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ESCLARECIMENTOS SOBRE A GRAFIA

1. A transcrição das palavras waifpi sugeria
o emprego da convenção fonética; porém preferi escrevê-las
em português com aS seguintes ressalvas:
( ~ sobre uma vogal indica nasalizaçfo
(y) é o ü gutural, utilizado na transcrição da
língua guarani
(,)indica a oclusão glotal
( w) pronuncia-se como em inglês
2. Na transcrição do nome de heróis míticos:
Yan~iar e Yane-ro-açu, conservo o Y - que, nestes casos~ diferencia-se do -y- gutural; outra grafia possível seria fl, utilli.ado
na transcrição da língua guarani .
3. Na transcrição de nomes de etnias, utilizo:
(s) pronuncia-se como um x suave, próximo
O

IS.
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INTRODUÇÃO

'

Até recentemente , os índios Waiãpi eram considerados como um povo em fase de extinção . Pouco se conhecia sobre este grupo Tupi-Guarani, cujas aldeias localizavam-se,
segundo as publicações disponíveis na década dos anos 60,
à margem do rio Oiapoque, nos confins do Brasil e da Guiana
Francesa. Uma região de matas e serras isoladas que ainda nfo
havia despertado interesses econômicos.
Quando, em 1973, foram iniciados os trabalhos de construção da Rodovia Perimetral Norte, funcionários
da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM e, posterionnente, da Fundação Nacional do Indio - FUNAI,
"descobriram" um sub-grupo Waiãpi isolado. Suas terras seriam
cortadas pela estrada que separaria as aldeias. Em funçfo da
Perimetral Norte, um Posto de Atração foi instalado, para atrair
os índios da região do Amapari. Estes Waiãpi, situados na faixa
1neridional do território tribal, somam hoje (1980) 210 pessoas,
t

4·--'f
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distribuídas entre várias aldeias no rio lnipuku e Igarapé
Onça. Na Guiana Francesa, vivem outros 350 Waifpi, também
dispersos em uma série de assentamentos à margem do alto rio
Oiapoque . Finalmente, no alto rio Jari, a aldeia Moloko-pota
reúne os remanescentes de wn importante sub-grupo Waiãpi
que antigamente habitava o rio Cuc (ver fig. l ).
Os Waiãpi do Amapari são designados, pelos
dem~is membros da etnia, e pelos povos indígenas vizinhos,
como Waiãpi-puku. Apesar de nlo constituir uma autodenominação do sub-grupo em questão, mantenho a oposição entre
Waiãpi (setentrionais, no Oiapoque) e Waiãpi-puku (meridionais, no Amapari) a fim de diferenciar os grupos territoriais
e explicar suas relações internas e externas. A origem desta
denominação revela, inclusive, importantes aspectos da interaçtro entre os povos da área das Guianas, analisados nos capítulos IX e X.
Tanto o objetivo como a fonna deste trabalho consiste nwna reconstituição histórica dos movimentos
migratórios antigos e recentes e das transformações sucessivas
desta sociedade indígena, no decorrer dos últimos trezentos
anos. A utilização de relatos históricos parciais determinou o
enfoque factual deste ensaio.
A pesquisa foi realizada a partir do levantamento de uma documentação bibliográfica, complementada
por tradições orais dos Waiã'pi do Amapari, coletadas em duas
viagens ao campo. A estadia na área indígena foi de curta duração: dois meses em 1977, quando fui acompanhada por meu
marido, e pouco menos de dois meses em 1978. Em 1980, participei de um grupo de trabalho da Funai para a eleição da área
indígena Waiã'pi, onde pude visitar mentamentos que até então
não conhecia e realizar um levantamento geral de todas as aldeias do grupo, nas bacias do Amapari, do lnipuku e do alto
Jari.

A pesquisa já estava iniciada e os te1nas principais delineados, quando to1nei conhecimento do trabalho de
P. Grenand (1972) que versa sobre a etno-história das populações indígenas da região. Este antropólogo orientou seu trabalho
no sentido de uma comparação da evolução h~tórica das duas
principais etnias da área: Waiãpi e Wayana. Trata essencialmente
dos Waifpi "historicamente conhecidos", a saber o grupo do rio
Oiapoque. Menciona, porém, a existência de ..alguns remanescentes" arredios na região dos rio.5 Araguari e Ainapari, que são
justan1ente os Waiãpi localizados pela CPRM em 1973, com os
quais os índios da Guiana Francesa haviam perdido o contato
já há algum tempo.
O intuito de meu trabalho foi então comple·
inen tar con1 informações sobre o grupo mçridional o panorama
da "história dos Waiãpi". Vários pesquisadores (entre eles Nimuendajú, Métraux e Hurault) já haviam preocupado-se com a
reconstituição da migração e da evoluçfo territorial deste povo
Tu pi ; entretanto, suas hipóteses, nfo levaram em consideração
a evoluçfo particular do grupo meridional, nem me pareciam
satisfatórias no que tange a interpretação das relações intertribais e intra-tribais, que me propunha abordar nesta pesquisa.
Quando voltei ao campo pela segunda vez,
observei com maior atenção a insistência dos Waiãpi-puku em
perceberem-se e posicionarem-5e como grupos distintos, apesar
do efetivo reagrupamento nas proximidades do Posto operado
pela Funai, cuja atuação visa reunir todos os pequenos grupos
locais em um único assentamento, para facilitar o trabalho de
assistência.
Pareceu·me interessante analisar este ideal
de independência e de "faccionalismo" Waiãpi·puku, que revela·se também na atomização e dispersão dos outros sub-grupos
\Vaiãpi, no Brasil e na Guiana Francesa . Interessei·me por saber
se um tal fraccionan1cnto resultaria apenas do abalo demográ-
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fico sofrido nas últimas décadas, ou se procedia de outros fatores históricos e sociológicos.
A hipótese proposta coloca em jogo a noção
de "tribo" ou unação" com que os Waifpi sfo designados e
apresentados nas fontes, antiga_, e recentes. Nestas últimas costuma-se explicar o fraccionamento territorial - como também
o faccionalismo político - como conseqüência da desestruturaçfo e das mudanças sofridas após o contato com os brancos.
Esta explicação nfo me parece convincente, sobretudo se considerarmos que o contato entre Waifpi e segmentos da sociedade
nacional é muito mais antigo do que se supunha. Outras causas
que serio apontadas no presente trabalho deveriam favorecer
esta situaçfo.
A primeira parte do livro trata das tradições
históricas dos Waiãpi do Amapari, cujos recentes movimentos
territoriais afirmam o alto grau de diferenciação e de descentralizaçfo desta sociedade indígena.
A mesma constatação pode ser verificada
através da reconstituição do movimento migratório ocorrido
no século XVIII, dando origem âs "facções" Waiãpi, que fixaram-se de modo independente na região das Guianas no decorrer do século XIX. Essas migrações serio analisadas na segunda
parte do trabalho.
Da posição de cada sub-grupo territorial,
decorre que as interrelações entre "facções" Waiã'pi nunca foram
privilegiadas em detrimento das relações com outras unidades
tribais. Como indico na terceira parte do livro, os 'intercfmbi°"
entre os Waiãpi e seus vizinhos Caribe, essencialmente os índios
Wayana e Aparai, tiveram importantes repercussões no relacionamento interno à'etnia Waiã'pi.
Em anexo, encontra-se um índice dos grupos
indígenas (extintos e atuais) citados no trabalho, assim como os
mitos Waiãpi-puku utilizados na primeira parte do livro.

IP PARTE
TRADIÇÕES HISTÓRICAS DOS WAIÃPI

A reconstituição da hlstória dos Waifpi
defronta-se com problemas que são comuns nos trabalhos de
complementação entre dados históricos e etnográficos. Por
um lado, a aparente incompatibilidade entre as informaçOes
fornecidas pela bibliografia e aquelas fornecidas pelas tradições
orais, que apresentam imensas discrepâncias tanto no estilo
como na escolha dos eventos registrados. Tal incompatibilida·
de diz respeito à diferença entre ser objeto e ser sujeito da hlstó·
na.
Por outro lado, as dificuldades também se
devem à existência de uma grande falha nas informações disponíveis relativas a uma fase intermediária entre wn período bem
docwnentado pelos cronistas, até o século XIX, e o passado
relativamente recente, documentado pelas tradições do grupo
indígena.
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&tas dificuldades, na verdade, reduzem-se
à incompatibilidade de duas percepções lústóricas: a nossa, que
encara a História como uma sucessfo de eventos que seguem
quase sempre uma lógica unilinear e a dos Waifpi, ao contrário,
onde a total inexistência de cronologias, além de 4 ou S gerações ascendentes, determina uma compressão do tempo, onde
todos os eventos são reduzidos a um único tempo, ou seja, o
"mitológico".
&te tempo mitológico recebe por sua vez
acréscimos e interpretações de eventos atuais e por isto difere
profundamente do tempo tal como o concebemos, ou seja, o
tempo cronológico.
Nas narrativas que coletei entre os Waiãpi
do Amapari, veremos posteriormente 1 que relatos aparentemente
"lústóricos'' conservam, intocadas, uma estrutura mítica condizente com a cosmovisão desta sociedade indígena. Os acréscimos
geográficos e as referências a personagens e objetos lústóricos
nã'o modificam o conteúdo do mito. Há de se considerar, porém,
uma diferença temporal utilizada pelos próprios narradores.
A maioria dos mitos situam-se no tempo dos taimi-we, os "avós
antigos", de quem nfo se conhece nem o nome nem qualquer
relação que permitiria situá-los lústoricamente ~ outros relatos,
menos numerosos - do tipo ''relato histórico" - colocam em
cena os tamo-ko, ancestrais nomeados e conhecidos que podem
ser identificados em relação aos atuais grupos locais Waiãpi.
Os feitos dos taimi-we, "os que viram Yanejar" (o heroi criador),
situam.se no tempo a-histórico das origens. Os tamo-ko, quanto
a estes, sã'o os mais próximos e suas atitudes são mais condizentes com a realidade atualmente existente no Amapari.
'

(1) - Ver apêndice 2, especialmente o episódio da
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..viagem ao Mairi".

Estabelecer · entâ'o, uma seriação entre os
acontecimentos narrados nos mitos na-o faria sentido, pois trata-se justamente de um tempo a-histórico, de um tempo mitológico.
No decorrer da pesquisa de campo, porém,
foi extremamente difícil evitar este tipo de ordenaçfo dos eventos, sobretudo a partir do momento em que os Waifpi perceberam minhas dificuldades em situar os acontecimentos que me
eram contados. Em decorrência, operaram uma outra redução,
situando o eventos em termos de uma dupla oposição entre
"o tempo das origens" (taimi-we) e "o tempo de nossos avós"
(tamo-ko) e "o que era antes" em oposição ao "como está hoje".
Esta seria, finalmente, a oposição mais válida, uma vez que reflete a situaçfo em que o grupo se coloca
atualmente, quando passa pela experiência de uma nova situação
territorial e política, que conflita com a organizaçfo tradicional;
quando surge, em menos de dez anos, um processo de dependência cada vez maior, devido â circunstâncias que já nfo sfo explicadas e resolvidas por mecanismos tradicionais: a construção da
rodovia Perimetral Norte , a invasão maciça de garimpeiros,
as doenças, ou seja um tipo de agressão à qual nfo respondem
mais por deslocamentos à procura de regiões mais isoladas, como
faziam no passado . Os mecanismos antigamente observados em
circunstâncias similares de invasão, foram substituídos por uma
relativ-cl proteção oferecida pelo posto da Funai e pela atraçfo
que representam os nossos objetos.
Parece-me que a mudança mais drástica, o
momento lústóricó mais relevante não seria o da passagem de
um tempo mitológico para a lústória cronológica, estabelecida
através de fatos concretamente comprovados através de genealogias ou datas, mas sim a instauração de um processo de dependência em relaça-o ao órgão de proteção oficial. Esta etapa
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da história dos Waifpi "no mundo dos brancos" não seria, porém,
irreversível.
Os capítulos que seguem tratam da lústória
dos Waia'pi do Amapari, nos últimos 150 anos. Os dados analisados pemútem preencher, em parte, a falta de documentos entre
1900 e 1973 sobre este povo. As informações - tal como foram
coletadas no campo2 apresentam-se como uma sucessão de sítios ocupados, da dispersão e reunião alternadas de grupos locais,
movimentos que relacionam-se essencialmente com a invasão
do território indígena ou atritos com outros grupos tribais.
Nesta primeira parte, algumas datas estfo
indicadas, como simples referências. Uma cronologia - mesmo
aproximada - tem importância secundária neste ponto. O que
importa esclarecer é o processo de cisões que aparece como a
dinâmica principal da evolução lústórica da sociedade Waifpi.
Neste sentido, poderíamos considerar que a lústória dos Waiã'pipuku relatada a seguir, ilustra o caminho de expansfo efetuada
por este povo em outros períodos, ao mesmo tempo em que
reflete a filosofia da história desta sociedade, baseada em constantes próprias de sua estrutura social e de sua cosmologia.

28

(2) - Na organização deste material, o estudo das
genealogias apesar de incompletas (minha visita ao grupo do lnipuku,
em 1980, com o grupo de trabalho da Funai, foi extremamente rápida)
foram de fundamental impoxtância. As infoxmações que coletei sem
apoio de genealogias - refexentes às antigas localizações e sul>divisões
dos grupos locais - pxaticamente não podem ser situadas no tempo.
As indicações de rios, igaxapés, a localização das
aldeias, são confusas na maioria dos casos, pela cificuldade de associar
um nome Waiãpi a um correspondente nome regional, quando este existe. O mapa de Coudmau (1983), revelou-se preciosíssimo, pois indica as
denominações indígenas dos rios, que quase sempre correspondem às
informações dos Waiãpi atuais. Infelizmente, para o sul do território
tribal, que Cou<l"eau somente vísitou em parte, há falta total de informações cartográficas, e os mapas recentes (IBGE, Radam) não trazem dados
suficientes para situar a maioria das aldeias citadas pelos índios (sobretudo na região do rio Aroã, o ..Karapanaty", e do rio Maracá).

CAPfruLOI
' HISTÓRIA DOS WAIÃPI

A PRIMEIRA TERRA

Há muito tempo, Yane-ro-açu, "no~o pa1
grande" ou Yane·iar, "nosso dono", fez a primeira terra com um
pouco de terra que amontoou em fonna cônica, e logo espalhou de modo a fazer uma superfície bem plana, limpa e bonita,
mas muito pequena 1 • O limpo, a clareira, são de fato elementos
valorizados na cultura dos Waifpi~ em oposiçfo à mata, fonte
de constantes perigos e que foge do domínio humano, para abri·
gar os espíritos e os animais (Grenand 1975: 49).
(1) - Ar4MN1rl ywy katu

é o nome atribuído, por

certos informantes. a esta primeira terra; sendo ao mesmo tempo, a aldeia
celeste dos heróis mítico$ e dos mortos. Esta denominação, com suas
variantes, e é também utilizada por outros grupos da área das Guianas
para designar o lugar dos defuntos (de Goeje 1943 : 33). Arawarl é também
o nome indígena para o rio Araguarl, que cone na fronteira leste do
territó rio tribal .

~A
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A aldeia celeste de Yane-ro-açu é também
representada como um lugar limpo, plano, sem floresta e sem
perigos. Neste lugar a vida corre tranqüila para os heróis e para
os defuntos. Os animais comestíveis e inclusive as plantas slo
obtidos por simples enunciaçfo do desejo de comer tal carne ou
tal fruta. Os moradores da aldeia celeste, como os heróis, slo
dotados de poderes mágicos que os dispensam dos perigos da
caça e dos duros trabalhos agrícolas.
Nesta primeira fase, a criação elaborada por
Yane-ro-açu nlo inclui a criaçfo da humanidade: não satisfeito
com sua obra. o herói desfez rapidamente a primeira terra para
criar outra maior e, depois, outra maior ainda. A cada vez, refez
as terras planas e limpas e, quando ficou satisfeito, colocou na
terra a mata, os aromais e os homens2 .

