predilecto; tambi~n un hermano debe 
ser Católico invicto de corazón, practicante de buenas obras, honesto, honrado, libre de ma· 
las compaiiias; no ser católico fingido, ni fanático, ni hipócrita, ni superticioso; ni fasinero, 
porque Cristo dijo: "Seáis perfectos porque mi Padre es .,erfecto". 

Dios es grande, Santo y Poderoso, EI dijo a nuestros padres cuando les habló en el 
Monte Sinaí: "Yo no soy Dios de engano ni de discordia, más Dios de verdad, paz, manse· 
dumbre y bondad, celoso que cuido de una a quinta generación y más generaciones; no ten· 
drás dioces delante de mí" . EI exíge de nosotros la constancia, paz, amor y perfecci6n, por 
eso EI cuida da nuestra alma y preparo para mejor y no para peor. Deposíta tu confianza en 
Dios y serés fel íz. 

AI llegar tus familiares a la edad de 7 anos, manda abstenerse de carne en los dias 
privilegiados como son: Miercoles y viernes, especialmente para la fiesta de la Pascua de Re
surrección. Cuando Ud. llegas a los 21 anos hasta los 60, entrados, estás obligado a hacer 
ayuno en los días ya citados. 

Punto n° 10 - Se exige que los dias Domingos no trabajen, por ser dia Sagrado, 
dedicado ai Senor, solo trabajarás séis dias por semana, no asi el domingo. 

No ser interesado en el dinero para el día de maiiana, porque el Senor sabe de tu 
alma y de tu cuerpo, que es lo que necesitas; ved a las aves dei cielo, no tienen celera (gra
nero) ni depósitos v· Dios los alimenta a la hora cierta, y como el lírio que hoy exsiste 
y maliana será lanzado alfuego; pues Oios vistes a las flores dei campo, porqué te impresio· 
nas con éstas cosas?, procura el reino dei Cielo y su justicia, lo demás será dado por acrési· 
mo ó aiiadidura. 

Punto n° 11 - Cuide bien de tu hijos, enseiiando la lectura dei luciamiento y nor· 
mas de buen Cristiano; ser caritativo, proteger a los ciegos y viejecitos, cnn algo que tengas; 
cumple con los preceptos de nuestra Orden Cruzada Católica, Apóstolica y Evangélica, 
y serás fel íz. 

Cria a un nino ó nina desamparada, que dá valor duplo; tenga paciencia con tus fa· 
miliares, que es lo base fundamental para la perfección; eduque a sus hijos mientras son 
inocentes, no sea que ilegando a ser adultos, pueden herirte la cara . 
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ARTICULO QUINTO - Punto n° 12 - Haga lo posible por oir prediar y compren
der el Evangélio; cumple tu debae de buen cristian_o Y serás p~emiado en el Ciel~; sea bueno 
con todos no niegues la palabra de conforto a qu1en te lo rida; no haçias a nad1e lo que no 
quieres q~e cont igo haguen; sea humilde para con todos, porque Cristo dijo : " EI que se 
humila, será exsalsado, y el que se exsalsa, será humillado". 

Punto nº 13 - Por amor de Dias y de tu alma, no mientas, sea veráz aunque sea 
para morir, porque Cristo sabiendo que va a mor ir , dijo verdades dei ante de Pilatos que lo 
condenó. Porque toda mentira rebaja ai hombre, desacreditándole y sacándole la mayor 
parte de su valor ; son desconocidas sus historias, sus aventuras y sus iniciativas. 

Un hermano debe usar siempre la verdad en toda reunión , en toda repartición Y 
en toda sociedad, ella lleva la luz de la sabiduría, porque la verdad viene de Dias y la mentira 
viene dei Diabo. Use la verdad en tus luchas y aventuras, siendo para bien; con la verdad 
serás libertado,spor eso Cristo dijo: " Ouien anda en la verdad será libertado, quien es liberta
do por la verdad será verdaderamente libre" . 

Hace una buena confesión por lo menos una vez ai ano y una Santa Comunión 
reparadora por lo menos para Pascua de Resurreición eligiendo un Sacerdote de tu confian
za, abre las puertas de tu corazón y exponga todo tus pormenores de tus malas acciones, co
mo s í estuvieras a los peas dei Creador. 

