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INTRODUÇÃO
A ETrm-HISTÓBIA E o MÉTODO UTILIZADO

No primeiro capitulo de seu lhTo "Antropologia Estrutural"
(1967) , Lévf..Strauss discute 1argament e as relações entre "História e

Etnologia". Em certa a!tura cita Boas {apud. Lévi-Strauss, 1967 : 19 )
que, jã muito antes, constatou : "Com respeito à história dos povos primitivos, tudo o que os etnólogos elaboram, se reduz a reconstruções e não poderia ser de outra maneira" . De rato, não é fácll
querer reconstruir a história de um grupo primitivo, não letrado.
Steward & Faron, referindo-se especialmente a.os índios sul-americanos das florestas virgens. focaliza esta dificuldade, dizendo :
Thc prchisrory of thc ll'Ul'ical-forut peoplcs can he reconstructro only in lhe
and in:ertain lllRDner . Na tive lege::ids are a.lmost entircly mythological
ín cbaracter. . • The lnd ians hu: l:.ed. o. sense of Insto!)' and too1: no i.atMtst ln ge:nca!ogics. fa·en those socictics whose principal religio'Js activit;· ccntered in a cult of the
dcad wcrc co11ocmco v.~lh ance'1ors 1n n gel!eral serue and nol as idenlifiable Individuais.
lberc is no grou:p v.•hosc oral history exlcndcd back ~re thru:I oi:e hundred yll2..r!.
( 1959 : 287) .

most

i:nfer~tial

A esta constatação um tanto negativa, junta mais adiante,
uma formulação positiva :
Thc cnlture history of lhe lropical-forest pcople can be infe:rred only from lhe
diSUibulion of lingllistic grou.PS and of eulturnl fearurcs . Thc lingwstic evider;cc,
togctb.er with some oml blstacy, pcrmil.s the recollStllWtion of eertain migratioo but
does not noccs!arlly rcveal '" hi:h groups inveoled or EJ>Iead the more importam cultural
fcatum fibid, 19!9 . 288).

Os Kaxúyana ( 1), dos quais trataremos neste trabalho, são
uma tribo karfb da. floresta tropical amazônica do rio Ka.xúru ( 1) ,
afluente do Trombetas, onde encontramos, igualmente, os aspectos
citados por Steward & Faron. Para uma c~mpreensão do passado da
tnõo, a comparação de traços culturais é necessária; pois " .. . para
o etoólogo, os estudos comparados podem suprir, numa certa medl( l ) -

A respeito da trarucrição de termos Ka."!Úyana, ve:r Apé!mllcc IV. Breves notas sôbre denmninaçóes geogr-lficas e étnizas encontram-se ao Api!rufüe llI.
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da, a ausência de documentos escritos" (Lévi-Strauss, 1967 : 31).
Estudos lingfüsticos comparativos, sem dúvida, poderiam ajudar. Mas
há. i.r..dlcios que uma das componentes básicas da tribo, antigamente,
não falava. o karib e sim, uma língua diferente ou, pelo menos, um
dialeto karib mais distanciado, não oompreensivel para os outros.
No estudo dos fenómenos culturais nota-se que, a cultUl'a atual enquadra-se bastante bem no complexo dos tipos culturais das Guianas. Mas, por outro lado, depara-se com uma vasta tradição sôbre
elementos culturais jâ não mais existentes e não mais usados que
indicam um nh•el cultural bem diferente do atual. A tradição tribal, até certo ponto, pretiende explicar tais divergências entre
os niveis de cultura antiga e atual, à .mão de certos "mitosdocumentos", quer dizer, mitos que, para o mdio, possuem valor histórico e documentário. Com est.a atitude, os pajés da tribo, detentores da tradição, colocam o assunto numa base aplicável à etnohlstória.
Lévi-Strauss (se o interpretamos bem) reconhece a :importância da etn0-h1stólia e dá-lhe um papel intermediário entre a história
e a etnologia. Onde a etnolo(lia e a história Já não alcançam mais
o seu objetivo, a etno-história (dadas as circunstàncias) pode suprir
as falhas. O critério aplicado para distinguir história e etnologia
ê, quase sempre, a existência ou ausência de documentação escrita
nas sociedades estudadas (ou a serem estudadas). Entretanto, a
ma.1oria dos grupos comumente chamados primitivos, não de.senvolyeu nenhuma documentação escrita . Surge, portanto, uma certa
limltação nestes estudos. Por con.seguinte, a etnologia viu-se forçada a procurar a elaborar técnicas e métodos próprios, adequados,
para superar as barreiras desta limitação, fazendo isto, em parte,
pela inclusâ(l da tradição oral . Foi êste um dos pontos de partida
para o surgimento da etno-história, a que.l, portanto, não estuda
sómente os povos que possuíam uma escrita, mas especialmente os
grupos primitivos não letrados (cf. Lévi-Strauss, 1967 : ..41) .
O que se destaca nesta contingência, recorrendo.se a uma
documentação à base da memória tribal, é que, est.ruturalistamente
falando, o tema ou o objetivo só pode ser aborda.do e atingido indiretamente por causa d.a consciência imperfeita ou mesmo falta de
con.sc:íência dos informantes. Daí também a "ausência de nomenclatura e padrões, representação imprecisa de tempo, caracteres comuns a vá.rias técnicas, etc." (cf. L . Febvre, apud Lévi-Strauss,
1967.: 40).
.
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De certa maneira, Lévy-Stra.uss incentiva êste tjpo de estudos,
onde o etnólogo e o historiador se completam. Opina ( ibid. : 33) :
Em lodos os =os, o etnóanúo utahelece documeDtos que pO<lem servir ao
historiador. E se já exis:em do-..--umento5, e o e106grafo escolhe integrar sua substância
cm seu cOll:eúlfo, o historiador não deve invejfi-lo .•. pelo privilégio de fazer a h::St6ri;i
de uma sod~dade da qual possue urna experiência vivida?

E m~smo se EI história de um grupo assim estudado não fôr
perfeita, ainda assiro deixamos valer a. paJavra do grande e.>truturalista:
E muita pol!ca his:ória (jã qu: la! é, ir:[elizrnenle, o quinhão do cln61ogo) vale
mais do que nenhuma história. (il:id.: 26)

Os métodos da etno-hinória. embora pouco usados no Brasil,
todavia são bastante conhecidos e reconhecidos para serem discutidos aqui. Visto de se tratar, no presente estudo, de um grupo sem
tradição literária própria, temos que basear-nos em notas dos tempos
recentes, em dados dos cronistas dos tempos da conquista, na trad.i ·
ção tribal, incluindo-se os tais mitos de fundo histórico. Dai a conclusão do presente ensaio de reconstituição etno-histórica se tomar,
em alguns setores, um tanto especulativo. Uma. abordagem desta
natureza pode, especialmente noo pontos que atingem o proto-história dêste povo, ser discutível quanto ao seu grau de validade e, portanto, de antemão estará sujeita à critica que numa tentativa dessas nos parece natural. Finalizamos estas notas introdutórias sôbre
o método aplicado com uma crítica particular do mestre Galvão dizendo que "a reconstituição através do mito e da memória tribal poderá parecer ousada, mas pode abrir C'alllinho" .
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OS KAXúYANA
Como ponto de partida para êste estudo etno-bistõrico podemos tomar ~ constatação dos pajés Kaxúyana, na&os principais
informantes . Perguntados sõbre a origem da sua tribo, resp::mderam clatamente : "Nós somos um povo "misturado" . Alguns (grupos) E:Ubiram o Amazonas e Trombetas; outros baixaram, vindo das
cabeceiras dos rios Cach.o no, Cachorrinho e Trombetas e das altas
f.er.ras de rc.ais além . Encontraram-se aqui no Cachorro. Primeiro brigaram; depois se a jeitaram; e por fim se misturaram . . . " Com
estas palavras definiram, pràticamente. tõda a situação das mesclagens :nterincligenas de seu grupo e o fundo histórico de seu povo .
Segundo os relatos da tradição que explicam e&SE!.s e outras
asserções semelllantes dos pajés, o at ual grupo Kaxúyana descende
de uma mesclagem de dois e;ementos étnicos, imigrados na área do
'Irombete.s/Kaxú.ru. Um dêies ioi const ituído por imigrantes do
oeste que se tornaram os Kaxúya.na em sentido próprio; o outro eram
os Arikyana ou Warikyana, oriundos do leste, das regiões da foz do
Amazonas . Entre a:nbos os grupos h avia diferenças nos vários ni·
veis c:ulturals que, em parte, até boje são perceptiveis. A tradi~ão
náo recorda a autodenominação dos antigos Kaxúyana o·.i só de maneira muito vaga e L"lcerta (2), enquanto a doo Waríkyana é rela tada como sendo Inga.rüne . Mesmo os Pawixi (Pauxis), grupo afim
que f oi habitar nos afluentes do rio Erepecuru, foram indicados como
Ingarüne. O fato de que os Pawixl entraram nas terras do Trorr.betas juntame!lte com os Warlkyana, porém sem se misturarem com
antigos Kaxúyana, mas sendo indicados com o nome tl'ibal de In·
garüne, parece confirmar que a autodenonúnação dos Warfkyana tenha sido Ingarüne.
Diferenças entre êstes dois eleme.."ltos lm]grados no Tro:nbetas; Ke.xúru encontram-se também no campo lingüístico e biológico. Por um lado contam com que o atual dialeto K.axúyana é a
11ngua. dos Waríkyana, enquanto a dos antigos Kaxúyana era uma
( 2) -

Uma só \ 'CZ foi dado como (auto-?) denominação dos antigos
nome Wol:ft.
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KaXÚJi!IU

o

J1ngua 1.d.ialeto ?) diferente, não inteligível para os outros. Outrossim notam-se diferenças fenotipicas . Existem entre os atuais Kaxúyana dois fenótipos étnicos, dos quais um é moreno claro. o outro
porém, esc-..iro. Afirmam que os "brancos", quer dizer os mais claros, mosuam melhor o tipo dos antigos Kaxúyana que possmam uma
tê2 quase branca, cabelos castanhos e levemente ondulados, e:idstência fraca ou mesmo ausência de traços mongolóides. Os Inga.rüne,
ao contrá.rto representam para êles melhor o tipo Wa.rikyana : têz
mais escura, cabelos pretos e lisos, traços mongolóides freqüentementemente acentue.dos, incluindo a enstência do epicanto .
A estas diferenças citadas juntam-se out:as de nível cultural,
ideológ1co e sõcio-cultural que, emi:etanto, não podem ser L~tadas
aqui e que serão abordadas só ocasionalmente, quando necessárias
para a compreensão do total do assunto. O estudo comparativo d9.s
diferenças dêstes níveis e de suas fontes foge um pouco dos limites
do nosso tema. ~te se :restringe a notas etno-histórica.s sõbre a origem, migração e mesc.!.agem dos índios Kaxúyana, com base na tradição tribal, nos mitos de fundo histórico, nos dados dos cronistas
da era da conquista e em de.dos recentes.
A !M:ICRAÇAO DO OE:Sn:

Falando da sua descendê1".cia, os Kaxúyana fazem, freqüentemen te, uma distinção gradativa, referindo-se a seus ancestrais
como aos "antigos" e aos "bem a.Dtigos". Geralmente, os "antigos"
~·ão os antepassados enquanto ocupavam e moravam no atual "habitat'' da tribo; os "bem au~os", ao contrário, moravam quase semp:re em outras paragens e são o grupo antes de imigrar no território,
atua.:mente considerado seu. &ta distinção é frequente. mas nem
sempre aplicada com rigor.
Para o conhecimento da história de um grupo, os relatos sõbre os ''bem antigos" são, natura.lrnente de alta importância. Infe1izmente, estas noticias são quase sempre poucas e l·estritas e, ademais, envoltas numa penumbra quase misteriosa. Dão indicações
veladas, mas não apontam com exatidão os fatos concretos ou outros pontos de reierência e comparação de forma que, sempre fica
certa margem para outra interpretação. Assiro também no caso
dos ancestrais dos Kaxúyana. Donde êles '\ieram ? Os pajés Ka·
xúyana respondem : "A terra dos nossos antigos, mas dos "bem
antigos", ficav-a. 'Já para o poente, onde existem as serras altas;

-
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não as das cabeceiras do Cachorrlnbo e Cachorro, mas aque A terra de "panano" (3)" ficava per-;:o
de uma montanha chamada Piádzmana. No alto dela existia um
buraco grande e fundo, donde saia fumaça e, de vez em qw.ndo, tan:bém fogo e pedras." PUldzmana, portanto, continua na tradição
como um vulcão em atividade, com ocasionaú; erupções e de cuja.
cratera sai fumaça {4) . A explicação que os Kaxúyana deram para
as erupções vulcâni~.s indica conexões mito-xamanimas . Dizem
êles : "Os nossos antigos contaram que dentro da serra morava
um pajê (piádze) muito for't.e. (Daí o nome: Piãdzmana - lugar,
mora.da do pajé). Quar.do :?. serra jogava fogo e pedras, diziam então que "~iádze está mudando de casa". :e1e queimava a casa velha
e jogava tudo :o:e.. E o pessoal ·,riu o fogo d?. casa velha saindo do
buraco em cima da serra . E o ••&roço velho" que êle jogava fora ,
caiu na terra feito pedras .. . "
~a época da nos~a es:adia entre os Kaxúyana percebeu-se no
horizont.e ocidental, durante várias noites seguidas, um c'!.arão côr
de rosa intenso e fora do comum, fenômeno que atribillro.m ao
Piádzmana. Alguns até repetiram a frase dos antigos, já cltada :
"Piádze está mudando de casa'', e outr os comentaram : "txunuri
"ehóto yarfmarko - a serra grande está jogando fogo" . Kesta
ocasião percebemos que conheciam ainda. uma série de outras. fenômenos inclusive a terminologia respective., por exemplo o terremoto. Mui concretamente demonstraram como é, quando "ronó
l.égarko - a terra treme". Outrossim, contaram a.inda que, naqueJas serras dos ancestrais, fazia tanto frio que "a água virava pedra"
( gêlo, geleiras) , mas que havia lugares, de onde sala água. quente da
serra, formando poços (S) e pequenos lagos : fontes térmicas,
portanto.
::€ mister anotar que os Kaxúyana do Trombetas-Cachorro dillcilmente podem ter conhecimentos tã-0 concretos de fenômenos
como são o vulcanismo, fontes térmicas, gêlo (geleiras) e terremo-

las enormes, bem altas.

(~ ) (4) -

(5) -

''panano~.

tenno muito ruado, é a nprcssão Kaxí1ya:ia pa.ra designa os. ae1tepas.sados, a.'leeslrais.
A serra da cabeceira do Kabyáhó (Ig. Damiana) é uma serra alta e "piroca.",
isto é, qu~ sem "1lgetaçâo. Também é clttnuda Pifidzmll!Ul. não tendo, toda·
via. nada a vu com o vulcão de nome idêntico . Provàvclme1m: ês1e nome lhe
foi dado como recordação à terra antila ou por analogia; porque: (dit.em os
índio$) "às vêzes parece sair muita fumaça dela; mas é só a neblina que soi:e
dQ mala ao redor, ao esquentar do d1a ou depois de chuvas" .
Um poço de á8ua qu.ente é meaciomw.o CID outro mito s8bre o rejuvenescimento de animais e geatc.
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tos (6). A estratlgrafia e o ambiente geológico da área trombetana
não é vulcânica., e portanto não é favorãvel a tais fenômenos . Um
conhecimento tão explicito dêstes só pode ter-lhes sobrevindo por
ume tradição de gerações. Outrossim, não existindo tais fenômenos
na bacia da Amazônia Brasileira e visto que os indios sempre indicam a direção oeste-noroeste como rumo da existência das altas ~el'
ra.s e do ponto da emigração dos ancestrais, os indicias da tl-adi<;ão
parecem apontar para regiões andinas (7) .
Por qualquer motivo àesconhecido ou, pelo menos, não mencionado, aquêle grupo humano abandonou as sua.s terras e aldeias .
Teria sido motivado êsse êxodo pela atividade dos vulcões e a insegurança da vida ? A tradição não se estende sõbre êste assunto.
Estabelece, porém, um segundo ponto de referência migratória, já
muito mais perto do atual "habitat" Ka.xúyana, situado nas regiões
das cabeceiras dos rios Cachorrinho, Cachorro e Trombetas. Também sõbre os acontecimentos na época entre a saida. das altas serras
e a chegada na região das cabeceiras do Trombetas e afluentes, nada
se diz a não ser que seguiram sempre "para o nascente" e que encontraram nesta caminhada um rio muito grande (Ri.o Kegro ~
Orinoco ?) .
Neste ponto de parada na área das cabeceiras mencionad:õ.S,
entra um mito sôbre a origem dos primeiros Kaxúyana e sua imigração no baixo rio Ca.chorro, um mito que, segundo interpretação
indigena, ao mesmo tempo é um relato histórico, embora sem datas
fixas. Foi-nos referido várias vêzes. As versões eram essencialmente lguais. A presente é a que primeiro anotamos e que, ao mesmo tempo, é a mais explicita . As pequenas variações que nas outras versões aparecem, são indicadas em noias à. mar gero. O :mito
conta o seguinte :
"Purã e Mu?rá. (8) muitas vêzes fizeram gente, mas em outra
parte do mundo . Estas deram origem às outras tribos que vivem
por ai. Quan do Purá esteve nas cabeceiras do (rio} Kaxúru, êle
fez a nossa. gente.
{ 6J-

(7) ( 8) -

atamos êste último fenômcno cor:i certa =~a. poiR também nas costas do
Brasil e na Amuônia têm-se registndo, Q<;aJionalmcnte, sacudidelas de lcrrcmoto, embora muito leves.
Vér APêmlicc I.
Porá e Mu?rá são os dois bcrois culn:.ra.is dos KaJuÍ)'BDll. Purá é chcl'c,
Mu7rá seu ajudante ou servente . L'ma única vez foram cencion:ülos como
sendo dois irmãos .
O conceito d.c Poli. para a nossa mentalidade ocideotal, ~ mul tivalc:nte;
para o índio; porém, é a expressão da origem do mu.ndo e das coa :i.s em sua
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Panano m01·ava lá para as serr~ ãas cabeceiras do Kaxúru e
Txõrôwábõ (rios Cachorro e Cachorrinho). E lá fabricavam gente
de pau d'arco . Púrá fez ali uma casa bem cercada. Depois foi tirar pau d 'arco daquêle bonito. pintado ( 9), fez os arcos e quando estavam bons, encostou-os num canto da casa para ali virarem gente.
Depo:.s de dois dias (IO) Purá foi ver. Os arcos já. tinham virado
gente. Fe2, então, uma canoa grande (kanawaimó) e mandou os
homens baixar o rio para morar aqui embaixo (11) . Ainda avisou
os homens que tivessem cuidado com Ma.rmaru-lmó, a Cobra Grande que morava na Cachoeira Grande do Txôrôwáhô e que engulia
tudo que por lá a.parecia.. Assim os homens se foram .
Marroaru-imó estava deitado no rio, esticado, dormindo, quando o japu gritou; pois êle tinha um japu que vigiava por file e avisava
quando alguma coisa ia passando pelo rio. O japu morava no alto de
uma sucuubeira (worhu-yáhô ktuhó), na beira do rio. Quando enxergou a canoa grande com os homens, gritou: "mkó mláre, marmaru-imó 1... Lá vêm êles, Marmaru-imó ... " A Cobra Grande,
então, fez um rebujo enorme que era como o de uma cachoeira, abriu
a bõca que e:-a como um porão, alagou a canoa e enguliu os bomens.
"E Purá, o pai dêles, não o sabia .
Passou-se muito tempo e os homens nunca mais mandaram
notícias . Purá disse : "Foi Marmaru-imó que os enguliu. Vou
fazer outros homens." E fez outra. qua.ntidade de gente. Foi procurar pau d'arco, do pintado, mas não .encontrou mais . Já se tinha
acabado com os primeiros que fez. Cortou, então, pau d'arco liso
(do comum) ( 12), e fez dêle arcos bem feitos, encostou-os n~m canto
personificação . Por isso, Purã é o Ser Scpremo (ori.i:cm cósmica, principalmente), 6 heroi cultural (origem das coisas), é pai das homens (origem dos
grupos). cu:. Neste últino sentido, Purá é o cquivdente a w:.r.eçassados ou
1U1ce1trai.s, r.ão só individualmente, como também na sua totalidade; raz.ão porque os Kaxúyana, fal:t.ndo pcrtugu!s, traduz.em "ois Pu.rá" (
os :im:cstrais) .
Trata-se de mnirapinima csp. (Brosimum guianense?)_
f: not:ível qne muitos acontecimentos dos mitos são anotados como realizados
co terceiro dia : " .. . depois de dois dias. . " 't\ão nos é conl!~:ido que o mlmero três tenha c:ltre os índios um significado especial como número usagrado"
ou coisa lCmelhanle. Nun.c a ouvlmm alusão a tal sentido . A razão parece es·
tar simplesmente na expresslo limitada dos numera.is . Hoje os Kaxií}'ana contam até cinco em sua lfngna (usando o portuguê.s para números mais altos).
Antigamente, porém, contavam sàmente até ltês. O que era t>lém de três. era
"muito". TrSi era. portanto, o último número seguro.mente dcle,.miruí'.·cl .
Parece-nos que dai vem a aplicaçác> In•qü.cntc do terceiro dia na contagem do
tempo, expressa, muitas vézes, por sinOoimos como : depois de dois dias . .. etc.
O baixo e médio rio Cacb.orro é a sédc tradicional dos Ka.xú)•ana, onde os restos
desta tribo estavam morando até 1!>68.
pau d'arco "comum" : parece trntar-se de Tccoma bcptaph)lla M'.aTI.