O PRIMEIRO POVO: TAIMJ-WÉ
A tradição situa o berço da humanidade
nas margens de um parana-uaçu, identificado como rio Jari,
rio que constitui a fronteira histórica entre os territórios ocupados pelos Waifpi, a leste, e pelos Wayana e Aparai, a oeste 3
A tradiçfo dos Waifpi do Oiapoque também situa o berço da
"naçfo" Waifpi nas margens deste rio Jari. conforme foi levantado por P. Grenand (1972: 104).
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(2) - Vide a versão de Tsiró. transcrita em anexo.
no apêndice 2, n9 2, item 1.
(3) - Acima da região das grandes cachoekas, no
médio Jari, a fronteira entre os dois territórios tribais segue pelo rio Cuc.
cujos afluentes de esquerda estavam ocupados até recentemente pelos
Waiãpi. As cabeceiras do rio Jari, acima do Cuc. constituiem uma região
considerada externa ao domínio tribal destes índios. A instalação de um
grupo Waiãpi em Moloko-pota constitui. portanto. incursão em terra
tradicional dos índios Wayana

Os Taimi-wé
Yane-ro-açu criou o primeiro homem, Yaneiar, também herói cultural com o qual muitas -vezes o primeiro
se confunde4 • Este primeiro ancestral, o primeiro Waiãpi, criou
sua própria descendência, o povo dos Taimi-wé, os ''avós-antigos". Deste primeiro povo nã'o se conhece seus nomes nem
qualquer filiaçfo ou relação genealógica que possa situá-los
cronologicamente; os taimi-wé opõem-se, portanto, aos tamo-ko,
os avós conhecidos 5 •

Yane-iar dotou os Taimi-wé de todas as ri·
quezas e benefícios necessários à sua subsistência e vida social.
Porém inúmeras vezes, os Taimi-wé nlo souberam aproveitar
estas ofertas, por medo e falta de inteligência e assim, dizem os
índios, foram "castigados" pelo herói6 .
Após ter criado os Taimi-wé, o herói também criou os brasileiros carai-ko e os outros povos estrangeiros
parainsi-ko 7 • Todos habita~am juntos numa área q~e- s!tuam na
região da cachoeira Makakwa, no curso médio do rio Jari.
Entre as variantes que descrevem a criação
dos Brancos, a mais comum afirma que os homens brancos
(4) - Videapên<ice n~ 2, item 2/A.
(5) - Existe uma diferença na oposição entre taimlwé e tamcrko no que diz respeito às sucessivas humanidades aiadas pelo
herói mítico e o uso corriqueiro da expressão taimi, que se refere a avós
muito antigos, que podem ser, no entanto, conhecidos pela genealogia.
(6) - Em outras versões do mito, existem sequên·
cias em que os Taimi-wé recusaram a imortalidade, as annu de fogo,
a prática da escrita etc.
(7) - Parainli-ko designa os estrangeiros em geral,
e para os Waiãpi-puku designa particularmente os franceses, com os quais
tiveram pouquíssimos contatos diretos.
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caíram da chuva amã, tio numerosos quanto as gotas de água
que "nunca acabam,'. &ta versão difere de outra, segundo a
qual os brancos saíram de pedras, colocadas sob o calor do sol.
De uma pedra, amarela, saíram duas criancinhas bem claras que
foram criadas pelos Taimi-wé e que mais tarde geraram os parainsi-ko . De outra pedra, mais escura e muito dura, saíram duas
outras crianças, também um menino e urna menina de cor mais
escura, como os atuais amazonas, os brasileiros da regi~o, e que·
geraram o povo dos carai-ko.
Estes primeiros homens, índios e brancos,
viviam nas mesmas aldeias, partilhavam o mesmo tipo de vida,
cultivando roças e caçando. Porém, pelo menos durante algum
ten1po, os Waiãpi predominavam numericamente. Chegou um
momento em que os outros povos, procriando mais porque
casavam de "qualquer jeito " 8 , começaram a criar problemas
para os índios. Houve, então, insuficiência de terra boa para
as roças, de comida, além de insuficiência de mulheres. Segundo
a tradição, este período original de vida em comum de todos
os povos, situa-se na região de Tuiuiu, na boca do rio Mucuru,
afluente do Jari . É encarado como um período de vida difícil,
com lembranças de brigas que surgiram entre índios e brancos
ou da insatisfação do herói, que desaprovava a mistura das
etnias 9 • Outras informações dizem respeito às violências cometidas pelos carai-ko, quando obtinham, à força, mulheres Waiã(8) - Utilizam para designar esta ausência de regrás
e proibições de casamento, a expressão tamanho bicho, ou tamanho
cachorro, isto é: à semelhança dos bichos, ou seja, sem observar proimções.
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(9) - Os Waiãpi1são conscientes dos problemas que
surgem com a presença de colonos e a depredação do meio, quando colocam na boca do herói mítico, decisões como esta : "eu não quero mais
mistura de c.arai-ko com Waiãpi, não quero gente que trabalha com índio :
a caça acaba, a terra também acaba".

pi 1 o . Desta época data a miscigenação com que os atuais Wailpi
explicam a mestiçagem encontrada entre todos eles. Para resol·
ver a situação, que havia se tomado impossível para os Waifpi,
0 herói Yane-ro-açu - ou Yane-iar - provocou o incêndio e o
dilúvio, que destruiu sua criação, eliminando quase por completo
a primeira hwnanidade, a dos Taimi-wé.
A casa do herói mítico: Mairi

Pelo fogo e pela água, muitos morreram entre índios e brancos. Alguns, entretanto, conseguiram salvar-se,
pois construíram, seguindo as indicações do herói Yane-iar
- uma grande casa circular, indestrutível porque era de pedra,
chamada Mairi. A casa Mairi foi levada pelas águas do dilúvio,
rio abaixo, parando muito longe, no topo de uma grande montanha.
Reelaborando o mito, em termos de seus
conhecimentos modernos sobre a região, os Waiãpi-puku localizam esta casa Mairi em Almeirim, cidade situada na foz do rio
Paru, â beira do rio Amazonas. Realmente a cidade situa-se
sobre uma elevação onde foi construído um forte em 1687,
que corresponde ponto por ponto aos pormenores da descrição
mítica: a porta quebrada, o aspecto indestrutível etc.1 1
vários episódios de assassinato,
como quando dois carai cobriram o resto de um tomo, furaram-lhe a
barriga e, deixando-o assim, levaram sua mulher.
(11) - No estado atual da pesquisa sobre a mitologia dos Waiãpi-puku, seria impossível determinar qual é a origem exata
cio termo Mairl e concluir sobre a surpreendente identificação com a
ci da de de Almeirim. Poder-se-ia, no entanto, formular a hipótese segundo
a qual a introdução deste elemento na mitologia corresponde a uma fase
de contatos intensos entre os indígenas e balateiros de Almeirim , ocorrida
no final do século passado e nas primeiras décadas do século XX. Os
ha bitantes brancos da povoação de Tuiuiu, também provinham de Almeirim.
(10)

- Contam
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A tradição menciona a · visita realizada por
alguns antigos â casa Mairi, quando forasteiros carai vieram
procurá-los. no Inipuku e os levaram até a casa do herói mítico,
de onde voltaram carregados de presentes. Estas viagens até
Mairi eram freqüentes, além da saída de muitos ancestrais, leva11
dos para núcleos de povoação regional .
Conseqüência deste período
A visão apocalíptica que os Waiãpi-puku
tem desta fase de sua história, com o fogo e o dilúvio liquidando
uma situaçã'o insustentável de convivência interétnica, constitui-se como uma fase cíclica, que pode ainda surgir iminentemente1 3 •
Sendo ao mesmo ·tempo, berço da humanidade e local de situações de contato das mais desastrosas, a região
do Jari é até hoje considerada da maior importância para a
tradição Waiãpi. Lá, em meio a um número elevado de aldeias
e assentamentos, desenvolviam-se atividades que na sua fuga
para regiões de cabeceiras, mais isoladas, os Waifpi-puku tiveram
que abandonar: o uso de canoas, as grandes pescarias com tim-

(12) - Ocone, neste caso, uma sobreposição de
elementos míticos, que podem ser chamados de "antigos", e de eventos
históricos recentes. Os primeiros sugerem a possibilidade de um movimento
religioso do tipo ..procura da terra sem males", como foi mencionada
entre outros grupos de tradição Tupi-guarani (vide apêndice, n9 2, item
2/ B).
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(13) - Durante minha segunda viagem ao campo,
após um grave incidente com garimpeiros, a wlta deste momento de fun
de mundo era esperada como iminente. Em qualquer signo, os índios
viam o início do "grande fogo" que derrubaria a terra e destruiria a humanidade.

bó 1 4 e a guerra com bordunas contra os eten1os inimigos Ru.
l 5
CUlOIUl

A SEGUNDA HUMANIDADE: TAMO-KO
Uma vez destruída a primeira humanidade,
unta segunda foi criada pelo herói mítico. Novamente os homens ocuparam as margens de um grande rio, identificado, tal
como anteriom1ente, ao médio rio Jari. Instalaram-se nos mesmos
sítios citados para o período anterior, que correspondem à
área de Tuiuiu.
Os primeiros tamo-ko

Desta vez, os carai-ko e os parainsi-ko não
conviveram com os índios, mas separaram-se . Os carai-ko foram
para o sul, enquanto os parainsi-ko se dirigiam ao norte 16 •
Os Waiãpi desta segunda leva n(o são mais identificados a taimi-wé, mas a tamo-ko , ancestrais conhecidos, o que nos faz
sair do mito para entrar na história genealógica propriamente
dita. A partir deste momento, deslocamentos de aldeias, cisões
de grupos locais e micro-migrações podem ser relacionadas
com indivíduos determinados, e, em certos casos podem ser
datados. Pelo que pode-se deduzir da comparaç(o entre os relatos dos índios e informações bibliográficas, esta segunda humanidade teria surgi.do no período compreendido entre 1840-1850 1 7 •
(1-4) - Este tipo de pesca

é lembrada nos cantos da

dança do Pacu a qual assisti em setembro de 1978. Os textos gravados
naquela época não foram ainda suticientemente trabalhados, e formarão
a matéria de uma publicação futura.
(15) - Rucuiana é um tenno genérico, com que
designam os índios Aparai e/ou Wayana, os principais vizinhos dos Waiãpi.
(1 6) - Vide versão do mito transcrita no apêndice
n<? 2, item 3.
(17) - Para datação , vide documentos utiliza dos
adia nte .
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Os tamo-ko permaneceram algum tempo
isolados, habitando o curso baixo dos igarapés afluéntes do
médio Jari 1 8 reaprendendo, graças aos ensinamentos do herói
Yane-iar, o uso das plantas, caça e agricultura. Entretanto, "como
a chuva que nunca acaba" os carai-ko voltaram. Desta vez não
se tratava de grupos de colonos como os que povoaram Tuiuiu,
mas sim de forasteiros isolados, que aproximavam"6e das aldeias
e abriam roças. Os fudios "aguentavam" a vizinhança durante
algum tempo e depois eliminavam os forasteiros. Neste período, fazem referência a uma intensa garimpagem no rio Mucuru,
que possibilitou aos tamo obterem ferramentas e pano. A proximidade do garimpo e a presença dos brancos nas aldeias raptando mulheres â força, Jogo se tornaria insuportável. Além disto, ~ Waiãpi-puku enfrentaram novos ataques de Rucuiana
- certamente eram Aparai - que habitavam o baixo Jari e o rio
Ipitinga. Também sofreram ataques dos temidos índios Apã
ou Apamã1 "', habitantes do alto Jari.
Os tamo-ko deslocaram-se, portanto, numa
zona menos acessível, acima das barras e cachoeiras, no baixo
rio lnipuku.
Concentração Waiãpi-puku no baix o Jnipuku

A concentração riesta área teria ocorrido
por volta de 1850-1880. Os sítios ocupados após o abandono
de Tuiuiu, denominados Sucurijunupã e Wai-pyó , constituíam-
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(18) - Indicam, no baixo rio Inipuku e na margem
esquerda do Jari à altura da cachoeira Makakwa, a existência de lajes onde
estão marcados os rastos do herói Yane·iar e lá situam seus primeiros
assentamentos.
(19) - Apã seria o termo utilizado para designar
qualquer inimigo e Aparn4" é o nome de um grupo específico ; esta denominação é utilizada tanto pelos Waiãpi como na bibliografia.

se como um recuo relativo, uma zona de refúgio, pois as aldeias
eram dificilmente acessíveis por via fluvial. Foi neste período
que os Waifpi-puku abandonaram o uso de canoas, técnica
que "reap~nderam" mais tanle, através do coo.tato com os
Rucuiana do alto rio Jari.

Pcla lista- dos chefes de fanulias que habitavam esses sítios. constata-se que conviviam ainda os ancestrais
dos atuais grupos locais do lnipuku e do Onçal 0 . Sucuri;unupl
era o centro principal da facçfo Waifpi-puku, porém nlo foi
o único assentamento neste período. Outras aldeias existiam
em toda a extensão do rio Karapanaty e no igarapé . Mucuru21
Expansão dos Wai6pl-puku

O assentamento principal dos Wailpi-puku,
em Sucurijunupã teria sido abandonado por volta de 1880,
quano os tamo-ko "espalharam-se", segundo a expressão dos
informantes, à procura de terra boa. (vide fig. 2).
Deste fato resultou a maior expanslo territorial dos Waiã'pi-puku, na região situada entre o rio Jari e o
Araguari, num território que ocuparam até a década dos anos
1970. Não foi possível detenninar causas relevantes para explicar esta dispersã'o: os fudios mencionam dissenções internas
(20) - A lista dos ancestrais que habitavam determinadas aldeias permitiu-me reconstituir, pela genealogia, os grupos locais
e suas cisões, em função dos atuais grupos Waiãpi-puku. No caso de Sucurlj unuptf, na aldeia principal, viviam aproximadamente 120 índios. Número
igual habitava as aldeias vizinhas, o que no leva para um total de aproximadamente de 400 a 500 indivíduos.
(21) - No caso de outros sul>-gn1pos Waiãpi, especialmente os Waiãpi setentrionais da região do Oiapoque, ocorre processo
similar: um centro de dispersão , no caso acima Sucurijunupã e, no caso
do Oiapoque, Yropussim ; este último, por volta de 1812-1815 , &a o
centro dos Waiãpi do Oiapo que.
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e a continuação dos assaltos perpetrados pelos Rucuiana do
Jari, instalados então nas duas margens do rio e inclusive no
baixo lnipuku2 2 • Além de conflitos armados, os informantes
citam a morte por doenças de muitos Waiãpi-puku, enviadas
pelos paj~s inimigos1 3 .
Da cisão do grupo de Sucurijunupã, resultou,

numa primeira fase, a formação de dois principais sub-grupos
Waiã'pi-puku: o grupo do lnipuku e o do Karapanaty . A progressão rumo a leste, pelo Karapanaty e Maracá , significava reocupação de wna área habitada anteriormente por estes índios
e que havia sido abandonada na fase da concentração em Tuiuiu.
A progressão rumo ao norte, pelo Inipuku também não significava instalação em área desconhecida, pois 0 1lnipuku era habitado por outros Waiãpi, afiliados a uma primeira onda de migraçfo Tupi, que originou o grupo de Waiãpi setentrionais:
o Inipuku era também ocupado por outros grupos tribais e a
expansão dos Waiãpi-puku realizou-se a cmto de conflitos com
~stes primeiros ocupantes.
A tradição menciona um primeiro conflito
entre Waiãpi-puku e os habitantes de Jareta2 4 , e logo depois
(22) - Os Rucuiana, provavelmente Aparai, chegavam armados de espingardas e esperavam os caçadores Waiãpi isolados
matando-os um a um ; os Waiãpi, annados apenas de arcos e flechas, o.rga-'
nizaram uma emboscada e livraram~e dos assaltantes.
(23) - Como acontece geralmente em caso de
falecimentos por pajelança, os ínclos a~donaram as casas, e dispersa·
ram-se em tapiri nas suas roças, esperando que os espíritos dos mortos os
deixassem voltar sem riscos à aldeia. Aparentemente, a dtsp~são foi
· irreversível pois Sucurijunupãfoi definitivamente abandonado .

-

( 24) - O sub-grupo de lareta, liderado pelo Capi-
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tão Tapacuarl deslocou-se para um .dos formadores do lnipuku, o Etonewaka . e de lá para o Y1ingo, seguindo finalmente para o Cuc, onde
fixou-se por volta de 1890.

um outro com o grupo de Yka, que costumava raptar mulheres
dos Waiãpi-puku2 5 • Datam da mesma época desentendimentos
entre os Waifpi do Oiapoque e do Araguari, tal como informa
Coudreau (1893 :526), com os últimos juntando-se aos Waiãpi·
puku do lnipuku e ocupando a área do médio Araguari.
A e xpansfo ao longo do lnipuku e o abandono do sítio de Sucurijunupã também teriam sido determinados pela procura de "gente para trocar", conforme os infor1nantes. Queriam obter mercadorias, especialmente ferramentas,
que conseguiram no período anterior com os brasileiros do Jari; por esta rclzão, aproximaram-se do Cuc e Pirawiri, um importante centro de trocas.intertribais 2 6 . Também para obtenção de
ferra1nentas, o grupo Waiãpi-puku que permanecera ao sul, no
Karapanaty, aproximava-se de: vitarejos e rancharias de balateiI OS, na regifo do rio Maracá. A partir de então, a procura de
ferrainentas determinou muitos movimentos e migrações dos
Waiãpi-puku, e destes contatos resultaram as epidemias que
dizimar~ mais de um grupo local Waiãpi.
OS GRUPOS LOCAIS WAIÃPl-PUKU

Após a separação dos grupos do Karapanaty
e do lnipuku, ocorreram outras cisões que sã'o relacionadas no
esquema abaixo. O final do período de expansão Waifpi-puku por desdobramentos sucessivos dos dois grupos locais primitivos - é relativamente recente. Data do início da década de
1970, e relaciona-se com o importante abalo demográfico que
sucedeu ao convívio com garimpeiros; após 1973, foi reforça(25)
O conflito entre Waiãpi-puku e o grupo de
Yka é também mencionado na tradição dos atuais Waiãpi do Ofapoque
que descendem em parte do grupo rechaçado naquela época pelos Waiãpi-puku. (Grenand 1972 : 105 ).
(26) Ver o último capítulo da 3!l parte. que versa
1;0 tt-e trocas intertribais na região do rio Cuc
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do pela presença da Funai, reunindo os re1nanescentes de cinco
grupos locais nas proxirnidades do PIA. Amapari.
A cronologia dos movimentos de dispersão
relacionados agora, bem como a rápida extinção de certas unidades locais, pode ser estabelecida a partir de informações bibliográficas do período 1880-1970. A cronologia, indicada nas notas que seguem, será retomada adiante.

Os Waiãpi do Karapanaty

Área ocupada:
Da boca do lnipuku e Karapanaty, com expansã"o run10 âs cabeceiras deste rio, pennitindo acesso a outras
bacias fluviais, como a do Maracá e dos afluentes do Amapari.

Subdivisões sucessivas:
1840

1. Grupo do Mucuru

Grupo relativa1nente independente do grupo do Karapanaty. Praticamente extinto após o incidente da
cachoeira Santo Antonio, quando os membros deste grupo
foram levados por balateiros2 7 ; os que voltaram juntaram-se
ao grupo do Karapanaty. Posteriormente, o Mucuru constituiu
centro de caça e pesca mas não de ocupação intensiva.

AiWARI

2. Grupo do Maracá2 8

AM,PA
KU AKARY

Onça
19~0

upodo
lnipuku
1980

As informações disponíveis para reconstituir
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estes movimentos e as sub-divisões dos grupos locais provém
essencialmente do levantamento de genealogias, com dados mais
precisos sobre os lugares ocupados por cada indivíduo, ou por
grupos de indivíduos; também foram ordenados a partir das
infonnações fornecidas pelos Waiãpi, condizentes a seriação
destes movimentos, que na maioria das vezes são sucessivos ou
paralelos.