Punto nº 14 - Por amor de Dios y de tu alma, no pierdes tiempo, practica la pala
bra de Oios, sin desrnayo,. sin asombro, sin temor , compadecete de tu hermano; reparte 
tus alimentos a tus hermanos; no seas mochiniquero ni maldiciente; cuida tu vida que a los 
demás no le pertence; no niegues un consejo de conforto a quien te lo píede. Hace bien a 
t us enemiguos, porque Cristo dijo a un intérprete a las puertas de Jericó, cuando a su vez 
le llamaba de bueno: entonces Cristo le respondió : "porque me llamas bueno?, solo Dios es 
bueno". Entonces el joven perguntó : "Cual es el mayor de los Mandamientos de la Ley? " •. 
Cristo l e respendió : "Los Mandamientos de Ley, son diez, más se encierna an doz; primero. 
ama a Dios sobre todo las cosas, contoda tu alma y entendirniento y con toda tus fuerzas; 
segundo, ama a tu prójimo corno a tí mismo, heciendo bien sin saber a quien". Tanbién 
Jesús dijo, que éstos diez Mendamientos, enciera tudo la Ley de Moíses y de los Profetas. 
y que nada puede derribarlo. 

CAPITULO - li 

ARTICULO SEXTO - Punto nº 15 - Vive en unión de las sociedades, respeitân
do a las autoridades; respeto a los ancianos. tenQe a ellos como a tus padres; no te ~urles 
çte ellos ni los critíques, porque no sabes si !legarás a le mitad de su edad; trate a las Joven
citas como a tus hermanitas, porque de esta manera está en la Bíblia Sagrada para nuestro 
bien. No quieras ser más grande sin poder, es muy desagradabl~ a un hermano querer ha· 
cer lo que no puede; recuer de bien, cuando vasa hacer un negoc!º· no expongas tu me~can
cas 6 cualquier cosa 6 artículo que tengas,sa personas que no t1enen comprobantes n1 fon
do;· Ud. no quieras comprar coisas importantes, fuera de tus alcances y cuando no tengas 
co,,;o pagar y ni tienen un afianzador que te garantice. porque un arrependimiento siempre 
viene tarde· núnca resuelves un negócio importante sin haber pensado tres veces y analizado 
bien el problema. Núnca acredítes todo lo que el mundo dice. porque ni la mitad sucede, 
la mayoría son fasaiia (mentiras) dei mundo (enemigo); nún~a quieras juntar t~soros en la 
tierra, porque ni sapatos !leves, procura un tesoro en el C1elo, donde la pohlla no roe, 
porque donde está un tesoro all i está tu corazón. 

Punto nº 16 - Tenge paciencia con tu mujer, no faltes a tus obligaciones de buen 
esposo, porque ella es tu esposa y no tu esclava, sabes que ella es tu compaiie~a _que Dios te 
di6 ella es la flor de tu lar y la raina de tu salón, la llava de tu despensa, la un1ca Y mayor 
ale9ría de tu vivir, la única a quien tú revelas los secretos de~e .10 más recóndito de tu cora
zón; la única a quien tu revelas las cosas más ocultas d~ tu cnter.•o.so y buen nombre de buen 
cristiano, tambien de tu trazo más noble de tu persona1e y prest1g10. 

· No se olvide de rezar 5 Padre Nuestros a la hora de acostarse y ai levantar-se, en 
honra de las cinco llagas de Cristo, y par la intención de la humanidad; Ud. debe saber que 
la orasión os une cerca que nos defiende de las amiazas (amenazas)) de toda maldad. Tam
bien Cristo ordenó a los Apóstolo que oren por EI, por elles mismos y por todos, para no 
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caer en tentación. Vea que Moisés fue un grande hombre de la história dei Antiguo Testa· 
mento y amigo de Dios que llegó ha hacer caer farinha (pan) dei ciclo; pues él no salas de 
su tabernáculo ó tienda de oración, sin primero invocar el Seõor con mucha fé y confianza; 
li~~ ha hacer comico ~n el mar vern1elio (rojo). Assimismo en uno de los puntos de ley 
D1v1no donde Cristo o dice : "Que uno de los mayores mendamientl)s es hacer bien ai próji
mo", pues la oración es el reflejo y parte dei amor. 

_ Punto n° 17 - Dedica y enseiia a tus hijos, que es la obligacion antes que el mundo 
en~ne, porque el padre ensena a suas hijos con amor y cariiio en el corazón, y el mundo en· 
sena con mald~d, cóler~ y con dos piedras en la mano. 

Lo que UD. hace por tu hijo servirâ para todo tu generación, la Escuela dei verso 
con maestria dei padre es más santo y mayor forma de educación, pues usted va presentar 
cuenta delante de Dios, por Que ellas son carne de ti carne, pedazo de tu corazón, no deje 
que falte el pan, porque éste és un grande mandamiento inpuesto por Dios ciertamente los 
Progenitores son los responsables en éste punto, entonces procura el pan c~tidiano, cantan· 
do é llarando están obligado a cumplir tu deber, porque sino te encuentres capacitado para 
ese deber, o cargo, no tomarias cuenta, porque caes inocentitos que vienen ai mundo, no 
saben el cost~ ni la condición; el inocentito,quere ser servido en la hora. Si Ud quiere ser 
bueno cumpl1enda tus deberes, confié en Dios, dei cielo descenderá una fuerza que cubrirá 
toda necesidad con la mayor facilidad . 