=

(9) "(10) -

( 11) '(12) -

13 -

da casa e quando, depois de dois dias,. voltou, jã tinham vuado gente . Purá, então, mandou-os morar aqui embalxo e tez canoas para
êles . Não mais uma só canoa grande, mas muitas canoas pequenas,
uma para cada um . Pois, disse êle, se Marmaru-imó os quer comer,
ficando êles espalhados, sempre escapam alguns . Mas os homens
baixavam em monte e quando chegaram lá perto, onde a Cob:a Grande morava, o japu gritou : "mkó mjáre, marmaru-im6 I . . . Lá vem
êles, IYia:rmaru-imó ! .. . " De repente, .Marmaru-imó rei rebujo,
abriu a bôca e os homens, descuidados, viram-se no melo de rebujo
de cachoeira, enfiados num porão .. . e acabou-se tudo . Marme.ruimó já os tinha engulldo a todos. E assim também êles se acabaram.
Mas Purá tinha ido atrás dêles para vêr onde io.m morar. E
viu tudo que se passou {l:l). Purâ se aborreceu e disse : ":E:Ies são
fortes e por isso se descuidam . Todavia vou fa2er outros homens" ...
Panano rnltou para casa para fazer outra vez arcos . :Mas não
encontrou mais pau d'a.rco, que já tinha acabado com a segund.2 leva
de gente que tez. ~le, então, escolheu outra. madeira boa, fez arcos
e enco.;;tou-os num canto da casa para ali virarem gente . Depois de
dois dias voltou. Mas, os arcos não tinham virado gente; tinham
permanecido arcos. Purá. disse : '':tl!.ste pau não presta ! . .. " E
foi tirar outro . Quando, mais tarde, foi olhar, também êste não tinha virado gente. Experimentou mais outras qualidades de madeira, mas nenhuma deu certo. Purá já estava. cansado de tanto
fazer arcos e se aborreceu .
Purá tinha um companheiro, Mu?rá, que em tudo lhe ajudava. Começaram a preparar caroço do mato, caroço de miriti, patauá, babassu e outros. Mas não saiu mais gente; virava era bicho .
Caroço de miriti (kuá-ihé.re~) virou porco queixada; piará ( caranaí)
virou caetetu; tinató (um cipó) virou cobra, okói. E assim por

diante.
Quando Purá se aborreceu de fazer tant-0 bicho, êle disse :
"Hoje vou tentar mais uma vez fazer gente. Se não der certo, não
faço mais gente".
Purá. foi tirar madeira do taxizeiro, mas daquêle grande da.
mata (waraharí; waraha-yáhô) que é um pau fraco e mole e apodrece fàcílmente (14) . Purâ fez os arcos, encostou-os no canto da.
( 13} -

(1 4) -

Em outra \'crsão se diz. que esatpou &àmente um rnenino que voltou e çontou
tudo a Purá. E. em ourr1 ainda, &te menino ~ identifü:ado i:om Mu?rá .
Tui da. mata :. árvore alta das matas d11 terra firme; Sclerolobium Panfou-

la1um Vol:.?
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casa e quando, depois de dois Cias, foi ver, já de longe viu movimento no terreiro, a zoada alegre do pessoal e a casa cheia de gente.
Purá olhou para êles e disse.: "t gente boa, mas fraca, essa de
pau mole.! ... n
Depois Purá disse : "Vou colocM e~a gente lá em baixo .
Mas primeiro vou matar Marmuru-imó. Pois, se aquêles fortes de
pau d'a.rco se acabaram tão ligeiro, quanto mais êstes fracos e moles
de ta.xi'' . Purá chamou Mu?rá e disse: "Agora vamos matar o bichão para mandar depois a tropa" . E fizeram seus planos.
Os dois embarcarac numa canoa e levaram um jamaruzinho
(korohí) e suas "navalhas" (yaró) (15). Quando chegaram perto
do luga.r de MP.rmaru-imó, o japu gritou da sucuubeira: "mk.ó
miá.re, marmaru-imó 1. . . Lá vem êles, Marmaru-i.mó ! ... " Purá
disse: "Já estamos perto . O japu já gritou. Vamos preparar-nos I".
Eles amarraram a canoa na beira e foram primeiro experimentar as "navalhas" numa grossa sumaumeira, que partiram com um
só golpe . Disseram : "F.stã. bem, ve.mos embora I" Entraram com
as navalhas no jamaruzinho e cairam n'água. O baldinho ia. de
bubula. Marmaru-imó os esperava., fez rebujo, abriu a bôca e os
enguliu com todo o jamaru . Uma vez dentro da Cobra Grande, êles
salram do korohí. A barriga de Marmaru-imó era alta e compri~
como uma grande casa. "Vamos partir o bicho!", disse Purá. E
começaram a trabalhar. ~le cortou pela esquerda~ Mu'lrá pela
direita e assirr::. partiram a cobra da cabeça ao rabo . Quando se encontraram no ânus, entr-...ram novamente no jamaruzinho, boiaram
à flôr d'água e ganharam a terra. firme (16).
( l.S) -

(16} -

Korohi e ynró O Jamaru (cucurbita csp .), geralmeme é usado entre os índios como bal·
de d'ãgua. Uma espécie pequena, da mata, challlll·~ korohí. ~ d~a que
aqui se faz menção. Em onera versão, o iorohl é si..bstituido por i:.ma pc·
qucna bola de borracha.
O )ar6 foi traduzido com o târmo português de unavalha". Estranhando
um tanto a expxessão, pedimos, mais tarde, esclarecimento;, das q~s rcsul!Cu
que o yar6 era uma esp1foie de e:;pada de dois gumes, de perto de 1 m de comprimento e feito de metal. DoDde lhes vem o conhecimento de espadas do
metal ? "E dos antigos'', disseram. De fato, oão usam mai5 êst.e tipo de
espadas, nem imitações de madeira . Talv~ um elemento c:ullo:ral do> antigos
que apoc1a pn.ra. uma procedêccia de mais nlém dai bacia do Trombetas. Em
outrn v~ão, o yaró é s;ibstitwdo por "faca e facão" e "faca e terçado" .
Em outra \'etSi:o se diz que os dois eotri:cram no ventre de Marmaru-imõ ~c:os
la c.om co3ta" paro assim se defcndcrem melhor contra oomis cobriohas que
~xirJam no interior de Ma:-man1·imõ.
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Na saída encontraram ainda muitas cobrinhas que eram os
filhos e a gente de Mannaru-imó (marmaru-imó fmrere) . Purá matou um bocado dêles com o yaró, como também a mulher de Marmaru-imó de nome KOl'óhüdze . Afinal, quando já eram poucos~
Psôu e Ai·ahuá que também eram filhos de Marmaru-unó, pediram
que lhes poupassem a vida. Prometeram n1lllca incomodar a gente dêle (de Purá.) e de não fazer mal aos homens . Purá não acreditou. Desconfiou de Psôu e Arabuã, mas deixou-os vivos.
Dois dias depois, Purá foi ver Marmaru-imó . Lá estava a Cobra Grande esticada, morta . Quando Marmaru-imó boiou morto,
Purá disse a Mu?rã. : ''Vamos tirar o couro de Marmaru-imó; vamos ver para que presta !" :E:les tiraram o couro. Purá o abriu,
colocou-o nas costas, entrou bem nêle e começou a dançar e cantar:
... . ..• • (17). Depois despiu a pele e êles começaram a olha!".
O couro de Marmaru-imó estavP. todo pimado com desenhos: mamdjari wakúru, rêtxko ihútpo, káimare hóta e todos os o<!tros (siste·
mas de pintura) (18). Dali aprenderam todos os deeenhos . PUrá
tirou as pintas do couro e enfeitou com elas tudo quanto a gente
tem, empregando-as em peneiras, tipitis, balaios e cestfuhas . Assim
fizeram peneira pintada, tipiti pintado e tudo . Ptúmba.nê (o desenho especifico do tipiti) era a pinta da costela de Marmaru-imó.
Depois só restava ainda um perigo para. a gente dos Purá,
um inimigo muit o forte : . Yuhuru-manáo, pois Marmaru-imó tlnhn.
casa grande com muita gente (prê?nó) (19) . Morto liarmaru-imó,
Purâ e Mu?rá foram à casa de Yuhuru-rnenáo para avisá-lo de
que tinham morto seu tio (sôgro) (20). Yuhuru-maná.o era sobrinho (genro) de Marmaru-imó e era muito vá.lente. Morava logo
acima do Varadouro Grande do rio Cachorro (na Cachoeira de São
Pedro). Purá lhe disse para não fazer mal à gente dfile (de Purá)
e ameaçou-o que, se êle não atendesse, vinha matá-lo também.
(17) -

(18) -

(19) -

(20) -

Ainda cantam esta cantiga de Purã qunndo êsre vestir. o couro de Marmarn-inó .
Na ocasião, o infomiante não quis repeti-la. para anota.ç!o .
São oomes de âlgDDS desenhos que os Ka:1rúyaoa. aplicam cm sistemas de trançados de tala, cm pcoeiras, eu:. : mamdjari wakúru-bocho de jw::amim. rê!Xko
ihútpo-<:abeça de pirafba.. káimaca hóta-bôca, beiço de curimnt:í, etc.
Oua e gente (l.'Wáma e prê?nó) : Dqieadendo do conte.""<to, "c.s.sa" pode
uunbém s:isnificru- linhagem, sipe, famfüa Q.tensa, coquao10 "gente" é a paren·
tela, (ilhos, irmãos, primos, etc. No tell:IO foram mericior.a.do> a mulher, alsuns
fi lhos e mais oorra. ~gente•· de Marimaru-im6 que são, justamente, sua. "casa"
(sipe) e '"parentela" (kwáma e prê,nó) .
As indicações a respeito do grau de parentesco existente en:re Ma.rma.ru-imó e
Yubur1.1-ma.não divergem um pouco . Segundo algUmas era o de tio e sobrinho.
segundo outras o de sôgro e genro.
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Yuhuru-manáo prometeu tudo, cUsse que não ia se incomodar com
os outros e que êles podiam baixar.
Purá disse : "Agora vamos voltar para mandar a tropa".
Chegando em ca.sa, fizeram canoas, uma para cada um dêles e .mandaram os filhos morar cá embruxo, onde ainda estamos morando.
Mas Yuhuru-manáo era traiçoeiro. Quando Purã tinha ido
embora, para mandar a gente dêle, Yuhuru-manáo ioi esperar na
boca do Cachorrinho para mata: o pessoal de Purá. Mas Purá desconfiou déle e viu tudo . Pulou., foi por cima e esc.-apon ( 2 1) . E o
pesmal baixou sempre para o Kaxúru e Kahú (os rios Cachorro e
Trombetas) .

Mas é por causa do taxi, que é pau mole, não aguenta nada
e logo apodrece e do qual foram feitos os nossos a\,ÓS, que somos fra-

r

cos, não aguentamos. mais nada e morremos logo" .
Quem lê êste texto despreocupadamente nota que, ao lado de
querer explicar a origem dos Kaxúyana, o mito quer também mdicar fatos a respeito da ocupação do baixo Ka.xúr.i pelos ancestrais,
a qual não se deu sem lutas. Também as referências em relação a
Marmaru-ímó (que tinha casa grande, mulher, filhos e muita gente.parentela) deixa surgir a jdéia de se tratar, no fundo, de um relato
histórico. Embora tais fatores possam ser percebidos por entre as
palavras dos informantes. poder-se-ia dizer ainda que se trata de
uma tran.s:erêncía de 1déias nossas, sem corresponderem às do indígena. Mas não é assim; pois o sentido hiE.tfuico do mito foi-nos
explicado expres.samente. Por um mero acaso, por uma observação
de nossa parte, surgiu a interpretação histórica do mito pelo índio.
Num comentário a seguir (que sempre costumamos fazer para obter
pormenores e explicações complementares) ~semos ao nosso informante que êstes primeiros homens, embora fOrtes, pareciam ter
tido pouca inteligência; pois era fácil rodear, por terra, o lugar da
cobra e embarcar mais embaixo, para continuar viagem. O pajé
informante nos olhou por uns instantes como que "abismado" de
tanta "sabedoria" e percebendo a nossa incompreensão, desabafou :
"Mas você não entende que Marma.ru-imó não era uma simples cobra, mas e.ra gente ? 1 Era um povo grande e forte . Marme.ru-imó
era pai e chefe déles. E file tinha muito pessoal.:. filhos, irmã.os,
genros, cunhados que todos, com a gente dêles, moravam lá perto.
(21) -

S:m dú\idai o grupo evitou o c.ontato com o advcrs'ário; desviou· s~. tomando
outro c;amiDho ("pulou, por ~ma") . Ainda voltan:mõ5 a falar sôbrc Es1e
porménor.
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U:n pouco mais rio acima existia outro povo, amigo da gente de
c.1arma.ru-imó . Era o "japu-gente" que sempre avisava quando tinha alguma novidade ou quando alguém baixava o rio de forma
que, Marmaru-imó podia prepara!"-se para atacar e matar. Assim
aconteceu com as duas levas dos primeiros homens, que ali se perderam . Não tiveram cuidado . "Os japu" trairam os homens e
::vrarmaru-imó os matou . Depois, Purá e Mu?rá baixaram e mataTam Marmaru-imó e quase todo o povo dêle, os filhos, genros. . . a
todos. Só poucos escaparam. Mas mesmo assim, o.s "homens de
taxi'' preferiram "pular por cima" para, mais tarde, morar no baixo
rio . . . " Assim a explicação do pajé informante. Cremos que a interpretação histórica do mito pelo índio tornou-se bastante patente.
A expressão : "Pulou, foi por cima e escapou .. . ", sôa um
pouco estranha, mas é significativa. Evidentemente quer indicar
que êste último grupo evitou os contatos com os remanescentes do
povo de .Marmaru-imó. Sabendo-os de emboscada na foz do rio Cachorrinho com Yuhúru-manâo na frente, os :imigrantes desviaram-se,
de qualquer maneira, da sua. rota natural que era o curso do rio em
que baixaram, para alcançar mais tarde, a foz e o baixo rio Kaxúra.
Como relat a o mito, êste desvio foi feito ''pulando" ou seja desviandoF.c "por cima" . O inãio Kaxúyana, em seus conceitos geográficos,
deixa.-se guiar pela idéia do rumo do rio em que mora ou do sistema
fluvial a que seu rio pertence. No caso, tanto o alto rio Cachorro como t ambém os afluentes mais setentrionais do Trombetas
(rios Yaskuri, Kuhá) ficam "acima." do seu .. habitat", enquanto o
Toronori, a fóz do lviapuera, a Porteira, etc . , ficam "abaixo" dêle .
Abandonando o tio Cachorrinho, o rumo do desvio deve ter sido pelo
curso superior do rio Kaxúru, e Pokurkúru, o alto Yaskuri e o rio
Kuhá, de onde, aos poucos, desceram para ocupar o baixo e médio
Tio KEU.'ÚIU. Esta suposição sôbre a rota do desvio combina com
outra informação a saber que até os tempos atuais existia uma estrada de ligação pelos centros, entre o Kaxúru e o Turúnu e que os
rios Yaskuri e Kuhá foram habitados por muito tempo peJos antigos
Kaxúyana, especialmente pelos grupos que mais tarde foram denominados Káhyana. Estes, por sua. -vez. indicaram conta.tos e mescla.gens com os seus vizinhos no rio Turúnu, os índios Tunayána/ Xarúma e outros, indicio.s que se enquadram perfeitamente, pois, segundo informação indigena, o lago grande, do qual se origina o rio
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Kuhá., fica separado do Turúnu sàmente por urna serra divisória ( 22 ) .
Aplicando ao mito, acima relatado, uma. explicação como a que deram os próprios Kaxúyana, de fato, êste torna-se um documento histórico de valor, embora sem datações e à simples base da memória
tribal.
A historicidade dos fatos é assunto que o índio gosta também de comproyar de maneira mais concreta. Viajando, certa vez.
pelo rio Cachorro e passando pela Cachoeira do Varadouro Grande,
que é uma elevada e larga queda d'água e onde, segundo a tradição,
Yuhuru-manâo tlnha morado, os KaxúyE.Ila nos mostraram o lugar
da aldeia e da roça dêle . E:-a uma enorme e alta capoeira, de ár·
veres já muito grossas, iguais às da mata virgem ao redor . Não
conseguimos distinguir a capoeira da floresta natural; mas o olhar
perspicaz do !ndio reconhece imediatamente a mata que jâ foi roça,
mesmo há várias gere.ções atrás . A mesma co~a se áeu t.ambém
mais rio abaixo. num segundo lugar que, conforme a mesma tradição
indigena, era outra aldeia da gente de Marmaru-imó.
Como complemento do mito aôbre os primeiros Kaxúyane. foinos indicado ainda a origem de l\lfarma.ru-imó. Deixando-se valer,
dentro de certa limitação, o critério indígena do mito como documento histórico, a.o nosso vêr, ê:ste pode ser aplicado também às referências sôbre a origem de Mannaru-lmó. Os pajés Kaxúyana contaram
o seguinte:
"Marmaru-im.6 morava no Cachorro e Cachorrinho já muito
antes fie "panano" chegar ali. Existia, antigamente, um grande
chefe e paj é, de nome Peuwariknomána.. ~te, trouxe íilho de cobra
grande de lá de baixo, do rio Arikuru (rio Amazonas) que era Ma::-maru-il;nó. Peuwariknomána (23) pr't!parou um lugar para Marmaru-imó e cavou um poço, para ali morar e crescer. Mais tarde.
para a cobra poder andar e subir, cavou um canal comp:ido que é
o rio Txôrôwá.bô (Cachoninho) .. . "
Dando a êste relato um sentido histórico à maneira da explicação dos pajés Kaxúyana, poder-se-ia dizer o seguinte : L"°m personagem de nome Peuwariknomána, aqui designado como gra.nd<>
che!e e pajé, trouxe um grupo ou subgrupo de outra tribo maior
{talvez fracionada por cisões?) das paragens amazónicas (= "trou(22) (23) -

Alada ai.é 1948, os Kâll}'&aa do Kaxpalcúru mantivcaun relaçêC$ amistcsas
oam os I'llnay âna e na ma cultura material not.araro-m também influencin
dos Tonayána . Cfr Frikel, 1966: l4. 15 .
O próprio nome de Pc:uwarilmomána parece a~on::ar ligação com o Amaz.ono, ,
pois contém a dCDominaçiio d~o.es: ariku (ru }, wariku lru) = Atnllzo:ui~.
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xe filho de cobra grande . .. do Aríkuru"), colocando-o na região dos

nos Cachorro/ Cachorrinho, onde lhe preparou um lugar para ali
viver. O grupo cresceu e, tornando-se uma tribo bastante grande,
espalhou-se entre as duas cachoeiras principais dos rios Cachorro e
Cae-'1orrinho. Relacionando êste trecho complementar sôbre Marmaru-imó, com o mito sôbre a imigração dos antigos Kaxúyana, torna-se patente que houve uma imigração de grupos. amazônicos nas
terras do rio Kaxú.ru, já antes da baixada dos "homens feitos de arcos" . Seria esta a primeira invasão de tribos vindo do Amazonas
Esta constatação é importante e pode ser esclarecedora para uma
futura coordenação histórica.
Outrossim, deve-se reconhecer que, Marmaru-imó e seu povo
se sentiam em seu direito em querer rechassar os invasores vindos
do alt.o rio . Peuwarilmomána tinha-lhes dado êste rio e as terras
que, portanto, consideravam propriedade sua, território, onde viviam, pescavam, caçavam e ooleta••am . Não se menciona, todavia,
se o povo de .Marmaru-imó na sua imigração já encontrou uma. população autoctone no Xa.xúru. Mas isto não interessa. muito ao
indígena, pois o mito que éle conta quer relatar a história da sua
tribo, os Kaxúyana, mencionanão a origem de Marmaru-imó sómente à margem.
A IMIGRAÇÃO DO LESTE

O segundo componente étnico dos atuais Kaxúyana é constituído por um grupo que veio do Ama.zonas. Sua imigração na reg1ão do Trombetas deve se ter dado no tempo da conquista, como
se pode verificar pelo próprio relato da tradição a seguir e como,
em alguns pontos, a história do Baixo-Amazonas o confirma , Citaremos aqui o texto português como fo1 anotado na ocasião, em 1945.
De várias alusões feitas concluímos que, os Ka.xúyana-Inge,rüne tinham vindo do alto Trombetas e imigrado na região dos rios
Cachorro-Cachorrinho, somente há uma ou duas gerações atrás.
Isto estava certo apenas em parte. O pajé informam.e a uma pergunta respectiva, declarou : "Os nossos pais vieram de? lá, do alto
Kahú (Trombetas), das cabeceiras. Os "bem antigos", porém, não
ir.oravam ali. "Panano" velo de lá, de baixo, e subiu para cá". E
continuou;
"Antes que "branco" veio descobrir a terra, "panano", raas
os "bem antigos" moravam no Arikuru que é o "Armand.zona" (Amazonas) , lá emba.ixo. Foi Purá quem deu o nome assim : Ariku:ru .

-
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:Panano tinha muitas casas ali, gente e maloca grande. Morava na
bôca de um grande rio que vem do outro la.do, do Arlh."Unl. O lugar chamava-se Txuruta-búmu, ou também Irikamána/ Aríkamãna:
e o lugar, onde depois português fez "Santarêne" (Santarém) . Ali
morava também o grande chefe que mandava em t odos .
Quando português descobriu a terra, "prê?nó" (o grupo J fugiu. Português vinha de Kámpixi. Fica no nascente, onde depois
fizeram "Bere" (Belém) . Perto de Kámpixi morava outro povo, os
Mérêwá ou Marawá que nós também chamamos. Maráwana. Outros os cbamam Mêrêyó ou Marayó. ~Ies eram do mesmo sangue
de pa.nano. Português pers,eguiu nossa gente que fugiu . Depois
::Mêrêwá fugiu ta.mbém. Vinham subindo o Arikuru e ficavam mo·
rando em Txuruta-hú.mu.
Mais para cima (no Amazonas) morava outro prê?nó: os
Pawíxi, Pawitxi . '.estes também tinham um ••ptaitóno", um chefe. Mas em Txuruta-húmu morava. o grande c:hefe que mandava
em todos, também nos Pawixi.. O último grande chefe chamava-se
Tawirikemâ. ll:le mandava também nos Pawíxi que moravam na
bõca do Kahú (Trombetas), lá onde português, mais tarde, fez
"ôbidu" e "Oridji-mána" (Óbidos e Oriximiná) _
"Quando Marawaná chegou, ficou primeiro com panano em
Txurutã-búmu . Mas depois português veio também perseguir
prê?nó ali e matou muita gente. Tawirikemá resolveu ir embora e
partíu com tôda. a gente dêie . Mudou-se para a terra dos Pawixi
e .ficou morando na região da. bôca do Trombetas. Primeiro, todos
ficaram junto . Depois, Pawixi fol embora. SUbiu o Parlkuru
(Cuminá) e fê.z maloca gro.nde no Ponékuru (Penecura) . Panano
também foi embora, com oo outros. Subiu o Rio Grande, o Kahú .
.Ali, prê?nó se espalhou . Alguns ficaram no rio morto (24) . Outros
entraram no rio Kaxúru e Txôrôwãhõ e ai viraram Kaxúyana. Outros ainda ficaram no Yaskurí : são os Waríkyana . Panano subiu
mais ainda e foi morar nas cabeceiras dos braços (=afluentes) do
Ka.hú; tornaram-se Káhyana. '.:1.1'.êrl!wá foi também, mas entrou
muito mais para. dentro, para o centro . E Já ainda está. .As~.im
ficou por muit:.o tempo. A:!nda tem Inga.rüne nas cabeceiras do
Trombetas. São amigos dos Mêrêwá, se visitam mutuamente e vão
ver as aldeias dêles . Todos êles são do mesmo sangue e falam a
mesma língua.
(2.!) -

~Rio mon.o•· ou "rio mansou é ccsii:nação rara o rio ou grn:id=s
rio abaixo das cachoeiras .