(27) - Os índios relatam que "um forasteiro chamado Antonio, chegou na aldeia sem roupa nem munição, sem nada, e
ficou lá por vários verões, fazendo roça e trabalhando com os Waiãpi.
Este viajava com dois outros homens, que foram mortos na mata. Anos
depois, o carai Antonio levou os tamo-ko para baixo, no Parana-renna,
foram do lado do Jari, na cachoeira sánto Antonio .. .''. É possível datar
este acontecimento, regjstrado por 1. Moura. O cronista menciona a che&ada de alguns índios no baixo Jari, trazioos por um forasteiro que passava
por desaparecido desde 1916. Eram designados como Parixis, e foram trazidos até a cachoeira em 1920 (1. Moura, 1922 : 136).
A denominação Parixi é comumente utilizada na
região para designar os índios pouco conhecidos da região cb Jari-Araguari. O grupinho que voltou , liderado pelo Tamo Iriy , instalou-se no
baixo Karapanaty, em Wiririry. com aqueles que haviam permanecido
na área desde 1910.
(28) - A localização exata deste rio pernanece
d.ifícil pois as informações dos índios e dos mapas não correspondem;
optamos pela localização dos Waiãpi que provavelmente t.'Orresponde ao
rio 1ratapuru do mapa do Radarn .
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Grupo que se separa do resto dos Waiãpi
do Karapanaty a fim de aproximar-se dos povoados de balateiros
e seringueiros instalados no curso médio do Maracá, visando
obter mercadorias2 9 • Poucos voltaram destes contatos, e juntaram-se ao resto dos Waiãpi do Karapanaty, ent!'o instalados
nas cabeceiras deste rio.

habita1n, portanto. zona . proxuna do Jari. Fican1 nesta área
até o conta to com a Funai, abandonando-a somente em 1975 .
O grupo migrou duas vezes para o Cuc;
a primeira vez por volta de 1945, voltando alguns anos depois,
a segunda vez por volta de 1965, voltando em 1969 3 1 .
5. Grupo de Pirimayty

3. Grupo de Popoi,,00

Ocupam no planalto a região do divisor de
águas entre a bacia do Jari e Amapari . Evitam o contato com
outros grupos tribais e outros Waiãpi, especialmente após dis·
senções com o grupo de Wiririry que permanece no baixo Kara·
panaty. Tiveram contato de pouca duraçfo30 com os brancos
por volta de 1959-60.
4. Grupo de Wirin)y

Separam-se do grupo de Popoindo que prossegue rumo a leste; procuram contato com Wailpi do Cuc e
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(29) - Em 1908, o mateiro João Práctico, empregado do seringaUsta Ferreira, encontrou três índios perto de uma cachoeira
do alto Maracá. Índios e brancos estabeleceram rela~es amistosas e juntos
f~ram até . a casa dos Feneira, no baixo Maracá . Segundo informações de
Nimuenda1u, havia quatorze mdios; os demais haviam sido mortos por
uma árvore caída na mata. Os habitantes de Mazagão mandaram presentes
para os índios e tentaram fixá-los na cidade. Os índios, porem , conse·
guiram escapar e voltaram para sua área, incendiando as últimas barracas
dos sedngueiros, no alto Maracá (Nimundaju 1927 : 356).
Novamente em 1 913. os seringueiros encontraram
sinais de índios e os localizaram facilmente no alto Anauerapuku, bmço
do Maracá onde trocaram farinha por bugjgangas. Em 1914, nesta mesma
área, novamente os índios proc\uaram contato, mas os seringueiros fugiram
amedrontados. (Nimuendaju, idem). Em 1917 o grupo foi novamente
contatado pelo etnógrafo Farabee que viajava no alto Maracá. Nove homens do grupo haviam aproximado-se de uma barraca de balatefros no
ano anterior, e encóntravam-se em péssimo estado de saí1de. Sob a pressão dos balateiros, de fato. haviam entregue suas mulheres aos brancos·•

Na progressão rumo a leste, o grupo de
Popoindo estabelece-se no igarapé. Onça, onde foi encontrado
pela Funai.
Os Waiapi do Inipuku
na central do seringai, um padre de Santarém batizara e casara duas mulheres com oolateiros: "Neither the foolish priest nor any brazilian knew
a word of the indian language. At the time, the indians must have wondered
what it was ali alx>ut , as they had not yet leamed portuguese or latin,
but they had a rude awakening when the women were carried off by
their new founded husbands. The chief, his wife and arelative areremaining
toghether and living with that rubber gatherer, wherer they are making
usef ul and agreable" (Farabee 1917 : 139-1-40).
F arabee identificava estes índios como Paiki·Piranga, apelação que correspondia ao nome de um líder Waiãpi-puku da época.
(30) - Dizem que nr.sta época os brancos instalados na sua área brigaram violentamente entre si. Houve mortes, e o chefe
da aldeia man~u jogar no rio todos os pertences dos forasteiros, inclusive
suas ferramentas. A reação é coerente com a atitude de recusa de contatos
que este grupo manteve no passado e mantéfl.' de certa· forma , até hoje.
( 31) - As relações entre este grupo local e o do
rio Cuc foram sempre estreitas, ao contrário do isolamento mantido
pel o grupo de Popoindo. A diferença originou ju~tamente atritos entre
os dois grupos do Karapanaty, devido a injustiças e roubos nas trocas
que os índios do Cuc vinham realizar com os Waiãpi de Wiririry .
Desta fase também, e por intermédio do grupo do
Cuc. dit am as viagens realizadas por alguns Waiãpi até o Paru de leste,
e a saída definitiva de alguns outros que permanecera m no Cuc até serem
leva dos ao Surina me .
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Área ocupada
Os Waifpi-puku do baixo lnipuku pro~eguem

na direçfo norte, rumo as cabeceiras, e para leste em direçã'o ao
Arawari, isto é, na zona do alto Araguari e alto Ama pari.
Subdvisões
1. Grupo de Kuíai

Conflitos entre os Wai(pi de Kuiai e Waiã'pipuku do baixo Inipuku por volta de 1870-80; depois Waiã'pikupu e o grupo de Kuíai atacam os Waifpi de Yka, que abandonam a área e instalam-se na região do Cuc31 .
2. Grupo do Inipuku

Facção mais importante dos Waifpi-puku,
que estendem-se na área compreendida entre a cachoeira ltu-açu
e as cabeceiras do Inipuku 3 3 . Ao sul, os Waiãpi-puku esta-o no
Kuwi (cabeceiras do Felício) e no Aimf e a leste vfo para o
Araguari em cisões que datam de aproximativamente, 1880-90.

(32) - Ao que tudo indica, o grupo de Yka era
formado ae Waiãpi aparentados aos índios do Oiapoque, da mesma forma
que os Kuiai. Os primeiros abandonaram a área enquanto os de Kuial
juntaram-se aos Waiãpi-puku.
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(33) - A sucessão das aldeias antigas do Nipuku
estão incicadas no mapa anexo desenhado por PAIARI (fig. 2) ; trata-se
das aldeias formadas em tempos históricos, mas regularmente reocupadàs
até a década dos anos 60. Nesta data, o grupo do Nipuku deslocaria-se
provisoriamente para o Cuc, voltando. após alguns anos. ao sítio onde
vive até hoje. As mais antigas entre estas aldeias estão nos fgarapés Etonewaka , lareta e Kuiu. constituindo-se em sítios estratégicos na história
do gnapo .

Os que permanecem no alto lnipuku integran1

índios Kusari~ e posteriormente concentram remanescentes
do Araguari, inclusive os remanescentes de índios Kaikufiana3 5 •
4

3. Grupo do Aimã-Massiwa

Uma parte dos Waifpi-puku permanece no
baixo Inipuku e de lá instalam-se ãs margens do baixo Aimf
e seu afluente Massiwa; estendem-se até as cabeceiras do Felício, ocupando esta área até hoje. Entretanto, a regi.lo do baixo
Aimã' teria sido abandonada por volta de 1940-50, quando o
grupo contava com aproximadamente 50 pessoas que juntaram-se
ao grupo do alto Inipuku.
4. Grupo do Arawari

(3.4) - Os Kussarl, no final do século XVIII, haviam
entrado em contato com frentes avançadas da migração Waiãpi, e ocuparam entre outros sítios a região do Nipuku que são mencionados por
de Bauve (1833) e Leprieur (1834); tratava-se de pequeno grupo que
fun<lu-se aos Waiãpi de Kuiai. Posteriormente, os remall&'scentes deste
grupo mesclado integrou-se aos Waiãp~puku.
(35) - Antigamente os Kaikuliana habitavam
a parte sul da Guiana Francesa na região do rio Arawa-Tampoc (Tony
1843: 216); de lá migraram para o sul, estabelecendo-se nos afluentes
do do Cuc e no alto Araguarl onde mesclaram-se com os Waiãpi. Coudreau
os visitou nesta área fnforma que estavam em processo de extinção e
por isto mesmo integravam-5e aos Waiãpi da região (1893 : 524); o mesmo
viajante localizava o grupo misto no igarapé Agamiware, afluente do alto
Araguari e os identificava como Kaikusiana e "Tamokomes", isto ~·
Waiãpi-puku (vide adiante). O grupo em que.çtão foi vítima de uma
epidemia de sarampo. Coudreau escrevia: ..a região cheira a ~o~e
e nas taperas viam-se esqueletos, deitados de costas, crispados nas posiçoes
mais dolorosas, etc.", num estilo pitoresco típico de sua obra (1893:
369-370). Conforme informações dos atuais Waiãpi-puku, aquelas doenças haviam sido enviadas pelos pajés de seus inimigos, forçando os ances-

e
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A região do Arawari não corresponde somente
ao Araguari dos mapas recentes: na toponímia indígena, trata-se
dos formadores do rio Araguari e Amapari, e também da região
do Felício, o que toma difícil a localizaçfo dos sítios apontados
pela tradição Wailpi. ~o início do século XIX esta área era
ocupada por Waifpi que mantinham estreitas relações com os
parentes do Oiapoque 3 6 . No final do século ocorreram atritos
entre este grupo e os Waiãpi do Oiapoque e os Waiãpi-puku
juntaram-se ao grupo dissidente , integrando os índios Kaikusiana
que ocupavam também a área. Os re1nanescentes deste grupo
37
deslocaram-se mais tarde para o curso médio do Amapari

e para o baixo Fclício 3 8 fo rmando o grupo de Kumakary, enquanto outros juntavam-se ao grupo central do lnipuku.
5. Grupo de Kumakary

Formado por descendentes do grupo do
A rawari, instalaram-se neste afluente do Felício e foram praticamente extintos em 1970-75 .

A PERIMETRAL NORTE E A FRENTE
DE ATRAÇÃO
A história recente dos Waiãpi-puku, pouco

trais a voltarem para o Nipuku enquanto outra parte dos remanescentes
juntava-se ao grupo do Oiapoque.
Entre estes Waiãpi-puku do Nipuku, T1iro seria o
último desçendente do grupo mesclado de KaikuSiana. e informou-nos
com muita precisão os deslocamentos das aldeias de seus ancestrais desde
o rio Tampoc, na Guiana Francesa até os afluentes do Oiapoque e no
Araguari. De li passaram para o alto Cuc e ao alto Nipuku, depois para o
Araguarl, e mais recentemente. com o resto daquele grupo local - para
o Felício, Aimã e Nipuku. As genealogias dos Waiãpi do Oiapoque, levan·
tadas por Grenand (1972) também contam com remanescentes Kaiku·
siana, conflrmando a fragmentação antiga daquele grupo .
(36) - Em 1832 de Bauve (1833: 170-171) men·
clona várias aldeias de Waiãpi nesta área e pouco depois Leprleur (183-4 :
218), constatou o completo abandono dos mesmos locais. A região, abandonada pelos Waiãpi, iria ser ocupada por Kaikusiana e logo depois, também, pelos Waiãpi-puku.
(3 7) - A tradição menciona que há duas gieiações,
uma grande aldeia no sítio chamado "Amapd" foi dizimada e os rema·
nescentes juntaram-se ao grupo do Nipuku.
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(38) - O baixo rio Felício é também chama~
Arawari pelos Waiãpi-puku, o que dificulta a localização dos sítios apontados pelos informantes.
Em 1926. E. Fernandes calcula em 250 a população Waiãpi do Araguari, mas não sabemos de que Araguari se trata ...

antes do contato com a Funai en1 1973 , resun1e-se a uma seqüência de contatos, doenças e mortes já verificadas na história do
grupo, mas que nesta última fase atingiram maior amplitude ;
estes contatos afetaram praticamente todas as co1nunidades
locais que, nos dez últimos anos, passaram a mudar as aldeias
n1aiS freqüentemente 'e a abandonar roças recém-abertas, procurando apoio de outras comunidades.
Em 1971-1972, em u1n grande garimpo
instalou-se nas proximidades das aldeias do rio Karapanaty.
Segundo o relatório do sertanista da Funai, os Waiãpi-puku
sustentaram os garimpeiros com carne e farinha durante um ano,
em troca de bugigangas3 9 . No Inipuku, o ciclo de atritos e
doenças repetia-se de modo idêntico, após a invasão do Aimf
e Kurarakwe por garimpeiros. Finalmente, em 1972, uma epidenüa de sarampo grassava nos garimpos, alastrando-se por todas
as aldeias.
Pe nso tratar-se do grupo Waiãpi-puku da região do Amaparl e Araguari que ,
segun do a tradição, fo rmou-se por cisão do líder lawará-karé , quando
este instalou-se à margem oriental do Araguari. Em 1955 foram ainda
loca liza dos na área, por garimpeiros e caçadores.
(3 9) - Relatório do Sertanista F. Parise (7 / 3/
1973).
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Entre 1950 e 1973, segundo dados da Funai,
os Waiãpi-puku foram reduzidos à metade, sendo que na época
do contato foram estimados em 200 indivíduos40 . De fato,
pode-se estimar que em 1950 os grupos locais4 1 , em número
de sete, contavam com uma população média de 50 a 60 pessoas
cada um.
Em 1973 iniciou-se a construção da Rodovia
Perimetral Norte, a BR 210, que deveria estar concluída em
1977, tangenciando as fronteiras setentrionais do Brasil. Junto
a violentas críticas sobre a construção desta Rodovia, surgem
na imprensa várias notícias sensacionalistas sobre as populações
indígenas cujos territórios iriam ser alcançados pela Estrada:
índios brancos, índios negros, canibais e, na área ocupada pelos
Waiãpi, índios de longas orelhas. Este período corresponde a
certa fase da política desenvolvimentista do Governo Brasileiro
que caracteriza-se por wna orientação in tegracionista a respeito
dos índios, simbolizada pelo conceito segundo o qual os índios
não podem obstruir o desenvolvimento nacional, mas devem
tornar-se produtores. No mesmo período, entre_ 1972 e 1975,
a abertura de estradas, num processo acelerado, foi apoiada
pelas "Frentes de Pacificação" da Funai ; os contatos com os
Krenakarore e os Waimiri-Atroari são outros exemplos, muito
mais dramáticos, do mesmo processo.

As tradições orais dos Waiãpi-puku permitem
apontar algumas constantes na história do grupo indígena, fornecendo subsídios para a avaliação e a interpretação das fontes
documentais relativas à história mais antiga. Entre estas constan·
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(40) - O Estado de São Paulo (31 / 3/1 973).
(• 1) - Os grupos locais Waiãpi-puku na época
eram localizados no Karapanaty , Maracá. Popoindo , lnipuku. Aimã e
Arowari.

tes históricas, dois fatores são primordiais para situar o contexto
da migração histórica dos Waiãpi:
l . Em primeiro lugar. aparece claramente
que a "pacificação" ou "descoberta" dos Waiãpi em 1973 nfo
representa o primeiro contato desses índios com os brancos.
Desde as origens míticas, os Waiãpi colocam-se numa situação
de tensões interétnicas que orientaran1 profundamente seus
movimentos territoriais. Durante todo o período documentado
de sua história, ou seja, aproximadamente 300 anos. os Waiãpi
situam-se num contexto de fugas e readaptações territoriais
e sociais, frente à irrupça-o de brancos.
Estas readaptações estão profundamente incorporadas à tradição do grupo. Assim, esta sociedade indígena
" sob revive" há três séculos, constantemente reorganizando-se
em função das ameaças externas.
2. Uma segooda constante na Wstória tribal
diz respeito à autonomia dos grupos territoriais e locais,
duas unidades a serem melhor definidas adiante. A ausência de
ce ntralização territorial e política seria um traço comum a todos
os grupos de tradição Tu pi-Guarani; os Waiãpi constituiriam apenas um exemplo flagrante desta frouxa integração ao nível
do espaço e das instituições sociais.
A justaposição destas duas constantes históricas, ligadas a fatores externos e internos â sociedade Waiãpi,
fornecem a linha de base da Wstória do grupo tribal, determinando fases de expansão - territorial e social - e fases de regressão e readaptações, que também traduziram-se por movimentos
territoriais e ciclos de relações intertribais e interétnicas.
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CAPITULO II
A SOCIEDADE WAIÃPI

-

\

A história recente dos Waifpi do Amapari,
tal como transcrita anteriormente, permite apenas delinear
unidades territoriais, que defini como "grupos locais" e "facções de migrações".
'

Durante os poucos meses de pesquisa entre
os Waiã'pi, nfo foi possível reunir material .suficiente ,,para
, ,, . um
estudo da organizaçfo social deste grupo. No entanto, as tensões observadas entre as unidades locais foram sugestivas e permitem avançar algumas hipóteses sobre a dinámica desta sociedade indígena.
Entre os estudos que tratam dos Waiãpi,
poucos trabalhos se atêm à descrição da organização social,

linútando-se 4 enwneraçfo de categorias de parentesco'. O
caráter difuso das instituições Waiã'pi, contrariamente ao que
ocorre em outras sociedades indígenas brasileiras, aparentemente afastou pesquisas sobre este tema.
A este fato sobrepõe-se a idéia, largamente
difundida pelos cronistas e por alguns etnógrafos modernos,
de que a sociedade Waiãpi organiza-se segundo as mesmas regras
( descendência, parentesco, residência ...) que as sociedades Caribe vizinhas. Terei oportunidade de voltar a este assunto, ao descrever a organização militar e a evoluçã'o da chefia entre os
antigos Waiãpi, que cronistas como Coudreau consideravam como "pálidas cópias" das instituições correspondentes dos índios Wayana. É evidente que, em toda a área das Guiana, os
padrões de assentamento, os sistemas de casamento e de residência apresentam similitudes. Não pretendo analisar neste
texto a especificidade da organização social Waiãpi - que caberia a outra pesquisa - mas, t:ro somente propor algumas definições relativas às unidades sociais pertinentes para analisar
a história da migração: o grupo local e a facção . Estas definições serão reavaliadas adiante, à luz das informações dos séc~
los XVIII e XIX.

e as nações indígenas vizinhas. Fora esta identidade n1ítica que
recobre - na verdade - uma identidade lingü ística e padrões
culturais comuns, o povo Waiãpi dissolve-se numa série de unidades territoriais independentes, não integradas politicamente 2 •
O termo ··w aiãpi" é reconhecido como designaçã'o inclusiva
para todos os subgrupos que vivem no Amapari e no Oiapoque,
correspondendo portanto a uma autodenon1inaça'o. No entanto,
ranuncnte utilizam-no como autodesignação, usando n1ais freq ücntcmente a e xpressão iane (nós) ou o nome do grupo local.
Como no caso dos nomes pessoais, os Waiã'pi
têm rest rições em utilizar a categoria no1ninal "Waiãpi" ou
" Waiãpi-ko". Nos últin1os anos, passanun a utiliza-la mais comumente com o auto-afirmação frente à sociedade nacional. Neste
sen tido, e1n se tratando dos índios do A1napari, vimos anteri orrnente que a tradição histórica deste grupo territorial omite
os Waiãpi setentrionais. Mesmo que estejaan todos incluídos
no conceito - extren1amente vago - de um mes1no povo, atualmente predonúna a separação entre os Waiãpi e aqueles grupos
rneridionais denominados Waiã'pi-pukuJ .
Entretanto,. ~ fontes mencionam fartamente
a existência de "naç.ões- - política e territorialmente integradas - na Guiana. Afirmam-no especialmente em relaça-o aos

OS GRUPOS LOCAIS
No mito de origem, os Waiãpi posicionam-se
como um povo diferenciado, em bloco, dos outros povos por
estes conhecidos: brasileiros (carai-ko ), franceses (parainsi-ko)
(1) - Neste nível, os trabalhos de Hurault (1962
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e 1972) e de A. Campbell (1976) opõem-se profundamente; o primeiro
considera equivalentes os sistemas de parentesco Waiãpi e Wayapa, enquanto o segundo mostra a especificidade do sistema de parentesco dos
Waiãpi, fazendo inclusive uma análise do uso de termos de origem Caribe,
no sistema de relações sociais Waiãpi.