Nunca te separe tu mujer por otro, si Ud. encontró que no te convenia no la huvie
ra tomado por esposa en la mosedad; tambien tiene derecho de ser tu esposa en tu vejáz · Ud. 
acuerdeso de la mayor ingratitud, cuando ella erando en su casa, la sublino oración po; Ud. 
V tus hijos, en cumplimiento su abligación, y tú, tras las cortinas, en lugares esconditos en 
sítios más turbios y burdeles públicos, recostado cara a cara, mejilla con mejilla el may~ es
candalo, colocándole una máscara en la frisión , borrando tu santo nombre c~locándo una 
mancha negra en la albura de tu pretigio y calidad, colocando una neblina e~ la faz de tu pa
dre y una mancha edionda en la frente sagrada de tu madre; será que un día no vayas a pa· 
gar centavo por centavo en grande disciplina arreglando tu propia condenación. 

.. No dejas que tus hijas y espo~ usen ~estidos cortos y sin mangas; te gustaría que 
tus h11as o esposa m.uestren sus carn~ s1n prec1~r?, no digo que éste seria inútil cl paso, que 
es un grande deber 1mpuesto por D1os, para tu honra y felícidad; entrando en un ressinto 6 
salón de honras, ésta familía tan noble que lindo ertrazo de perfección la nobleza de uriã 
famil~a vista por Dios, es aplau.dída P?r todos y honra ~e su nación. Críst~ díjo : " Un hombre 
e mu1er que dá escándalo, me1or sena atar una mó (p1edra) de ánfera (molino) que un asno 
~o puede mover, en el cuello y arrojaria la profundidad dei mar", pues Jesús mismo dijo: 

Tal persona núnca debería haber nacido". 
. Punto N" 18 - Si Ud. es un hermano de nuestra Orden Cruzada Católica Apostó-

lica Y Evangélica, debe hacer una buena y Santa Confessíón cada atio, y una buena comuni
ón cada 90 dias, si es posible v si no puede, hágalo en la l>ascua da Resurrección. 

Este es un punto de refleccionar; un gobierno muestra su deber en su gobernación; 
un abogado muestra su prestigio en su abogacía; un médico muestra sus buenas recetas y es 
aplaudido por las sociedades; un cocínero muestra sus temperos de sus ígerias · un chacare
ro muestra sus buenas. espigas bien granadas, fruto de su sudor y de su trabajo,' honradez de 
grande nombre de agricultura un herrero muestra láminas candescentes fruto de su martillo 
V vigornías, ho.nr~ de su ofício, belleza de su oficina, dístínción de su Poder; ahora Ud. que 
e~ un buon cr1st1ano, muestra que eres verdaderamente cristiano, amigo de Díos escuela 
e1emplar para tus hijos, famílias y demás de la socíedad; subfímidad, honradez y dÍstinclón 
para nuestra hermandad donde Ud. estas congregado. 

Af!T_ICULO SEPT_IMO - Punto N" 19 - Usted debe ensenar a sus hijos a conecer 
la Santa B1blla, que es el llbro de los líbros, pues en la Biblia está la ciencía · en la Biblia está 
la. vi~; e~ la Bíblia está la Luz; en la Biblia está la paz; en la Bíblia está I~ sabiduría; en la 
B1bha esta la verdad; en la Bíblia está la salvación; pues en lá Bíblia está la voz de Dios, la 
voz de Cri~o Jesús; la voz de los Apóstolos y nuestra voz; La palabra de Cristo 5e llama San
~~ ·~ vangél 10, donde EI mismo dice : "Mís palabras están cercadas de Espírito Santo y de Vi-

.si Ud. ensena a sus hij.os la fórmula de la Santa Bíblia, usted tendrá mucha paz y 
serás feliz, porque estan aprend1endo en la escuela de Jesús, con el documento de salvación. 
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No puedes asistir a fiestas inmorales, porque las fiestas inmorales traen mucha con
fusión y hace desaparecer el espírito religioso . 

No puedes acompaiiar prosesiones de imágines, porque éste está condenado por 
Dios, muchas veces en las Sagradas Escrituras; quien hace éste, está haciendo otensa contra 
Dios, está haciendo transgresión de los Diez Mandamientos de Díos; será un escándalo acom· 
paiiar a dioces muertos, que no tienen valor alguno, son pura ilusión, inventadas por Sata· 
nás, es por eso que forma contiendas y guerras con los hombres, cuando tentados amarga
mente son; porque el demonio quiere implantar la mentira y la perdición por e~tas f~~mas; 
los hombres de Dios no quieren, porque desean implantar en sus corazónes ai D1os V1v1ente 
que dá la vida y el pan, que creó el cielo, la tierra y el mar, por eso el demonio sacude a ellos 
con mayores escándalos y duras pruebas. 