-21-

t~cchos

do

"Mais tarde, no tempo quando meu pai era nôvo ainda, os
Ingarüne se separara:n (cisão ?) e parte dêles baixou. Fícaram com
os Warlkyana que já eram poucos. Casaram e ficaram ali. Se
misturaram c:om os Warfkyana, porque eram do mesmo sangue
Moravam no Yaskurí. Depois veio muita doença, febre e sarampo
que os moc.ambei.ros do Trombetas trouxeram das suas viagens à
zona civilizada. :!!:stes moravam, naquêle tempo, no mocambo chamado Campíchi ( 25) . . Morreu muita gente e os Warikyana desgosta::-am-se do lugar . Não queriam mais ficar e baixa:·am para o
jgarapé Ambrósio. Encontraram os Kaxúyana que também já eram
poucos e se misturaram com êíes. casando, porque eram do mesmo
sangue. Depois, uma. turma se separou e voltou para o Kahú : são
os Kahúyana . Mas o nosso nome mesmo é Ingarüne. Os do
Itxitxwáhó também são Kaxüyana, mas são Warikyana. São os nossos parentes. Mas os Kaxúyana, files mesmoo (quer dizer : os legítimos, puros) não existem mais. Morreram todos . Hoje somos
Kaxúyana, porque moramos no rio Kaxúru ... "
A narração apresentada dá como início da migração Kámphd,
situa.do na região da foz do Amazonas. 1vl.as ainda existe outra re-ferência, mais distante em seus primórdios, fornecida pelo mesrr.o
infor mante. Diz êle : "Ninguém sabe a razão, porque os antigos,
de repente, abandonaram os seus lugares" . Como loca.l de mais remota origem menciona ptá~humu ou Patá-humu que ficava "longe,
muito longe, fora da bôca do Arikuru, mas muito para cima'', isto é,
ao no..'"te do Amazonas . Indica-se, portanto, uma imigração no Amazonas de áreas não diretamente ligadas a êle. Nessa migração, fora
do Amazonas, saindo de Pat.á-humu, os grupos estaclonaram primeiro numa região chamada Kámpixl . De lã baixaram sempre mais.
O informante mencionou ainda dois nomes de paradas maiores e, finalmente, um estacionamento nas terras de Parikuru, "acima" da
en:bocadura do Aríkuru, pare depois chegar à foz do Ama.zona.s prôpria.n:ente dita. Ficaram morando em Yawákiri, também denominado Kâ.mpixi.
Se esta tradição, em suas linhas gerais, fôr mais ou menos
correta, temos que procurar a origem dêstes grupos a.lém da Amazõnia, acima de Paríkuru que é provàvelmente, a costa atlântica do
(25) -

:2ste Campícbi (Kampixi) , mocambo dos oegr-os ao alto Trombetas não deve
ser confuruiido com os otJlras Kámpixi na foz do Amazonas e mais além, da
tradição ÍD<!ÍECna.
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atual Território do Amapá ( 26) . Talvez deve-se procurar a terra de
origem àêstes inãios aas prox:imjdades das áreas circunkarib (27).
Outrossim, nota-se que êstes índios repetiam com frequência
a nomenclatura dos lugares de suas antigas moradias, talvez como
Iecorda.ção da sua. pátria. Encontramos, p . ex., citação de dois
K.ãmpixi : um, fora do An:aoonas, outro na f<>"Z do mesmo; e mais
ta.rde aparece ainda um terceiro no alto Trombetas ,local que os negros fugitivos aproveitaram para fazer ali seu mocambo. Idem, dois
Parfkuru : um, fora do Amazonas, outro que é o atual rio CUminá,
afluente do Trombetas . Existe uma serra Piádzmana. que é um
vulcão nas "altas serras" e outras nas cabeceiras do Kahyáhô, etc.
Trata-se, pois, da transrerêncla de um antigo ambiente a um mais
recente ou, quiçá, no fundo, da tentativa de transferência do próprio
ambiente anterior a um nôvo ou atual, de forma que o "ambientefundo" sempre fica o mesmo, embora. as circunstâncias externas ou
acidenta.is mudem.
Uma versão Ka.xúyana diz que, depois de :::.1.a.rmaru-imó ter
engulido as plimeiras turmas de homens feitos de arcos, Purá (isto
é, um dos grupos ancestrais) foi ao nascente, até a bôca do Aríkuru,
morando ali por muito tempo (28). Dali, panano subiu e se misturou com êstes que desceram o r io Knxúru, os "homens de taxi".
Esta versão, provâvelmente, qu.e r ressaltar que os imigrantes do Amazonas (Warfkyana) também eram "panano", ou seja gente "domesmo sangue e da mesma Ungua". A frase é uma a.firmação constante dos pajés Kaxúyana para provar que não se misturaram com elementos de grupos alheios que não eram do mesmo sangue ou da mesma lillocrua dêles (Indicias de acentuada endogamia. grupal ?) . Desconhecemos., todavia, o motivo real para esta insistência.
O pa.jé Enti, em certa ocasião, deu-nos uma lista de mais de
380 nomes de espíritos (worókiema) e lugares de suas mora.dias em
sequência geográfica, começando na foz do Amazonas até a região
do alto Trombetas. :est.es lugares são, ao mesmo tempo, os lugaies
onde os Warikyana em soa migração fizeram paradas, acampamentos ou aldeias . A maior parte dêstes nomes, hoje não é mais deter(26) (27) (28) -

Sôbre Paricura, etc. , vér Arnaud, 1968 : 1; Nimuendaju, 1926 : 7 seg. 17 .
Ver u.mbém, oes-.e trabalho, as notilll s6bre Paríkuru. (.pág. 26-9) .
Vêr . Apêndice I
A arqueo:ogia provou que ll maior p.rte das ::tJt11ras ceramisl.as ur.azlinicas
imigrou de ãrca.s pré-andinas. d=ndo pelos caminhos natutais q11e eram, e5·
pedalmente, os rios Napo-Amazooas Seria a presente obscrvaçJ.o do informante Ul!lll reccrclllção desta miwação do ocid~ote até a foz. do gnnde rio 'l .
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minável a não ser a bôca de um rio "Yarí" que bem poderia ser o
atual Jari. As duas paradas maiores, antes dêles se embrenharem ne.s matas do Trombetas, segundo a sua própria identiticação,
eram perto da fóz do Tapajós, em Txuruta-hú.mu ou Arikamána e na
região da fóz do Trombetas, entre os atuais óbidos e Oriximir:á,
(nas imediações do lago e da serra Curumu ?) .
A tradiçã.o acima mencionada diz que, inicialmente, no rio
.Trombetas, os grupos ficaram mais ou menos unidos, e se espalharam sõmente mais tarde. Então "panano subiu o Rio Grande, o
Ka.hú", etc. Pode ser incluída, aqui, uma informação complementar sobre as paradas principais ao longo do curso do Trombetas.
Citam os Kaxúyana como lugares de antigas aldeias suas : ó bidos (o
antigo Pauxis), por êles denominado Pawidzetpó ou stja "Pawidze
(Pauxis) velho" em oposição ao Pawídze, Pawixi, também denominado Oridji-mána e que é a atual Oriximiná. Seguem-se sltios
como a Bôca do Pa.rikuru, provàvelmente nas "terras pretas" da
"Serrinha", ao lado direit-0 da t oz do Cumíná; o igarapé ao lago do
Jaman; Kurétó, o atual Jacaré, na ponta da entrada do lago do
mesmo nome (sendo "Jacaré" sómente tradução do Kaxúyana Kurêtó = Jacaré-açu) e Colônla, lugar abaixo da cachoeira do. Porteira.,
onde se acham os restos de uma capela, nã-0 se sabe de que época .
Interessante é que em todos êstes 1ugares mencionados, hâ sitio& ar queológicos com terras pretas e cerâmicas, quase sempre fragmentadas. Alguns grupos menores ficaram nestas imediações, mesclando-se, aos poucos, com os vizinhos Abui (Wabui ou Babuf). Os outros subiram mais, passando as cachoeiras do Trombetas e, segundo
a tradição, ocuparam o Kaxúru e Txôrôwâhó, tornando-se Kaxúyana. Outros ficaram no Yaskuri: são os Waríkyana . Outros ainda ocuparam o Trombetas e seus afluentes, ficando conhecidos como
Káhyana. Os Mêréwá, :finalmente, colocaram-se mais para o centro das matas . Mais tarde, também êles se misturaram ali. Foi
a época da penetração do Trombetas por éstes índios e da grande
mesclagem entre Wa.rl.kyan.a. e Ka.xúya.na, como também da constituição de grupos lndependentes, autônomos, globalmente conhecidos.
por Kaxúya.na .

TENDSNCIAS DE MITOLOGUIZAÇÃO DA HJ5TóRIA
O relato sõbre a imigração de leste ou. seja., dos grupos que
vieram sub1ndo os rios Amazonas e Trombetas, indica datar de épocas relativamente recentes, no tempo da expansão da colonização
portuguêsa no Amazonas, e aponta ainda personagens e nomes de
lugares bem conhecidos (Santarém, Óbidos, etc.) . O rela.to da imigração do oeste, ao contrãrio, apresenta os fatos em forma de um
mito, escondendo os dados históricos sob o véu misterioso ou m!.sti!icante de figuras, as mafs das vêzes zoomórfas, tratando-se de grupos
alheios; ou. antropomorfa.s, quando se trata do grupo lJTÓprio . No
conjunto, constatam-se, portanto, duas maneiras de apresentação
histórica. que poderíamos denominar, uma, de mitica, outra de realista. Ent.r etanto, ao que parece. existia ainda entre os pajés Kaxúyana uma corrent.e "mitologuizante'' que pretendia ligar, fazer depender ou até substituir fatos históricos por t raços mitológicos. Isto
especialmente, quanto à ir.ativação de acontecimentos reais . Trata-se, pois, de um tipo de relato em transição do histórico para o
m.itico.
Um pajé com tais tendências e:ra. Amékpuru. ~e narrou
também o mito da criação dos Ka.wyana pelo herói cultt.U"al e pai
do grupo, Purá, da manelra j ã anteriormente referida, embora com
ligeiras variações. Mas para êle, esta história de Purá. fazer gente
de arcos, é. sómente o último ato de um conjunto de outros acontecimentos mais importantes; pois tenta ligar os fatos histórie-0s relativamente recentes, aos fenõmenos catastróficos ou cataclismáttcos que, no passado, assolaram o mundo e a hu.ma.nidade.
Um dia, falando com êle sobre a tradição tribal e menc'ionando que os ancestrais se tinham. refugiado nestas matas, perseguido
e com mêdo dos portuguêses, êle exclamou : "Sim, saíram do Arik.Uru, mas não por causa do português. Português se mata e aca·
bou. Foi por causa do grande :fogo que veio e comeu tudo . .. " E
depois fez a ligação entre os mitos tradicionais e a história, dizendo :
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"Quando Tuná-imó ("dilúvio") acabou ( 29), o resto dos homens desceu do Toronori (30) e se espalhou. Mais tarde, Purá fo!
para o nascente, onde fez outra gente que também era panano.
Eram Ingarüne e mora·vam no Arikuru (Amazonas) . Mas éles se
acabara.n:. por causa do Wehóto-imó, o Grande Fogo (o "Incêndio
Mundial") que veio. Ninguém sabe como foi. Illes moravam em
Kámpitxi. Veio o fogo e comeu todo : os homens, os bichos, a
mata. . . Fugiram para rio acima, para Txuruta-búmu. Mas o
fogo veio também. Fugiram para a bõca do Kabú e o fogo vinha
atrás. Fugiram para cá, para o rio Kaxúru . Mas o fogo também
veio até cá e queimou tudo (1: } . Os qt:.e escaparam, fugiram para
cima da serra grande, o Toronorí . O fogo chegou até ~ perto deles. Ainda se vê a marca até onde o fogo chegou. Está tudo queimado lá no paredão do Toronorl (32) .
Purá viu que os homens se tinham acaba.do outra \rez e que
tudo estava destruído. Purá fez tudo de nõvo. A mat.a de agora
Amêk:purn pressupõe aqui o ;:onhecimento do mito ~llbrc a gra:ide encheaêc.
o "dilúvio" que dcstrulu os anc:cStrais mais remotos dos Kaxú}-&na . O teõr do
mito é o geralmcnte conhc::ido : Veio u.ma gran& enchente que alagou e
afogou tudo. Um resto do. população fugiu para o alto de uma serra, onde
se !.alvou
E.,,itamOS traascr~er o total do texto, porq'l!e nêlc não há ligação
direta. com o oosso assunto a não ser de se Lratar C:e an=cstrais dos atuais
Kaxúyana. Colocamos a palavra "dilú."io'' encre aspas. para não lhe dar, oe
antemão, o sentido do dilúvio blblico; pois trata-se aqui, exclusivamente do
"dilúvio Kaxúyan:1" que, como coam o mito. atingiu os ~ e o "ha':>ilat1'
dos a.n;estrai.s dêsles índios .
(30) - O Toronorí é conhecido pc:!.a população do rio Trombetas sob o nome C:c
''Morro do Cachorrott, a saber do rio Cachorro Fica situado no ângulo direi:o, formado pela confluência do rio Cachorro com o rio Trombetas. o
dismnte 4 km, apraximadamr.nte, da margem do rio Cachorro.
(31) - TaJvez; se esln!.nhe a alegação de q_ue o "Grande Fogo" tenb.a vindo de leste,
do lado do mar, subindo (coi::t:R o r.imo dos rios) para oe3te e cão ao contrário, de oes:e, o:ide as altas serras com seus vul:::ões polier:iam ser considera.das
como causadores. Por um lado seria possível, refletirem-se ness:i inrli=a;ão
de rumo, crenças antiq11lssimas relaÜ\':lS ao sol o.ascenre (o qual, em cer:n.
fase do desenvolvimento ideológico dos Ka....;üya.na, e:-a aceso. diàriamenJe, no
!este). l'or outro lado, numa aplicação ao ambienJe atual (dc.ntro da .idém
da "transferênch aml:iental"), talvez se :u:he uma explica;:ão do pensamento
indígena no fato de q11e, o vez:.lo na Amazôcia co."Te de lesie para ~ste, favorecendo, portanto, o alastramento de um incêndio de ;ais proporções, redundando, conforme os relatos, na destruição total das terras, matas e gentes. Se r
fogo Livesse vindo do oeste, teria que avani;:ar contra o vento e teria, provãvclmcnte, se extíng11ido sem destruir ~eas tão extensas. (Esta. interpretação
é nossa. à base de um fator natur.:J que, porém, o tndlo muito bem conhece,
observa (p . ex., na queima de suas roças) e aplica em suas nnrruções) .
(32) - No alto do i:iaredão do Torooarí, jã pato de seu cume, vêcm-sc nas cama;ias
geológicas a1811tllas faixas e man.chas exlemas, pretas e, em parte, ligeiramente
avermelhadas . São interpr~adas, pelos lnd.ios. e-0mo vestfeioo de tuna-im6
e wchóto-im6 : sin&ls de água. de fogo e de fumaça. pois as pedras do paredão, riaqaela altura e vistas de longe, têm um 11Spetto de cba:nuscadas.
(29) -
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já é outra. Não é aquela dos antigos. A primeira mata era diferente. Purá, então, foi para a cabeceira do Txôrôwáhô (rio Cachorrinho) para fazer outros homens . .. " .
·
E aqui entra novamente o mito já referido, como Purá fez os
Kaxúyana. de arcos e a. história do Mannaru-imó.
A tendência de colocar fatos históricos dentro àe um ambiente, sentido como mítico pelo espaço de tempo percorrido, tendência aqui representada por Amékpuru, é bastante interessante,
porque, se bem entendemos e int~retamos, constitui, por fim, um
tipo de reformulação ideológica de fatos históricos para o ambiente
mítico (ou mi~hist6rico) . O êxodo dos Indios am.azônlcos para
as regiões do Trombetas é wn fato, comprovado por outros relatos
(ver supra) e indica.do por cronista8 setecentistas, como ainda veremos . Mas, a reformulação indígena diz: "Não, não foi por causa do português. Português se mate. e acabou ! . . . Fol por causa
do grande fogo l .. . " Transfere-se o fato histórico para o campo
mitológico, troca-se o português pelo incêndio mundial. Com isso
recua-se no tempo e faz da história um mito.
O motivo da criação dos homens feitos de arcos, é o incêndio
mundial que destruiu os grupos ancestrais e que eram restos ou
desdendentes pela mestiçagem com aquêles que, por sua vez, pereceram na éra do "dilúvio", a grande enchente . Não cremos que
o índio queira indicar a criação de três raças ou até trê3 humanidades, ma"5 sim o aparecimento sucessivo de trés tipos de ancestrais e
uma descendência. tríplice . l!J notável que justamente estas criações de gente se movimentam em ciclos de triplicidades. Um esquema esclarece, talvez, melhor o assunto :
Época dos

catacllsmas
1.
2.
3.

Homens do "dilúvio" : pereceram;
Homens do "incêndio" : pereceram:
Homens, feitos de arcos : sobre,iveram parcialmente, a saber :

Época apó.s os
cataclismas
a. b. -

Homens feitos de arcos de muirap:.nims. : pereceram;
Homens feitos de arcos de pau d'a.rco : pereceram;
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e. -

Homens feitos de arcos de taxi : robieviveram..
t:ste e semelhantes relatos possuem ainda outro valor, pois
reYelam algo sôbre as mesclagens dos ancestrais, ãos antigos grupos
Kaxicyana, acontecimentos que pertencem à proto-história, alcançando talvez até a pré-hist.ória dêste povo. Con-:,am os mitos que,
cada 'f'eZ que um tipo de antepassado perecia vitima.do por um dos
cataclismas, um resto de gente se salvava e, depois de passado o perigo, espalhava-se, aumenta.va e misturava-se com outros sobreviventes ou com outros grupos imigrantes como p . ex., os sobreviventes do "<iilúvio" que foram absorvidos pelos que fugiram, gerações
mais ta:rde, do Amazonas e do "grande fogo", de forma que os Kaxúyana se dizem descendentes ( 33) da.quêles homens do "incêndio"
e do "dilúvio", considerand~s a todos "panano", isto é, ancestrais.
Da apreciação do assunto e, especialmente, do movimento migratório, segundo estas Indicações de Arnéh-puru, pode-se deduzir
ainda, em aplicação IocaJ (34) :
a. - que os homens perecidos no "dilúvio" podem ser considera.dos os habltantes autóctones da região; antes
dêstes não são mencionados outros na tradição tribal;
b. - que os homens fugidos do incêndio eram imigrantes do
leste que vieram (da região da foz) do Amazonas;
e . - que os homens feitos de arcos, em úitima análise eram
(descendentes dos) imigrantes da.saltas serras do oeste.
Assim, pelo menos, apresentam-se os acontecimentos segundo
os conceitos de Amékpuru, onde o papel do português foi eliminado
da. história cio grupo .

(33) -

{34) -

l:'.ste con~íto de dcscer.dEncfa de grupos sobre\•iventes em épocas c:atasrróficall
(especialmente do udilúvio'') é i:;cral eatre os ka.rlb da Guiana Paraimse, enquanto os c:onheamos.
De forma aJguma queremos a.firmar que as referidas catástrofes se uraharn
dado no Amazonas, Trombetas ou rio Cachorro. Ao contrário cremos que
se trata. de umt. upiic:ação loc:il de fatos acontecidos alhures, na u:m1 de origem dos ancestrais dêstcs grupos Trata.se, pois. de uma transferência a.mtiental de fatais reais da proto-hisuSria tndlgeaa para o nôvo habitat.
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DADOS DOS TEMPOS H/STôRICOS
As

1. -

2. -

S. -

1. a)

notas hist.óricas colhidas são de t rês tipos :

Dados de crônicas dos tempos coloniais, que permitem comparações com a tradição tribal Kaxúya.na acima apresentada .
Trata-se, pois, de concordâncias históricas entre os relatos da
memória tribal e as anotações dos historiadores dos séculos
XVII e XVIII .
Dados tradicionais, quer dizer, dados que se apoiam sómente
na tradição tribal, mas que, todavia, preenchem perfeitamente o espaço de dois séculos, ligando apontamentos históricos
sem conexão direta, explicando a imigração, mesclagem e situação dos grupos K.axúyana/ Wacikyana.
Dados dos tempos recentes, que se baseiam em informações
de pessoas que tiveram contatos com os Kaxúyana decênlos
atrás, ou ia.tos por n6s mesmos observados durant.e um espaço
de 25 anos.
CoNCOBDÂl\CIAS HlSI'ÓRICAS

KAXÚYANA E ARÍKYANA

Quanto nos consta, o primeiro a citar o nome Kaxúyana na
!orma Caxorená, é Frei Francisco de São de Marcos em sua relação de
viagem sôbre o descobrimento do rio Trombetas, em 1725 a 1728 .
(Francisco de São Marcos, 1955, 2 : 122} . Em mapas posteriores, o
rio Cachorro ou Kaxúru é assina.lado com o nome de Kasúru . Tal7ez
possa derivar desta forma aTcãlca o sentido da denominação . Em alguns dialeto.;; karib, p. ex . no dos índios Aparãi, a palavra "kasuru"
signüica mlçanga, conte, pendente tipo conta e, em Eentido mais
amplo, colar tipo pendente. A expressão, toda,•ia, refere-se em primeiro lugar a contas ou pendentes feitos de pedra e foi, mais tarde,
aplicada às miçangas de origem portuguêsa ou holandêsa. O rio
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Kasuru era para o illdigena o rio, onde se adquiriam ou se faziam
contas de pedra. De fato, os informantes Kaxúya.na dizem que
principalmente neste rio como também no vizinho Yaskuri, eram
frequentes tais contas e outros artefatos de pedra como, p . ex. , os
chamados "idolos" de esteatita, muiraqui:ãs, etc.
O que, porem, mais interessa, é o fato de que, na época do
descobrimento do rio Trombetas, os índios "Caxorená" (Kaxúyana)
jé. existiam com esta mesma denomhlaç~o no rio Kaxúru . A designação do grupo pelo nome do rio é, pois, original . Os Kaxúyana
mencionados por Frei Francisco de São :Marcos, julgando pela conexão dos relatos dos nossos informantes, devem ter sido os descendentes dos imigrantes das serras das cabeceiras, em mesclagem com
os restos do povo de Marmaru-imó, mas ainda sem mestiçagem com
os War!.kyana, visto que naqueles tempos (1727) a.inda não tinham
subido o rio . Realmente, Frei Francisco também não os menciona.
Sua imigração se deu pelos meados do mesmo século, provàYelmente
depois do massacre em óbidos, como veremos nas notas sobre os
Pauxis. ~imuend.aju assinala os "Arikêna11 (Arikyana) na área do
rio Cachorro sàmente para o a.no de 1775. As notas combinadas, de
Frei Francisco com a de Nimuendaju, indicam, portanto, o período
de 1725 a 1'775 como época da imigração dos Wa.ríkya.na no Trombetas, com que os dados um pouco mais vagos da tradição indígena
estão em concordância .
b)

PARÍKURÚ

A etimologia de Arikuru/ Waríkuru e Arikyana;Warikyana,
fornecida pelos Kaxúyana, explica os nomes como "Rio Beiju ", designação dada e.o Amazonas e " Gente do rio Beiju·· ou " Gente do
Amazonas", respectivamente (35). Destarte, aquêles índios ficaram
marcados de vez como imigrantes na área trombetana, em oposição
aos ocupantes mais antigos da região, os Kaxúyana ou habitantes dcrio Kaxúru. Vieram êles do Ama.zonas a saber, segundo a tradição,
{35) -

=

Arihi
beiju. O &ufixo cominal ( - hi} é supresso numa série d~ c.amposi·
çõcs eom outros radicais, como p. ex . - kúro, rio e - yána, gente, povo . Em
lugar da. silaba supre.ssa (-ba) aparece. úcqticirtcmenJ.e, o- glottal stop que, no
falnr ligeiro, &a maioria das vêzcs se perde, de maneira que ambas ll! iocmu :
.l\rfkuru, Ari?hiru e Arikyana, An.-,kyana pare.cem justificáveis . Outross[m, tra·
•a-s: nas varia.n1es 11.0minais de Warlkyana/Aókyana ou \YO\!il:uru/Arllmm de
uma la.biação inicial da palavra, um mudar-lhe o sentido. Tais labi.ações são
relativamente freqllentcs, tambfui cm outros dialetos, p. ex. : .Abuí/ Wabui/Babuf
(nome de um grupo indfccna l:arib. antigamenlc no Trombetas. depois tramfcrido.
para o Nhamnndi). E mesmo uo rupl ap•TCCC este fenómeno: - assu/ -uaa-Sll/-wassn (gra11de).
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da foz do Amazonas e terras anexa.s. E ali, como já vimos, "fora do
Arikuru" e nas terras "acima do Arikuru", os Kaxµyana situam uma
das grandes paradas na migração de seus ancestrais : Parí.kUJ'u ( 36} .
De fato encontramos, pa..ra a região do norte do Amazonas e tõda.s as
terras da costa do atual Território do Amapá, até o Oyapoque, a mesrr.a designação nas formas de Paricura, Paricora, Paricores, Paricurie..
Costa (ou Provincia) de Paricoria (KimuendaJú, 1926: 7 seg .) ou
"'provinda que se chama Paricura" (B.erredo, 1017: 23), formas que
segundo Nimuenda' ú (1926 : 7) são comprovadas pelos c::onistas em
1511 (Anghiera), 1513 (Pinzon), 1515 (Vesconto Maioilo). 1598 ( Diogo Ribeiro) e 1625 (Jesse des Forests) . Nimuendajú (füid . ) constata
expressamente que mais tarde êste nome " ... desaparece como desi5nação da terra firme no Lado setentrional. . . do Amazonas", sendo
substituído por nomes como província "Marownia'' (Provincia dos :vrarawã.), etc. (Nimuendaju, 1926 : B) •
Além dêstes testemunhos que se referem. exclusivamente, às
terras ou à pro7incia de Paricura, possuimos ainda um que diz respeito ao próp:io rio Ama2on.as; pois "Manoel de Valdev:i:no, no testemunho prestado em 19 de setembro de 1515, deu a êsse mar de água
doce a denominação de Rio Paricura . . . " (apud Berredo, 1917, 1 :2S).
Encontramos, então, o fato de que tanto o rio Amazonas como
as terras ao norte dêle, no tempo do descobrimento, eram conhecidos
sob o nome de Paricura (ou variantes de transcrição) .
Da comparação dêstes dados podemos concluir que nos lugares
indicados pela tradição Kaxúyana com a denominação de Paríkuru.
de fa.t.o existia um.a vasta região com êste nome. O confronto das
tiibos indica.das como habitantes de Parikuru, confirmará a conclusão acima.
C)

OS ARÍKYAlfA E MhÊWÁ ( M:ARAWÁ)

De Parikuru emigraram, segundo o relato Kaxúyana, dois grupos vizinhos, nominaJmente citados : Os .ArikyanaíWa.Iikyana, seus
ance.strais e os Mêrêwá/~ráwana. Ambas as tribos são .mencionadas,
da mesma forma, pelos cronistas como moradores entre o Amazonas
e o Oy11.poque, seja com nomes iguais aos fornecidos pelos Kaxúyana
seja com variantes de transcrição ou audição que, porém, pela comparação se identificam .
(36) -

Também Viana (1900: !O), falando dn ~·iagem cie Pinzon :no Amaz.ona!, dil :
" .• . na margem esquerda. fi:avam es terras de Pari:ura . .. ".