(2) - Na língua Waiãpi, a noção de povo é determi nada pelo sufixo - ko que também é utilizado para designar unidades
me nor es; conforme a tradução dos índios; ..o pessoal de" (um determinado lugar. o u de um líder) . O povo Waiãpi seria portanto "Waiapi-ko",
(to dos os Wa.iãpi), pouco usado já que não corresponde a nenhuma reali dade, mas poss ível. - ko , também indica o plural.
(3 ) - Assim , segundo Sahlins, o nível de maior
1,;oerência das unidades mínimas que formam um " povo tribal " situa-se
na semelhança cultural : " Na medida em que estes grupos se assemelham ,
respondem da mesma maneira ao m undo e as.,.im desenvolvem uma identi dade histórica. mesmo não sendo exatamente po lítica (1974 : _.l ).
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povos Caribe4 , mas também no caso dos Waiãpi. A ocorrência
deste tipo de integraç!o sócio-política na área das Guianas deveria ser cuidadosamente reexaminada. Entre os Waiãpi, esta inexiste.
O grupo local constitui a unidade de referência principal. Sobrepõe-se à noçã'o de povo e inclusive à de grupos
territoriais mais amplos que basicamente diferenciam os Waiãpi
dos Waiã"pi-puku.

O ciclo de subsistência
Para referir-se ao sistema de ocupação do espaço desenvolvido por este grupo indígena, é mais significativo
mencionar áreas de ocupação exclusivas - geralmente, bacias
fluviais naturalmente delimitadas - do que aldeias. O grupo
local corresponde a um conJunto de habitações e roças, ocupadas
sucessiva ou concomitantemente pelas fam11ias que compõe
cada unidade local. De modo geral, há sempre uma aglon1eração
principal (-ta) onde os membros do grupo local possuem uma
casa e uma roça, e outras habitações mais distantes, onde as
famílias nucleares passam alguns meses por ano.
O ciclo de subsistência anual acompanha
as variações climáticas entre o período de chuvas no "inverno"
e o período de relativa seca no "verão". As estações correspondem, por sua vez, à fases de concentração na aglomeração principal e à fase de dispersão nas outras roças. F.spacialmente, os
linútes do uso da terra pelas comunidades locais definem-se
pela localização das roças e das habitações, dos acampan1entos
de caça/pesca/coleta e também, dos sítios de ocupaça:o anti-
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(4) - Especialmente a "confederação" dos povos
Wayana-Aparai e Upurui. descrita por cronistas do século XVlll e retomada por autores posteriores. como prova da existência de "nações"
centralizadas (vide Coudreau e Hurault. especióàlmente).

ga (kokwer) para onde os Waiã'pi retornam regularmente e que
constituem zonas de ..reserva" faunística.
A principal atividade de subsistência é a
agricultura, condicionando a localização das habitações e os
deslocamentos sazonais. Existem realmente, várias exigências
para a escolha de um sítio para roça : em primeiro lugar, evitar
zonas infestadas por espíritos malignos (afia} nas árvores, nas
pedras, nos "centitérios" de pajés e em outros acidentes geográficos; evitar zonas conhecidas como áreas de doença (malária)
e pragas (formigas saúvas) ; não usar declívios e atentar para a
qualidade dos solos. O aspecto primordial e que determina o
tipo de ocupação extensiva do território, é a preferência para
zonas de floresta primária (ka eté) em detrimento das capoeiras. Todos os anos, cada seginento residencial abre un1a clareira nova na floresta. Assim cada família tem em permanência,
duas roças em diferentes estágios de produção. So1nente após
longos ciclos de no mínimo dez anos os Waiãpi voltam, eventualmente, a derrubar uma roça velha.
As exigências para implantação de uma
aldeia sã"o as mesmas, considerando que as roças são detenninantes para a localização das casas. No Amapari, as roças são situadas na proximidade imediata das habitações, ou seja: as casas são construídas na beira da roça (ver fig. 3 : desenho de uma
aldeia, por Cassiripi1111 ). Este padrão de ocupação muda radicalmente no Oiapoque, onde os índios derrubam roças distantes
das aldeias e acedem as mesmas em canoa.

a

A área coberta pelos Waiã'pi em suas atividades de caça/pesca/coleta é muito ampla. Inclui percursos
novos e individuais, de caça, além do retorno regular às capoeiras. J\I í. colhem pupunha, laranja e outros produtos de ciclo
lon~o. Nonnal1nente, as expediÇÕeS de caça/pesca são expediçô"':> familiares, durante alguns dias , praticadas sobretudo na
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;Staça'o seca e efetuadas a partir de acampan1entos fixos, situa-

dos a dois ou três dias de viagem da aJdeia.
A relaça-o entre um grupo local e sua área
de · ocupação corresponde, enfim, ao tern10 wanako ( ..os que
vivem juntos", segwido P. Grenand), ~orno são designadas essas
unidades. Atualn1ente existe1n quatro unidades distintas, no
A1napari. O grupo 1nais nu1neroso é deno1ninado generícan1ente
Jnipuku wa11ako , con1 74 pessoas en1 1980 e reúne, na verdade,
1nen1bros de diversas unidades outrora autonornas; subdivide-se
cm uma série de habitações no lnipuku, no Aimã e no Mariry.
Reunidos ..artificíalrne11te" junto do PlA/Funai, dois grupos
centrais ocupam a aldeia Mitiko: são o Taitetua wanako, "donos
do lugar", com 77 pessoas e Wiririry wanako, recén1-chegados
do sul da área, corn 40 pessoas. FinaJmente, a pequena aJdeia
de Capoeira (Pírimayty ), com dez pessoas, constitui outra unidade independente. Ao norte da área do Amapari, a aldeia Moloko-pota, com 23 pessoas, reúne remanescentes da '1àcçã"o"
do rio Cuc.

Processo de fonnação e liderança do grupo
local
Na sua composição, o grupo local conesponde à associação de várias fan111ías nucleares, através de wna
rede de relações entre parentes e afins, constituindo-se como
uma "parentela". Na maioria dos casos, o grupo é fonnado
pela associação de dois ou mais irmãos com suas respecti vas
fami1ias ou somente por um único homem adulto, suas esposas,
filhas e genros.
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A chefia do grupo é uma instituição relativan1ente bem definida (rovifía), porém o cargo não implica em
atribuições de real autoridade. O chefe do grupo local é essencialmente um ··rundador": aquele que "achou" um local apro-

priado para a fonnação de u1u roçado e para a construção de
habitações. Quem conseguiu reurúr em torno de sua roça un1
nú1nero suficiente de "parceiros" (agregados, irmãos e sobretudo
genros) para tornar viável a autonomia do grupo, pelo menos
no que diz respeito às atividades de subsistência. Assim a autonon1ia do wanako permanece ligada ao "dono do lugar" e dele
depende a 1nan utenção da ham1onia entre as fam 11ias.
O grupo local se define portanto como um
grupo polüico, cuja estabilidade depende do jogo de relações
de parentesco e aliança em tomo de um indivíduo: o chefe
roviiía.
No passado, ocorria1n freqüentes cisões,
devido ã desentendimentos entre as fan111ias de um wana.ko;
conflitos que derivam geralmente de tensões entre aliados, por
questões de reciprocidade (nos trabaJhos comunitários, nas trocas, nas questões de casamento); são revivificadas em conseqüência de pequenos acontecimentos como acusações de furtos
nas roças, doenças atribuídas ã pajelança etc. Estas tensões são
intensamente agravadas pela presença da Funai e os problemas
surgem como decorrência de presumidos ou reais privilégios
que certos indivíduos ou grupos conseguem dos funcionários
do Posto, em detrimento dos outros.
&sas tensões podem resultar numa separação. Para reforçar sua independência, o grupo dissidente esten'
de suas atividades
de subsistência a uma área que não se sobrepõe
à zona explorada pelo grupo de origem, e este processo determina uma expansã"o do território ocupado.
Atualmente ocorrem poucas cisões. Entretanto existem freqüentes distanciamentos temporários, que
permite1n a um grupo local manter seu equilíbrio, na-o somente
econômico, mas também político, evitando o agravamento
das tensões entre seus membros. A separação intermitente é
uma solução adotada por todos os grupos locais do Amapari,
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principalmente pelos membros da unidade do lnipuku, que tem
tido dissenções em tomo da liderança do Capitão Waiwai.
Se o líder do grupo local pode ser definido
como a pessoa de quem dependem os demais membros do grupo,
esta relaçfo passa, fundamentalmente, pela aliança. Um indivíduo só pode constituir-se como líder quando tem um certo
número de gen!os (diretos: maridos de suas filhas e indiretos:
maridos das filhas de seus irrnfos) que residem em sua aldeia
e trabalham para ele. O número de genros, muito mais que o
número de irma'os, é que determina as possibilidades de autonomia de um wamko. O ponto crucial nesta questão, é a regra
de residência uxorilocal, temporária ou definitiva, observada
pelos Waiãpi.
No início do casamento, o casal instala-se
na casa dos pais· da esposa ; depois, constrói na mesma aldeia
sua própria casa. Realizam visitas, as vezes prolongadas, ao
grupo dos pais do esposo; eventualmente podem abrir wna
roça secundária neste grupo . Destes casos surgem inevitáveis
conflitos pois, como dizem os Waiãpi, as mulheres querem permanecer junto ã sua mãe e irmá's, enquanto os parentes dos homens
tentam fixar o casal em sua aldeia.
~ através deste padrão uxorilocal de residência que modifica-se a composição das aldeias, afastando os homens do grupo ao mesmo tempo em que torna necessária a
integraçfo de indivíduos originários de outras unidades locais 5
No entanto, para compensar os efeitos dispersivos da uxorilocalidade, os Waifpi põe em prática uma série de mecanismos que
permitem manter a integridade do grupo local, todos expressando um ideal de endogamia local.
(5) - Ver a descrição da instituição peito, na
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parte do livro.

3~

Estes mecanismos estão relacionados com
os padrões de descendência e de casamento observados pelos
Waiãpi. A descendência, nesta sociedade, é bilateral~ o que significa que cada indivíduo se relaciona, simetricamente e de maneira
indiferenciada, com parentes do lado paterno ou materno6 •
Como é possível verificar na nomenclatura
de parentesco, utilizada no Amapari, os Waiãpi preferenciam o
casamento entre primos cruzados, reais ou classificatórios, em
ambas as linhas de descendência 7 .
Embora quase a metade dos casamentos
atuais, no Amapari, respeitem esta regra preferencial - com
suas variações e ampliações, através da união privilegiada com a
filha da irmã', através do levirato e do sororato, que predomina
nos casamentos poligfuicos - muitos casamentos são considerados "errados" ("tamanho cachorro", como dizem os Waiãpi).
Através destas uniões, evita-se a saída dos homens para outras
aldeias, situação compreendida como totalmente indesejada.
Para' concluir sobre esta rápida apresentação
da morfologia social dos Waiãpi do Amapari, é preciso ressaltar
que, atualmente a maioria dos wamko conseguiram "reter"
seus membros masculinos. Em alguns casos nfo houve outra
(6) - Segundo P. Grenand, seria possível encontrar, na atual organização social dos \Vaiãpi do Oiapoque, marcas de um
antigo sistema de descendência unilinear - patrilateral, no caso - que se
manifestaria até hoje na filiação interétnica, na sucessão à chefia e na
pertinência ao que o autor denomina de ..clãs" . Este sistema ciânico
não funciona entre os Waiãpi do Amapari e estaria desaparecendo no
Oiapoque.
(7) - A nomenclatwa de parentesco Waiãpi seria,
segundo Campbell (1976) do tipo dravidiano ou iroquês, distingüindo
fundamentalmente parentes consangüíneos dos afins, onde F=FB e M=
MZ. Para um ego feminino, o casamento preferencial é com o filho do
irmão da mãe ou com o filho da irmã do pai, chamados emen, "meu
marido"
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alternativa a não ser a de ••ceder» um homem do grupo. que
passa a residir em outra aglomeração, junto aos parentes da
esposa. Nesses casos, ocorre uma aproximação das unidades
locais, através de uma série de trocas - fundamentalmente troca de irmãs, que os Waiãpi denominam ojituruka ..trocar entre".
Os dois grupos passam a conviver em certos períodos do ano.
partilhando atividades de subsistência e sobretudo cerimoniais.

ESTRUTURA SOCIAL E EXPANSÃO TERRFFORIAL
Neste ponto, é necessano, recapitular como
a estrutura social Waiãpi se insere nun1a perspectiva hlstórica,
especialmente no que diz respeito à expansão territorial realizada por este povo nos últimos trezentos anos.
Embora seja impossível reconstituir as sucessivas cisões em que as unidades deste povo Tupi desdobraran1-se
durante sua migração rumo ao norte, cabe identificar algun1as
fases de expansã'o e outras de estabilização, indagar as causas
e o contexto desses processos. & tas questões serão abordadas
na segunda parte do trabalho.
Co1no verifica-se em muitas sociedades ind ígenas da A1nazônialj a expansão Waiãpi realizou-se por multiplicação e dispersão dos grupos locais. &te processo parece
ter se originado nas pressões externas, como nos atritos corn
grupos inimigos ou invasores brancos mencionados pelas tradições orais Waiãpi. Surgia, também, como conscqüência de pressões demográficas apontadas na tradição oral. De fato, uma das
causas mais citadas nos relatos é a "procura da terra boa".
~ difícil acreditar que as migrações respondessem unicamente à pressões ecológicas e à insuficiência dos
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(8) - Entre estas, os Yanomami, cuj~ migrações
e cisões foram estudadas por Lizot (J 975 ).

recursos numa área, considerando a grande extensão das terras
ocupadas pelos Waiãpi. Este fator somente poderia aparecer
combinado com outros.
A literatura etnográfica sobre os povos TupiGuarani aponta o fator religioso como causa de migrações,
. na ••procura d a t erra sem m ai" 9 .
fator este que se traduz1a
Parece-me, no entanto, que o messianismo como fator de deslocamentos - sobretudo no caso Waiãpi - estaria ligado à situações de rechaço e de " reação à conquista", conforme interpretação de F. Fernandes: constituiria um fator organizatório da
migração, porém não uma causa destes movimentos 10 .
Embora as fontes disponíveis para esta pesquisa sejam fartas em informações sobre os deslocamentos geográficos dos grupos indígenas, são totalmente insuficientes
para uma análise das reais causas d~ migração. Pode-se dizer,
entretanto, que a migração histórica dos Waiãpi deve-se tanto a
fatores contextuais - situações de "rechaço" - quanto à fatores
estruturais. Como foi .evidenciado na descrição da expansão
Waiãpi-puku na região do Amapari (Jari/ Araguari), esses fatores
estruturais são semelhantes à de todas as sociedades "segmentárias". Geralmente as interpretações apontadas nestes casos sâ'o
explicações ecológicas : por serem totalizantes, estas explicações

'

(9) - Conforme trabalhos solxe o tema : Métr.tux
(1 927), Nimuendajú (1 978) e H. Clastres (l 975) .
Pa1a uma possível interpretação messiânica do
mito da casa do herói Yane-iar, e a viagem ao Mairi, vide apêndice n9
2, item 2/ B.
(10) - Segundo F . Fernandes, o s movimentos
mess1an1cos dos Tupinam
emergiam de condições insatisfatórias de
vida , de uma situação de "deprivation" : a migração constituiiia uma
resposta , não à p1esença do branco, mas às con <lições insupo rtáveis de
vida(] 96 3: 105-106).

oo
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tem tendência a esconder outras causas possíveis para os movimentos migratórios 1 1 •
Assim resta salientar que o processo de
segmentaçã'o em sub-grupos estabelece-se como a própria lógica
da tústória oral dos Waiãpi do Amapari 1 2 que desta maneira
explicam a "diáspora" de seu povo , mesmo se alguns trechos
da história dos desdobramentos sucessivos foram perdidos de
vista.
Trata-se de um sistema fechado e totalizante.
Assim, todos os grupos locais Waiãpi-puku se dizem escendentes de um único grupo ancestral : o grupo d Sucurijunuplf:)
que fragmentou-se em meados do século passado.
- .,.,.
Cabe, agora, verificar se esta lógica aplica-se
à formaç~o das unidades mais amplas do povo Waiãpi, que diferenciam os Waiãpi setentrionais dos Waiãpi do Amapari . Como
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(11) - As sociedades segmentárias seriam, segundo
Sahlins, um tipo de organização "predatória "; o melhor exemplo é fornecido pelos Tiv, estudados por Bohanan; esta sociedade efetiva sua expansão através do desdobramento de segmentos e isto seria uma resposta adaptativa às oportunidades de expansão (Sahlins 1974: 82). Laraia
estabeleceu por sua· vez uma analogia entre os Tiv e os Tupinam bá; em
ambos os casos, a descendência patrilinear associada à residência patrilocal resulta na segmentação das linhagens, e uma expansão territorial
à procura de novos nichos (Laraia 1972: 56). Não cabe aqui reabrir a
discussão sobre a existência ou não de grupos de descendência unilineares entre os Tupi (Laraia 1972: 5 3) ; no que diz respeito aos Waiãpi, os
dados são absolutamente insuficientes no momento, para verificar-se a
existência deste padrão de descendência e sua importância na formação
dos grupos locais .
(12) - A respeito de outras sociedades Tupi e
referindo-se a um processo semelhante à segmentação que ocorre em
sociedades de linhagens, como os Tupinambá e os Tiv, escreve Laraia :
"Se fosse possível efetuar uma reconstrução histórica desse processo,
poderíamos verificar que a soma dos diversos grupos esparsos nos levaria
a um grupo ancestral que pouco a pouco perdeu sua preeminênda sobre
os demais" (Laraia 1972 : 56).