No visitar mesadas de invocaciones a espíritus males, porque todo hombre que sir
va y sigue ese camino de espíritus malos, no es hombre de Dios; todo es confusión de los es
píritus; el que mande solo en el Cielo, en la Tierra y en los infiernos, és Oios de las Altur~s. 
~I es el Rey y dueno de todo el cielo, la tierra y el infierno, que obedece su voz; éste D1os 
viviente es el Dios de Habraham, Isaac y Jacob, ~I es nuestro Padre; el propío Jesús dijo ai 
demonio en el disierto; "A un solo Dios adorareis y a él solo sorirás y prestarás culto Y 
lovor". 

No creas en las 1 íneas de las manos, porque el quien crea en :1s 1 ínt:as de l~s manos, 
es un idiota; crer en Epinochismo, hipnotismo, espiritismo y mdgnetísmo, ya está dentro 
dei camino de la condenación. 

Adora la Cruz de Cristo, dónde él mismo murió banando en sangre por nuestro 
amor. 

No creas en suefios caducos ó aventureros; los suenos son pura supertición; usted 
no creas, alguno de ellos viene ~r el cansancio, nerviocísmo ó enf:rmedades; no debe ser 
manifestado ni creido · antes los Santos fuerón avidados per los suenos, y hasta ahora se en· ' -cuentran muchos videntes que siguem una carrera, enviados por suenos, pero aún por eso 
Ud. hermano no puede crear. Crea solamente en el que te dió la vida, que es Oios et Creador. 

No creas en aves nocturnas ní en agüeros de las aves; Ud. debe dejar toda supertici
ón; que tienen las aves con tu predestino?; las aves son para el alimento dei hombre, nada 
puede valer en estes puntos; éstas criaturas son todos superticiosas, ignorantes, analfabétas, 
hechiceros, que sólo están desviandoles aios hombres dei camino de la verdad y la fé, sus 
recompensa está aguardando en el fuego eterno. 

Punto nº 20 - Un hermano de nuestra Orden Católica Apostólica, y Evangélica, 
debe estar casado en dos casamientos: Eclesiástico y Civil. 

Casamiento Eclesiástico, es para ser reconocido por Oios y levantar el espíritu reli 
gioso, engrosando la hílera de un pueblo cristiano, porque el tronco de la formacíón dei gé
nero humano antíguamente, por la barbaridad que cometían los hombres, fue preciso que 
Cristo venga a la tierra para mejorar las condiciones dei mundo, de ésta manera poder sal· 
var a los hombres. Entonces Cristo estableció que cada hombre tenga su propí~ mujer Y 
toda mujer tenga su propio marido. Solo tíene tres puntos que es aprobada per lo que el 
hombre puede separarse de su mujer. 

1ro - EI hombre puede separarse de su mujer cuando sea llamado por Díos, para 
predicar el Santo Evangélio y servir a Oios; entances el hombre puede separarse de su mujer 
y no es pecado. 

2do - Cuando la muerte 10 lleva, entonces está separado. 
3ro - Cuando la mujer comete adulterio v en caso de oersecucíón infernal oor cau

sa de la mujer, 6 el marido muere 6 mata, en eses casos el hombre se separa, quedando solo 
6 sola, rezando para que se haga reconsiliacíón y pueden acabar sus tarcas juntos, de lo con
trario no tiene derecho de separarse. 

EI casamiento Civil, es para ser reconocído como ciudadano patrúta y su reconoci
míento por la ley. 

Debe bautizar a tus hijos, para ser reconocidos como híjos de Dios y como primor 
marco de Cristiano, bautizandolos desde los ocho d ías despues de nacido en adelante, con 
los ritos y medidas de la relígión Católica, representando a la círcunscícíón, cuando se pre
sentaba a Dios en el Templo, por el Sacerdote Simeón. Tanbién no se olvida de bautizar en 
las aguas de Jordán, a la edad de 12 (doce) aiios edad, en adelante, para completar la medi· 
da de Cristo y de tos Apóstoles, como Santo Bautismo de las aguas. 
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Esta hermandad tiene a finalidad de enseíiar a los hombres el camino dei bien, para 
que no se engane con las cosas que el mundo los presenta, por que el mundo es maio V a 
cada paso el atractivo dei mundo, la concupicencia de la carne, arrastra ai hombre a la per
dición, introduciendolo el abismo de la nada . 