-
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os Ari.kyana

O mesmo nome (Aríkyana., Arflruyána) aparece também na
região designada como Paríkuru. Ali possui, todavia., em lugar da
determinante suf:ixal-yana (gente, povo), uma partícula sufixal afir
mativa - re, -ri, correspondente esta, na maioria dos casos, ao nos.so
verbo auxiliar: ser, est ar (é, são, etc. ). As transcrições mais usadas pelos cronistas são: Aricoré, Arracori, Arracoortes, Aricari (Nimuendaj u, 1926 : 8, 9, 12) ou em transcrição francesa: Aricarets,
Ara.carets, Racaletz, etc. ( Ibid. : 9, 11). Separando as partículas sufixais {-yana ou-re, -ri) aparecem os radicais da denominação tribal
que, nas referências. tanto dos Kaxúyana como dos cronistas, são os
mesmos: arikú, arik (ariku-yana., arlku-ré). Esta comparação baseia.se em elementos gramaticais karib a respeito do uso ou da eliminação de sufixos. Ignoramos, porém, se as iormas dos nomes citados
possuem o mesmo sentido, de maneira que uma comparação semântica não é bem possível .
A estas considerações sõbre a identidade dos têrmos Aricarí,
Aricoré e Aríkyana, junta-se uma prova mais concreta, no nome de
Santarém . O pajé Enti, frequentemente, referiu-se a um segundo
nome para o lugar da atual Santarém, nas variantes de Irikamána.
Arikámana . Nesta segunda modalidade, o têrmo Arikamána, literalmente quer dízer : lugar (-mána) dos Aricari (Arfka com eliminação
do sufbr:o -rl) .

Mas existem outros elementos que corroboram para a. suposi·
ção de que os Arlkyana dos Kaxúyana sejam idênticos aos antigos
Aricure/ Arlcari das cronistas .
Os mencionados lndios viviam espalha.dos em vários grupos sôbre as terras de Pa.ríkuru e habitavam ao lado dos Mara,waná, uma
tribo amiga . Segundo J. de Lae:; (apud Nimuendaju , 1926 : S.-9), a
províncla "Arricary" compreendia as terras dos atuais rios Araguari,
Amapá e Calçoene . Os seus centros habitacionais, todam, parecem
ter sido entre os rios Aruca.uá e Oyapoque (ibid. , 1926 : 9) . O mapa
de R. Dud1eus coloca os Arlcari entre dojs grupos Marawá daquela mesma região (ibi.d.) . E também Harcourt (1603) indica-os
como moradores da mesma área. a-0 lado dos Marawá. Mais tarde
(1613), éle os anota também no Cassiporé (ibid. : 8) .
Os Arlcarí parecem ter habitado por muito tempo aquela região, pois pelos grupos atuais, afinna Ni.muendaju ( 1926 : 18 ), sàmente os Pallkur. Amã e GaUbl foram considera.dos imigrantes n o
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Oyapoque. Levando em consideração a tradição Kaxúyana, os Aríkyana não eram autóctones de Parikuru. Para éles, Pan1rnru era
sómente um estágio mais demorado na rota da migração. A última
noticia sôbre os Aricoré/Aricarí em terras de Parlkuru data da época
de 1720, aproximadamente. Diz Nimuendaju (1926: 13) que "naquele tempo ainda moravam restos dos Aricurares (=Aricari ) no Igarapé Maraipó ( =Goiabal ?) ... ". Os Aricari, tinbam, portanto, saído
aos poucos. A tradição Kaxúyana dcixa-os morar, depois dêste êJrodo, na bõca (setentrional.) do Amazonas, em Yawâkiri e mais 65 outros lugares mencionados, mas na sua maior parte não mais identlcáveis. Baena cita ainda o nome de Arikuru em relação a Melgaço :
"Este. Villa antes de o ser, era uma A1dea chamada de Aricuru, missionada pelos Jesuitas". (Baena, 1839 : 308). Em carta particular,
Nimuendaju chamou-nos à atenção que os índios de Arícuru ou Guaricuru eram Ingaiba (ou ::-.neengaiba ?) que não falavam a Ungua
geral ( 37) . Ora, naquêle tempo, todo.s os lndios que não falavam o
tupj ou a língua geral, foram designado.s como Nheengalba. ( = de lingua ruim) . Assim também os índios do Marajó e os outros mais para
o norte. ?Y!arajó mesmo tinha o nome de Ilha dos :Nheengaiba (3B).
Outrossim, era o costume dos missionãrlos :introduzir o tupl na forma da llngua geral em suas llilissões, quando elas eram constituidas
por populações que não falavam o tupi. Talvez se explique desta
maneira, porque no dialeto Kaxúyana;Wa.ríkyana. se encontram alguns poucos vocãbulos que pooem indicar influências da língua geral,
como p. ex. awáre - cachorro, tupána - medalha, imagem de santo e mais alguns outros. Os Ingaiba (Nheengaiba) de Arlcuru (Melgaço) seriam então Anltu-yana ou Arikyana, e neste caso seria possível tratar-se de um grupo Aricoré/ Al'.icarí que se desmembrou mais para o lado sul do Amazonas. Isto não é de admirar, pois
também Souzel, no Xingu, era antiga "Aldeia de Aricari" (Baena,
1839 : 308) . Outros grupos de emigrantes Aríkyana entretanto, seguiram o curso do Amazonas e pelo fim do século XVII os encontramos, segundo a tradição Kaxúyane, na foz do Ta.pajós e no baix"
(37) -

Nessa carta de 7 .12 .45, Nimuenda]u S11gcre, indiretamente, a p0SS1"bilid2de da
interdcperulEncia dos nomes lngaiba e lngarüne. Isto não nos parc;e pro,•ável.
pois derivando IJJga:t"ba do tupi, significando ingazciro, dificilmente seria denominação tribal. Antes cremos numa deturpação de Nheengaiba para Ingaiha, não
cons:t:ando êstr último nome em outras fontes, a nio ser na ''Olroo.iç:i.'' de Betendoti. Maior poSllibilidade existe em concxar lngarli.ne com o t!nno 1'arib:
Karina, ka.lina
homem. gente, índlo.
Marajó " ... cm tempos mai! remotos chama·...a-se ~ralmente Ilhas das Nhoengaibas por serem de línguas diferentes e difiicultosas as muitu Cabildas GcnülicB!!,
que nclla linhlio habitáculo ... " (Bacnm, 1839 : 353).

=

(38) -
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Trombetas, de onde ma.is tarde subiram, ocupando seus afluentes e as
cabeceiras, entre os anos de 1725 e 1775, como já. anotamos.
Resumindo : Embora haja lacunas, certo é que, em Parikuru,
existiam os grupos Aricuré, Aricoré, Arikarí, vivendo sempre em harmonia com outra "tribo vizinha, os Marawaná. No correr do século
XVIII, amb~ as tribos sumiram daquelas paragens. Parte dêles emigrou no rumo norte (segundo Nimuendaju, 1926 : 11) , parte subiu
o Amazonas e o Trombetas, onde os dois grupos se fixaram (segundo
a tradição Kaxúyana) . A concordância das circunstâncias alegadas
pela. tradição indígena. e pelos cronistas, deixa supor a identidade
tribal dos Arikyana. de Paríkuru com os Aricoré/ Aric&.ri de Paricura .
Os Méréwá/ .'lfarawá

A tradição Kaxúyana menciona êstes índios, com nomes que
variam um pouco entre si : Marawanã, l'tlarawá, Mêrêwá, Mêrêyó e
Marayó . Intigraram êles igualmente da região da foz do Amazonas,
de Pari.kuru, tendo sido ali vizinhos dos Aricari/Aríh.y.ma . No novo
"habitat", segundo os informantes, :'.icaram seus vizinhos, embora tenham ido alojar-se mais para o interio:-. TodaVia ignoramos, se êste
grupo ainda existe, a não ser que êsses índios sejam idênticos aos
Marayó-Maraxó, antigos Piana.kot6, hoje grupo Tirly6.
Entret anto, no século XVI e XVIl encontramos, com o mesmo
nome, um. povo espalhado "sôbre enorme área, de SOure, na costa
oriental de Marajó até o Marowijne (Maroni) ", (Nimuenãaju,
1926 : 1) _ Mais adiante, o mesmo autor reuniu as mais freqüentes
variantes dêste nome, usadas pelos cronistas. entre as quais se desta ·
cam formas que, embora aportuguesadas, podem ser consideradas
idénLicas : Marowannas, Marauanazes, ~araona, Maraon, Maraó,
Maron.1 e outras mais (ibid. : 18 seg.).

O que, entretanto, não encontramos entre os cronistas são as
variantes da nomenC"latura com a mudança vocálica de ; a/ para / e/,
p . ex. : ::VIarawá- Mêrêwá., Marayó - Mêrêyó. Visto que ambas as
formas, segundo os informantes Kaxúyana, se referem ao mesmo. grupo indígena., talvez se possa dizer que nas formas Mêrêwá e ~Iêréyõ
5e trate de uma pronuncia) particular aos Warikyana/ Kaxúyana.
Os Marawaná, como também os Aricari, cu3os nomes quase
sempre aparecem juntos nos escritos dos cronisias, podem ser considerados grupos muito antigos na regiw de Parikuru. -~ respeito dos
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"Me.rawán" anota Gillin, 1948, 3 : 803). ' 'Apparently they preceded
the Palikur, Galibi, and Aruak on the Oyapoc.k River". Nimuendaju (1926 : 24) diz que os Man6n são considerados pelos Palikúr, o
poyo autóctone da área do Curipy. Outrossim, afirmaram-lhe os
informantes que os Maraó não tinham imigrado nessa área à semelhança dos Palikm, Aruã e Galibi, mas que foram desde sempre
habitantes da. região (Nimuendaju, 1926 : 18).
Histôricament:e consta que os Marawá/ Marawaná abandona- .
ram, como seus vizinhos Aricari, suas terras e, aos poucos, emigraram, provàvelmente devido certa pressão feita pelos portuguéses do
Pará (Nbnuendaju, 1926 : 11) . :SSte movimento migratório deve ter
tomado mais impulso no último têrço do século XVIII, quando o.s
"Marauanizes" se envolveram, juntamente com os A.rica.ri, Oivanaca
e Aguaracá, num levante contra. os portuguêses e contra as Missões .
Em consequência das expediçõea punitivas, despachadas :pelo govêmo do Pará, houve mortes., prisioneiros e transferências de grupos
inteiros para :Marajá (ibid. : 12). Sem dúvida, muitos silvícolas se
evadiram. e, um século mais tarde, já não se encontraram mais índios
naquelas terras, havendo uma zona morta, criada de propósito pelai.
portuguêses, entre o Amazonas e Cayena. ( lbid. : 15) .
Acbamos, todavia, notável a coincidência da época dos distúrbios e levantes dos Msrawanâ e Aricari (1687j com o aparecimento de
grupos dêstes índios na. área da foz do Tapajós/ Tron:betas, pelos fins
do mesmo século, segundo o relat.o tribal Kaxúyana. Parece-nos o_ue
os iat.os, mals ou menos, se enquadram, vist-0 que também os Kaxúyana dão como motivo da emigração, tanto dos Warikyana como dos
Mêrêwá/ Maráwana, a perseguição por parte dos portuguêses
A tradição Kaxüyana ta.:.a da migração de um só grupo Mêrêwá
ou Marawã, subindo o A!nazonas. Nimuenda.ju, todavia, demonstra
a retirada de outros grupos para o norte (ibid. : 11), de rorr.:ia
que, provàvelmente, houve dois grandes caminhos de migração Marawá.: um pelo Ama2-0nas e outro pelo interior e, ao que parece, :para
muito além cio l\o!arowij ne. De fato, existem indicações para ~so, especialmente na nomenclatura, até a região do alto Trombetas e Xiparíwêni. Aparecem nesta direção os nomes : Mêrêyó, usado para
de5ignar os Emerillon (39); outro Mêrêyó ou maJs exatamente Mêrêyó(39) -

Emerillon parece ser forma deturpada de ~êrty6, com que os Ttriyó : oc.trc~
daignap nquéles índios . ~unca soubemos de uma explica.ç ão, porque se d~ a
um grupo tupi tal nome. Os Tiriyó os consjderam grupo afim . Serão files t:rJ.
gru)>O cnpinilldo, de fundo b.n"b, posslvelmen1e .Ma.rawã '!
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tunã, isto é, "Rio (dos) lviêréyó", como formador do rio Iriki, afluente
esquerdo cio Paru de Oeste; :M.a.rawíni, Marawêni ou seja, "Rio dos
M.arawá", afluente direito do rio Xipariwêni; Maraxó (Mara'?xó)
como nome de um subgrupo Tirtyó-Pianokotó, situado até 1960
(aprox . ) no rio Panamá, forma.dor esquerdo do Trombetas; Marayó,
de.::ignação Kaxúyana para os Pianakotó do Kaxpakúru que, por sm
Yez, são idênticos aos Mara.xó do Panamá.. Surge assim um nôvo
prnblema a saber, se os Marayó-Pianakotõ dos Kaxúyana e os Maraxó-Pianokotó dos 'fíriyó são antigos grupos Marawá, entret.ant.o integrados no complexo grupal. dos Tlriyó-Pianokotó (40) . Por enquanto, o material n respeito é deficiente e nada se poderá dizer de dehnitivo. Mas, a tradição indígena indica êste rumo . De fato, ainda
na época da nossa viagem ao alto Panamá (em 1953) . encontramos
os Kaxúyana/Ingarüne morando em estreitas relações sacia.is e culturais ao lado dos Maraxó/ l\ilarayó .
d)

O "GRANDE CHEFE"

A tradição indígena Iefere-se a uma estrutura tribal que, hoje
em dia, já se extinguiu entre os Kaxúyana (tal.vez por falta de element.os humanos ou o desracelamento exagerado da tribo). Dos últimos tempos da migração amaromca, contam que haviam vários grupos, cada um com seu chefe e que sôbre todos "mandava" um chefe
geral, "o Grande Chefe". Esta organização tribal, alcançava tanto
os núcleos dos ancestrais da região da foz do Tapajós (Txuruta-húmu,
Arfkamána), como também os Pawíxi ou Pauxís, da futura óbidos;
pois, segundo a mesma tradição, eram aparentados, de forma que o
poder do "Grande Chefe" se estendia também sôb::ie êles. Segundo
Reri.arte, tal estrutura tribal de fato existia ali, embora não cite nomes de grupos ou subgrupos, dando mais ênfase à situação local, como
também não indica diretamente a conexão 1nt.erna, entre os Pawixi
e certos grupos do Tapajós, nem a dependência daquêles ao "Grande
Chefe" . Mesmo assim, Heriarte conflnna o quadro geral. Refere-se
primeiro aos Tapajós : "Governamse este.s Indios por principais. em
cada rancho hü com 20 ou 30 e.asais; e todos governa hú principal
grande sobre todos e quem he muy obedecido .. . " (Heriarte, 1964: (47)
(40 ) -

Já em outro trabalho (Fri..:cl. 1954: 100-102 ) falamos sôbre a identidade dos

).1aray6/Maraj6 -

Piuakotó do rio KAixpakúru com os l\oiarax6/ Marah1Xó do

Panamá. por um lado, e dos Pi1111altot6 com os Tiriyó por outro 1ado. Todavia
seria desejável obter mais comprovari1cs 11 respeito da real identida:lc dos Maray6/
Maraxó com
.Mar:l\vá/Merêwá da tradição Kaxúyana .

os
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45 ) . Um pouco mais adiante , falando dos índios do Trombetas, r epete. bàsicamente a mesma informação de maneira mais abreviada :
,, .. . e todos tem os próprios ídolos, cerimonial e" governo que tem os
Tapajós (ibid. : (48) 46) '. . Ç.ozwordam, pois, essencialmente a tra-dição Kaxúyatia e inf\'.mina_ção ·ct~; Heriarte no que diz respeito à estrutura bás~ca :~êsef.es ,gry.poê~ :·a~~i;tP.dq, todavia, µicertos alguns pormenores· que,, ,.:p,or:·à~ti:O 1.e4Q{V.itl::.Y1ª-jar;1te apressado dificilmente po.deria percebér. em tão p<}ucqs <J;i # :de--demora .·

'ª

Entretanto, já ·na primeira -:inetade do s_é culo· XVII, entre 1603
·e 1643, a mesnia ·estniturá -sodàl é relatada: ':riá "Costa d·e Paricura" .
Cita Nimuendaju ·~(1926 : 8 ) que. Harcourt~ J"'. · cte'·Lae.t , jesse ·des Forests e Pierre d'Avity' falam de um "Grande Chefe•f; supremo senhor
<le todos os Yao, cujo poder ~e estendia desdy . '.Amàiqnas
o Essequibo . Chamava-se Anakiary (Anacaioury, Anaky-~-ry). Sua terra de origem era o Orinooo . Expµlso de lá pelos espanhóis, êle e
seus súditos emigraram, seguindo a costa .do Mar Carib. ~té mesmo cacique tornou-se taD:lbém ~ono e senhor da.provínG.ia dos Arricary
ou Arricory (Aricari) e dos. Marnunias (Maráwana), corno ta:rp.bém de
mais algumas outras (Nunuen,~aju, 1926. :. s., 17:) . cónC'.ret:8:filentc,
isto quer dizer que o. ''p.raijde Ch~je" reinava ·n.~s ter:ras, e n_
a ".P rovíncia de Paricuia:", ~esctê;-0~-Áni~zón_as at é o_. Qya.poque,· re~ão cujos
-babitantes. p~cl_pa.Í~, ·n~.quela época, eram, além.
iniigr'ados Yao,
os Aricari e· . M~rawaná.

o

até.

dos

Resumindo, poderíamos focalizar :
.

.~

1. -

que, de fato, existia uma organização (tipo federativo ? ) de vá·
rios grupos com uma estrutura política hornogênea ;tendo como
expoente do supremo poder o "Grande Chefé. ·Parece, .pois,
t ratar-se de um tipo de cacicado, amplo e li'Vre, onde _os vários
grupos possuiam bastante autonomia, como se vê no exemplo das relações entr e os Aríkyana, Mêrêwá/Maráwana e
PawíxL {41) .

2. -

que o domínio do "Grande .Chefe" abrangia, principalmente,
a região de· Paricura e os grupos Marawaná e Aricuri, justamente onde a· tradição. Kaxúyana coloca as terras de Paríkuru
e· os grupos ancestrais e afins dos Aríkyana e Mêrêwa/
Marawaná.

·

{4 1) -

Também Figueiredo (1963 : 152) opina que o sistema político dos Ta.paj6 con~stia num cacic,.,.;, do tipo circun-karib.
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3. -

4. -

e)

que Heriarte refere idêntica estrutura social entre os habitan·
tes da foz do Tapajós (Santarém), e da do Trombetaa (Pewixi
Pauxis).
que, afinal, a própria tradição Ka.xúyana. relata as mesmas estruturas sócio-pollticas entre os seus ancestTai.s e grupos aparentados quando êstes ainda moravam em Txuruta-húmu/ Arikamána (Santarém), Pawíxi ( óbidos) e no baixo Trombetas.
A tradição cita ainda o nome do último dos ''Grandes Chefes"
que emigrou da I"egião de Santarém p?.ra a. do Trombetas :
Tawirekema. Em outras circunstâncias 1 êste ainda traz o título de "Piádzpore>•; isto é, "Pajé-Chefe". Depois dêle, ao qua
parece, esta organização política decaiu; pelo menos, nunca
mais foi mencionada ( 42).