procuro mostrar adiante, esses grupos regionais resultariam
de fases sucessivas da migração, e por isto são designadas como
"facções de migração".
A definição da facção Waiãpi corresponde
portanto a um determinado período histórico: na primeira
metade do século XIX, quando o movimento dos grupos migrantes, associado ãs guerras com etnias vizinhas, resultou em
certa centralização política e territorial. A facção, por isso,
corresponde a grosso modo ao termo "parti", utilizado por
Coudreau, para designar sub-grupos Waiãpi ( 1893-31 O).
O conjunto dos grupos locais oriundos de
um mesmo grupo ancestral formariam uma facção. O grupo
\Vaiãpi-puku resultaria, segundo esta lógica, da "facção" de
Sucurijunupã.
No passado, essas facções identificavam-se
a um território e, como ver-se-á adiante, também a um líder.
No decorrer do tempo, estas wiidades isolaram-se e tomaram-se
independentes. A fixação das facções, assim segmentadas, em
territórios específicos, com determinadas características ecoló- ·
gicas e, sobretudo, determinadas situações de contato - intertribal e interétnico - seria portanto · fundamental para explicar
o processo de diferenciação existente, hoje, entre Waiãpi e Waiã"pipuku. Vemos entretanto que, apesar das transformaçoes ao
nível econômico, ritual e lingüístico, que individualizam estes_
sub-grupos, o corpo de tradições permanece intacto. Pela sua
lógica centralizadora, reúne e incorpora todas as inovações numa
mesma origem, mantendo assim a identidade cultural e social
do "povo" Waiãpi.
•
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2;t PARTE
A MIGRAÇÃO DOS WAIÃPI :
DAS FACÇÔES HISTÓRICAS AOS GRUPOS
REGIONAIS ATUAIS

•

Efetµando um importante recúo no tempo,
até meados do século XVII, tratarei agora do início da migração
dos Waifpi, a partir de sua localização inicial, na região do baixo
rio Xingu.
A tradição oral Waiipi situa o "berço" deste
povo a beira de um parana-uaçu, identificado ao rio Jari. &ses
relatos nã'o tratam, na realidade, de localizações exatas, mas
apontam uma "origem,,, situada ao sul da área atuahnente ocupada.
Nesta parte do trabalho, utilizo preferencialmente fontes escritas, especiahnente de viajantes que percorreram o Amapá no decorrer do século passado - como Bagot
(1841) e Coudreau (1893) - e coletaram tradições históricas
a respeito da origem sul - amazônica dos Waiã"pi.
O primeiro estudo mais consistente sobre
esta fase antiga da história Waifpi deve-se a Nimuendajú; deve-

se, aliás, a um acaso mal -sucedido. Quando em 19 JS realizava
uma pesquisa em sítios arqueológicos no Território do A:rnapá ,
foi inforn1ado da existência de um grupo de índios arredios no
alto rio Maracá. Tratava-se de índios conhecidos na região como
Parixi ou Paiki-piranga; esta última apelação seria derivada do
nome de um líder Waiãpi, como pude averiguar com seus descendentes. Não encontrando o grupo, Nimuendajú descobriu
fragmentos de cerâmica em sítios recentemente abandonados
pelos índios arredios que procurava.
A análise deste material 1 numeroso e diversificado sugeriu-lhe a hipótese segundo a qual os Guaiapi do
Xingu e os Waiãpi da Guiana seriam um rnesmo e único grupo 2
(1927:358). No seu trabalho sobre as migr~ções históricas dos
índios Tu pi-Guarani ( 1927), Métraux docun1entou a hipótese
(1) - Este material constava de peças (cacos} de
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decoração incisa com vários motivos e de um pote antropomórfico. Nimuendajú , ao que parece , não teve acesso ao material de cerâmica dos
"Waiãpi históricos", isto é, aos Guaiapi do Xingu , não podendo assim
avaliar e comparar o material encontrado no Iratapuru-Maracá .
Procurei estas peças no Museu Goeldi onde Nimuendajú costumava depositar mna parte de seus achados; conforme
me indicou o Dr. Simões, Chefe do Departamento ele Arqueologia cio
Museu, este material etnográfico provavelmente foi misturado com peças
arqueológicas escawdas na mesma expedição, e foram levadas para acervos <llemãos.
Os Waiãpi atuais, seja do Oiapoque seja da região
do Amapari', não lembram da existência e confecção por seus antepas~;a dos recentes de cerâmicas antropomórficas.
(2) - Baseava-se na similitude dos nomes atribuídos ao grupo (sendo que o gua- corresponde ao wa- utilizado nas transcrições modernas) nas referências em documentos que primeiro os mencionam no Xingu e quando não são mais citados nesta área; logo aparecem
nos documentos referentes à região das Guianas: a hipótese baseava-se
também na fa cilidade de acesso entre as duas áreas sucessivamente Qcupadas pelo grupo .

sugerida por Nimuendajú, reunindo referências relativas aos
Guaiapi do Xingu e indicações sobre o percurso da migração
deste grupo até a Guiana. Vários autores posteriores, e entre
eles J . Hurault (1927) e P. Grenand (1972) retomaram a proposição de Nimuendajú, sem todavia aprofundar ou complementar
as informações relativas ao início da migração destes índios.
Dessa maneira, pareceu-me importante reorganizar o rnate rial bibliográfico existente sobre o assunto, ampliando assim certos aspectos dos trabalhos de Nimuendajú e
Métraux, e discutir suas hipóteses à luz de informações mais
di versificadas, referentes às outras populações indígenas da
área, e aos contatos entre os Waíãpi e estas outras unidades tribais ; da mesma forma, serão discutidas algu1nas dúvidas a res:>eito das interpretações modernas elaboradas sobre a hlstória
dos Waiãpi. Uma reavaliação das fontes e dos comentários mais
recentes tarnbém visam colocar em paralelo a história antiga
tal como foi vista pelos próprios Waiãpi, e a história antiga
vista através de documentos. Esta confrontação sugere uma reinterpretação das fontes em função dos dados etnográficos e
das informações atuais sobre os mecanismos de dispersão e cisa-o. O que a história Waiãpi-puku nos revela é um faccionalismo acentuado que impede qualquer centralizaçã'o e integração ao nível tribal. No entanto, as interpretações mais comuns
da sociologia Waiãpi nos falam de uma "unidade perdida" e
de um processo de atomização recente.
Deixaremos agora as fontes nos guiar através
de três momentos cruciais na história do grupo: a origem no
Xingu, a migração para a Guiana e a instalação definitiva neste
território, que serã'o os temas abordados nesta segunda parte.
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CAPITULO III
O INÍCIO DA MIGRAÇÃO:
SEU CONfEXTO HISTÓRICO

-'

osb~OXINGU
J

A penetra~ dos Luso-Brasileiros na região
do baixo Amazonas e na foz do Xingu - então conhecido como
rio Pama1ba - foi precedida pela instalação de colônias inglesas
e holandesas, como ocorria também no Cabo do Norte. Em
1623, uma expedição de Luiz Aranha Vasconcellos e de Bento
Maciel Parente, com mais de mil mdios flecheiros, mobilizados
pelo Franciscano Cristovão de Sã'o José expulsaram os estrangeiros instalados na foz do Xingu, em Muturu e Mariecari. Nos
relatos desta expedição não são identificados os "rebanhos
humanos" encontrados pelos Portugueses. A penetração missionária no Xingu data de 1636 quando o Jesuíta Vieira Luiz
Figueira entrou etn contato com os nativos, fundando uma
n1issão em Tabipinima, mais tarde, Veiros. Na relação de sua
viagen1 tampouco são identificados os grupos contactados e
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reduzidos na missão (Reis 1940:36-37); assün logo depois, outras
missões seria1n instaladas em Mariocari (ou Gurupá) e Pirawiri
(ou Pombal) e Aricari (ou Souzel).

Primeiras referências aos Waiãpi
A primeira referência aos Guaiapi data de
1655 quando os padres jesuítas enviados para organizar estas
aldeias do Xingu tentaram reagrupar os índios. Os padres Manoel
de Souza e Manoel Pires mencionam: "Por este tão belo e f ecundo rio , habitam várias nações de língua geral, como são os Juruna
em umas, e Guaiapis, e alguns Pacajás" (in Betendorf 1909:
115-116). Nã'o há dados numéricos referentes a estes Guaiapis;
quanto à população indígena nesta área, antes dos aldeamentos
missionários, somente sabemos que os Coani e Guahuara 1 ,
habitantes do rio Curua do Iriri, ocupavam aproximadamente
22 aldeias.
Em 1662, Maurício de lleriarte menciona
novamente os Guaiapi com os Juruna, na altura do rio lriri
(1874:40). Em 1670 estavan1 no sítio atual de Souzel (conforme
inf. do religioso Queiroz). O mapa de Fritz (1695 e 1707) os
localiza à 1nargem esquerda do Xingu, pouco acima da boca
do rio lriri (fig. 4). Em 1698, Betendorf, superior das missões
dos jesuítas, os menciona, no mesmo local, então chamado
Aoripana- (1909:116). Até a metade do século XVIII existem
referências aos Waiãpi na mesma localização, numa estabilidade
relativa e generalizada entre todos os índios aldeados.

Recru.descência das entradas
Tentativas de aldeamento e aprisionamento
dos índios na região do baixo Xingu, após 1650, estão na origetn
(1) - Os 1uahuara
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dei dentificados como

-

ru bafe ou C\iruay .

-

_,/

língua Tupi foram mais tar-

da dispersão de todos os grupos alí n1encionados no período
anterior. Aos missionários sucederam expedições militares organizadas oficialmente2 • Aliando-se a estas entradas, uma epidemia de sarampo dizimou os grupos concentrados perto das missões. Nos relatos da época, os missionários passam a se queixar
de deserções mais freqüentes (Betendorf 1909 :115). Em conseq üência de uma série de penetrações violentas na área, o padre João de Gorsony reuniu por volta de 1691 os remanescentes
das etnias do Xingu, provavelmeQte todos índios de língua
geral, na_aldeia de Veiros. De lá, todos foram transferidos para
Maturu ou Porto de Moz. Durante o século XVIII o processo
continuou idêntico. Assim, o governador Maia da Gama justificava seus excessos proclamando o uso dos índios aldeados
para o proveito do Rei. A aliança entre as tropas de aprisionamen3
to e missionários prossegue assim durante várias décadas . Os
índios das missões constituíam, de fato, o principal polo de
mã'o-de-obra para os colonos que se instalariam na área e para
as autoridades reais. Em 1686 no Maranha-o e Pará existiam
50 mil índios aldeados. Em 1730, este número aumentava para
51.216. Duas décadas depois, em 1750, só restavam 25 mil
índios, pois o resto fora dizimado pelo contato violento e as
doenças (Hemming 1978:413).

Debandada e migrações
(2) - Em 1650, a expedição de João Vello do Vale
foi repelida por uma aliança entre os Juruna e outras tribos. Outra entrada, em 1662, causou um movimento de fuga dos índios reduzidos nas
missões. Em 1685, a expedição predatória de Gonçalvo Paes de Araújo
dirige-se novamente ao Xingu sem grandes resultados visto que quase
todos os indígenas tinham abandonado as margens daquele rio.
(3) - Novamente neste período as fontes citam
várias expedições deste tipo , como a do Jesuíta Francisoo Carooso ff\ 1
1727.
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A sequencia destes acontecimentos explica
a fuga e a rápida dispersão de praticamente toda a população
indígena da foz do rio Xingu. Assim, por volta de 1700, os
Guaiapi/Waiãpi teriam iniciado sua migração, junto com outros
grupos. Entretanto, um certo número de Waiãpi e Juruna, teriam
permanecido na missão próxima de Freguesia Souzel até o final
do século XVIII. Em 1762 foram visitados pelo padre Joã'o
de São José 4 . No final do século XVIII, os últimos Waiãpi do
5
Xingu estariam dispersos entre as várias missões da área • A
última referência ao grupo na sua região de origem é de Surville
no seu mapa de 1778, localizando·os sempre à margem esquerda
do baixo Xingu6 .
~í~_entre 1680 e 1720, durante o qual
as referências aos ~aiãpi são escassas, corresponderia
a uma fase de deslocamentos progressivos; u1n grupo de precursores Waiãpi atingiam o Amazonas e , atravessando-o, subiam
para o norte . Segundo Métraüx, os \Vaiãpi teriam chegado à
Guiana e1n 1737 (1927a:31-32). Na realidade, é impossível
propor uma data exata da entrada dos \Vaiãpí nesta nova área.
Além disto, as referências dispersas e os conflitos dos quais
participaram os Waiã'pi mostram que sua migração realizou-se
en1 ondas ou levas sucessivas e não em um único bloco. Voltare mos a esta hipótese posteriormente.

1
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(4) - O Pe. J. de São José e screvia : "A gente é
pouco menos que bároora de vida ociosa, e com ódio aos brancos bem
notável ( ... ) Dos índios que se achavam nesta frequezia, hoje de quinhentas
almas, uns são da nação Waiãpi, outros Jurunnas, estes últimos são antropófagos no sertão" (1~7:372).
(5) - Os índios aldeados na área do Xingu seriam
repartidos entre as Missões de Aricari (Souzel), Pi.rawiri (Pombal) e ltacuruça (Veiros).
(6) - É evidente qué sempre há discre pância entre
a transcrição no mapa e a data real da informação tra nscrit a.

Percurso 11zigratório
Considerando que os Waiãpi terian1 deixado
0 Xingu a partir de 1680 ou 1700, qual teria sido o percurso
da migração? Desde sua localização mais antiga, na confluência
do rio Iriri, desceram o Xingu até sua foz e lá atravessaram o
Amazonas chegando até a foz do rio Paru, isto é , em Desterro,
a atual Almeirim 7 . U1na vez na n1arge1n setentrional do Amazonas, estes subiram os afluentes da margem esquerda do Paru
e do Jari . Provaveltnente estacionaram u1n longo tempo na
zona baixa destes rios, quando entraram em contato belicoso
com os Apamã e oo Aracaju, nas proxhnidades de Almeirin1.
Novan1ente dirigiram-se run10 ao norte, e chegara1n na área
onde sa'o mencionados a partir de 1702, isto é, no alto Araguari
e na confluência do Oiapoque corno Iarupi (Fig. 7).

POPULAÇ'ÕES ANTIGAS NO CABO DO
NORTE
A documentação existente sobre a evolução

do povoamento indígena da região guianesa, e particulannente
do Cabo do Norte, pennite-nos definir esta área como uma
zona de refúgio para numerosos grupos tribais cujas migrações
antecederam à dos Waiãpi8 . A atuação dos brasileiros, por un1
( 7) - Segundo o s viajantes mais recentes, a travessia do rio e mar, nesta altura é facilmente realizável , ao passo que seria
imposs ível atravessá-lo rumo a Gurupá, na foz do rio Jari , onde o Amazonas é um braço de mar (d'Orbigny 1976: 55). Isto permite relativizar
o itinerário proposto por Nimuendajú que escrevia para Métraux: "Para
atingir, desde o Xingu, o rio Jari, estes índios somente tiveram que contornar a po nta superior da Ilha Grande de Gurupá, viagem que se realizam
cm um dia" (Carta de 30/10/1927).
(8) - A fim de facilitar a leitura , reuni as informações sobre a localização e a evolução dos grupos antigos e atuais da re·
1.ti ão estudada , sob forma de um índice, em apêndice. (n9 1) As indica ções
;ncnciuuada s no decorrer do tra balho e as respectivas re ferên cias, podem
"Cf complementadas t.:om as do a nexo .
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lado, e a dos franceses, de outro, durante os séculos XVII e
XVIII, provocariam u1na transformação drástica na composição e na localização destes povos. Os acont.e cimentos e as ntuJanças que afetaram estes grupos, antes da chegada dos Waiãpi na área, ilustram o contexto em que ocorreu a migração
<leste povo Tupi.

Os primeiros habitantes do Cabo do Norte
Conforme os trabalhos iniciados por B.
Meggers {1957, 1973 9 ), ficou esclarecido que os pnmeuos
habitantes do Cabo do Norte eram povos Aruaque 1 0 , atualmente representados pelos Palikur do rio Uaçá. Tratava-se de
povos numerosos, como os Marawana ou ainda como os Aruã~
provindos das ilhas do delta do Amazonas. Durante o século
XVIII parte desses povos refugiaram-se no interior do Cabo do
Norte, enquanto outra parte seria "descida" para as missões
do litoral do Amapá e das vizinhanças de Belém. A n1aior parte
destas populações Aruaque desapareceu rapidamente. Os processos de fusão entre os remanescentes das etnias dizimadas
pelos descimentos, constituem um dos aspectos fundamentais
na evoluçã'o do povoamento indígena da área. É importante
(9) - Ver também o histórico elaborado por P.
G renand ( 1 979).