CAP(TU LO - 111 

ARTICULO OITAVO.- Punto n° 21 - Queremos elevar los conocimientos de los 
hombres de toda clase, de todo los pueblos, de toda las razas, de toda las Sectas, de toda 
nación, de todo rincón, de todo corazón; se acabó el tienpo de negociar con el nombre San
to de Dios, de todos os Santos v Angelos; acabemos con esa historia de vender imágenes 
hechas por hombres pecadores, de todo color, tamano v condición, superlotando las igle
sias de Dios, las casas comerciales, colocándo en las paredes canastos por interés mesquino 
ai amor a la plata, escandalizando la Doctrina Cristiana, apagando la mente en los umildes 
ignorantes, los cumplimientos de los deveres dei leg(timo derecho, cuando Cristo deve ser 
propagado en todo cantino dei mundo, como único responsable de la Salvación dei hombre, 
entonces queremos !levar ai conocimiento universal de todo pra humanidade, para que 
Cristo sea más honrado, más querido, más proclamado, más conocido, más alabado en to· 
do los pueblos, en todo rincón y en toda nación. Por eso queremos llevar el mensajen a todo 
los pueblos, entregando grandes trabajos afin de que por medio de la nueva Doctrina Cató· 
lica, practicante de nuevos cristianos, de Nuestro Senor Jesucristo , que tiene por base a 
nuestro Seíior Jesus, que murió en la Cruz por nuestro amor; Hijo de Dios nuest.o Salvador 
Cristo Jesus. 

Punto n° 22 - Es necesario creer en un sólo Dios en un sólo Salvador, Cristo Je
sus, que murió por nos otros, por que debajo el Cielo debajo el S'll, debajo la tierra, ensima 
de la tierra, debajo de las aguas, ensima de las aguas, no existe otro nombre a quiem si haja 
confiado la salvación de los hombres. EI tiene las llaves de oro, EI es la puerta que serrado 
nínguno la abre v abierta nínguno la sierra. 

Adquiera una Biblia Sagrada, marca Nácar Colunga, porque en el Perú esta Bíblia 
cuadra bien a atual versión y fue aprobada por la lglesia Católica, Apostólica y Evangélica, 
donde EI misionero dei Corazón de Jesus de origen brasilero pasó por tierras peruanas, 
notó que esta Bíblia Nácar Colunga, esta aprobada para el uso de nuestras en el Perú. En 
Brasil se debe usar la Biblia Mateo Suares, ó tambien puede usarse la Biblia aprobada, 
la edición Paulina, pues toda Bíblia inspirada es provechosa para todo hombre que quiere 
salvar su alma de en medio dei mundo. 

Describimos aqui con nuestros puftos, afirmando todo nuestros escritos, como es 
una pura verdad; un hermano de nuestra hermandad Católica, Apostólica v Evangélica, no 
puede tener absolutamente dos ó más mujeres, porque el venir Cristo a la tierra acabó con 
el sultanismo y estableció dste Santo Sacramento conyugal, santo camino; entonces un hom
bre tiene derecho a una sola mujer, mientras ella viva, v una mujer a un solo marido, mien
tras él vive; falleciendo uno de ambos, podrá contraer' un nuevo matrimonio mientras Dios 
permite. 

Un legítimo hermano de la Junta Directiva, debe esforzarse brevemente en contruir 
la Capilla de la Santa Cruz, esta cabe para las cuatro (4) personas de más alto cargo, como 
son: Director, Presidente, Tesorero y Secretario, pues ellos son oráculos más fuertes que re
presentan las cuatro columnas dei Santo Evangélio. Deben propagar a nuestra hermandad,!B 
fin de conquistar nuevos hermanos, engrosando así las hileras de nuestros hermanos en todo 
los caserios ciudades y Nación. 

Todo los dias deben hscer una predicación, para que los herrnanos esten unidos a 
Nuestro Senor, fortalecidos en la fé, para que nos defendamos de los ataques de los enemi
gos materiales v espirituales; Cristo recomendó mucho para que guardaramos su Santa Pala
bra, orando por todo los hermanos que habitan en la tierra principalmente para los que es
tan consagrados en nuestra Orden de Alianza, Paz y Amor, como legítimo hermano en la fé 
de nuestro Senor Jesús. 

Punto n° 23 - Un hermano de nuestra Orden Cruzada Católica, Apostólica y Evan
gélica, debe esforzarse mucho para abrillantar a nuestra hermandad da obra de Dios, debe 
procurarse cuanto puede ingresar o sus hermanos ai seno de nuestra hermandad, fue futura-
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• mente será una de las mayores de la humanidad, teniendo por base a Cristo Jesús hijo de 
Dios, teniendo por base v-garantia la honra de mayor hermandad que en verdad creemas V 
adoramos a Jesús vivo v en Espfrito, por eso tenemos luz, garant(a v verdad . . .. .. . 