0$ 'PAUXÍS11

No correr destas expos19oes, várias vêzes foram mencionadosos Pawídze, Pa.wíxi, Pawiyâna, etc., que pelos portuguêses foram denominados Pauxís ou Pauxys. O Capitão Manoel da Mota e Siquei·
ra edüicou, em 1697, por ordem do capitão general e governador do·
G1·ão-Pará, uma fortaleza na garganta do Amazona.s, na atual óbidos.
Todavia, "os missionários da Piedade (43) já trabalhavam 1 naquela
época, em vár1as aldeias des~a região, unindo uma parte delas, por
pressão de Mota e Siqueira, à nova fortaleza ... Os índios pertenciam à
tribo dos Pauxís (ou Pauícbis), dos quais a fortaleza e o nôvo lugar
tomaram seu nome.'' (Anónimo, 1953 : 70). A fortaleza, por sua
vez, precisou sempre do braço indígena para sua constTução, conservação e manutenção. Muitos dos índios se evadiram devido os maus
tratos que recebiam. Por isso, "a população, de vez em quando, foi reforçada por descimentos de silvícolas do Rio Trombetas (ibid.: 70) .
EntTetanto, êsses índios descidos não podiam ter vindo de
muito longe, porque em 1725, sàmente uns 30 anos após a construção da fortaleza de Pauxís, Frei Francisco de São Marcos, primeiro
a subir o Trombetas, alcançou os Abuí (Wabuí) no lago de nome
idêntico, confronte o atual Jacaré ou seja o Kurêto da tradição in( 4'.!) (43) -

O relat.o sôbre Marmarú-1mó menciona on1ro distes grandes chefes e -pajés de
nome Peuwariknomána que levou Marrnarúimó e seu povo do Amazonas às paragens do rio Kaxúru (cf. pág. 20) .
Os missiooários da Piedade, também chamados Capuchos da Piedade, eram O!>
antigos Fra:iciscanos da Província da Piedade, em Portugal . Não eram os atuais.
"Capuchinhos", que naquê)cs tempos foram denominados "'Barbadllihos" .
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d:.gena. Antes, nenhum português, que se saiba, tinha subido o rio
até essas alturas que, afinal de contas, não ficam tão longe da sua
foz. Nota-se neste pormenor também certo desinterêsse dos portuguêses (ou teria sido mêdo dos índios ?) de explorar a região ribeiTinha do Trombetas; pois dentro do espaço de tempo indicado (30
anos) não se deram ao trP.balho de fa:zer !'econhecimento num trecho de "rio manso" de menos de 200 km. Conclusão : A fortaleza.
sempre foi reabastecida com indios de áreas r elativamente próximas .
J\.la.s "um destes deacimentos, em 1747, praticou enormidades e delictos, e. cujo CMtigo se evadia transfugindo para a espessura do
Trombetas" ( Baena, 1839 : 324) . Houve um massacre por parte
dos fndios revoltados que serviram ao forte e aos colonos. ESta matança, pro~·ã.-elrnente, foi a razão da grande "'arribação" dos índios
do baixo Trombetas, dos Pawixi (Pauxís) e de outros grupos (Mêrê'.và, etc. ) , dos quais a tradição Kaxúyana fala. Primeiro separaram-se os Paw1xi que se refugiaram nas matas do rio Cuminá/ Erepecur.i (44-). 1'-imuendaju ( 1948, 3 : 211) mencioca como nôvo
"habitat" désses índios as cabeceiras dos afluentes direitos do CUroinã,
mais ex.atamente do baixo Er epecuru : Acapu, .Agua Fria. e Penecura. A frase conclusiva : "'fhe Pauxi no longer exist" (ibid. ) .
parece-nos precipitada. Até 1946, os Kaxúyana ainda tiveram contatos ocasionais com os Pawiyána do alto Küate/ Ponékuru que é o
nome correto do igarapé Pe.nec-ura. no dialeto Kaxúyana (45). E
rr.esmo no decênio de 1950 a 1960, os Páwiyána ou Pawixi tiveram
contato.s esporádicos com os castanheiros que subiram o rio Erepe··
curu. Serviu cmno ponto de encontros a cachoeira do Mel. Os
1ndíos sempre se mostravam pacificos, mas por precaução ou movidos pelo mêdo (tradicional ?) do civilizado, nunca levaram forasteiros ã.s suas aldeia.s, as quais devem ficar umas três horas distantes
da beira do rio (46) . A tradição Ka:lní)•ana é, portanto, correta nos
seus pontos principais, em relação aos Pawíxi.
Quanto aos outros grupos Warík;yana, as crónicas se ~.lam,
indicando somente que se evadiram "transfug:lndo para a espessura
(44) -

(.iS) -

{46) -

Um11 informação K.axúy~:::11 diz: "Arnpkúru é deno:ni na~ Jn11a.rur.c (Kaxúyaaa) para o Ercpccurn; .Ki.cína (Cumir.á) 6 a cios Pianakotó. Mas o rio
é o mesmo .
Rc.ierem os Ka.'ti.}'ana que. ar.Lg:uncn te, eJ\lstinm re·~aes mais ~trcila' entre
os dois grupos, ç:ue se ·nsitaram müroamente e fizeram restas em comum .
Pan. entrar em COTitato com os l!ldios. os castalfile~os cos~umavam dar tr~s
tiros pelas 7 horas da manhi!., no alto de nm dos morros da Cachm::ra do Mel .
Os !ndics apareciam, geralrn~:ne, ~las IO horas.
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do Trombetas". Sôbie essa "fuga", a migração rio acima, é a tradição Kaxúyana. que nos dá alguns poucos apontamentos.
2. -

DADOS DA TRADiçifo TRmAL

Próximo ao fim da. narração sôbre a imigração das tribos vindas do Amaronas, indica-se também a origem dos principais grupos Kaxuyana, que surgiram pela mesclagem com os grupos descidos das cabeceiras dos afluentes direitos do Trombetas . Os Waríkyana que entraram no rio Kaxúru e Txôrâwáhô tomaram-se Kaxüyana; os que foram morar no Yaskuri (primeiramente sem mesclagem ?) permaneceram Warikyana; os que subiram mais ainda
para o alto Trombeta.s e as cabeceiras de seus afluentes tornaram-se
Káhyana . E "a.inda tem Ingaliíne no alto rio". Tal era a disb·.ibuição étnica, resultante do choque das duas ondas migratórias, do
oeste e do leste. Esta situação persistiu, aproximadamente, até o
fim do século passado.
Na primeira metade do século XVIII, mais ou menos, cessam
qu9.8e tõdas as informações sôbie os índios do rio Trombetas . No
mapa de Nlmuendaju {apud Gillin, 19<;,8, 3 : 800) encontramos ainda,
para a região do rio Cachorro a anotação do nome dos Ariquêna (Arik:yana) com a de.ta de 1775 . Desconhecemos, entretanto, a fonte de
que se utilizou para esta nota. Durante dois séculos, os Kaxúyéllla
e seus sub-grupos estavBm como que desaparecidos. E durante êste
tempo diminuíram conside:ràvelmente, em número .
No último trecho, o relato sôbre a imigração de leste deixa entrever algumas das ra'ZÕes que contribuiram para o definhamento
dos grupos. Apontam-se como causas : o surgim~to dos moc:ambeiros do rio Trombetas e as doenças (gripes, sarampo, gonorrhéa)
por êles importa.das; out.roasim a animosidade guerreira dos Ka·
xúyana em geral e dos Ká.byana em particular (FrJkel, 1955) .
Iniorma a tradição Kaxú)-ana, que houve contatos prolongados com os negros mocambeíros . Estes se estabeleceram, depois do
fracasso da cabanagem em 1836, princlJlalmente na região dos Káhsana . Eram escravos fugidos das fazendas do Baixo Amazonas e
Trombetas . Em parte tiveram boa convivência com os Káhyana e
outros indlos da região, com os quais entraram em relações comer c1..ais.
Derby (1897/ 98 : 370) cita nêste sentido os "Ariquinas, Charumans, Tumaianas e Piamicotós" qu e devem corresponder aos Ari-
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k:iena ou Aríkyana, Xarúmã, Tunayana. e Pianakotó; excetua, todavia, os Karina.
Mas houve também lutas bem sangrentas entre índios e moca.mbeiros (47) . No correr dos tempos, os mocambei1'os tornaramse uma certa potêncja no alto Trombetas. S;ia fôrç.a foi quebrada
(embora por motivos bem diferentes) com a destruição do seu mocambo central que era o "Maravilha", pelos soldados da Guarda Nacional, em 1855 (Derby, 1897/ 98 : 369).
Um contato mais estreito entre os mocambeiros e os Kaxúyana do rio Kaxli.ru, parece ter surgido somente depois da Lei Aurea,
em consequência da qual os negros abandonaram o alto rio, ocupando como nôvo "habitat" a região da foz dos rios Cachorro e Mapuera, da Porte:!Ta e das terras vizinhas no "rio manso". Resultou
dêstes conta tos certa mesclagem. Há entre várias fa~ negras
do Trombetas, como também na própria tribo Kaxúyana, uma séri:de elementos cafuzos, orjundos dessa mestiçagem.. Parece que o negro deixou uma boa estrfa de sangue entre éstes índios. Os atuais
negros do Trombetas são, com poucas exceções, descendentes daquêles mocambeiros, habitando agora o "rio morto", abaixo das ca·
cboeiras ( 4S) .
O relato Kaxúynna fP.la também de doenças introduzidas pelos mocambei.ros, apanhadas, sem dúvida, no baixo rio, onde êles tinham seus pontos de oontato comercial clandestinos, para o recebimento de panos, munição e ferramentas que ali tt·ocavam contra salsa, breus, couros e outros artigos da mate. Houve surtos epidêmicos que levaram muitos índios para a oova. Todavia parecem ter
sido n:.enos terriveis que os de sarampo da déc?.da de 1920 a 1930.
Em todo o caso, e&as doenças contribuiram da mesma maneira para
a diminuJ~ão demográfjca da região .
Como se pode deduzir das "Tradições Histórico-Lendárias"
(Frikel, 1955) êstes grupos eram bastante belicosos e exterminaramse em grande parte, em lutas internas. Os KaxÜ)•tma do rio Ca·
chorro, colocando-se em contraposição aos Káhyana, declararam .
"Eram terríveis, o horror dos outros ! Brigaram com todos e brigaram também muito entre si. Não foi por doença que files se 2.caba.ram como os nossos (os Kaxúyana) . Foi por briga! . . . " (Frikel, 1955 : 203 seg. ) . A extinção mútua de aldeias e seus t.abitan(47) (48) -

_.IJguIJ12:S noms ma.Is e..mosas sôbre essas lutas entre os mocamb:iroo co
dios Káhya.na, encontram-se cm Frib:I, 19SS : 226.
Confrontar ; Derby, 1897 /98: 369 seg _. - Aguiar, 1943 ; 89; 116.

-41-

o~

í:a-

tes não sã diminuiu a população oumericamente, dificultou também
os casamentos, pondo em perigo a sobrevivênvia dos núcleos populacionais restantes, na rr.aioria das vêzes também já enfraquecidos _
Por esta razão procuraram ligação com outras sipes ou núcleos apa ·
rentados da tribo, não excluindo a aceitação de elementos de tribos
vizinhas (49). Em consequência de tôda essa situação, começou a
formar-se um processo de leota fusão intergrupal (entre os sub-grupos mais Isolados e autônomos da mesma tribo) , o que resultou
num tipo de mesclagem unificadora, onde a descendência possuiu
sómente a.inda um valor indiviâua.l, particular, mas não social; pois
todos tornaram-se Kaxúyana, embora descendendo de Ingatiine, Waríkyana ou outros . Para excluir qualquer diferenciação interna sôbre o assunto, os Kaxúyana acharam uma fórmula, dizendo : "Hoje
somos todos Ka.xúyana, porque moramos nn rio Kaxú:ru" .
O proces.;:o de mesclagem e a.bSorção lntergrupal, naturalmente, não começou de um dia para outro e sim, desenvolveu-se segundo as necessidades e dificuldades sociais e g'elléticas dos grupos.
N9.'i últimas décadas do século passado, êle pe.rece ter recebido seu
meior impulso pelos Ingarüne do alto Trombetas/ Panamá. 1!!stes
já não eram mais lngarüne puros, e sim mesclados com Ká.hyana.
e, talvez, outros mais. Mesmo assim enxertados, êles sentiam a falta de elementos humanos para a sobrevivência do grupo. O relatório mencionado, cita, prioclpaimente, a descida de grupos Ingarüne do alto Trombetas q_ue, encontrando os Warlkyana do Yaskuri
em condições semelhantes, misturaram-se com êles. Dey:ido nova
dizimação por doenças, o grupo enxertado do Yaskuri, em seguida,
!'ol morar no igarapé do Ambrósio e rio Cachorro, mesclando-se também com os índios dês-..e rio . Mesmo assim procuraram manter-se,
nominalmente, Warikyana e guardaram sempre a tendência ãe
manter sua autonomia grupal. Por isso, embora em contato íntimo e permanente com os Kaxúyana, conservaram suas aldeias num
das dois rios : Itxitxwáhô (Ambrósio) ou Yaskurí, até a sua extinção pelos anos de 1950, mais ou menos .
Pelo que os Kaxúyana in1ormam, o caso dos Waríkyana aqui
relatado, era típico para todos os grupos, onde êsse desenvolvimento se p1"0Cessou com mais ou menos desenvoltura, em moldes semelhantes. Temos, pois, e.qui um exemplo interessante que grupos
indígenas, por tradição se reconhecem como sendo de origem coC49) -

.Meru:i0Dan1 ·os Kmye.na que, principalmc.ate, entre os Káhyana hou:-ie prepcrencial me&:lagem com os Parukotó. quando aicda moratlon:s do rio Kuh:i
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muro, se dispersaram na área de um grande rio (o rio Trombetas) ,
se dividiram em várjos sub-grupos, os quais se tornaram autônomos,
socia1 e politicamente independentes, com vida própria, chegando
até a freqüentes hostilidades entre si e, em consequência das conjunções, a um certo isolamento . Quando os grupos, devido os fatores anteriorment e mencionados (lutas internas, mocambeiros,
doenças importadas ) t ornaram-se fracos e sujeitos à desaparecer,
procuraram novamente ligação mais estreita com êstes mesmos grupos aparentados, e igualmente enfraquecidos . Pela mestiçagem intergrnpal surgiu, por ass:lm d12er, uma nova ent1dade populacional,
atualmente conhecida sob dois n omes regionais . Na região do médio Trombetas e afluentes, êstes índio::; se chamam e são chamados
Ka.xúyana; n.a região dos formadores do mesmo rio são ma.is conhecidos pelo nome de Ingarüne ( ou Ingarüyana) . Mas, na realidade consideram-se um grupo só. Não é raro ouvir expressões como :
"Nós somos todos Kaxúyana; mas pràpria.ment.e somos Ingarüne . .. ·•
Ou ainda : "Os Warikyana são Kaxúyana., mas são também Ingarüne . . . " Porém. é mais raro ouvir~e alguém dizer, p. ex . : "Meu
avô ainda era Warikyana puro, Waríkyana de pai e mãe" Estas
questões de descendência que sempre incluirnm um certo brio para
quem pudesse acusar uma "linhagem pura", hoje tornaram-se te~
ricas, não só pelo avanço da mesclagem ainda em continu ação, mas
também pelo fato de que nestes últimos 20 anos quase todos êstes
grupos se extinguiram, .sobrevivendo, por enquanto os Kaxúyana do
rio Kaxúru .
Embora est,a mesclagem intergrupal se t enha àesenvolvido em
ampla escala, conservou-se por muito tempo um pequeno núcleo tradicional do grupo original no seu respectivo território quase como
que num papel de "último representante", p . ex., alguns Ingarüne
no Panamá, uns Káhyana. no Kaxpakú.ru e Warlkyana no Ambrósio . :Eles dencaram de mdstll- somente nos últimos anos passados,
como daqill hã pouco temos que explicar .
Quase no fim do relatório, o nooso infm:mant.e inclu i uma observação que esclarece algo sôbre a época, quando a meselagem chegou a tomar vulto . Diz ê_e que a descida dos Ingarüne se deu, quando seu pai era moço ainda. Ora, o "Velho Konori'', como era conhecido, morreu em idade bem 'u\Vançada, pelo menos octogenário, ero
1943, t.endo nascido, provàvelmente, na década de 1860 a 1870. Talvez se possa datar a descida. dos Inga.rüne para o penúltimo decênio
do século passado ou pouoo antes .
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3. -

DADOS RECENTES

Desde a descida dos lngarüne. passou-se meto século sem que
se fizesse menção, em parte alguma, dêstes índios. Entretanto colhem.os, em fontes particul&res, algumas nótulas, confirmada.s pelos Kaxuyana, prmcipalmente a respeito da grande epidemia de sara:npo. Os informantes (boje quase todos já falecidos) eram moradores de ôbidos e Oriximiná, que outrora tinham ligações comerc~ais de castanila com os negros e índios do Trombetas .
Referem-se
aos Kaxüyana como ''índíos do Trombetas", sem fazer distinção intergrupal . Consideraram o grupo muito grande e forte. & indicações variam de 300 a 500 indivíduos, no total. :ttstes dados referem-se para os anos de 1920 a 1925.
Nêstes anos, ?.proxic:ladamente, {deve te!' sido entre 1923 e
1925, pois as indicações dos informantes variam entre estes dois dados) 1 surgiu o sarampo nas aldeias indlgenas, introduzido pelos castanheiros, episódio que os Kaxúyana conf:irmam. Os índios enfermos, com febre alta, procuraram "refrescar o sangue'', tomando ba·
nbo na água fria . Em consequência disso pegaram, as mais das vézes, pneumonia e com isso a morte certa. A mortandade foi enor:::ne . Os índios entraram em pânico. Foi uma tragêdia 1 Dw·ant e a nossa estadia no Kaxfuu, os índios mais velhos cont.aram que
aquêles que ainda estavam bons, já não tinham mais tempo, nem
vontade de entenar os mortos; abandonando os cadáveres junta."Jlente com cs doentes, fugi:·am para a mata. Quando, passada a epidemia, de nôvo se reuniram, re...~vam apenas 80 a 90 pessoas entre
homens, mciheres e as poucas crianças que escaparam. O sa!'ampo arrasou, pràticamente. tôdas as faixas da. população de idadA
I:ladura (dos 30 anos para cima), da qual sõmente 6 a 8 sobreviveram. De rato, quando 20 anos mais tarde conhecemos os Kaxúyan.a
pessoalmente, os três grupos (dos rios Kaxúru, Trombetas e Ambrósio) não contavam muito mais do que 60 pessoas, no total. Como,
em certa ocasião, o chefe K?.xúyana nos explicou, o sarampo, causando a morte de quase todos os velhos, foi responsá\•e: também pela
tão gi·ande falta de conhecimentos de plantas medicinais e remédios
nativos entre ê:es. Não houve mais tempo de transmitir êstes conheci.menos pelas vi.as tradicionais e funcionais da tribo .
Xos anos seguintes à grande epidemia de sarampo, quando os
sobreviventes começaram a reconstituir~ em grupos, deu-se entr~
os Kaxúyana do· rio Kaxúru uma cisão . As indicações sôbre Ol: mo-

-
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tivos não são muito claras . :Mas parece ter-se tratado de questões
de chefia, de prestigio entre os lideres, que eram àois irmãos e outros assuntos, entre os quais o de mulheres. Todavia, os dois ilmãos eram ainda bai:tante sensatos de não deixar o caso resultar em
lutas abe!ta.s e sangrentas . Preferiram separar-se amigàvelmente e
o grupo secionista ioi habitar o rio Trombetas . Originaram-se assim os j ã mencionados Kahúyana . Foram morar nos trechos do
Trombet as, abaixo da cachoeira do Franco, até acima da foz do Kaxpakúru, tanto nas margens do rio principal, como também, nas dos
afluentes daquela região, o Kahyáhõ (Ig . Damiana), Kuhá (Rio do
Velho) e Onomto-húmu (Ig. do Pereua), ocupando assim parte do
antigo t erritório Káhyana . &ta separação deu-se pelo ano de
1930. ~o conhecemos datas exatas, como também o número dos
secionistas. Mas 20 anos mais tarde, em 1948, o grupo dos Ks.húyana constava de 15 pessoas: 11 adultos (6 homens, 5 mulheres) e 4
crianças (2 meninos, 2 meninas) . t!:ste grupo dos Kal1úyana extinguiu-se dentro dos 20 anos seguintes.
Os Kaxúyana do rio Kaxúru foram sempre o grupo mais forte
entre seus aHns. Mesmo assim, unindo o seu número ao dos Warikyana do Ambrósio, não passavam muito além de 40 indivíduos.
Suas aldeias encontravam-se entre as duas grandes cachoeiras : a
"Cachoeira Grande do (rio) Cachorro", também denominada " Cachoetr& de São Pedro" e a "Cachoeira Grande do (rio) Cachorrinho ",
alguns dias de viagem em canoa acima da foz do Txõrõwãhô Na
época da nossa visita, a região de habitação preferida, era P. foz do rio
Cachorrinho, entre o Ig. Felisberto e o Ig . Bussu. Mais tarde, na
década de 1950-1960 fizeram suas aldeia.'! mais rio abaixo, nas ilnediações da Cachoeira Grande do Rio Cachorro .
Os Warikyana do Ambrósio, bastante unidos ao pessoal do rio
Ka.xúru, até 1950, queriam sempre voltar ao rio que consideravam
seu, o Yaskurí. Mas a. sorte não lhes foi favorável e êles se extinguiram antes de poderem r ealizar os seus planos . Foi outra. tragerua . Contam os Ka.xúyana que todos os lIBbitantes da aldeia,
sem exceção, adoeceram : ataques de malária e continuas febres,
acompanhadas de vômltos negros (febre amarele:. ?) . Chegaram ao
ponto de completa inanição . Não houve mais quem pudesse ir ca ·
çar, pescar ou buscar qualquer alimento na roça. Os que ~arriam,
.ficaram decompondo-se nas rêdes, pois ninguém tinha fôrça, nem
para ficar em pé, menos ainda para fazer entêrros ou outros serviços . Uma mulher, num último esfôrço de vontade, pegou um ca ·
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niço e arrastou-se até o pm'to da casa para pegar algumas piabas.
Morreu ali mesmo, em cima de uma pedra, agarrada ao caniço . Assim alguns Kaxúyana a encontraram, quando um pouco depois chegaram para ver seus parentes, por falta de noticias . Constataram
ainda que um rapaz que tentou caçar por perto, foi estraçalhado e
comido por uma. onça que, sem duvida, foi atraída pelo mau cheiro
dos cadáveres. De todo o grupo Wa.ríkyana do Ambr6s1o/Yaskuri sobr6"iveram sõmente2 ou 3 pessoas, entretanto também já falecidas .
Os Káhyana, no correr dos tempos (talvez por causa da vizinhança dos grupos indígenas do Tunínn) , tinham abandonado aregião do rio Kuhâ e as margens do rio Trombetas. Tinham-se retirado para as terras do rio Kaxpakúru, onde viviam bastante isolados, divldidos em dois bandos. Também êstes grupos ertinguiramse pela mesma época, em 1949, por lutas internas. Visto que os pormeno:res sôbre seu extermínio já foram descritos em outro lugar
(Frikel, 1966 : 32 seg.) , basta aqui a simples menção do fato. Do
grupo de baixo, sobreviveram sôment e 3 pessoas . AgregP.ram-se aos
Kahüyana que, naquela época, moravam perto da foz do Kaxpakúru . Do grupo de cima sobraram aproxim2damente 10 indivíduos
que entretanto, flcaro.m morando nas matas do Igarapé Imno-:t.úmu .

Os Ingarüne, finalmente, em 1953, (ano da nossa ..islta a
files), ,,iviam em boa harmonia com os Tirlyó-Mal'axó no rio Panamá
ou Uanamú. Mas também j á eram muito poucos e a maior parte
dêles ou tinha casado com índios Maraxó ou já eram descendente3
de tais mesclagens. Pràtlcamente, os Ingarú.ne do Panamá se extinguiram também, absorvidos pelos Marax6. Juntamente com êles,
os :poucos restantes abandonaram o Panamá em começos da década
de 1960, emigrando a maior parte para Araraparú, a Missão Americana em Suriname, alguns poucos também para o Paru de Oeste.

Além dêstes grupos, os Kaxúyana mencionam ainda um grupo
Ingarüne/ Káhyana no alto Trombetas. Todavia não possuimos outras informações sôbre êles. Outrossim, citam grupos mais afastados como os Rêrêyana no Kurátari, os Ewarhoyána nos campos e os
Prê?noma, moradores entre o Trombetas e o Erepecuru; são tido
como "gente" ou "parentes", com os quais, entretanto, os próprios
Kaxúyana tem relações sõmente esporádicas. Também sôbre êles
não possuimos outras informações pormenorizadas . Devem ser grupos bastante isolados, caso ainda existam.