(10) - As pesquisas arqueológicas permitem identificar duas p rimeiras fases: uma primeira fase identifica-se com os Aruã
provindos das Ilhas Marajá, Caviana e Mexiana ; as outras - "Mazagão"
e " Aristié" corresponderiam a um fundo proto-Arua que , representando
hoje pela c ultura dos Paükur do baixo Oiapoque.
(*) - Os Aruã foram aldeados pelos frade s de Santo
A ntonio, mas continuaram " rebeldes" por várias décadas. Dispersaram-se
em vários pontos da Guiana Brasileira e France sa. Surgiram , ent ão, con-
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flitos diplomático s quanto à " posse'' dos Aruã; expediçõe s punitivas
foram lançadas contra estes até o final do sén1lo XVIII. Em 1887. Coudreau mencionava cem !'Obreviventes no Uai,:á , onde co nviviam com outros
Aruaque, os Marawana , e l'.Om os recém chegados Karipuna ( 1887: 429) .

lembrar que a maioria dos povos Aruaque, como os atuais Palikur, vivem em zonas de campos e pantanais; nunca ocuparam
a área sudeste do Cabo do Norte 1 1 , posteriormente habitada
pelos Waiãpi, numa zona de floresta tropical de. terras altas.
·
A região guianesa é considerada, atualmente , como uma área tipicamente Caribe. Entre os povos Caribe,
como os Wayana e os Tiriyó e respectivos sub-grupos, muitos
seriam provenientes da margem sul-an1azônica e teriam migrado
para o norte dainda recentemente, a partir de um centro de
12
dispersão situado no atual território de Mato Grosso . Tudo
indica que esses povos eram caçadores-coletores e que teriam
integrado a prática da agricultura no momento de sua instalação na região das Guianas 1 3 • Até o início do século XVIII, a
maior parte dos povos Caribe ocupavam terras altas situadas
a leste da linha Paru-Maroni; outros ocupavam a região litorânea
da Guiana Francesa. A pressão exercida pelos Negros Cimarrones 1 4 • foragidos da Guiana Holandesa, fez com que estes gru-

área ocupada posteriormente pelos
Waiãpi, isto é, no baixo rio Jari, encontravam-se índios TUERE , AROAQUJ e TOCOJU , todos Aruaque. Esta área é formada por campos naturais e florestas.
(12) - Vide Frikel (1 970: 61) e Grenan d (1972:
95) ; as migrações dos Caribe do continente são ainda pouco conhecidas
e oferecem várias alternativas para seu percurso: seja norte-sul ou sulnorte.
(13) - Frikel menciona o caso dos índios Tirió,
Wayana e Waiwai que incorporam a prática da agricultura durante o século
XVII . Podemos acrescentar à lista outros gi:upos que tomaram-se agricultores mais recentemente ainda , através do contato com os Wayana : os
Upurui e os Kaikusiana.
(14) - Os Negros "Cimarrones" (NCg:res Marrons)
organizaram-se de modo a formar várias tribos, retomando sua organização tradicional africana no final do século XVII e XVIII.
(11)

- Na
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pos passassem a ocupar. também, a faixa central da Guiana,
chegando no atual território da Guiana Francesa, e incursionando ao norte do Estado do Pará, onde entrariam em contato
co1n os Waiãpi 1 s _

a se interessar pelo Cabo do Norte 1 6 . Instaurou-se então, numa
fase de disputas de influências, extremamente prejudicial aos
povos que ocupavam as áreas da litígio.
A história dos povos do Cabo do Norte
está ligada às numerosas expedições que se sucederam entre
1623 e 1750, rumo ao ''Território Contestado" 1 7 .

Despovoamento da área do Cabo do Norte
As mudanças que

afetaram a localização
das populações indígenas do Cabo do Norte durante os séculos XVll e XVIII são evidenciadas nos mapas anexos (Fig. 5 e 6).
A comparação destes mapas indica o desaparecimento dos ·pri·
meiros ocupantes da região, sobretudo na faixa litorânea, situ·
ando. ao mesmo tempo, achegada de povos m~grantes.
No início do século XVII, somente ocorreram
reconhecimentos da costa norte-amazônica, que nfo resultaria1n
na instalação de um "domínio" português. Ingleses e holandeses
havian1 instalado fortificaç.ões em vários pontos do delta e do
baixo Amazonas, onde exploravam · os recursos naturais (ma·
deirás, urucu, drogas do sertão) ·co1n a ajuda dos índios. Os
relacionan1entos com os brancos eram ainda, apenas intermi·
tentes e n!'o teriam efeitos tão destrutivos sobre as populações
·nativas da regifo .

O território contestado
As primeiras posições defensivas dos portugueses na Bacia Arnazônica começaram a ser instaladas após
1620. Entre estas ficaram famosos os fortes de Gurupatuba
(atual Monte Alegre), de Surubiu (atual Alenquer) e Desterro
(na foz do rio Paru, atual Almeirim); o forte de Macapá foi
construído em 1688 como afirmaçio da ocupaçio dos luso·
brasileiros na área, mas nã'o como definitiva recuperação do

(16) - As colônias estrangeiras, no início , localizavam-se ã margem meridional do Amazonas ; após atritos com os portugue·
se s, refugiaram~e no litoral e no interior do Cabo do Norte. A título ·
de exemplo menciona-se o relacionamento entre os índios S •rna e uma
colônia holandesa (Jan de Moor) no baixo Jari, então chama
rio Geni·
papo (Reis 194 7 : 34) ; outras colônias eram instaladas na margem oeste
do Jari, nas terras dos índios Tucuju.

A situação mudou quando o comercio ocasional transfom1ou-se em exploração sistemática das áreas ocu·
padas e traduziu-se na instalação de feitorias, com a utilização
de mfo·de-obra indígena nas lavouras de tabaco, algoda-o e
cana. A aliança do "gentio" com os "estrangeiros" representava
um perigo para á sobe.rariia dos portugueses, que começavam
(15) - Entretanto, vanos povos de IÍtlgua Ca.ribe
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são mencíoRados mais cedo na área; como os Galibi ou Taira que oc.upavam o litoral da Guiana há aproximadamente de:t séculos (Grenand 1979).

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

( 1 7) - Entre os episódios mais dramáticos, citàm·se
as expe dições de Luiz Aranha Vasconcellos e de Pedro Teixeira que, em
l 623 , reconquistavam o litoral do Cabo do Norte, apoiados pelos Frades
de Santo Antonio. Ministrando batismos em massa, traziam grandes contin·
ge ntes de índios para os aldeamentos que mantinham nas proximidades
de llc lém (Reis 1947 : 40·42) .
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território contestado 18 . Em 1660 foi construído o primeiro
forte de Araguari, com a finalidade de proteger as missões que
. os Marawana t 9 .
ali se instalavam, para re d UZir
Não houve penetração no interior das terras
e os índios destas terras altas permanece ram desconhecidos~
na região do alto Araguari, posteriormente ocupado pelos Waiãpi,
citam~e os índios Caethe Guaras, Ariximocuguares e Ariquinhaz20, estes últimos sendo provavelmente os Wariken , citados
pela tradição dos Waiãpi do Ainapari.
As entradas na região litorânea provocaram
grandes deslocamentos de índios que podem ser seguidos através dos documentos missionários do Brasil e da Guiana Francesa;
os luso-brasileiros constatando a fuga, os franceses acolhendo
os fugitivos e raptando outros. Entre os grupos mais citados,
encontramos novamente os Marawana, Aroaqui, Tucuju e Aruá'.
Contra a infiltraçã'o francesa no Cabo do Norte , os portugueses
organizaram "destacamentos volantes" e "tropas de guardacostas" 2 1 que repeliam os invasores e recuperavam os índios

que os estrangeiros eram acusados de escravizar2 2 . Uma ocupação mais eficiente da área litigiosa, porén1 sempre na sua franja
litorânea, deu-se através das Missões Franciscanas e Jesuítas,
apesar das dificuldades do assentamento no litoral insalubre,
causando mortes em 1n<-ssa entre os europeus e os índios reduzidos e transferidos. O povoamento resultou, inclusive, da imigração de muitos açorianos que intensificaram a exploração agrícola e pouco a pouco instalaram-se nas terras altas. Os litígios
fronteiriços prosseguiram até o final do século XIX~ o tratado
entre o Brasil e a França, colocando a fronteira no Oiapoque,
data somente de 1900.
Durante todo este período, as referências
aos Waiãpi são extremamente escassas : ainda habitavam as margens do baixo Xingu ou iniciavam sua migração através da zona
do baixo Paru e baixo Jari, justamente numa região que era ignorada porque era de difícil acesso. Graças a este relativo isolamento, os Waiã'pi puderam prosseguir seus deslocamentos até
o centro da região guianesa.

(18) - Estes fortes serviam de base a expedições
dirigidas ao Cabo do Norte, estabelecendo contato com índios da área:
em 1646, contatou-se os índios Marawana no Cassipüré; em 1647 os
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Aroaqui do Jari foram reduzidos ; houve atritos com os Aniba na mesma
época, assim como repressão aos rebeldes Aruã e Ingaiba, na região da
atual Macapá.
(19) -Ver mapa dos Jesuítas (17-41), in: Atlas
Rio Branco (1899) .
(20) - Estes grupos mencionados por um regimento de 27 /3/1728 (in: Reis, 19'4 7) dificilmente são identificados , a
não ser o último, que permaneceu na área até o século XIX, conforme
as tradições orais dos Waiãpi. O segundo seria, eventualmente, os Parixi?
(21) - A reação dos portugueses co ntra a expansão
francesa traduziu-se em regimentos que preconizavam : "escoltas partindo
de Desterro, de Araguary e outros sítios; percorrendo o litoral demorando no Cabo do Norte, subindo além dele em direção ao Oiapoque. pro-

curando impedir o escambo do gentio com os estrangeiros, assinalando
a soberania lusitana, acautelando, enfim, os interesses de Portugal ... "
(Reis 1947 : 7 1) .
(22) - De fato . no final do século XVII, franceses
vindos de Caiena realizavam expedições predatórias entre os Tucuju e
realizavam comércio regular com outros grupos, ao longo de um caminho
que ligava o Oiapoque ao Araguari ; episódios documentados nas cartas
de Antonio de Albuquerque de 19/7 /1687. (in Reis 194 7: Doe).
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CAPITULO IV
"
FRENTES
AVANÇADAS
GUIANA (SÉCUW XVIII)

.-

WAIÃPI

NA

PENETRAÇÃO COLONIAL NA REGIÃO DO
OIAPOQUE
As motivações dos primeiros viajantes que
etnbrenharam~ no interior da Guiana tem sua importância
para explicar os movimentos territoriais das populações indígenas nesta área. No começo do século XVIII, a administração
colonial francesa resolveu desenvolver o "interior das terras",
a começar com as margens das . principais vias fluviais e especialmente o rio Oiapoque, onde a população lnd ígena era considerada muito numerosa. Essas expedições estã'o na origem
da rápida desintegração dos povos do Oiapoque: reuniam um
grande número de "guias" indígenas e, eventuaJmente, os pressionavam para a captura de escravos em grupos inimigos; transportava1n focos de epiden1ias que alastravan1-se de aldeia para aldeia, num processo constante até o século XIX; e, sobretudo.
favorccerun1 o rcagrupwnento das sociedades ind fgenas contacta-

C/1

das à beira das vias comerciais, com as conseqüências que serão
descritas nos capítulos seguintes.

Escravos: Os empreendimentos dos colonos
chegados da metrópole não contaram de imediato com escravos
africanos. A procura de m~o-de-obra indígena foi, portanto,
uma das principais motivações nas explorações de reconhecimento. Os franceses , como já mencionamos, eram acusados de procurarem escravos em território brasileiro 1 ; para facilitar o acesso
a esta zona de i mão-de-obra na Guiana Brasileira, colonos e
adnúnistradores 2 ·procurariam itinerários que ligassem o Oiapoque ou o Maroni à bacia do Amazonas 3 . Até 1730 era, en1 especial, no Jari que os traficantes de Caiena atuavam, especialmente
com o trato de índios "Aroaqui"4 . Em contrapartida, os lusobrasileiros ocupariam esta zona tão constantemente invadida
e estabeleceriam pequenos aldeamentos missionários no baixo

(1) - Os fran ceses eram ajudados ne~tas capturas
pelo s índios Aruã que combatiam os portugueses (vide acima); em 1705 ,
o Governador da G uiana: d'Orvilliers interdito u , mas sem efeito , o tráfico de escravos, após incidentes e e scândalos ligados aos índios Aruã,
re fugiados em Caiena e vendidos como escravos nas Antilhas (Hurault
1972: 88).

(2) - Em

19~0 , o go~rnador Férolles projetava

a a bertura de um caminho pelo rio Pana ; mais tarde, o projeto de Bessner
tencionava aumentar a colonização da Guiana Francesa a partir de mãode·obra indígena provinda de grupos brasileiros.

Jari 5 . A solução inais drástica foi a de transferir todos os índios
que tratavam com os franceses para outros sítios. Tais acontecimentos provavelmente influenciaram o ru1no e a organizaçã'o
da migração dos Waiãpi, pois constituía1n uma pressa-o sobre
os territórios que ínvadia1n e sobre as populações destas áreas.
Como decorrência da reaça-o dos luso-brasileiros, os franceses passaram a procurar escravos indígenas
no interior da Guiana Francesa e sobretudo na região do Oiapoque. Este período é bem ilustrado pelo relato de Canada,
que con1prava escravos indígenas por intermédio de índios
..:.11 nigos", os Norak, Piriu e Akokwa (Mérnoíre , in Froidevaux
l 894:271-273).

Ouro: En1 l 726 erigiu-se un1 posto fortifi·
cado no Oiapoque . Colônias produtoras de mandioca organizaram-se com sucesso. Eram as bases para explorações à procura
de ouro. Ainda pensava-se ein atingir o "Eldorado" localizado,
segundo os antigos geógrafos, ã margem do lago Parime6 . A
ex pedição de La Haye , por exernplo, tinha esta finalidade. Segundo os geógrafos daquela época, o Eldorado situava-se na
região das cabeceiras do Maroni e do Jari ; lá, num planalto

'
(5) - Na realidade, a missão do baixo Jari foi funda·
ela em 1692 pelos religiosos de Santo Antonio ; depois foi abandonada
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(3) - Para esta finalidade muitos foram os que

e reativada para este tlm em 1715. Os grupos que receberam influência

se interessariam pelo itinerário dos Waiãpi recém .çhegados; os caminhos
utilizados por estes índios poderiam in dicar vias de acesso para estender
a influência fran cesa ao norte do Brasil.

nest a segunda fase da missão são provavelmente os Aparai , o s Apamã
(e os Waiãpi). (Mello Moraes 1872: 484 ). Dever-se-ia estudar uma pos·
sível influência cristã na mito logia Waiãpi (vide apêndice n':l 2).

(-4) - Documentado por Maia da Gama (in Reis

(6) - Ver mapa do Pe. S. Fritz. 1689/1691 , in
Atlas Rio Branco (1899).

194 7: 132) .
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e nu1n enorme lago, elevava-se a cidade de Menoa, com palácios
de ouro vigiados por aromais fantásticos 7 •

Drogas: As expedições rumo ao Eldorado
tiveram como conseqüência a descoberta de outras riquezas,
logo aproveitadas : o cacau, a salsaparilha, plantas medicinais
e outras especiarias. A floresta de cacaueiros do Camopi foi
e xplorada por Audiffreddy em 1731 e por Saint Julien en 1740;
posteriormente constituia o rumo de outras expedições que
contratariam os índios Waiãpi. A salsaparrilha, até a segunda
metade do século passado, também foi explorada com a ajuda
dos Waiãpi tanto no Oiapoque como tan1bém no Jari e no alto
Araguari.

Missões: Outro elemento importante na
lústória do contato com as populações nativas da Giiiana foi a
instalação das Missões Jesuíticas do Oiapoque . A missã"o Saint
Paul no curso médio do rio foi fundada em 1733 ; em 1738
a de Notre Dame de Sainte Foi, perto do rio Camopi, em terra
Waiãpi. As cartas dos missionários (1720-1740) são de grande
interesse para o conhecimento dos grupos da área, sobretudo
para identificar processos de fusão que ocorriam con10 con-
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(7) - Os mapas antigos, apesar de re gistrarem
medidas de latit ude corretas desde o século XVI, não indicariam longitudes corret as até o século XVIII; as distâncias, porta nto, possuem erros
no sentido leste-oeste de até J .000 km . Foi assim que exploradores imaginavam atingir o lago Parime nas cabeceiras do Oiapoque e Jari, embora
o lago estivesse situado realmente na Serra do mesmo nome, no outro
extremo do Brasil. Geógrafos posteriores confirmaram, entretanto, que
havia na G uiana uma zona de inundação sazonal que foi confundida
com um lago ; o Palácio de Menoa era tão somente uma das numerosas
grutas de mica que existem no Jari e. especialmente , no rio Kuruapi (Crevaux 1887: 92) .

seqüência dos aldeamentosH . Infelizn1ente, todos os demais
docurnentos deixados pelos missionários do Oiapoque desapare ce ra111 ou foram destruídos (Sausse 1951 :73). A situação precária das missões e o isolamento da área impediram aos jesuítas
de terem maior conhecimento dos povos ainda isolados que
habitavam além do rio Camopi. Por isto nã'o mencionam os
Waiãpi que, na época, ocupavam o alto Araguari e o rio Iratapuru, enquanto suas incursões nas margens do Oiapoque eram
atribuídas a índios "portugueses".

LOCALIZAÇÃO DOS WA/ÃPI DURANTE
O PERIÓDO DE INVASÃO
Quando as referências aos Guaiapi no Xing~
co1neçam a escassear aparecem infonnações sobre este grupo
na Guiana. Entretanto, como no período anterior, sa:o citações
relativamente vagas, mas· que referem-se a uma grande extensa-o
terri torial , evidenciada pelo quadro anexo.
Nenhwna destas informações provém de
cont ato direto entre os cronistas e os Waiãpi, mas de informações
de segunda mão, obtidas dos "índios civilizados" das missões
ou dos índios que já mantinham contato com os brancos, ccr
mo foi o caso êlos Piriu.
O relato de Patris, datado de 1766, tem fundamental importância para a história dos Waiãpi e dos Wayana.
Este médico realizou expedições entre 1766 e 1769 até áreas
da Guiana, então pouco conhecidas. Foi o primeiro viajante
a entrar em contato com os Wayana, conhecidos como Rucuiana
(Roucouyennes). A missão de Patris, inclusive, era de convencer
(8) - Vide o Cap . VIII .
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O médico pretendia explorar o curso inferior do Jari e teve
de abandonar o projeto, explicando :

--( Denominação
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)

Fonte

Data

interior da Guiana Francesa

Milhau
(Sausse)

1702
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(1843 :23 2)
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estes índios a se aproximarem dos centros de colonização a
fim de aumentar a m!<rde-obra para os colonos pois a '·reserva" de índios no litoral de Caiena escasseava. Assim os Wayana
encontrados por Patris ocupavam a regiã'o do alto Maruini,
próximo às cabeceiras· do Jari. Os guias do viajante, índios Aramakoto bem integrados com os Wayana, bem como os próprios
Wayana, recus.aram-se a acompanhar Patris além deste ponto .

··É no Yarry que estão estabeleci dos os índios
_ouampi ou:.. ~yamp_!_. que, para uma mullier que
haviam raptado e cuja história se parece com a
lústória de Helena , tiveram uma guerra considetável com três nações que foram rechaçadas e quase
aniqtúladas. Estes Ouampi possuíam armas de
fogo. que lhes foram dadas pelo s Portugueses a fim
de favorecê-los e incitá-los a fornecer-lhes escravos" (Tony 1843: 232).