Punto nº 24 - Es necesario v obligatorio construir una capilla de la Santa Cruz, 
denominada "lglesia Cruzada Católica, Apostólica v Evangélica", de nuestra hermandad; 
es necesario construir una Cruz chico con la medida de 1.50 Mt . de alto, decotar verde V 
amarilla, en todo los pueblos donde tenemos fundado nuestras her'!landades, para ser adora· 
do y cargado en los hombres de los hombres, por las calles de las c1udades; otra cosa no po· 
demos adorar. Es necesario plantar una cruz de 5 metros de alto como mínimo v de 14 me
tros como máximo, en todo los pueblos dando tenemos fundado nuestras hermandades. 

Punto n° 25 - Dentro de nuestras hermandades tenemos proyectos inspirados por 
Dios revelando ai Misionero José Francisco Da Cruz, entrelazado sus planos v manifestados , 
a los pueblos hermanos; un día cuando el Senor dé permiso v aprobado, será desenvuelto 
éste proyecto; nuestra hermandad nQ. solo debe predicar como fue ordenado por Oios, Ele
var las Buenas Nuevas a todo los pueblos, más tambien por la luz dei Evangélio podrâ flo
rescer y alÜmbrar muchos corazones, haciendo, obras caritativas, progreso v desenvolvimi· 
ento de un pueblo, medi&nte un mandamiento dei Senor. 

Este proyecto está ya iniciado los planos en, la ciudad de Pucallpe, en primor inicio; 
en la ciudad de lquitos como 2do. inicio cuyos inicios v perfeccionamientos fueron entre
gados ai hermano Leonidas Cardoso, cuando el Misionero, partia viaje rumbe a-la Colonia 
Inglesa, ciuedad de Royalma. Ahora aqu( en Vila U.P.A., rio lçá, Estado do Amazonas, Bra
síl, está iniciado lhte proyecto, para una futura ciudad espiritual, según estamos aguardando 
la solucion de cielo. Tambien proyectamos pon para los pobres, entonces, en este sentido, 
cuando Ud. vez las obras en vigor, en un local determinado será distribuido, entonces en és· 
te sentido pera mayor desenvolvimento v progreso de la obra, aceptamos donativos en dine
ro, tela v todo lo que está a su alcance de los hermanos, lectores, contribuyentes, y asi todo 
los objetos referente ai ramo ya como está citado en el primer Estatuto. 

Punto n° 26 - Esta obra beneficiará con mayor expansi6n para la clase humilde, 
desamparados v defectuosos. 

La herrnandad debe poser un terreno de un mil metros quadrados, adquirido por 
parte el Sub-Prefecto ó Alcaide obligando a cada hermano plantar cualquier cosa que sea 
beneficio para ai hermandad, también en la miesma forma, la Directiva debe cultivar un 
terreno para adquirir fondos para la hermandad. 

ARTICULO NOVENO - Punto n° 27 - Nuestra hermandad debe poser una ban· 
da de música, éste es para abrillhantar a nuestra Horden, a nue~ro pueblo; no se!ía difícil 
para colectar, en poco tiempo teniendo buena voluntad; un cam1ón grande espec1e de una 
capilla de madera, que se !lama "lglesia Militante", cargando una campana, un sacerdote 
de nuestra herrnandad, para socorrer un bautismo, ~n matrimonio, una confessión; más 
cuando éste cura se uniera con nosotros en las hermandades, obedecendo los Estatutos; 
tener un médico ó un farmacéutico para suplir las necessidades de los, probrecitos; también 
recibiendo algunos regatos que un hermano quiera hacer con su espontâneo voluntad; lh· 
tas son obras de mucho valor de una congregación ó hermandad, que debe desempeflar és
te proyecto. 

Punto nº 28 - Poseer un almacén para suplir a la hermandad, relativamente con las 
posibilidades, poseeando un hermano que puede dar salida a las mercadorías adquiridas 
por productos agrícolas; tener un hermano que represente un Banco Agrícola, que formali
zará la plata de los agricultores, para recibir a fin de afio un poco de intereses de un modo 
caritativo. 

Punto nº 29 - Tener un hermano que controla una farmacia, adquiriendo buen 
porcentaje de medicinas de Laboratorios e Institutos. 

ARTICULO DECIMO - Punto n° 30 - Tres hermanos con títulos de Capitanes, 
para dirigir en los trabajos y ejecutar las compra-ventas los productos adquiridos de la agri· 
cultura. 