-4{1-

Por fim, referem-se ainda a sub-grupos provàvelmente extintos, entre os quais se destacam os Urumamányana, antigos moradores do igarapé Urumamána ou Worábtxa-yáukuru, afluente esquerdo do b?.ixo rio Ka.xúru, confronte o 'foronori. rues se extinguiram,
segundo a tradição, pelas lutas com os Káhyana . (Frikel, 1955 : 213
seg. ) . Mas creem os Kaxúyana que ainda haja sobre~riventes daqueles grupos no Ig. Woráht:xa-yaukuru e o vizinho Travá (Tarawá) . Dizem ter encont rado ve!:tíg!.os de gente em várias excursões de caça que fizeram para aquêles lados . Certa vez ouviram a
fala dêles e a entenderam, pois era Kaxúyana. Falt.ou-lhes, porém,
a coragem de aproximar-se dêles . .Entretanto, de lá para cá já se
passaram mais de 30 ano.s e ninguém sabe, se os restos dos "Urumamányana" ainda lá existem.
Chegamos assim à época atus.l . Como acabamos de most rar,
a té meados da nossa década ( 1965, aproximadamente) tinham deixado de existir os Warikyana, Káhyana. e Ingarüne do Panamá, sobrevivendo além do grupo principal dos Kaxúyana no rio Krucúru,
sõmmte o núcleo Kahúyana no Trombetas. Todavia, naqueles
anos, grande parte dêstes últimos morreu . Os rest antes, por necessidade, ligaram-se novamente aos indlos do rio Kaxúru que, outrossim, também foram dizimados por doenças. Em relação aos
adultos, o número dos jovens estava em certa desproporção de exce··
dentes, mas - e ai começa novamente o grande problema para os
Xaxúyana - todos estavam tão aparentados entre si que, para a
maioria dos jovens não havia mais possiblUdade de casamento dentro das leis t ribais de patentesco, etc . :t, pois, natural que surgia a
iàéia de ligar-se, novamente, a algum grupo para assegurar a sobrev1vencia. Sob o ponto de vista Ka.xúya.na. havia sõmente duas possibilidades : uma era descer o rio Trombetas para a região da Porteira, morar no meio da população negra e mesclar-se com ela. Mas
isto não lhes agrada\'3.. Tinham ainda bastante consciência. tribal
de querer ser e continuar "gente", isto é, lndio. Outra era a de se
agregar a um dos grupos dos alt.os rios . Visto que os Ingarüne,
seus parentes, tinham abandonado o Panamá, como bem sabiam, só
lbes restava escolher um dos grupos mais afastados. Excluiram de
antemão os Tunayâna/ Xarúma, porta.Dto a região do Turúnu. Experiências anUgas tinham mostrado que não se davam multo bem
com êles, embora não houvesse inimizade. As opiniões variavam
entre os Híxkaruyána do Nhamundâ e os Tiriyó do.alto Paru de Oes-
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te. Realmente, uns poucos (duas famílias, se estamos bem informados, num total de 6 ou 7 pessoas) foram ao Nbamundá e agregaram-se lá à :Missão do Summer Institut of Linguistics A maioria, porém, simpatizava majs com os Tiriyó pelo segulnte · havia
uma simpatia t?'adicional par2 com os Pianakotó (= Tiriyó) (SO).
Aden:..ais, os Tiriy6 eram mais populosos, oferecendo, portanto, mais
possibilidades de casamento. E finalmente, foi aberta, em 1959, entre os T iriyó a l\llissão Franciscana no alto Paru de Oeste. Os frades que ali trabalhavP.m (e ainda trabalham) eram velhos conhecidos dos Kaxúya.na, quando aquêles a.inda. funcionavam como vigários
de Or!ximiná e óbidos, em anos anteriores. Esta nota pessoal influiu, sem dúvide. alguma, sôbre a. decisão dos Kaxúyana. Mesmo
assim, acha.mos a tática e o procedil'.l'.lento dos Kaxúyana bastante
ponderados, para não dizer " diplomáticos". Primeiramente vieram
duas família~ via Panamá, s.verigua.r a situação, para ver como era
o ambiente, as condições ãe roça e de caça, o génio dos Tiriyó, etc .
De fato, um belo dia (salvo engano, em 1966 ) apareceram êstes "embaixadores" na Missão do Paru de Oeste e ficaram a.i e nas vizinhanças por mais de um ano . E só quando tencionavam vo:tar ao Trombetas, ~ que falaram ao chefe da a.ldeia e aos missionários, sôbre o
plano de uma mudança dos Kaxúya.na . Pediram opinião e consentiru ento; e nem o grupo Tiriy6, nem a Missão fizeram objeções .
Tendo volt?.do os "embaixadores", os Kaxúyana resolveriun
mudar-se para o Paru de Oeste. Entretanto, para um grupo inteiro, com mulheres e crlanças, a viagem por terra ou, respectivamcnte, pelo rio tornar-se-ia dificil. A distã.n.cia via Panamá era grande
(cérca de 500 km) e as margens dos rios tm.ham-se tomado inteirament e desabitadas, de forma que não havia possibilidade de renovar as reservas de mandioca e beiju.
Mas encontraram outro meio para contornar a situação. Sabiam que a Fõrça Aérea Brasilei.-a (FAB) visitava com bastante regularidade· a Missão do Paru de Oeste. Lembraram-se de que a FA3
por intermédio dos Padres e especialmente do Bispo de óbidos (também velho conhecido dos Kaxúyana) tahrez pudesse le;rá-los até
"Tiriós" (51). Foram ter com o Prelado de óbidos, expondo o pro(50) (51) -

Le&das Kábyana indicam freqüentsmcnte que grupos dissidimtes se dirigiram
ou tdngiram 11 ésteS grupos, toraamlo-se Pia.aakoi.6, isto é, sCl".do absoni<lco.
por ~les (p. f.X. Frikel, 1955 : 207, 221 ).
''Tiriôs": Nome oficialiZll.do pela FAB para o Pouso da FAB e a Missr:o .
Ali, as duas entidades trabalham cm mútua colaboração .
'
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blema.. ~ste se interessou por êles. A FAB consentiu também.
Marcou-se a época da viagem. Os homens subiram o Trombetas
afim de ir buscar as mUlheres, os filhos e seus hãveres. No prazo
marcado estavam em ôbidos e em 20 e 21 de fevereiro àe 1968, o
avião levou-os até "Tiriós". Assim realizou-se sua transferência de
rio Cachorro para o alto Paru de Oeste, nas fraldas do Tumucumaque.
A mudança, naturalmente, teve e tem os seus Ja.dos positivos
e negativos para tc:idos os atingidos : os Kaxúyana, os Tiriyó e a
Missão. Toda vi a, não é aqui o lugar de discutir êstes problemas
que pertencem à esfera adaptativa e aculturativa . O que nos interessa no momento, é a sobrevivência dos Kaxúyana . Cremos que
sob o ponto de vista sanitâ.rio, a mudança foi a sua salvação. Chegaram em "Tiriós" ehelos de sarnas, piras, impingens, doenças venéreas e um.a. série de casos de tuberculose, doenças tôdas apanhadas
pelo contato com os cabocios e negros castanheiros do Trombetas.
A Missão Franciscana e a FAB operaram ai em conjunto, de uma maneira extraordinária. Os casos de tuberculose foram encaminhados
para o Hospital "Barros Barreto" em Belém, onde os ind1os foram
muito bem recebidos e devida.mente tratados. Os outros casos, conforme a gravidade, foram medicamentados, ou no Hospit.al da Aeronáutica, em Belém, ou no locá.l, pelo enfermeiro da :Missão, sob a
orlentação de um dos médicos da F AB . Mesmo assim demorou
mais de um ano para o grupo se recuperar, se.nitàriamente.
Num segando pont.o, a respeito da. sobrevivência como grupo,
os Karuyana talvez não tenham tanta sorte. :Mas e cêdo ainda
para querer fazer prognósticos; pois o desenvohimento da situação
está nos começos ainda. Certo é que êles poderão sobreviver biológicamente, devido a mais ampla liberdade de casamentos . Como
grupo próprjo, étnico, pe>sslvelmente desaparecerão dentro de uma
ou duas gerações ou até antes . Em ano e meio de com'ivência com
os Tiriyó, deram-se 6 casamentos de rapazes Kaxúyana com mulheres Tirtyó : E os intercasamentos estão continuando a efetuarem-se
na mesma escala. Existe, pois, para os Kaxúyana o perigo da absorção pelos Tiriyó .
Mas há ainda outra alternativa e, ao que parece, os Kaxúyana
querem tentar enfrentá-la para se manterem autônomos e independentes em relação aos Tiriyô . Já querem afastar-se dessa convivência promiscua na mesma aldeia. da Missão. Pretendem fazer sua
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própria aldeia, à parte, embora não longe daquela. Se assim fizerem, levando suas mulheres Tiriyó para lá., possivelmente poderão
~hegar, no"-amente, a wn nivel aproximado de sua vida antiga.
(seria êste um ponto que os missionários não deveriam perder de
vista. ) . A sobrevivência Kaxúya.na, então, seria possí•;el, embora
em mesclagem genética e sob certa influência cult ural dos Tiriyó,
e dos fatores civilizatórios da Missão.
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COORDIENAÇÃO DOS DADOS
Deixando de lado os pormenores já anteriormente expostos,
tentaremos agora uma coordenação resumida dos vários pontos que,
talvez, pa&am ser considerados como marcos na história dos Kaxúyana. Embora parte dêstes marcos se baseie em material chamado "mítico" e, portanto, por muitos etnólogos considerado inapto,
para qualquer reconstrução histórica no rigor da palavra, dar-lheemos, dent rn de certos limites, naturalmente, o seu justo valor; pois,
como já alegamos, o mito é para o lndJo uma das maneiras de apresentar a sua história. Incluímos, porisso, também os relatos ligados aos cataclisma.s, o "dilúvio" e o "incêndio mundial"; não porque estas catâstrofes tenham se dado realmente na região do rio Cachorro, mas porque aquêles acontecimentos constituem marcos na
proto-história dêste povo, embora não mais controláveis por nós.
Provàvelmente as catástrofes tenham acontecido alhures, a um ou
vários povos da mesma área, mais tarde fracionados : pois os mesmos dados "míticos" (dilúvio e 'incêndio) são mencionados também
na tradição de outros grupos indígenas. Sem dúvida sofreram êstes mitos, especialment.e no sentido de documentação histórica, alguma adaptação em relação a um ambiente posterior ou mesmo atual
do grupo . No decorrer dos séculos, mudaram-se na tradição as circunstâncias acidentais, mas permaneceu o fato principal em relação
ao grupo.
Seja como fôr ou o que se pensar sôbre o assunto, tentaremos aqui coordenar, esquemàtícamente, dentro do pensamento indígena e com o auxílio de apontamentos históricos, 1mtigos e recentes, os dados concernentes à origem, migração e mesclagem da tribo
até os dias atuais :
1. - Existe um grupo original, talvez autóctone da área, exterm]nado por um cataclisma, o "tunâ-imó", a "Grande Enchente" (vulgo : Dilúvio) . Sobreviveu uma parte dêstes homens que repovoa
(além de outras regiões ?) as terras do Kaxúru.
2. - Imigra na região um grupo amazônico, mescla-se com o.;
(descendentes dos) sobreviventes da "Grande Enchente". O povo
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assim originado extingue-se, mais tarde, por outra catástrofe :
"wehoto-imó", o -''Grande Fogo" ou seja o "Incêndio Mundial". ()s
sobre'\'iventes repovoam a área do rio Kaxúru. Desta primeir:a mesclagem de imigrantes amazónicos, descendem possivelmente, Marmaru-imó e seu povo.
3. - Aparece nas cabeceiras dos rios Kaxúru e Txôrôwáhô um povo,
descido das altas serras do oeste .que tenta imigrar e ocupar as terras do rio Kaxúru, em várias ondas. A primeira e segunda tentativa fracassam, porque os grupos são destruídos pelos habitantes
do rio, Marmaru-imó e seu povo . Na terceira tentativa, depois da
morte de Marmaru-imó (por um ataque concentrado dos "Purá", ist o
é, dos ancestrais ?) , evitando todavia e, fôrça restante do adversário
e fazendo rodeio~· o grupo consegue QCU:par primeiramente os .rios ·vizinhos, ao norte do Kaxúru, e mci.is tarde também e baixo rio
Kaxúru.
4. - No século ~II e XVIII sobem o · Amazonas e o Trombet.as
grupos denpminadqs Aríkyana ou Waríkyana. Tupalham-se pelo
baixo Erepecuru. e pelo alto Trombetas, mesclando-se ali com os Kaxúya~, descendent.es dos gTupos descidos das altas serras do oeste.
Originam-se, pel~. mesclagem, frações regionais : Kaxúyana, Waríkyana, Ká.hyana, Jngarüne e mais alguns, mais tarde em situação
bastante isolada.

5. - No século XIX (por doenças e lutas internas) definham os
grupos regiornüs. No ·último têrço do século passado, descem gru
pos lngarüne, ·mesclam-se com os Waríkyana e· Kaxúyana,
6 . - Entre os artas de 1920 e 1965, os grupos. são fortemente diiimados. Deu-se unia cisão entr~ os ' KáxtYyan~ que se: divlde'm em
Kaxúyana do rio Kaxúru e Kahúyana ,do rio Trombetas . Extinguem-se como grupos os Waríkyana do Yãskrurí/Âmbrósio, os
Káhyana do Kaxpa.kúru, os Ingarfuie do _Panamá e os Kahúyana do
Trombetas. Os poucos sobreviventes são absorvidos pelos Kaxúyana do rio Kaxfuu ou outros, como os Mar-axó, etc.
7. - Emigram, em 1968, os Kaxúyana e :i;nudam-se do rio Cachorro (via óbido_s e de lá por via aérea) para o Parµ de óeste, ha;vendo
início de no''ª mesclag_em, desta vez com os ínJiios Tiriyó, considerados grupo alheio pelos Kaxúyana.
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APENDICE 1.
REMINI~CÊNCIAS ANDIKAS E CIRCUN-KARIB?

Não é a finalidade-· destB.s notas, estabelecer afirmativas sôbra emigração dos' grupos ancestrnis ~axúyaria de áreas andinas ou

circun-karib. Embora existam indícios que apontam num e noutro rumo, estes, em seu conjunto, não passam de elementos corroborantes para formar, quando muito, uma hipótese. Mesmo assim,
-cremos que vale a pena olhar mais de perto êste.s indícios.
Incluímos, páginas àtrás, um trecho da tradição Kaxúyana
.sôbre os fenômenos do vulcanismo e outros afins (terremotos, fontes térmicas, .gêlo ou geleiras, etc.) que existiam nas terras de origem dos ancestrais. . Considerando que esta "terra de·"origE;m" são
.as "altas serras", .sempre-.indicadas, no rumo .:o.este ou noroeste. do-seu
"habitat" no··rfo, Kaxúru, ,com: certa ·p robabilidade pode. dizer-se que,
essas "altas serras'~ ;: onde os ,t ais fenômenos · podiam ,existir seriam
-0s Andes ; Mas :.a col'dilheira dos Andes possui- enorme· extensão e
não .s-erá fácil querer.-determinar a região, .'donde .os ancestrais dos
.Kaxúyana descendiam. Se fôsse possível localizar, ali, uma serra
-ou um vulcão com o nome de "Piádzmana'~.ou denominação parecida, seria um passo à frente na soluçã do p'roblema . Todavia, existem alguns elementos que restringem um pouco a área. O próprio
mito sôbre a luta de Purá contra Marmaru~imó os oferece. O primeiro é a menção do "yaró". J!:ste, ·como já re~eriroos (52) , era uma
espécie de espada de .metal. ·Um elemento cultur~J, .portanto, que
pertence a ·uma área ' de povos bastante evoluídos e· '.que trabalhavam
· com metais. Na bacia amazônica não existiam tais povos. Nos
And~~; porém,"especialmente '. nas' r~giõM.. centrats '~ : .<:J,o· noroeste, êles
existia:~ : .... Destas área,s . são .:conhecida~ . espadas. de bronie ' ou cobre
ou, pefo ':fuenos,
ri:íinaÇões·'dêstes··met;ais'
(H)
.
.
. . cófu
. ..ta'
.
..
.
0

~

~
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Vêr. nota . il mar_gefil' .n •?°_l},.
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Steward & ·Farou ·,. (1959 : 1'12) anota a respeito do .uso ·de·. bronze : "The
co=on people".benefüed. by ·i t only in being able to. ma:ke-· -digging'-stick tips,
knives' and ntedles of bronze. Probably a greator quantity of ·bronze went to
the army, which u.sed it for club heads and dagger.s . '•' ·
'
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Ao "yaró" liga-se outro elemento, duplamente indicador. É
um achado que se fez nas escavações no Vale Viru (Strong, 1947 : 464
seg.) . No túmulo de um alto personagem, talvez sacerdote, que os.
descobridores americanos da Columbia University denominaram de
"warrior god", encontrou-se um bastão cerimonial com a extremidade superior artisticamente elaborada. Representa um homem
forte de estatura elevada, segurando entre as mãos uma arma tipo
borduna ou espada (yaró ?), vestido, ao que parece, em trajes de
guen·eiro, tendo ao seu lado outra figura humana, menor, um
menino. Ambos estão colocados em cima de um pedestal, formado
por uma cobra enrolada. Olhando esta peça sem preconceito, quem
não se lembraria do mito referido de Purá com seu yaró, de Mu ?r4.
e Marmaru-imó, a "Cobra Grande", morta pelos dois? Mera coincidência ? Ou aplicação escultural de um antiquíssimo tema mitico,
para a qual a versão Kaxúyana possa fornecer a chave, por terem
talvez ambos os grupos, em última análise, um fundo cultural ou
ideológico semelhante ou comum? (54).
Também nos detalhes existem algumas "coincidências". A
figura principal traz na cabeça um grande ornato ( corôa de penas ?)
e sôbre a testa a escultura de uma cabeça de onça, indicando provàvelmente o "segundo ego" do representado e, com i.s.50, a sua verdadeira natureza. : a de guerreiro-onça. Por sua vez, os Kaxúyana
em seu cerimonial de guerra, usaram grandes cocares ou corôas duplas. Chegando, por meio de cantigas, danças e outras cerimónias
(do rapé p. ex.), a um alto grau de autosugestâo ou aJucinaçâo, êles
manifestavam nêste estado a sua verdadeira natureza, o seu "segundo ego", p. ex., o da onça. O guerreiro identi.fica.-se e torna-si':
guerreiro-onça. Como expressão material desta. transformação e
identificação, êstes guerreiros-onça dos Kaxúyana traziam sôbre a.
sua fronte não uma escultura de onça, mas sim uma faixa, trançada
àe fios de algodão em forma de renda, com tõdas as unhas de um
jaguar, morto pelo homem: símbolo da sua fôrça indômita e ani(54) -

Não pretendemos contestar a opinião de Stroog (1947 : 480) que dâ a esta
escultura uma interpretação diferente, tomando a figura principal como deus
da fertilidade e o instrumento em suas mãos como pau de cavar (digging stic) .
Todavia, parte da sua argumentação se baseia em comparações com elementos
de outras culturas, alheias e oão definidas (p. ex . na pág. 480 : "The serpent,
in ma11y limes and places bas been symbolic of fertility and life-giving water.
That is probably lhe case bere . . .i'') , referindo-se até a.os imperadores da Chirut
e aos faraós do antigo Egito , (lbid.) . Em vista destas incertezas e probabilidades, sem dúvida, será permitido alegar outros motivos, para colocar a peça.
cm novas coneitões, especialmente dentro de um ambiente mais indígena.
(Nota: O grifo no texto inglés é nosso).
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quiladora . :ri, portanto, por meio desta identificação ideológica e
psicológica que o guerreiro manifestara o seu ~reladeiro caráter, o
,seu "segundo ego" : a onça matadora {ou outro animal, dependendo
isso individualmente) ( e!. Frikel , 1955 : 223-224) .
O bastão mencionado pertence à chamada. cultura de Chavin,
fase Mochica a qual é datada em 400-600 D. C., aproximadamente
(Bennet , 1946, 2 : 80) . Entretanto, mesmo aceitando qualquer antiga interrelação entre a peça Mochica e o mito Kaxúya.na, isto não
quer dizer ainda, que .se deva considerar os Kaxúyana como últimos
remanescentes dos homens de Chavfn, emigrados ou como descendentes diretos dos Mochica . Certamente houve, nessas migraçóes,
muita mesclagem de fenótipos raciais e de tipos culturais . E pode
muito bem ser que aquêle tema míttco tenha. sido espalhado também
sõbre outras áreas aqui não consideradas de forma que a tradição
.Kaxúyana. só indiretamente se liga àquêle complexo cultmal andino.
Mas seja. como fôr, talvez se tenha encontrado, aqui, um "elo de
amarração" com aquelas cultUia.S das "altas serras" do oeste .
Dissemos acima que aquêle bastão é um elemento duplamente
.indicador, pois o bastão da fase Moc.bica é um objeto cerimonial . Os
pajés Kaxúyana ainda usam em su.e.s cerlmônias xamanistas bastõe;;
dêsse tipo, chamados "tomômo", nos quais varia somente a. escultura
na extremidade superfor, representando, com mais freqüência, as cabeç.a.s do urubu-rei bicéfalo, a cabeça da cobra grande ou a.inda uma
cabeça (antropomorfa ?) estilizada, com 4 olhos, cUstribuidos por
igual ao redor do cabo. Naquele túmulo Mocbica referido encontrouse outro bastão com a escult ura de uma coruja (Strong, 1947 : 490,
481) . os Kaxú.yana. conhecem também êste tipo de bastão, aplicando
a escultura também em cabos de bordunas cerimoniais . Não. o '1m.os,
mas falaram-nos dêle e deram o nome : Kanúgno wáiha.ne, isto é,
"Bast ão, borduna (waiha-ne) de Corujão (kanúgno) ". Também na
função dêstes bast.ões há fatôres comuns: em ambos os casos tratase de peças cerimonlals . O paj é Kaxúyana, em suas funções, sempl'e tem o " tomômu" ao seu lado e mesmo na vida diária, rara.s vêzes dêle se separa; pois o bastão é a SUR. defesa (espiritual) contra os
poderes dos " woróldema", ou os espir1tos malignos. Durante as cerimõnias, dent ro da choupana de função :xamanista, o bastão "vira
cobra" em defesa do pajé, especialmente nas suas viagens pelos lugares fora do mundo. Talvez os bastões do túmulo Mochica tenham
tido finalidades semelhantes e tenham sido colocados na sepultura
para a defesa contra as fõrças adversas do além ?
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Para finalizar, ainda uma última "coincidência" : pois mesmo a ave bicéfala (Strong julga-a um gavião) aparece como a.domo
de cabeça um varo antropomorfo (Ibid ., 1947, prancha VII) , que fo i
encontrado num túmulo vizinho.
Mas abandonemos, por enquanto, êste setor .
Temos ainda outro grupo imigrado no Trombetas, os Arikyana ou Warikyana que vieram subindo o Amazonas. emigrando de
Parlkuru . A tradição Kaxúyana alega que a origem dêste grupo
vem de mais longe ainda, tendo iniciado seu movimento migratório
em Pa.tá-humu e KámpL"(i . onde teriam existido êstes lugares?.
O nome de Kámpixi sugeriria, sem dúvida, uma comparação com o
Campeche de Yukat.an, lugar de "muitas cidades antigas (patáhumu) . Faltam, porém, elementos suficientes em que se possa
apoiar, razoà.velmente, tal comparação.
Entretanto, vários outros indícios apontam para as áreas denominadas sub-andinas e clreun-karib. EncElotraram-se, p. ex . , na.
beira de ígarapés, ao lado de sítios de habitação antiga, nos afluentes
do Trombetas (especialmente no Yaslrurl e It.xitxwáhô} bolas de pedra polida, como são conhecidas da cult ura de La Venta . Vimos
duas dessas bolas, com 40 a 50 cm de diâmetro, cujo polimento, em
parte, estava corroido pelas águas e o tempo ( SS ) .
Encontraram-se também, exclusivamente no Trombetas e lagos a.nexos, os famosos "idolos" de esteatite que, provàvelmente, não
eram 1dolos, embora sua finalidade seja discutida. O estilo dessas
peças mostra afinidades com esculturas da áreE". circun-karib .
Temos ainda o fenômeno da estrutura social dêsses grupos, reconhecendo além dos líderes locais a p!"edominância de um chefe supremo, num tipo de cacicado como esteve em uso nas culturas um
pouco mais desenvolvidas da área circun-karib e sub-andina. Gostaríamos de destacar êste ponto, pois, pode trazer novas luzes sôbre
a situação dos índios norte-2mazônicos naquela época.
Citamos já o e.'l!:emplo do cacique Anacaya:ri que governava sôbre os Yao e as "Provlnclas" dos Marounias (Marawaná), doa Arri(SS) -