Uma destas três nações foi justamente a
dos Aramakoto, que haviam abandonado seu território no Jari
para se instalar no Carnopi ~ as duas outras, na-o identificadas
no texto, sã"o provavelmente os Amikuane e os Aparai , que
também habitavam o Jari. A crônica de Patris é um dos únicos
documentos que mencionam uma relação estreita entre os Waiãpi
e os portugueses. Voltaremos logo adiante a esta suposta "alian-

ça".
O conjunto das referências do século XVII
permite deduzir que os Waiãpi, em número provavelmente reduzido, teriam chegado ao alto Oiapoque pelo caminho do alto
rio Jari ou pelo caminho dos afluentes deste rio, especialmente
o rio Iratapuru, que os levaria até o rio Araguari. Se compararn1os este percurso com as informações disponíveis sobre a loca·
lização do grupo durante o século XIX, aparece clararnente
que este povo não invadiu o novo território de maneira agrupada, rr1as sim dividido em facções independentes (fig. 8).
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OS /NDJOS "PORTUGUESES"
Paralelamente às referências sobre a chegada dos Waiãpi propriamente ditos, as crônicas da época referem-se constantemente à situação de instabilidade das nações
indígenas do Oiapoque : estes grupos, e especialmente os grupos
que mantinharn contatos com os franceses, vinham sendo perturbados e assaltados por Indios "portugueses".
Uma fonte de informações hnportante sobre
este período prové1n de um documento sem data, o "Mémoire
sur Jes Irruptions des Portugais du Pará dans les territoires dépendants de la Guyane Françaíse"~ menciona uma série de raptos
e ataques a grupos localizados nas imediações do Oiapoque
e do alto Araguari, justamente na região invadida pelos Waiãpi9 .
E1n conseqüência destes assaltos, índios Aramakoto , Taripi,
Kusari e outros refugiaram~e na Guiana, sob a proteção dos
padres jesuítas. A administração francesa preocupava-se com os
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(9) O documento . editado por Froidevaux ( 1894 :
260-63) informa : ..Em 1736 ou t 737. os índios Armaco utons (Aramagoto)
foram assaltados e dispersados pelos índios dos portugueses. Nos mesmos
anos de 1736 ou 1737. os índios portugueses quiseram raptar um grupo
de índios Taripi. Estes defenderam ~e e obrigaram os índios portugueses
a retirar-se ; quando foram atacados pelos índios portugueses, estavam no
Yarupi. Os Taripis apavorados vieram instalar-se na missão de Camopi (. ..)
No ano de 1742 ou 1743. os índios portugueses raptaram um grupo de
ín dios Caussanis (Kusari) e os levaram todos, sem que nenhum escapasse.
No ano de J 744 , ou 1745 , os índios portugueses surpreenderam os Courcouanes (Kurkuan) e os Itauanes (Itawa'!) e raptaram alguns deles. Os
Caussanis estavam estabelecidos no rio Mutura ( ... ) O grupo raptado
pelos índios portugueses estava situado no alto deste rio, no interior
das terras. La Jeunesse et St. J ulien, habitantes de Oiapoque, fizeram
uma viagem neste rio pouco antes do rapto dos índios ( ...). Os Courcouanes habitavam o alto Cassíporé, como também os Itoulanes. Os Arma·
coutons acima citados habitavam naquela época (perto da missão de
Camopi). Este lugar chama-se Capicourou ( ... )"

ataques destes índios "portugueses", justamente numa época
de tensão nas relações com o Brasil.
Na maioria dos casos citados no docwnento,
a denominaçã'o índios ..portugueses,, permanece pouco clara.
indica tã"o somente que os assaltantes provinham de territórios
portugueses. Somente no ataque aos índios Kusari podemos
confirmar que se tratava de um assalto dos Waiãpi 1 0 • Os missionários que acolheram os fugitivos tampouco referem-se nas
suas cartas a wn grupo particular de atacantes. Mencionam
apenas sua procedência: portugueses 11 . Geralmente fazem
alusão aos grupos que fugiam do Cabo do Norte, onde eram organizadas grandes expedições de descimento e represálias aos grupos que mantinham relações com franceses 1 ·.1. . Quanto â chegada
nas missões do Oiapoque de grupos fugitivos dos índios "portugueses,', sobre os quais as cartas dos jesuítas pouco informam,
(10) - Os assaltos dos Waiãpi provavelmente foram
denunciados num relatório desaparecido, que somente conhecemos pela
resposta do Ministro fran cês ao Governador da Guiana, Gilbert D'Orvilliers: "Espero que V. Sia. possa prevenir os assaltos dos índios Ouyampies que raptaram uma parte da nação Caussanis (Kusari) em todo caso
Sua Magestade conta com sua prudência para conter estes índios" (16/
6/ 1745).
(11 ) - Em 1730, o padre Fauque escrevia: ..Apresenta-se uma missão bem mais importante a ser instalada, para um grande
número de índios que desertam as aldeias que os portugueses mantem
na bacia do' Amazonas e que (os índios) vem proctuar asilo em nossas
terras. quase todos os dias" (Lettres Edifiantes, tomo VII : 334) .
(12) - Conforme menciono acima, os historiadores..
referem-se ao período como de intensa atividade na área: "A penetração
mercantil dos sertanistas Luso-brasileiros era constante; ora partindo de
~arajó, ora de Belém, esses sertanistas chegavam à Guiana Sem encontrar
oposição dos estrangeiros ou mesmo do gentio. Os Frades de Santo Antonío de quando em vez por lá andavam, ministrando batismo e conduzindo
a brigada aos aldeamentos que mantinham nas cercanias de Belém". Nesta
época justamente foram descidos os índios Aricari e Aruã (Reis 194 7 :
63).
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podemos supor que tratava~ de pequenos bandos ou, às vezes,
de algumas famílias, indicadas nos documentos de Préfontaine
pelo nome do chefe de família 1 3 •
O relato de Patris citado anteriormente
e a identificaçfo dos Waifpi com os "índios portugueses" mesmo que mo possa ser verificada em todos os casos - originaram vários comentários sobre uma suposta "aliança" entre
estes índios e os luso-brasileiros, para o apresamento de escravos. Métraux, o primeiro, deduz que os Waiãpi e os índios "portugueses'' são o mesmo grupo 14 , interpretação que foi retomada
pelos autores mais recentes. A realidade hlstórica desta "aliança"
continua duvidosa. Em primeiro lugar, porque a ação dos portugueses ao longo do litoral do Amapá e as raras penetrações no
interior desta área dificilmente se combinariam com os ataques
a populações indígenas da zona interior da Guiana; entretanto,

inesmo que uma parte dos Waiãpi já estivessem na Guiana nos
primeiros anos do século XVIII, outro grupo estacionava mais
tempo no baixo Jari onde eventualmente teve contato com sertanistas portugueses.
Uma pequena dose de romantismo na interpretação da invasão dos Waiãpi levou muitos autores a transformarem esta túpotética ..aliança" num fato absoluto. Assim,
para Hurault, os Waiãpi teriam "aceito raziar" as tribos do interior pois constituíam-se na época numa tribo organizada mili5
tarmente• • Entretanto, a organização militar dos Waifpi nfo
pode ser considerada mais "eficiente" que as demais, como ve16
remos adiante . Grenand, por sua vez, explica a aliança entre
os Waiãpi e os Portugueses a partir de afinidades lingüísticas:
os Waiãpi seriam os únicos falantes de uma "língua geral,, com
os quais os ]uso-brasileiros poderiam tratar 1 7 •

(13) - Préfontaine, censo de 1749, in Sausse (l 951 :

89).
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(14) - Métraux escreve: ..Estes bandos que semeavam o terror no Oiapoque compunham~e de índios annados pelos portugueses, para os quais iam captwar escravos ( ... ) Estas razias foram tão
importantes que determinaram um grande movimento de população que
se refugiou na Guiana Francesa ( ... ) Ora, é precisamente nesta época
que os Oyampi foram assinalados pela primeira vez nas proximidades
da Guiana Francesa... Desta dedução, Métraux conclui o seguinte:
"Os índios portugueses só podem ser o s Oyampi.
O que nos permite situar o começo de sua migração em 1736 ( ... ) De
vítimas, tornaram-se perseguidores, e assim ajudaram os portugueses
a proverem-se de escravos" (1927: 31-33).
Outros autores tem opinião mais precavida: Lombard por exemplo, escreve: "Ao longo do Oiapoque são assinalados nesta
época agressões dos índios portugueses. Já tive ocasião de dizer - continua o autor - que estas agressões precederam a invasão de todo o território pelos Oyampi os quais serão mencionados a partir de l 7•0 com
outros ·elementos Guarani entre as tribos da Guiana Francesa. Podemos
pensar que a margem direita do Oiapoque estava então completamente
sob influência da vanguarda Tupi-Guarani, sendo esta hipótese viável..."
(l 928 : 143).

(15) - Hurault escreve: "Os portugueses entraram
em contato diretamente ou indiretamente com os Waiãpi, tribo numerosa co m uma organização social e militar mais eficaz que a de outras tribos.
Os Waiãpi aceitaram raziar as tribos do interior : os franceses daquela
época não os conheciam e seus relatórios sobre tais incursões falam de
índios portugueses ... " (1972 : 117-118).
,
(16) - Vide capítulo VII.
(17) - Por sua vez, Grenand escreve: "Les Portugais du Pará ayant à faire , dans le bassin du Yari et de l'Araguari à un
groupe puissant de tribus, nommé tour à tour dans les documents de
I'époque. Ouyampi ou lndiens desPortugais, récemment émigrés de l'Amazone. lls chercherent à s'en servir pour d'un coté capturer des esclaves
chez les groupes intacts du plateau guyanais, et de l'autre pour affaiblir
de la même maniere les villages amérindiens les plus proches des missions
jésuites. Pourquoi cette alliance entre les futurs Waiãpi et les ~ortuguais?
A notre sens parce qu'ils représentaient au nord de l'Amazone le seu!
groupe Tupi échappant à l'influence françabe, avec lequel les Portugais
pouvaient correspondre linguistiquement puisqu'ils parlaient ators la
Lingua Geral qui est du Tupi véhiculaire ... " (197 9 a: foi. 11 ).
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OS INDIOS E A OCUPAÇÃO DE CAIENA
A aliança incerta entre Waifpi e portugueses
pode ser esclarecida pelas informações do viajante Thébault
de la Monderie que dizem respeito a um outro tipo de relaci~na
mento entre índios e portugueses. Quando, em 1819, Thébault
pela primeira vez visitou os Waiãpi do Oiapoque, encontrou
dois índios que estiveram a serviço dos portugueses após terem
sido levados a Be°iém e a Caiena como soldados 1 8 . Num depoimento, os índios questionados pelo viajante referem-se ao período 1808-1815, quando o Governo do Pará recebeu ordens para
ocupar Caiena e recrutar milícias; sob o comando de Manoel
Marques, os luso-brasileiros ocuparam a cidade durante alguns
anos . Quanto à nação indígena à qual pertenciam os dois foragidos das milícias dos Portugueses, não está bem claro que fosse1n Waiãpi 1 ':I; talvez, fossem índios de uma outra nação de
língua geral, habitantes da ·bacia do Amazonas. Informações
mais consistentes sobre as relações entre Waiãpi e portugueses
nesta época somente dizem respeito à utilização de ma-o-de-obra
na coleta de salsaparrilha, não implicando que estes índios também atuassem na captura de escravos.
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(18) - Thébault encontro u dois índios que falavam
bem o " patois" da Guiana e deles o bteve as seguintes indica ções: ..Antigamente estavam a serviço dos Portug ueses que tinham ocupado Caiena; condenados à cadeia por terem ten tado uma evasão, fugiram e perambularam na floresta por vários meses, quando chegaram nesta gente (os
Waiã pi do Oiapoque) que os acolheram muito bem. Desde aquele tempo
vivia m com eles e faziam parte do grupo. Perguntei-lhes - escreve Thébault - como tinham aprendido tão facilmente a língua da tribo e responderam-me que havia aproximadamente três anos foram "descidos" pelos
portugueses nas margens do Amazonas, e levados a Belém e de lá para
Caiena como soldados. Que e ram da mesma nação que os Waiãpi e que
por terem sido atormentados pelos portugueses, o bando de Waiãpi fora
obrigado a estabelecer-se no lugar onde se e ncontra a tualmente ..." (Thébault 1856 : 29).
09) - Como pretende P. Grenand (1975: 12).

As indicações dos dois fugitivos na crónica

de Thébault demonstram que ainda em 1815 alguns Waiãpi
estavam localizados nas proximidades do Amazonas e provavelmente no baixo Jari; esta informação, confirmada por outros
documentos, é muito importante para a reconstituição da migraçfo dos Waifpi: indica que estes subiram para a Guiana em
levas sucessivas. Quanto â aliança entre Waifpi, ~u índios "portugueses", com sertanistas luso-brasileiros, esta permanece como
de difícil verificação. O tipo de aliança e de trato freqüentemente utilizado pelos portugueses implicava numa outra situação . Assim, os fudios, uma vez conquistados, tomavam-se "aliados" ou pennaneciam "bravos". Aos aliados eram atribuídas
certas garantias e em troca dos escravos que forneciam - seus
inimigos - recebiam uma restrita proteção legal, que favorecia
a exploração direta das comunidades e processos de destribalização. Os bravos ficaram sujeitos a "guerras justas" e descimentos. Os portugueses utilizavam grupos como aliados com os
qu~s mantinham relaÇões de longa duração e sobre os quais
podia~. ex~rcer um mínimo de controle , isto é, grupos ''pacificados e instalados nas aldeias próximas dos centros de colorúzação. Não há nenhuma referência deste tipo de contato no
ca$o dos Waiãpi. A convivência entre estes Waiã'pi e os sertanistas ou colonos brasileiros, especialmente no Jari, ocorreria somente na metade do século XIX. Evidentemente, é possível
que ocorressem pactos episódicos entre certos grupos locais e
alguns sertanistas, como veremos no caso da facção Waiãpi
do Jari, durante o século passado.
A expressão índios "portugueses", utilizada pelas fontes francesas, explica-se melhor por wna analogia
de comportamento, reforçada pela situação de tensã'o entre
os dois países. Os Waiãpi certamente foram responsáveis por
~umerosos assaltos e conflitos na área e além desta guerra de
~nv~são, entr~ram em atritos duradouros, com vários grupos
md1genas da area até o final do século passado.
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OUTRAS MIGRAÇÕES TUPJ NA REGIÃO
GUIANESA

Entre os povo; mencionados na região da
foz do Xingu nas primeiras décadas de sua colonizaçao, os Waiãpi
certamente não seriam os únicos a terem migrado para o norte .
Além dos Waiãpi e de seus vizinhos Emerillon. sobre os quais
existem informações relativamente consistentes, outras etnias
de J íngua e cultura Tu pi migraram para a Guiana a partir do
século XVII. Atualmente são grupos extintos e que teriam chegado na Guiana em número reduzido e que rapidamente se in20
tegraram aos grupos donúnantes na área. Algu1nas fontes
consideram a n1aior parte destes grupos como sendo de origem
Caribe posterionnente ''tupinizados", seja pelo contato com
os Waiãpi, seja por influência missionária anterior à migração,
e pela "língua geral" imposta nas missões da Amazônia. A pri1neira explicação não satisfaz já que os Waiãpi somente penetraram na Guiana em grupos fragmentados numa época em que
estas etnias já estavam mencionadas como e1n processo de extinção. Quanto à influência da "língua geral" ou nheengatu
l.}Ue tornou-se a língua franca na Amazônia desde o século XVII,
é um fato comprovado que deixou suas marcas em grande número de línguas e culturas indígenas (Rodrigues 1974 : 5 7),
a adoção desta língua franca, porém , não é suficiente para identificar corretamente estas etnias.
Inversamente, Sausse pretende que "a quase
totalidade das tribos que habitavam a região do interior da
Guiana eram índios Tupi-Guarani e resultavam provavelmente
do fraccionamento de wn grande grupo inicial" ( 1951 : 70).

Apesar de ce rto exagero, esta hipótese 1nereceria ser verificada
por um estudo minucioso das fontes pritnárias . Assim, explicaria a repentina deserção das margens do Xingu -do século
XVII e o aparecimento, na mesma época, de novos ocupantes
na região das Guianas. O problema da identificação destes grupos,
por enquanto e no quadro deste trabalho, não seria relevante;
parece-1ne in1portante esclarecer, porém, que as fontes primárias
sugerem uma diversidade cultural e lingüística entre os povos
da Guiana bem maior do que a recente literatura etnográfica
faz supor, já que ela vê nesta área um domínio tipicamente
Caribe. Ao citar algumas etnias2 1 que teriam a mesma origem
que os Waiãpi e seguido o mesmo percurso de migraçã'o, pretendo apenas sugerir o interesse de uxn estudo mais aprofundado
sobre as rnigrações Tupi-Guarani na região norte-amazônica.
A enumeração destes grupos dernonstra que
a rnigração dos \Vaiãpi é tão somente um aspecto melhor documentado d~ l:lm ~mplo movimento de migração originado
nas n1arge ns do Amai;onas e do Xingu, quando grande parte
da população desta área procurou refúgio na margem oposta
do rio-mar, seguindo depois para o interior do Amapá e da
Guiana Francesa. Os Kusari, Aracaju, Arara, Piriu, e Akokwa
além dos Emerillon e Waiãpi, como também os Norak e os Waí
proviriam da região de floresta central nas bacias do Tapajós
e Xingu, onde viviam no passado os Tacunaipé, Xipaia, Aruari
e J uruna, todos grupos de tradição Tupi. O destino dos grupos
migrados para a região das Guianas foi de rápida extinção seja
pelas doenças, pelas guerras intertribais, ou ainda pela integraçfo
e fusão corn outros grupos, como os Waiãpi e os Piriu. Adiante
veremos que estes processos de fusão foram determinantes

(21) - Informações mais detalhadas são apresenta(20) -- Entre estas: Lombard (1928) Gillin (] 948)
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e Hurault e 1972).

das no apên dice n9 l.
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Localização Posterlor. Século XVIII
e XIX

Identificação nas
fontes

Emerillon Centro da
Guiana Francesa

Centro da
Francesa e Camopi

Grupo Caribe "T,._
pinizaoo" (Frikel)

Piriu

Alto Oiapoque: "ín· Grupo Tupi
(Leblond)
dios civilizados"

Localização Antiga
Século XVII

Grupo
Tribal

\:~ )
-

Akokwa

Centro da
Guiana Francesa

Alto e médio
Oiapoque

Indícios some
uma possível identificação como Tupi (Grillet et Béchamei)

Aracaju

Baixo Xingu e
margem oeste do
Jari

Aldeados em AImeirlm; inimigos
dos Waiãpi de Jari

Seriam os primitivos Apalai (Nimuendajú, Schoepf)
ou um grupo Carl·
be ''Tupinizado''
sob influência
mis·
,
sionana (Loukot·
ka)

.