ARTICULO ONCE - Punto n° 31 - Obligamos a todo los hermanos sacar la 
proseción ó desfile prosesional cada 30 días; llevando consigo sólo la Cruz verde amarlllo V 
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la bandera; cantar como único himno solo el H imno Oficial a la Santa Cruz; cada 90 d(as, 
hacer visita a los pueblos, acompanado por 8 cantoras 6 cantores, !levando la banda dl mú
sicos, teniendo por finalidad a toda clase de hermanos que quieran pertencer a nuestra her
mandad, ya sea rico ó pobre ó extranjero. 

Punto n° 32 - Nuestro lema es elebar a Cristo ai mundo y el mundo a Cristo, fo
mentando en los hombres un nuevo concepto formado de Paz, Amor, Caridad, Unión y 
fé; tenemos como lema conocer ai mundo para que de éste modo, formular la base necesaria, 
confiando en la voluntad de Dios, según los Santos designios; comprendamos que la base 
fundamental es la fé y amor en Dias; paz y amor ai prój imo y caridad; queremos procurar 
por todo los medias, que los hermanos comprendan el mejor camino que nos conduce a la 
eternidad de la celestial Jerusalem; que tengán a Cristo más cerca; sabiendo que sin Dios 
nada podemos hacer, ni podemos vivir . 

ARTICULO DOCE - Punto n° 33 - En éste punto comparamos los 33 aftos que 
Cristo vivi6 en la tierra, haciendo bien a la humanidad, hasta el punto de morir clavado en 
la cruz, derramando su precioso sangre; entonces en éste último punto comprendemos que 
a grande precio fuimos compra-dos v a grande precio fuimos pagados, a costa de su precio
so ~ngre de Nuestro Senor Jesucristo; como Cruzador Católico, Apostólico y Evangélico, 
nascido de un gran catolicísmo, seno de la nueva era, que ex íge catolic(smo sin fanat(smo, 
sin mezcla, sin supertición, sin idolatria, sin hipocrecia delante de Jesús nuestro Senor, 
baftado en sangre por nuestro amor y teniendo por base las Santas y Poderosas y únicas sie
te (7) palabras que Cristo dijo en lo alto de la Cruz por nuestro amor. 

Tambien recordamos las Santas palabras que Cristo pronunci6 cuando estava en 
la tierra en mP.dio de los hombres, donde recomendó a los Apóstolos en la Cena, diciendolos 
asi : "Hijitos, hace mucho tiempo deseo anciosamente comer mi Pascua, antes de subir para 
mi Padre, más antes de todo quiero darles un mandamiento nuevo, que os améis los unos 
a los otros, como Yo os amé" , lavé tu pies, siendo tus maestro, para que deban hacer bien 
a todos, amandoos los unos a los otros"; en ese momento irguindo sus manos Santas y ve
nerables, tom6 el pan, lo bendijo y los dió diciendo: " Tomad y comed, éste pan que es mi 
Cuerpo, que será entregado por vosotros y por todos, para la Salvación dei mundo", de la 
misma manera, tomando el cáliz con vino dijo: " Tomad y bebed de ést e cál iz, que éste es 
mi Sangre, que será derramado por todos para la salvaci6n dei mundo". "Este es el pan vivo 
que desciende dei Cielo, que mi Padre dá pára la salvación dei mundo, hagan ésto en mi me
moria, toda vez que hagais ésto en mil memoria, anunciarás mi muerte hasta la consumación 
de los siglos. Ouien comiere de éste pan y bebiere de éste cál iz, vive en mí y Yo en él ; Yo 
y mi Padre, venimos a él y hacemos morada". 

Tambien 11 (once) dias despúes que Jesús resucit6, EI se present6 a los Apóstolos 
en el Senáculo, sopl6 dobre la frente de elles y :~s dijo: " Recibid mi Espíritu e id por toda 
tierra Y predicad el Evangélio, te daró Poder para adiestrar inmundos, ellos estaran sujeito 
a Uds.; te daré poder para adiestrar serpientes, teniendo fé, si bebieres 6 comieres cosas mor
tíferas, no os hará dano". 

Tamtien muchas veces dijo, así como el Sermón dei Monte, Jesús después de deno
minar Y reunir a los doce (12) Apóstolos, dijoles: " Así como mi Padre me envi6 ai mundo, 
Yo tambien os envi6 para predicar el Evangélio, quien cree, será bautizado y será salvo; más, 
quien no cree, ya está condenado". 

Si Ud. entrando en una casa de família 6 ciudad decid: La paz de Dios está en ésta 
casa; si tuviese un hijo de la paz, muy bien, y no teniendo un hijo de la paz, la paz volverá a 
tí; predicad el Evangélio a toda criatura, diciendo que el reino de Dios está cerca. Teniendo 
fé e imponiendo las manos sobre la cabeza de enfermo, éste será curado; limpiad los lepro· 
sos, de gracias recibistes y de gracias dareis. 