Uma delas, ;e;ollrida pelo sr . Manocl Gcerreiro, de Oriximini, serviu por
muito tempo no palco do teatro l o;:al, para produzir o "trovão'", 11uando certas
J>eias o exigiam . Dei.UDdo-sc rolar a p~ada bola de pedra sôbre aJ tábuas.
do palco. produzia um bn:ulho scmclhll!lte ao tro'lão. Ela tinha, apro~
dõllllcnte, 40 cm de diãme1.ro . Outra que conhecemos, era am ,pot:CO maior,
de 50 crn, mais ou mecos .
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cary (Aricari) e ma.is algumas outras (Nimuendaju, 1926: 8, 17) ou
seja, prã.ticamente, sôbre a região chamada Pa:rikuru pelos Kaxúyana
ou Pa.ricora, Paricorla, etc ., pelos cronistas; citamos também o caso de
Tawirikema, senhor dos Aricarl/Aríkyana, em Ariltamána, na foz
do rio Tapajós (Sant arém) e dos "Pauxys" ou Pawf:xi de óbi<ios e da
foz do Trombetas e, provàvelmente, senhor também dos Merêwá ou
Marawá . Podemos ainda ampliar o contexto, pois Frei Francisco de
São Marcos, em seu relatório de viagem, informa também sôbre a
existência de vários cacicados na região trombetana. O mais importante parece ter sido o dos (atuais) grupos Parukot6 ou Parukuatô. O missionário indica que o nome do ":Mayoral" (chefe supremo )era Teum:igé ou Teumigá e que a êle estavam sujeitos uma
série de ,,principais" ou chefes loca.is enumerando 13 nomes de tais
sub-chefes, dizendo que além dêstes, a.inda havia muitos outros.
(Frei l:"rancisco de São Marcos, 1955, 1 : 45; 131) . Menciona outro
cacicado e.ntre os "Cereu", cujo "Mayoral". na época se chamava
Amagoá; e outro entre os Carabona (Carabana), com seu "Principal
Mayoral" a quem todos também obedecem. Seu nome é "Clixá"
(Ibid. pág. 45-46) . Ambos habitavam regiões \izlnhas às dos Pamkotó/Parukuatô, nos rJos Goayhíni e Kicbamau, respectivamente, que,
Frei Francisco de São Marcos, dá como a.fluentes do rio Trombeta:.. A
tradição Tiriyó, embora menos bem cor:.servada neste ponto, fala dn
mesma forma, da existência de um grande che.fe que, em tempos antigos, reinava sôbre todos os grupos dêles. E, por fim, n.â.o seria :imposfilvel que no mito de Purá ou seja da invasão dos antigos Kaxúyana,
se tratasse também da. destruição de um cacicado, cujo chefe era Ma.rmaru-1mo e a quem pertenciam também os subgrupos de Yuhurumanâo e dos "Japu-gente" . Seja. como fôr : o que é importante é
perceber que o cacicado dos Arikyana não constitue, de forma alguma,
um fenômeno isolado ou excepcionaJ. daquela área. Ao contrário, ju.'>·
tamente a bacia do Trombetas parece ter sido uma área de pequenos
cacicados que, em sua estrutura, se conexaram com os de Par.ilruru por
um lado e com os das áreas circun-karib e sub-andinas por outro
lado (56), de forma que os cacicados do Trombetas e afluentes seriam
sõmente elos de uma cadeia que se estendeu, quiçá, da Venezuela
até a costa atlântica do Amapá.
(.56) -

Não é o no!.50 fr.o explorar, aqui, o tema sôbre os cacicados na bacia do Trombetas. Queremos fomei:er, sômcntc, nma idéia geral como "p11:10 de fWJdo''.
cm relação ao estudo ~6brc os KaxúyannJVl"arlkya!la, lllltcriormcntc fei:o.
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Pelo que se pode deduzir das informações obtidas, o cacicado
dos Arlkyana/ Waríkyana não era diretamente teocrático, mas também não de todo militarista, e sim de um tipo onde o xaman eliminou e substituiu o sacerdote e onde o poder civil e militar absorveu
o religioso ( 57) . Referem os Kaxúyana que tanto Tawírikema çomr;i
Peuwariknomana foram grandes chefes e pajés stmultânearp.ente,
embora em êpocas diferentes ( cf . pág . 19 e 37) . E.5ta estrutura sociaL como organização de uma entidade maior, o cacicado, decaiu .
Como sobrevivência dêstes cacicados pode ser considera.do o fenômeno de que ainda hoje os chefes das aldeias Kaxúyana (como também dos Parukotó e de outros grupos da área) são quase sempre,
embora não necessàriamente, também pajés : tsto para o melhor
equillbrio politloo interno do grupo . Do que concluimos, de uma
maneira geral, que os tipos dos cacicados na Guie.na Brasileira são
variantes daqueles do norte da Venezuela e da área circun-karib.
Pa.ra lnfluéncia.s ou dependências de culturas mais elevadas
(sejam ancimas, sub-andinas ou circun-karib) aponta ainda. a exten
s.a. e bem definida doutrina solar, cujo expoente, Ptrrá, possue traças
de uma divindade monoteísta e, ao mesmo tempo, panteísta, dentro
de um sistema de um pan-dinamismo universal.
Outrass.i m existem ainda. recordações sôbre festas e cerimônias, hoje em desuso, indicando, de igual maneira, níveis ideológicos
que, geralmente, não se encontram entre os índios da planície amazõnic:a., como p . ex ., a valorização da virgindade femlnina pelas grupos ancestrais, as ce1·imônias do defloramento artificial das moças
ao se tornarem púber es, antes de se entregarem a um homem ou ao
marido escolhido . As informações indígenas sugerem que se tra
ta de uma..espécie de sacrifício primicial, 2.o qual sômente a divindade tinha d1relta, mas não o hon:em . E há muitas outras coisas
(p. ex., o parricídio coma suprema honra, a antropofagia cerimonial, a ma trilinearidade, etc.). que parecem refleJi;as de um Divel
cultural e ideológico pas~ado superior, hoje já inexistente nas matas
do Trombetas . Comparando êstes n1veis antigos (indicado~ pela
memória. tripal) com os atuais, pode-se falar, certamente, de uma
cleca.dência cultural que chega às raias de uma deculturação, pela peTda de traços culturais, tipices à' antiga cultura.
Steward (1959; 1963) fala, em vários lugares sôbre os fenômenos da perda de cultura em grupos indígenas da. área circun-karib,
(S7) -

Sõbre os vários tipos de cacicados nas áreas CÍIÇ\lll·karib e sub·andina&, ver : ·
Stewart! & Faran, l9S9.
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sem que êstes tenham tido possibilidade de se adaptarem ou integrarem no nõvo ambiente criado pelo conquistador; fenómenos, portan·
to, que, por fim, resultaram numa c<impleta. decUttmaçâo tribal e
num recuo cult ural de um nlvel mals desenvolvido e de uma sociedade mais estratificada para o de primitivos horticultores da.s florestas tropicais, \•ivendo em simples comunidades regidas pelas leis
de parentesco, etc. ( cf. Steward., 1963 . 61 ) .
Coisa semelhante parece t er-se dado nas áreas trombetanas.
De tudo, que nos foJ dado a entrever (pelos dados colhidos em pesquisas de campo ou anotações dos cronist as), resulta que, as atuais
culturas daquela área. podem ser consideradas como culturas indígenas em estado de decadência, com um nível cultural e uma organização estrutural mais aperfeiçoados no passado; e que, portanto.
também no Trombetas houve uma e~pécie de decultura.ção em esca.la
maior. Todavia, na área do Trombetas, os motivos para êste fenômeno não são bem claros e a deculturação encontrada pa.rece-no.s
cie um tipo um pouco diferente. Steward alega principalmente influências ou ação diretas da conquista sôbre tais grupos . Para os
Waríkyana consta certa pressão exercida pela conquista lusa no século XVII a qual, sem dúvida, contribuiu para o declinio e a desorganização daquele cacicado; pois, como jã anotamos, a tradição Kaxuyana refere que os Warikyana ancestrais foram perseguidos pelos
portugueses e fugiram do "cabôclo português", embrenhando-se nas
matas do Trombetas. Entretanto, para os outros cacicados (Parukuatõ, Cereú, Carabaná) não consta tat pressão por parte dos conquistadores . Estamos, por isso, inclinados a considerar os fatôres
deculturativos como provenientes de fontes internas ou só indiretamente ligadas à conquista (p. ex., contatos interlndigenas pelas
migrações que, por sua vez, podem ser reflexos da conquista) . O
tipo dessa deculturação seria, portanto, intertribal, ou interindígena
por se processar entre todos os grupos ou cacicado.s menciona.dos,
sem intervenção da civilização . Esta s6 hoje está chegando àquelas
regiões por meio da aviação e das missões religiosas. Pois, como
existem, pelos cont.atos mútuos, fenômenos de aculturação intertribal, podem existir também, na mesma ba.se, fenômenos e ID.fluências
de deculturação intertrlbal .
Concluindo, talvez possamos estabelecer e ressaltar o seguinte:
o) - Há, de iato, em todos os níveis culturais- (ideológicos, associaf;i..-oo e adaptativos) indicias que parecem confirmar a tradição Ka.xúyana sôbre a imigração de dois grupos humanos di-
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b) -

c) -

d) -

e) -

ferentes no Trombetas. :ltstes, no correr dos tempos torna ·
mm-se os componentes étnicos dos atuais Kax:úyana .
Um dêstes grupos parece ter Yindo de uma região de " altas
serras", situadas ao oeste (os elementos de comparação existentes sugerem áreas centra-andinas) ; e outro, proveniente de
regiões ao norte da foz do Amazonas e de além de ParOruru
(nêste rumo, os e!ementos disponíveis, sugerem áreas subandinas ou/ e circun-karlb) .
Embora haja algumas indicações para regiões mais determinadas (especialmente para o suposto grupo andino : Andes
centrais e do noroeste), seria, por enquanto, falha. a tentativa de querer fixar procedências territoriais ou datação de migrações pro to-históricas (p. ex. , à. base da cultura de Cha '<in
e da fase MochicaJ . Os dados, deficientes e vagos como são.
não o permítem. Não se pode, portanto, falar em fatos comprovados, mas, quando muito, numa hipótese à ba.se de uma
trarução tribal, em parte apoiada por achados arqueológicos
ou por anotações dos cronistas, quando a proto-história tribal
entra na fase da história.
Os karib norte-amazônicos da região trombetana, segundo as indicações de Frei Frnncisco de São Marcos. ainda no decênio de
1730, formavam cacicados, hoje extintos, mas cuja existência,
extensão e importância só vagamente podemos calcular, devi·
do a escassez de indicações da trad1ção tribal e dos cronJstas.
O quadro cultural com que hoje se depara na mencionada área
da bacia do Trombeta.s, é o
grupos deculturados num tipo
de deculturação interlndígena. A perda de sua antiga cultura deixou êstes grupos decair ao nível de simples horticultores da Floresta Ttoplcal, em que os uiveis e traços da antiga
cultura sobrevivem sómente na memória tribal, com bastante
consciência, do que o grupo atualmente é, e o que foi outrora .

de
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APÊNDICE li
O PROBLEMA DOS \\'AR.ÍKYANA E DAS :MIGRAÇÕES D.""DÍGENAS
DO SÉCULO XVII .

Ko presente trabalho referimo--nos aos Artkyana/ Warfkyana
em relação a.os Kaxúyana. I\IIas, ao que parece, o prob:ema dos
Warlkyana e de suas migrações é muit o mais amplo; pois encontramos designações semelhantes, como Arikiéna, Arikéna, Ariquêna, Uariquena, Uerequena, etc . , até dent ro do rlo Negro, Içana e Ixié (Ferreira, 1885,1 : 191; 196) . Constatam os etnólogos que os Ariquêna,
Arikiena do Tr ombetas ( os Arikyana. dl!ste trabalho) nada têm que
vêr, p . ex. , com os Ariquêna do Rio :Yegro/ Içana . Etnolàgicamente,
isso estâ certo (58) . Nem por isso, há um fator comum entre êles,
a saber que ambos oo grupos são ou eram emigrantes do Amazonas
{ = Ari.kuru) e que, portanto, êles são "gent e do Ama.zonas" C= Arikyana, Arildena, etc .) (59) . Os têrmos Arikuru, Arikyana e suas
variantes ( Arica.ri, Aricoré, Arikena, Arikrana., Arikuyána, Urukuyãna, Ariquêna, Uariquêna, Uerequena, Warikyana) aparecem espalhados por tõda a calha do Amazonas, aplicadas mesmo para grupos culturalmente diferentes. Isto quer dizer, que os têrmos Arikyana e variantes tornaram-se têrmos gerais ou generalizantes para
todo e qualquer grupo que veio do Amazonas, independentemente das
diferenças de língua e cult ura. For sua vez, isto não quer dii.er que
tõdas as tribos com esta denominação tenham provindo da foz do
Amazonas, como p . ex., os Warikyana do Trombetas . Exercia-se,
sem dúvida, pelos grupos em migração, bastante pressão sõbre outr os,
existentes em seu caminho, empurrando-os, por assim dizer, para
frente, provocando uma espécie de "reação em cadeia" . Entretanto,
(.SI) (59) -

Os Ariquêmi do Trombetas são knrib ; os do Rio Negro/Jçii.na,Txié são nruni;
Goldman, 1948, 3 : 767 (802)
Para a suposiçi!o de serem os Uariquêna, t:ercquêna, ecc . , do Rio Ni>
grollça.n&/Ixiê também "Gente do Affiazonas'' , corrobora o fator tempo.
Rodrigues Ferreira escreveu scru relatórics de viaJ!cm em 1786, numa ~peca,
portanto, ;iróxima da n:igr11.ção dos Aríkyan:i/ Warikyana do T rombetas. Vislo
a distâru:ia cDtre os dois rios, ama migraç;.o Uerequana se enqu2d!llria bem

na época .
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é interessante observar q:ie as denominações Aríb.-uru/Arlkyana e variantes, aparecem lado a lado com os têrmos Aricari, etc ., e isto em
lugares mais ou menos próximoo; p . ex., Arilruru (Melgaço) (Baena, 1839 : 307) e Aricari (Souzel) (Ibid. : 331); Ariquêna, Uerequena (Iça.na) (Ibid .: 523) e Aricari (Carvoeiro, na foz do Caburi)
(Ibid .: 409).
Pelo que se pode dhrfsa.r da leitura dos cronistas, houve um
êxodo geral dos índios das terras da foz do Amazonas : do Marajó
e da antiga ''Província de Paricura.", das terras entre o Amazonas e
o Oyapoque . Isto se deu no século XVII e na primeira metade do
século XVIlI. Na medida que os portuguêses, apoiando-se em grupos tupi aliados, se firmaram, os ~eengafüa ou nâo-tupi, de:po:!.s das
primeiras experiêndas de contato com tLquêJes, recuaram e, finalmente, emigraram, dando, pela generalização do deslocamento, início a
um movimento migratório do longo alcance . E não foram somente;
aquêles grupos considerados nas páginas anteriores (Arlcari, M.a.rawaná, Pawixi), mas também muitos outros que não se adaptaram ao
regime português, como os Juruna, Sacáca, etc. Segundo Pen.nR
( 1885 : 109), os Juruna eram ocupantes da costa sudoeste de Marajó,
estendend~se até o centro da ilha..
Sua migração até o alto Xingu.
seu atual "habitat", pode ser seguido através das anotações dos viajantes e exploradores do século passado (60) . Os Sacáca, antigos
moradores de Salvaterra, Marajó (Baena, 1839 : 367) findaram sua
migração no rio Nhamundá, onde se extinguiram, sendo absorvidos
pelos Hixkaruyána e Xawiyána. O último Sacáca "puro", segundo
informações locais, reorreu pelos anos de 1947/48 (Frikel, 1957 : õ56;
1958: 173) . Outros grupos entraram nas matas do Paru de Leste .
Os primeiros eram os a.tuais Wáyana ou Urucuyá.na. &te têrmo é
uma variante de Arlkuyana, significando a mesma coisa. "Uru"
também quer dizer "beiju", correspondente ao "ari (ha)" dos Kaxúyana, sjgniiicando, pois, da mesma forma : "Gente do Rio" (do)
Beiju (.:::Amazonas) (Frikel, 1957 : 327; 1958 : 130) . De fato, os
Wáyana atuais são consjderados pelos Tiriyó e Aparái um grupo mesclado, constituído por elementos autóctones e imigrantes do Amazonas. Em conexão com o movimento total das migrações do século
XVII, não seria impossível serem os Wáyana {em outras formas de
transcrição : Ayana, Oyana, óyana, etc.) emigrantes e descendentes
ãos "Goianazes" (= Goiana, óyana., Wá.yana), antigos moradores da
(60) -

Em Oli..-eira (1969) encontramos uma boa compilação sõb:e os dados n respei-

to das migrações Juruna .
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tigos moradores da costa meridional de Marajó, na região de Villar;
Ponta de Pedras (Cf. Baena, 1839 : 369) .
, Os Aparài possuem ainda uma boa tradição· sôbre a. sua imi·
gração. Contam que vieram do Amazonas, morando primeiro na
foz do Paru de Leste. O motivo da sua migração era o mesmo :
Persegcição pelos po!'tugu~es que. segundo a sua traclição, chegaram ao ponto de a.marrar e pregar nos esretos das casas indígenas
os homens e as mulheres que lhes ousavam resistir, senindo por fim,
de tiro ao alvo (61}. Os Aparái subiram o rio, mas não se sentiram
bastante seguros. Houve uma cisão no grupo. Uma parte se embrenhou nas reatas dos a.fluentes do Paru de Leste : Seus remanescentes são os atuais Aparái. Outra parte voltou à foz do rio sob a
chefia de Mopó, chefe já lendário, feito herói cultural.. Os Aparái
do rio Paru ainda foram atrás daquêle grupo dissidente, mas não o
alcançaram mais, Contam que uma vez ainda tiveram notfoia. dêles e que estavam num grande rio do mesmo lado do Amazonas, ma.is
para cima (pela descrição poderia ser o Trombetas) . De fato, encontramos entre os Híxkaruyána e Xawíyãna do Nhamundá tradições
correspondentes, especialmente a respeito do herói cultural, ali chamado Mohó.
Parece-nos que resulta destas ligeiras anotações um segundo
fator : que os grupos emigrados do Amazonas, em sua maior parte
dlrigiram-se para as matas e rios setentrionais do Amazonas, havendo, todavia, exceções como parecem ser os casos de Arikuru (Melçaço) e Aricari (Sowzel) .
Outrossim, se considerarmos os resultados da arqueologia
amazônica que mostra as evidências da imigração da maioria das culturas arcáicas de regiões pré-andinas (como ponto mais próximo
de referêncla da emigração) até a foz da Amazonas, deve-se dizer que
as migrações indigenas do século XVII, Amazonas acima, constituem uma re-migração . Mesmo dentro do movimento migratório
geral, o Amazonas foi, sem dúvida, um dos caminhos principais, embora não o único. HouYe também re-mlgrações para o oeste pelos
centros do planalt-0 guianense, ao longo da serra Tumucumaque,
Acarai, etc., ou pelo norte, pela costa do mar karib. Já mencionamos, embora só à margem, a migração provável de grupos Marawaná
(61) -

Betendorf (1909: 298 sei: . ) regi.stra para Umbuquara. RBiâo vizinha do Paru

de Leste, semelhantes atrocida.dcs d& sold.adesea lwa, queimando os lndios vi-

vos, dentro de suas casaii .
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por caminhos centrais (cf. pá.g . 35) e a. indicação de Nimuendaju
( 1926 : 11) de emigrações pelo norte.
ÂJ3 poucas noticias reunidas néste Apêndice sôbre o problema
dos Warlkyana e as migrações do século XVll podem servir, por um
lado, para a melhor compreensão dos acontecimentos naquela época;
e por outro lado, querem ser também uma sugesião, porque pelo estudo dos Warikyana/ Kaxúyana surgiram essas perspectivas aqui Indicadas . Valeria a pena estudar mais detalhadamente êste assunto,
pois seria uma grande contribwção para a compreensão da distribuição e situa~ã.o indígenas at uais. como também nos tempos coloniais .
O materi.al ao alcance é escasso, mas, pelo que nos consta, nos arquivos de Lisbôa existem muitos documentos a respeito, que ninguém ainda tocou .
Ficam aí as sugestõe!::, tanto no que foi dito sôbre as migrações indígenas do século XVII, inclusive dos Warikyana, como sõbre
o estudo documentário dos cronistas, nos arquivos de Portugal.
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AnNDICE Ili.
DJ:NOMINAÇÕ&S GEOGllÁJ'ICAs B BTNOGRÁl'ICAS DOS XAXÚYAlU (62)

Abreviações :
an. 1g.
cach . Acapu, rio
Agua Branca, 1g.
Agua Frla, lg .

Amazonas, rio
Ambrósio, lg .
Arahuá
Arapkúru

Arlkamána

afluente dir . igarapê esq. cachoeira.

direit o
esquerdo

c:f . Kaipurú

cf. Kotonúru

cr.

Kuâte, Kwáte
Aríkuru

Itxitxwáhô
~ome próprio . Filho de ( cf. J Marmaru1m6; irmão de (cf . ) Psôu .
Denominação Kaxúya.na do rio Erepecur u, afl. esq. do rio Trombetas . As vêzes
também o chama.do Kumina (cf . Cuml ·
ná. ) , designando com êste nome especialment~ os trechos da. água. mansa entre a
ca.ch. do Tronco e a toz. Possui dois
formadores, o Marapi no lado dir. e o Paru
de Deste, do lado e.sq . . Tem aproxima~
damente '700 lan. de extensão.
Variante : tdkamána. Nome que dão ao
lugar de moradia de seus ancestrais perto
da. atual Santarém. Etbn : Arika.máoa
pode significar : moradia dos Aricari sendo
Arika ( -rl) o nome do grupo; mán.a lugar de, moradia de .. .

(62) -

Para o melhor CO!lbieeimezilo gqráfico d& bacia do l'rombdu, ver A,uiar,
1943 : 85 scg .: 110-116 . "(cf. )" significa: collfrontar com o têrrno seJ!llhlte.
inclufdo na lista.
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Nome que os Kaxúyana dão ao rio Amazo-

nas . Et1m : Rio (do) Beiju, sendo ari
(ha)-beiju; kúru -

rio .

A toz t setentrional) do Amazonas traJ: o
nome de ( cf . ) Yawákiri.

Variantes: Warikyana, Ariquêna, Arikiena etc.
Nome de um dos grupos imigrados do
Amazonas que constituiram, etnicamente,

os atuais Ka.xúyana. Etim: Gente do

Armandzona
Cach. do (rio) Ca.chorru
Cach. do Vara.douro do
(rio} Cachorro
Cach do V'a.radouro do
Trombetas ...

i\mazonas : arlku {ru) - nome próprio,
da.do ao rio Amazonas, significando "Rio
(do) Beiju"; yána - gente, povo, etc .
Expressão usada entre os Kaxúya.na para
designar o Amazonas ou (cf . ) Ari.kuru .
( cf.) Mabarawan etáunu

cf. Ma.barawan etáunu
Nesta ca.ch. o Trombetas se divide em várlos braços, formando também várias quedas d'águ.a. A maior parte delas deságua
no canal Yaskuri-Encruzilhada, no cha·
mado (cf.) Tuhóme. A mais passavel l
a do lado esq. do rio, por onde também
passa o varadoW'O. O nome indígena da
queda principal é (cf . ) Hektóhu .

Cach. Gr. do (rio) Ca-

chorrinho

Cach. São Pedro
Cachorrinho, rio
Cachorro, rio
Campichi
CU.miná, rip

nW:niana, lg.