Más si uds. Llegando a una casa de aldea 6 campo ó cuidad, no queriendolos recibir 
a sus p~ertas, diciendo mal de vos, mentirosos, malhechiores; todo por causa de mi nombre, 
pe':S89u1ran a Uds. por todas partes; dad saltos de alegria, tendras galard6n en el cielo; 
sallendo ~ las puertas de tal ciudad, limpoada el polvo de tus pies, contra tal ciudad, porque 
Yo ?S afirmo que el dia dei judicio, será menor rigor para Sodoma y Gomorra lo que para 
tal c1udad que no quiso oir sus palabras que son mias. 

Aqu í está la verdad hermanos, con Dios no se burla y para encerraria repetimoses
tas palabras: 
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Un hermano debe ser casado en Eclaciástico y Civil ; debe poseer en su casa una 
Bíblia Sagrada, marca Nácar Colunga; debe ter)er un litro de Agua Bentita, en nombre dei 
Coraz6n de Jesús, para las horas precisas; debe tambien tener una cruz de 35 centímetros, 
para poner en la cabecera de su cama, como recuerdo de Cristo, que murió en la Cruz por 
nuestro amor, ésto basta para salvar tua alma. Mãs tu no debes tomar aguardiente, no jue
gues plata, no peleas con tu mujer; ten paciencia con tus hijos; no pongas retratos desnudos 
en la pared de tu casa ; no dejas que tu hijas anden solas en las noches oscuras, ni ver films 
6 pel íetJlas inmorales, ni leer libros meios, ni tu hijos deben fumar ni beber licores; no tra
bajes los domingos; no crees en espíritus malos ni tomes parte en sus reuniones; vaya a Misa 
encuanto puedas; confiesate bien sinceramente, por lo menos una vez ai ano en Páscua de 
Resurreici6n. 

Atención Hermanos! lectores y oyentes; por amor de Dios y de tu alma, no hagas 
baile en tu casa, ni dejes que tu família tome parte en fiestas inmorales; procure lo más po
sible para cumplir tu deber como indica la Sagrada Escritura, los Estatutos y los Formula
rias. 

A la Directiva de nuestras Hermandades, rogamos por amor de Dios, no plerdan 
una sola noche deplegaria, mientras tengan tiempo; no niegues un 6bulo a los pobres; re
parte tus alimentos a los pobres hambientos; no seas respondón a tus mayores, tratales 
bien, que es un principio de la felicidad. 

Guarda tu dinero para el d(a de maftana que os dudoso e incierto; predica el Santo 
Evangélio todo los d(as domingos e las 7 de la maftana, cúnque sea con 10 personas; ama a 
todo tus hermanos; cuida tu vida y cambia tu- conducta, si quieres salvar tu alma; cree en 
un solo Dios Viviente en Espíritu, que creó el Cielo, la Tierra y el Mar; cree en Cristo Jes(,s, 
tenga a t:I , como único Salvador; guarda a éste Estatuto bien respetado, no dejes en manos 
incopetentes; propaga en todas las lglesias, en todas las Sectas, en todos los pueblos, la pro
pagaci6n de la Fé, amor y mayor expansión dei Reyno de Dios en la -tierra, porque see la 
mayor difusión de la Palabra de Dios, mayor reynado de Cristo en la Tierra, para que en to
do pueblo, en todo el Universo, en todo coraz6n, Cristo sea más honrado, mas proclamado, 
más querido, más conocido, en to~ rincón y en toda nación. 

Hasta aqu ( quedamos, dejando un recuerdo , como mayor regalo que puede dejar 
en cada pueblo el Misionero dei Corazón de Jesús, Apóstolo de los Últimos Tempos v Servo 
de Cristo, José Fco. da Cruz. 

Cuando Ud. tenga alguna duda para disponer algo ai pueblo, recurra a la Bíblia 
Sagrada, v allí encontrará apoyo; tambien puede recurrir a los Estatutos, que allí encontra
rás apoyo para tu felicidad, es ella la santa inspiración revelada por el Corazón de Jesús, 
manifestada para el servicio de la Misión, para el bien de mis hermanos, como prueba de gra
titud, cuando por aqu í pas6 rumbo a la Colonia Inglesa, ciudad de Royalma; a hora en su 
paradero en la selva dei Estado de Amazonas, rio Iça, (Putumayo), Vila U. P. A., Brasil. 

Os doy mi bendición Pastoral : En nombre dei Padre t , en nombre dei Hijo t , 
v en nombre dei Espíritu Santo t . Amém. 

Aqu í subscribo 
M isionero dei Coraz6n de Jesús 

José Francisco da Cruz 
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