Cach. bastante alta, em distância de 5 a 6
dias de viagem (à cano) da foz do rio
Cachorrinho ou Txôrôwáhõ. Ê o limite da
ocupação Kaxúyana neste rio e, antigamente, do povo de M.arma.ru-im.6.
cl . Maharawan etáunu
cf . Txôrõwá.hô
cf. Kaxúru
cf. Kámpixi
cf_ Arapkúru
ct. Ka.hyáhô

-
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Erepecuru
Ewarhó ( túna )

E'Warhoyána

Felisberto, ig .
Franco, cach.
Fumaça, cach.
Hektóhu
Igarapé Grande
Imno-húmu

cf. Arapkúru
Ig. , afl . esq. do ( cf.) Kurátart. O Ewarhó (túna.) vem dos campos gerais que fie~ entre o Kurátari e o Mara.pi. O!J
Kaxúyana talam muito dos campos dos
Erwarhoyána, grupo que ali mora . Etim :
Ig. da Anta, a saber: ewarhó - anta ,
tona - rio, igarapé.
Grupo, considerado parente dos Ka.xúyana. Segundo informação indígena moram no Igarapé da Anta ( cf . Ewarhotúna ) e nos campos entre o Erepecuru,
Kaxpakúru e Kurãt a.ri. Etim: ewa.rhó anta (deve-se subentender : túna-ig. ) yána gente, moradores .

cf. Tski-mana
cf. Kuyayemúkpa
cf . ::vlotóhono

Nome da queda principal da Ca.ch. Gr. do
Varadouro do Trombetas.
cr. Imno-hümu
Ig., afl esq. do Trombetas equatorial. Desemboca logo acima da cach. da Fumaça.
Etim: Lugar, morada da lua, sendo imnó-

lua; húmu Inga.rü.ne

!:-apúkyana.

Irika·mána
ItXl.txwáhô

It:xitxwáyana

lugar, moradia. Existe na

sua foz um poço em que a. lua, no tempo
da sua cheia, se reflete. Dai o nome .
Grupo que participa. da tribo Kaxúyana.
Até 1960 (aprox . ) , h.a.bitantes do rio
(cf.) Panamá.
Jamari: sítio, igara.pé e lago no médio
Trombetas, no rio manso, onde os ancestrais ( Wadkyana) tiveram aldeia, por algum tempo.
cf. Aríka.mána
Rio, afl. esq. do Kaxúru ou rio Cachorro .
A designação portuguêsa. é : Ig . do Ambrósio . Etim : desconhecida..
Grupo Warikyana que morava no (cf.)
Itxitxwáhô ou Igarapé do Ambrósio .
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Jacaré
Jam.ari
.Kahú

Kahúyana.

Káhyáhô

Ká.hyana

Kaipurú
Kâmpixi

Kaxpakúru

Etl.m : itxitxwá (hô) - nome próprlo do
ig.; yána. - gente, moradores, etc.
cf. Kuréto
cf. Irapúkyana
Nome próprio do rio Trombetas, afl esq.
do Amazonas. Desemboca. nêle um pouco
ac1ma de óbido.s. Possui um segundo
formador, o rio (cf. ) Panamá. O comprimento total é avaliado em 1. 000 km .
Su~grupo Kaxúyana do rio Trombetas,
Etim : Gente, moradores do rio Trombetas, sendo kahú - nome próprio do Trombetas; yána. - gente, morador.
Rio, afl esq. do Trombetas, na aJtura da
Cach. do Franco, confronte, o rio Kuhá..
Como serra das cabeceiras do Kahyáhô
foi indicada a serra ( cf. ) Piádzmana.
Et1m : braço, afL do Trombetas, sendo
aho (re) - braço; Ka.hú - nome do
Trombetas.
Grupo Kaxúyana, habitantes do rlo Kaxpakúru. Etlm : a mesma como Kahúyana: Kah (ke.hu) - nome do Trombetas;
yána - gente, etc .
H.io, afl. dir. do Erepecuru, desembocando
no lago Ja.rauacá. Ê o rio Acapu.
Variações: Kampít.xi, Kâm.ptxi (Ca.m.pichl) . Há três lugares com êste nome :
a) Segundo a tradição Ka.xúyana, um dos
lugares, onde a migração Arikyana. iniciou. Lupr ao norte do Ama.zonas (taJ,.
vez no mar ka.rib ? )
b) Lugar de parada dos Wa.rfkyana na
área da foz do Amazonas
e) Lugar de antigo mocambo dos negros
:tugidos, situado ao lado esq. do Trombetas.
Rio, afl. esq. do Trombetas. ''Habitat" do.s
1lltlmos Káhyana (até 1949, quando, se extinguiram) . 1l no de mata . somente nas
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Kaxúru

KaXU.yana

Korohüclze
Kotonúru

Kuáte, Kwãte

Kuhá

cabeceiras existem campos gera.is . Seu
maior afi . é o (cf.) Kurátari.
Rio, afl. dir. do Trombetas, desembocando logo acima da Cach. Quebra-Pote . Va:Iiantes do nome : Ktxúru, Kaxflro, Kat:xôru. Antiga denominação : Kasúru.
Possui várias cachoei.ra8 e quedas d'água,
algumas del.a.s altas e majestosas. Seus
afluentes maiores são o (cf.) It xitxwãhô,
o ( cf . ) Txôrôwáhô e o (cf.) Pokurkuru. O nome em uso entre a pop'.llação
brasileira, rio "Cachorro" não p~sa de
uma deturpação ou forma acaboclada do
têrmo indigena "Kaxúru".
Grupo p:Iincipal que deu o nome ao total
das frações de grupos considerados por
êles "da mesma lfngua e do mesmo sangue" . Etlm : Gente, moradores do (rio)
Kaxúru, sendo Kaxú (ru) o nome próprio do rio, yana - gente, habitantes .
Mulher de {cf. ) Marmaru-imó.
Afl. dlr. do Kuhá ou Rio do Velho. Dlzem ser um lg . estrelto, mas muito mais
comprido que o próprio Kuhá em que desemboca . Et1m: quer di2er "Tipitinga"
por causa da cõr esbranquiçada, leitosa da
água. Daí o nome brasileiro de "Agua
Branca" .
Ig ., afl. dir. do Erepecuru . É o Ig. da
Agua Fria . Desemboca na água mansa,
um tanto abaixo da Cach. do Mel.
Afl . dir . do Trombetas : Desemboca nêle
na altura da Cach . do Franco, confronte
o Ig. Kahyáhô . Origina-se, segundo lnformação indígena, de um grande e pantanoso lago, o ( c:f.) Kutpó-imó. Seu maior
afluente é O (c:f.) Kotonúro. Emim : Kuhá
quer dizer "Paxiubat•. Entre os civilizados é conhecido como "Rio do Velho".
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KurátarJ

Kurêtó

Rio, afluente dír. do (cf.) Kaxpakúru
Seu maior tributário é o (cf. ) Ewarhó

(tuna). Segundo informação Kaxúyana,
o Kurátari é o "habitat" dos (cf.) Rêrêyána.
Nome de uma antiga. aldeia Warlkyana no
atual lugar "Jacaié'', no Trombetas. O

lago e uma peq. serra ali existentes trazem o mesmo nome: Jacaré ou, em língua Kaxúyana : Kurêtó. Existe !ili uma
"terra preta" com fragmentos de ce1·ãmi-

Kuridja-mána

Kutpó-imó

Kuyayemúkpa

cas, talvez o sítio da antiga alde:Ja. O
nome atual, Jacaré, é a tradução literal
de Kurêtó, isto é : Jacaré-açu.
Variante : Kuridjamená. Rio, afL dfr.
do Tron:betas, desembocando nêle na
Cach. Porteira . O nome atual é :vrapuera.,
antigamente, até o século passado, era
''Rio de Faro" (sendo Faro deturpação do
indígena Pa.ru) . Em sua foz existiam, outrora, mocambos.
Lago grande e pantanoso do qual se
origina o rio (cl) Kuhá, separado do (cf.)
Turunu sómente por uma serra divisória.
Et.im : kutp6-im6 quer dizer Lago Grande, sendo kutpó - lago; im.6 - grande.
É, especialmente, o lii.do dir. da Cach. do
Franco que possui dois bons cana.lo de passagem. Está situada a cach. entre as embocaduras dos rios (cf . ) Kahyáhô e ( cf. )
Kuhá.

Kuyuwiárane

Maharawáne

1: a Porteira do Trombetas, antigamente

Cach. de São :Miguel, no lugar da confluência do rio Mapuera com o Trombetas.
Existia. ali, até há poucos anos atrás, um
núcleo populacional de pretos, descendentes dos antigos mocambeiros do Alto
Trombetas.
Varadouro Grande do Trombetas, isto é,
a estrada que evita as quedas d'água in-
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transitáveis. Situado no lado direito da
Gach. do Varadouro Grande, no fim do

Ma.barawan etáunu

canal entre as cachs. Defunto e Paraná
de Pedras.
Talvez a maior e mais bela cach. do rio
Cachorro. Outras denominações são :
Cach. S. Pedro, Cach. do (rio) Cachorro, Cach. do Vara.douro Grande . Existe
ai um varadouro de uns 500 m de extensão, pois a cach. é intransitável. t wna
queda d'água de uns 15 a 20 metros de
altura..

Mapuera

cf . Kuridja-mána

Marawá

Segundo a Tradição Kaxúyana, um grupo indigena. emigrado de (e!. Parikuru. Eram amigos dos Wa.rfkyana e moravam sempre perto dêles, mesmo depois
de sua imigração em terras do rio Trombetas. Variantes do nome, indicados pelos Ka.xúyana. são : Maráwana, Maray6.
Mêrêwá, Mêrêy6.

Marawaná

cl'. Marawá.
cf . l\IIarawá .

Marayó

Maraxó,

];~ra ?xó

Ma.rmaru-imó

Mel, cach.

Mêrêwâ
Mêrêyo

.•

Grupo Tiriyó, exist.ente at.é começos de:>ta.
década, no rio Xa.xpakúru e Pana.rr.á. Os
Kaxúyana, pronunciam Mm-ayó, M.êrêyó,
(cf.) Marawá e Ma.rawaná.
Personagem mítico, representante de um
povo que ocupava o médio rio Kaxúru antes da invasão dos Kaxúyana. No mito, é
apresentado como Cobra Grande .
~ a primeira de uma série continua de cachoeiras que se estende até a Cach . do
Breu. Serviu como ponto de conta.to entre os castanheiros e os mdios Pawíxi
(Pauxis) ou Pawíyana.
cf. Mara.wá.
cf . Marawâ.

Morro Gr. do (rio)
Cachorro
Motóhono

Mu?rá

cf. Toronori.
Denominação da. queda principal1 e.o la.do
esq. , da Cacb . Fumaça . Esta é uma
cach. grande e alta do Trombetas equatortal. DMde-se em várias quedas d'á.gua
que desaguam num único e estreito canal .
Existem va.ra.douros por terra, pois a cach .
não é transitável par canoa .
Acompanhante e servent-e de (cf.) Purá,
rá, o herói cultural dos Kaxúyana. Sempre exerce papéis secundários em relação
a Purá. Em alguns mitos é consjderado
írtnão ma.is nôvo de Purá e apresentado
como menino .
cf . Pawixi.

ôbidos
Onomto-húmu

Ig . , afl. esq. do rio Trombetas . A designação da. população ce.bocla é Ig . do Pereua. Em 1945-1947 achava-se nest e iga-

rapé a ma.loca principal dos Kahúyana,
com nome idêntico : Onomtohúm-patá ou
seja Aldeia do Onomto-húmu. Etlm : Lu-

gar de urucu, sendo onomto húmu - lugar de . . .

urucu;

Ortdji-mána, Woridjf-

maná

Ori:xlminá.

Panamá

Nome Kaxúyana para a. atual cidade de
Or1xlminá. Etim : Lugar, moradia de

mulheres, sendo oridji, orixi - mulher es
(plural) e maná - lugar, moradia.
cf. Oridji-mána, cf . Pawixi .
Rio, forme.dor esq . do rio Trombetas . Os
Tiriyó o chamam Põnama; os Kaxúyarui. o

Pa.rilruru

denominam Ua.namú. Entre os c.ivilizados é conhecido como Panamá .
a.) Segundo e. tradição Xa.xúye.na, é uma
terra, onde seus ancestrais moravam pc!r
certo tempo . Parece Ldêntico com o Paricura. dos cronistas, isto é, com u terras
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da costa do Atlântico no atual Território
Federal do Amapá.
b ) Um rio que banha, em parte, estas
terras indicadas. Provavelmente é o braço norte da foz do Ama.ronas.
e) Denominação, também, do rio Erepecu:ru ou Arapkúru. Etim. incerta : Rio
(d8s) Batatas, sendo Parl (no dialeto Kaxúyan.a atual) - batata-dôce; kúru rio.

Paro (de Oeste)

Denominação que os indios Tirlyó dão ao
rio, fonnador esq. do Erepecu..>'U ou Arapkúru. Desde 1968, também os Kaxúyana
moram nêle. Nasce na cordilheira do Tumucumaque. Saindo da divisól'ia, atravessa os campos gerais. Juntamente com o
Marap! forma o Erepecuru. Pelos indios
Tiriyó da região das cabeceiras é chamado
simple.smente Parú.

Patá-humu

Nome de um lugar de uma região, onde as
migrações dos Waríkyana se inJciaram.
Situação desconhecida (talvez na. área circun-karib ?) . Etim : Lugar de Aldeias,
sendo patá - aJdeia, cidade e húmu
lugar de ... , lugar onde tem ...

Paaxis, Pauxys

cf . Pawí.x:L

Pawidzetp6

c1. Pawixi

Pawúd.

a) Grupo indigena, aparentado dos Kaxú.yana/Warfkyana. Variantes do nome :
Pawitxi, Pawidze, Pauxfs, Pawtyána . Moravam antigamente na região de óbidos e
emigra.raro mais tarde para o rio Erepecuru. Etim: pawúd, pawidze - mutum,
sendo pawíxi forma arcaica e pa.widze forma do dialeto atual. Pawiyána : MutumGente, sendo pawi ( - xi, dze) - mutum
e yána - gente. Pauxís, Pauxys são formas aportuguesadas do mesmo nome.

-
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Penecura, ig.
Pereua, ig .
Peuwariknomána

Piádzmana

Pianakotó

Pokurkúru

Ponékuru

b) Nome antigo dos lugares, onde hoje se
encontram as cidades de ôbidos e Oriximiná . As vêzes, os Kaxúyana fazem distinção, chamando óbidos de pawidzetpó, isto
é, " Pawfxi (Pauxis) Velho", em oposição
a Pawixi - Oriximiná .
cf . Ponékuru .
cf. Onomto-húmu.
Personagem mítico (histórico-leudá.rio ?)
que trouxe (cf .) Marmaru-imó do Amazonas, dando-lllê como moradia o rio
Kaxúru . Peuwariknomána era um dos
grandes pajés e "grandes chefes" mencionados na tradição Kaxúyana .
Variações dêste nome : Piádzmano, Piádzmane, Piádzmene como também os mesmos nomes sem fricativas (Piázmana,
etc.). Apareceu também o têrmo mais
arcáico : Piáxi-mána, Piyáxi-mána .
a) Vulcão nas terras de origem do grupo que imigrou das altas serras do oeste.
b) Serra nas c a b e c e i r a s do rio
(cf .) Kahyáhô .
Etim : Morada de pajé, sendo piádze pajé e mána - morada, lugar de . . .
Grupo, hoje pràticamente extinto, considerado pelos Tiriyó grupo ancestral. Para
os Kaxúyana são os índios Marajó ou Marayó do Kaxpakúru e Panamá .
Etim : Gavião Real (Harpia) - Gente,
sendo plana - hárpia e ko, kotó .....,. gen te, povo.
Nome de um igarapé, afl. esq. do alto rio
Kaxúru. É, ao lado do rio Cachorrinho, o
maior afluente do rio Cachorro.
Ig . , afl. dir . do rio Erepecuru . Desemboca nêle um tanto abaixo da Cach . do Mel.
Conhecido na população cabocla sob o
nome de Penecura, mas o nome correto,
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Porteira do Trombetas
Prênoma; Prê?noma

Psõu

segundo os Kaxúyana, é Ponékuru . Etlm :
Rio (das) Piranhas, sendo poné - piranha, e kúru - rio, ig . .
ct . Kuyuwiárane.
Grupo, considerado afim ou aparentado
pelos Ke.xúyana . Moram na área entre os
os rios Erepecuru/Marapj/Kaxpakúru e
KurátarL Etim: "São parentes" ou "É
gente nossa", sendo prêhno, prê'?no parente, gente afim e - má (substituindo o nosso verbo auxiliar) - é, são, etc.
Nome próprio. Filho de (cf.) Me.rmaruimó; irmão de (cf .) Arahuá.

Pta-húmu

cf. Putá-humu.

Purá

Prim:ipal herói cultural dos Kaxúyana. e
"pai" da tribo . Possui um auxiliar servente, de nom e(cf .) :Mu?rá que sempre
faz um papel secundário. enquanto o
criador das coisas é Puri.. Raras vêzes são
designados como irmãos.
Grupo, considerado aparentado ou afim
pelos Kaxúyana. Habitante do rio (cf.)
Kurátari, anuente direito do ( cf.) Kaxpakúru. Etim : :tndio morcêgo/ vampiro,
denominação dada devido certas formas de
antropofl1gi.a (beber sangue) que ainda
usam, conforme relato K.9.xúyana; rêrê morcêgo. vampiro, yáná - gente .
cf. Txuruta-húmu; cf . Arikamá.na- Irlkamána .
Cach., ig . e morro à margem dir . do
Trombetas acima. da foz do rio Cachorro. Dizem os Kaxúyana que nêste ig.,
atrás do morro, ainda existe um resto dos

Rêrêyana

Sa.ntarém-Santarêne
Tarawá

(cf.)

Uruma.má.nya.na.

Etim : Travá é contração e detlll"pação de
T11.ra.wá. (= pedregulho?). Os castanhei·

ros pronunciam "Travá".
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Táunu

Tawirikema

CaC'll . Grande no do Cachorro. situada
acima da foz do rio Cachorrinho, delimitando o território Kaxúyana no alto rio
Ca.chorro;Kaxúru.
Nome próprio de um dos últ.iroos "Grandes
Chefes" no t-empo da migração dos We.rikyana .

Tinós

Tlriyó

Toronori

Forlll2. de b:anscrição oficializada pela 1°'
Zona Aérea para o Powo e a. Missão entre
os índios (cf . ) 'Iiriyó.: "Pouso Tiriós'' ou
"Missão Tiriós", respectivamente. O mesmo que (cf . ) Tiriyó.
Forma de transcrição mals usada no Brasil para o nome de um grupo ind1gena,
karfo, habitante ã.o alto ( c:l. ) Paro de
Oeste, na serra Tumucumaque. Etim :
provàvelment.e (segundo indicação indígena) : Gente que mata com a borduna,
deriva.do de watüre - abater, matar à
ca.cête, e yo - povo, gente.
Serra ou morro alto, situado no ângulo
formado pela embocadura do rio Cachorro
no Trombetas. l?i inacessível de três lados,
formando altos paredões. Só pelo lado
oeste pode-se subir . É 'i1sivel de muitoa
pontos do rio Trombetas. Para. os Kaxúya.na, Toronori é de Importância mitológica. Pelos civilizados é chamado "Morro Grande do (rio) Cw::horro" .

Trava

cr. Tarawá .

Trombetas

cf. Kahú .

Tsk.õi-mána

É o Ig . do Felisberto, afl. dir . do rio Kaxúru, um pouco abaixo da. foz do Cachor-

Tuhóme..

Canal desaguadouro das cachoeiras do Va-

rinho .
ra.douro Grande do Trombetas. Nêle de·semboca, pelo lado direito o rio ( cf.) Yas·

kurí.

Tumucumaque

Turunu

Txõrôwáhõ

Serra divis6r1a entre o Brasil e Suriname.
Os índios não possuem denommação comum para a cordilhetrà, designando cada
serra singulatim.
Rio, afl . dir . do Trombetas equatorial.
Desemboca logo abaixo da cach. Piáno e
tem suas cabeceiras em contrafortes da
divisó.r ia Brasil/Demerara. Segundo informação Kaxúya.na, é o "habitat" dos indios
Xanima. e de outros grupos ligados aos
Parukotó.
Rio, afl . dir . do rio Kaxúru . Segundo informação indígena, é mais comprido que
o próprio Kaxúru e vem das serras (contrafortes ? ) que formam a fronteira com
a Guiana Inglêsa . Em português é chamado Rio Cachorrinho.

Txuruta·húmu

Lugar de moradia dos antigos Warikyana
no Amazonas. Os Kaxúyana identificam
o local como sendo a atual Santarém,
nome que pronunciam "Santarêne". VUito do Trombetas, onde moram, indicam
Txuruta-húmu no Tapajós da. seguinte
maneira: "Fica na boca do primeiro grande rio que vem do lado de baixo e que tem
água preta. . . lá, onde Português, mais
tarde, fez Santarêne". Etim: Lugar, moradia de andorinhas, sendo txurutá - an-

dorinha., e htímu - luge.r, moradia. O Ia·
cal possui ainda um segundo nome :
(cf.) Arl.ka-mána ou Irika-mána .
Uanamu
Uruma-mã.na

cf. Panamá.

Ig . e amiga aldeia dos e x t i n to s
(cf.) 'C"rumamányana. O igarapé aflui ao
rio Kaxú.."'U da margem esquerda, confronte o Mouo ào Cachorro ou (cf.) Tonm-orí. Etlm : Lugar, moradia de patos, sendo
urumá - pato e mâna - lugar, moradia
O ig. possui um 29 nome : Worâhtxsl
yáulruru.

-
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Urumamãnyana

Varadouro Grande do
Trombetas
Velho, rio do
Warllmru
Warfkyana
Woráhtxa yáulruru

Yari

Yaskur1

YawAk:lll

Yuhúru-mané.o

Grupo Kaxúyana tido como extinto . :M3.S
dizem os Kaxúydn.a que deve existir um
resto dêles. pois viram vestígios dêles ( ?)
no ig. Woráhtxa yé.ukuru e no ig. do
( cf. ) Tra"\'li.. Etim : Gente do lugar dos
patos, sendo arumá - pato, mana lugar e yána - gente.
cf. Maharawáne
cf. KuhA
cf. Arikuru
ct. Arfkyana
cf. Uruma-mâna
Um dos lugares de moradia dos antigoo
Warikya.na em suas migrações . Estâ si-

tua.do na boca de um grande r1o. Mas os
Kaxúyana não souberam mais dar indicações especificadas . Provàvelmente, êste
sitio estava na foz do rio Jari, afl. esq .
do Amazon~.
Aíl. dir. do Trombetas. Um rio relativameate curto, mas bastante encachoelrado .
Desemboca confronte a Cach . Gr. do
Varadouro, ( cf.) Hektóiu, num canal desaguadouro, chamado (cf . ) Tuhóme.
a) Nome da foz do Amazonas, provàvelmente do braço setentrional.
b) Sítio do mesmo nome, onde os Waríkyana por algum tempo moravam.
Variantes dêste nome sê.o: Yuhur-t Hnanáu,
Yehure-manáu, Ihúru-manáo. Segundo o
mlto, Yuhuru-me.náo era sobrinho ou gen·
ro de ( cf.) Marmaru-imó; era guerreiro
valente, embora traiçoeiro.
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AP~NDICE IV .

T.llA:NSCIUÇW XAXÚYAKA

Para facilitar a leitura das palavras indígenas como também
a sua impressão, adotamos, em larga escala, uma. transcrição simpli!Jcada na base do alfabeto português . Todavia, algumas anotações
são inevltil.veis.
1
I) ü õ -

2) -

Além de /a/e/i/o/u/~/ô/ existem ainda :
vogal alta, fechada, central, não arredondada. (semelhante ao
alemão em ·~arütze") .
vogal média central, não arredondada (semelhante ao alemão em "konnen") .
Vogais :

Consoantes : como no português .

Anotações são necessá-

rias para:
g -

variante sonora de

/k/.

h - sempre bem aspirado.
r - flap apical, (também no início da palavra) .
s - fricativa alveolar surda côncava.
x - !rica.tiva cõncava lamina.l. (semelha!lte ao / x/ em xadrez) .
w - continua labial sonora..
y - continua Iaminal son ora.
? - glottal stop.

Para. informação ma.Js exata sõbre a. fonologia Kaxúyana podem ser consult ados : .Derbyshire, 1961; Wallace, 1969.
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