Kusari

Baixo Xingu

Rio Araguari e
centro da Guiana
Francesa

Grupo Caribe "Tupinizado''
(Lombard)

Arara

Baixo Xingu

Alto Oiapoque

Integram-se aos Pi·
nu, falantes da
mesma língua
(Brultetout de Préfontaine)

?

Alto Oiapoque

Seriam um subgrupo Waiãpi

.-- - '
k(arakupi

L
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na história dos Índios da Guiana, ao mesmo tempo que estão
na ongem da f onnaçfo da etnia Waiãpi tal como apresenta-se
hoje.

t

O PERCURSO DA MIGRAÇÃO WAIÃPJ
A descrição da fase inicial da migraç•o dos
Waiãpi revelou aspectos importantes para ·a história deste povo,
relacionados aos primeiros contatos que estabeleceram com os
brancos e com outras etnias de área percorrida. Tal narração,
porém, não deixa de ser insuficiente para o esclarecimento
da organização do movimento migratório. Por esta razio, os acontecimentos aventados até agora, assim como a sucessão de i;e-ferências aos Waiãpi ao longo de seu percurso migratório, servem como pistas para a análise da segunda etapa desta migração:
as conclusões parciais apontam aspectos que serão desenvolvidos nos próximos capítulos.

Evidenciou-se que um dos fatores originários
da migração seria a penetração crescente de frentes pioneiras
na região do baixo rio Xingu, a partir do final do século XVII.
Praticamente todos os povos indígenas daquela área compreenderam migrações ou desapareceram. Assim, os Juruna, freqüentemente mencionados junto aos Waiãpi, migraram rumo ao sul;
os Kusari rumo ao norte; outros povos "embrenharam-se nas
matas" da margem esquerda do Xingu, onde permaneceram
isolados por algumas décadas ou algumas centenas de anos ...
A fuga dos Waiãpi diante da invasão de seu
primitivo território ficou de certa forma registrada nas tradições
orais do grupo. Uma das narrativas míticas apresentadas no
Capítulo 1, diz respeito à separação geográfica dos povos, numa
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área antigamente ocupada por índios e brancos 2 2 . Uma série
de outros relatos, coletados nas últimas estadias na área indígena, também tratam dessa migração e serão analisadas num
próximo trabalho.
As referências aos Guaiapi do Xingu e aos
Waiãpi / índios portugueses na Guiana estendem-se num período de um século aproximadamente (1655-1750), período este
que corresponderia à migração própriamente dita. Como estes
índios são mencionados nas duas áreas - Xingu e Guiana ao mesmo tempo, pode-se supor que esta migração não se deu
em bloco, mas em "ondas" sucessivas.
Os conflitos intertribais que envolveram os
Waiãpi (incluindo os assaltos atribuídos aos índios portugueses),
indicam duas áreas precisas: a margem direita do médio Oiapoq~e - à altura do rio Camopi e do rio Araguari e as margens
do alto rio Jari. Ambas localizações são determinantes para definir as vias de penetração dos Waiãpi na Guiana. Podemos supor
que estas duas zonas foram ocupadas sucessivamente por duas
facções setentrionais Waiãpi; duas facções que resultam de levas
migratórias e que utilizaram o caminho do rio Jari e de seus
afluentes da margem esquerda. Podemos inferir também que
ocorreu uma concentração do grupo num ponto consagrado
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(22) - A versão contada por Tsiro apresenta-se
como: "Primeiro tem Waiãpi, depois Yane-iar faz os carai-ko e os parainli-ko; todos carai-ko, parainsi-ko e Waiapi-ko primeiro falam Waiãpi
e moram junto. Ai quando fica muita gente porque tem muita criança;
ai Yane-lar não quer mais que todos fiquem juntos. "Tem gente demais"
disse "não dá para comer; Yane-iar então faz falas (idiomas) diferentes
para cada um . Aí ninguém entende mais ninguém. Como tem muita gente
demais não dá para comer, tem que ir embora. Parainsi-ko vai para cima,
e carai-ko vai para baixo, Waiãpi fica onde Yane-iar faz ele. Yane-iar
botou Waiãpi para cá porque tem gente demais, e assim não dá para todos" .
Vide apêndice n<? 2, § 3.

pela tradição oral: a cachoeira Makakwa, no curso médio do
Jari, considerada pelos Waiãpi como o berço de sua nação. Neste
ponto, os grupos separaram-se:
1) Um primeiro grupo utilizaria o Iratapuru
ou o Inipuku que dão acesso às cabeceiras do Araguari e ao curso
médio do Oiapoque;
2) Outro grupo permaneceria no Jari onde
receberia reforços de pequenos grupos (Waiãpi e outros) recémchegados do Amazonas, que somente no início do século XIX
se deslocariam para o alto Jari e Oiapoque.
Este segundo grupo permaneceria em contato
com os luso-brasileiros que chegavam na época no Jari 2 3 ; com
ajuda destes brasileiros, é possível que esta segunda facçã'o Waiãpi
seja a responsável pelos ataques aos índios do alto Jari e Kuiari
e que seus componentes sejam os "amigos dos portugueses"
e os "caçadores de escravos" de que falam as fontes. A interação· entre Waiãpi do Jari e brasileiros não tomaria a pro~orção
de uma verdadeira "aliança", mas de convergência momentânea
de interesses; além disto o trato entre índios e brancos foi sempre
esporádico, visto que os Waifpi sentiram-se forçados a abandonar
a área e migrarem rumo ao rio Cuc.
3) Remanescentes desta antiga concentração
no Jari teriam permanecido na região do médio Jari até a metade
do século. XIX. A estes se juntaram outros índios recém-chegados
do Amazonas, relativamente aculturados e integrando diversas
rninorias tribais. Este terceiro grupo, que ocupa wna posição
meridional em relação aos outros sub-grupos, Waiãpi, corresponde aos Waiãpi-puku.
(23) - Conforme viajantes da

Villiers ( 1920 : 75 e 119).

época e sobretudo
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Des.u fonna a fonnação deste sub-grupo
meridional nlo resulta de uma "onda de migração'\ mas sim
da junção de vátjos bandos iso~ados.
As relações entre os povos indígenas da
área sudeste das Guianas deram-se num contexto de rechaço
e violência onde predominava - mesmo ~ indiretamente o avanço progressivo das frentes de coloni~o. Assim, durante
os séculos XVII e XVIII, algumas áreas foram totalmente des.
povoadas ou seja, as populações Aruaque do baixo Am~onas
e do litoral do Cabo do Norte extinguiram-se nesse período.
Inversamente, ocorria uma concentração da população em áreas
de refúgio, como no interior montanhoso do Cabo do Norte
(Amapá e norte do :Estado do Pará). Nesta área, povos Caribe
realizavam uma expansão territorial, sob a pressão das frentes
de colonização do litoral das Guianas, ao mesmo tempo em que
eram pressionadas pela dispersão dos Negros Cimarrones, fugitivos das plantações desta região litorânea. Neste grande movimento de populações, vários povos foram exintos enquanto
outros eram absorvidos por etnias consideradas pela bibliografia como "nações dominantes": os Galibi ou os Wayana, por
exemplo. A homogeneização cultural na área sudeste das Guianas, no sentido de uma predominância dos padrões Caribe,
ocorreu rapidamente quer seja, no espaço de dois séculos. O
reagrupamento e os processos de fusão intertribais foram favorecidos pela ameaça que representava o avanço das frentes de
colonização. É neste contexto que deve ser analisada a instalaçfo das facções Waifpi na Guiana, descrita no próximo capítulo.
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CAPI'ruLO V
INSTALAÇÃO

DAS

FACÇOES

NA REGIÃO SUDESTE DA GUIANA
(SÉCULO XIX E XX)

WAIÃPI

•

Uma. referência básica para a fase de instalação progressiva dos Waiã'pi na região sudeste da Guiana no
decorrer do século XIX é fornecida por Coudreau, que obteve
dos Waiãpi relatos detalhados de sua tradição histórica:

º'

'

..Os Oyampi, fugindo dos Portugueses que
reduziam em aldeias, chegaram ao Tumucumaque di·
1
vidido1 em vário1 facç'1o • Cada facçlo atravessou
as montanhas por conta pJÓpria por caminhos
<iferentes e não pelo Oiapoque, estendendo-se assim
rumo norte. Passaram portanto pelos rios Ypussin,
Iarupi. lacarakwar. e Ylngarary; somente alguns
passaram pelo Oiapo que. F ol bem mais tarde que os
Oyampi se concentraram nas margens do rio (Oia·
(1) - O grifo

é meu. A

exp~essão · "partis"

utilizada
por Coudreau e posteriormente por Métraux corresponde a "facção",
confórme definição anterior.

poque) nas proximidades do larupi e lawé. Entretanto retardatários permaneceram no Tumucumaque onde ficaram até hoje. Finalmente, na retaguarda da nação, estes Carayu~. Oyampi aculturados pelos Brasileiros que su l:llam somente até o
Ruapir e que pouco a pouco retomaram seus nomes
indígenas e seus costumes tradicionais1 . Concentraram-se no rio Jari e depois na zona situada entre
o baixo Jari e o baixo Paru onde se encontram
atualmente" (1893 : 310).

Esta in tormação do cronista indica quais
foram os rumos da segunda fase da migração Waiãpi quando
estes instalaram-se definitivamente na Guiana. Esta fase é muito
importante da história tribal já que esclarece a atual divis5o do
grupo indígena.
A hipótese relativa d divisão dos invasores
Waifpi em ondas de migração, resultando por sua vez em "facções" territoriais, também foi ratificada por Métraux (1927 :
33).
Outros autores, e entre eles P. Grenand,
sugerem ao contrário, que os Waiãpi formavam no passado uma
••tribo'' unificada e centralizada, tanto espacial como politicamente . Segundo este antropólogo, a unidade tribal dos Waiãpi
somente se dissolveria na segunda metade do século XIX, quando
cisões levariam dissidentes Waifpi do Oiapoque até o caminho
de volta ao sul, ao longo do percurso utilizado durante a migraçfo . Tais dissidências do grupo do Oiapoque estariam na
origem da facção meridional, os Waiãpi-puku (Grenand 1972 :
I 18;1975:20 e 1979b:364).
Porém, as fontes utilizadas para o presente trabalho mostram,
que ao contrário, os W·a iipi desde o início de sua migraçã'o,
teriam pennanecido divididos em grupos territorialmente independentes que chegaram ao seu ponto final em épocas suces-
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(2) - '"Tradicionais" como tradução de "nationaux•,
como escrevia Coudreau.

sivas. Em nenhum período aparecem índices de uma centralizaçâ'o ao nível tribal.
Portanto , as facções Waiãpi podem ser definidas historicamente (quadro anexo) pelo território que ocuparam durante o século passado. É claro que num movimento
geral rumo ao norte, a instalaç§'o dos sub-grupos em determinados territórios nfo impediu movimentos de retorno; pequenos
grupos dissidentes da área do Oiapoque fixaram-se ao sul do
território tribal juntando-se aos Waiãpi meridionais. A diferenciação das facções Waiãpi ocorreu através de relações intertribais e interétnicas particulares a cada área. Contatos deste tipo
e integração de outras etnias provocou diferenciação mais visível, ao nível dos traços culturais, entre os atuais grupos Waiãpt.
S u ~upos

Waiãpi

,

l ? onda de
migração
1800
(grupo do líder
Waninika)

Divisão Antiga:
Divisão Atual:
tenitório ocupado
território ocuno in ício do sécu- · ·pado atualmenlo XIX.
te.
bacias do alto
Araguari , Oiapoque e ('amopL

Oiapoque

i

~
-

2!l onda de
migração
1840
(grpo do líder
lalWlrumiti)
3~

onda de
migração
1850

bacias do médio
Jari e rio Cuc

i

(Oiapoque)
Cuc :: alto Jari
(Ku;apanaty)

--

Baixo Jari e afluente: lnipuku e Karapanaty, e Araguari

!

Nipuku
Karapanaty
atl. Rio F elido
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As setas indicam movimentos de retomo e dissidências, provocando cisões de grupos.
Constata-se para o passado, concentração no grupo do Cuc,
e o inverso para o período recente, com a dissolução deste grupo
regional que fragmentou-se entre os grupos do Oiapoque e do
Inipuku-Karapanaty.

Decorre de toda esta situação que os atuais
sub-grupos Waifpi nem sempre correspondem às antigas facções
de migração . Reajustes e reagrupamentos já ilustrados na tradiçfo dos Waifpi-puku e identificados na história das demais
facções, modelaram a atual configuração dos sub-grupos localizados respectivamente no Oiapoque, alto Jari e na região do
Amapari.
Sintetizando estas informações dos cronistas
do século passado, são indicadas, a seguir, a formação e distribuição destes três grupos regionais.
OS WAIÃPI DO OIAPOQUE

Esta facção setentrional origina-se numa
primeira "onda" de migração, e estaria ligada ao avanço dos
índios "portugueses" no alto Araguari3 • As informações dos
cronistas permitem associá-la él liderança do chefe Waninika e
seus descendentes4 •
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(3) - No alto Araguari, os Waiãpf atacaram os
índios Kusari enquanto ocupavam as cabeceiras daquele rio (vide acima,
cap. IV).
'
.(-4) - Coudreau fala de uma "dinastia" de Waninika , referindo-se aos estreitos laços familiares que uniam os líderes dos
grupos locais do Oiapoque; após a morte de Wanlnika, a liderança dos
~aiãpi do Oiapoque manteve-se nas mãos de parentes próximos deste
líder. Na verdade, houve influência de Administração Colonial Francesa

As áreas ocupadas foram sucessivamente:

os rios Jari, lratapuru e alto Araguari (entre 1700 e 1750 aproximadamente ) 5 ; os afluentes da margem direita do Oiapoque,
Mutura (Akao), Yingarary (entre 1750 e 1800 aproximada-

na e~olha dos líderes indígenas desta área e a preeminência de Waninika
e seus parentes, em parte imposta pelos brancos, não escondia profundas dissenções intemas. Após Waninika, falecido em 1842, o Capitão Parananupã tornou-se "Capitão Geral dos Índios Waiãpi" ; ocupando a foz
do rio Jarupi e o salto Alikoto. Em 1844 Awaracrtornou-se chefe dos
Waiãpi da área, que ocupavam os mesmos assentamentos e estendiam-se
também ao Camopi e até o Tussara, local que constitlú o ponto mab
setentrional jamais ocupado pelos antigos Waiãpi. Após e11ta data, a disper·
são aumentou rapidamente ; uma parte dos índios permaneceu nas aldeias
fundadas por Waninika. outra parte, talvez a mais numerosa, juntou-se
à fa cção que acabava de se instalar no rio Cuc. Entre 1846 e 1850 Tapaiuare, também reconhecido como "Capitão Geral" pela Administração,
in stalou-se novamente no " rio dos cantos" o Yingarary e no Urun1aity.
De 1850 a 1860 , as principais personalidades mencionadas nas fontes
são os chefes Jean Baptiste e Auguste. Logo depois, em 1870, o líder
"administrativo" dos Waiãpi foi o Capitão Toussaint, que teve "sob suas
ordens" - segundo a hierarquia imposta - o Capitão Micic , residente
nas cabeceiras do Oiapoque. Já naqu~la época, os Waiãpi do Oiapoque
djvidiam-se em pelo menos dois grupos locais independentes. Esta "di·
nastia" Waiã~i não incluía outro líder importante do período, o Capitão
Jawarnmiti, líder da segunda . facção Waiãpi que instalara-se no rio Cuc
e que manteve a independência marcada em relação ao grupo de "Waiãpi-franceses".
(5) - As informações· sobre a procedência dos
Waiãpi do Oapoque e sobre seus deslocamentos durante o período ~
invasão são fornecidas por Coudreau (1893), Bagot (1841 :63), Brue
(1825) e , em menor proporção , por Thébault ( 1819-1856). Coudreau
men"iona as aldeias sucessivas que ocuparam antes da instalação às margens
do Oiapoque (1893 : 452).

117

mente)6 ; o médio Oiapoque e seus afluentes larupi e Ypussin
(entre 1800 e 1850); o rio Camopi (mesmo período)' ; o curso
médio do Oiapoque, rumo as cabeceiras (entre 1850 e o período atual).
Do ponto de vista das relações intertribais,
esta facção entrou em conflito com os Wayana, os Emerillon e
os Negros Boni - na região do Arawa e do alto Camopi - durante o período 1790-18508 • Ao mesmo tempo, esse sub-grupo
integrava remanescentes das etnias da região Piriu e grupos das
antigas missões do Oiapoque. No final do século passado, iniciou-se um processo de fusão com os índios WayanaY .
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(6) - Os igarapés Mutura e Yingarary constituíam
camin hos de ligação com a área sul e via de comunicação preferencial com
outros grupos Waiãpi ; Yingarary significa " rio dos cantos" on de, segundo
Coudreau, os Waiãpi celebravam sua instalação na área com cantos e
danças (1 887: -43). Um dos cantos relacionados com este sítio é me ncionado por de Bauve e refere-se a práticas de canibalismo: "antigamente
nós com fa mos gente e não mandioca como comem as mulheres ... " <1833 :
277).
(7) - A expansão rumo ao curso mé dio do Oiapoque
e no interior da Guiana Francesa, através do caminho do Camopi foi
favorecido pela atuação dos franceses que tentavam concentrar os índios
perto dos assentamentos de colonos do baixo Oiapo que (Brué 1825).
(8) - Os conflitos tiveram lugar na região da Serra
Paritou ou Serra Leblond - onde os Waiãpi chegavam pelo caminho
do Camopi e Arawa ; (vide também Capítulo VII, C).
(9) - A c:rônica de Thébault , da primeira meta·
de do séc ulo passado, mostra que os contatos entre Waiãpi e povos Caribe
já eram antigos; nessa época, os Waiãpi já haviam adot ado alguns rituais
de seus vizinhos, como a festa do Maraké e a imposição de formigas (Thébault . 18 1 9: fo i. 22).

Os Piriu constituíram-se como os intermediários entre esta facção Waifpi e os franceses 10 ; é provável que
até 1800, os índios do Oiapoque mantinham contatos esporádicos com brasileiros 1 1 •

Waninika foi declarado "Capitão" pela administraçã'o colonial francesa, cujo apoio facilitava a expansão
Waiãpi no curso médio do Oiapoque 11 .
Do ponto de vista das relações intratribais,
uma série de dissenções internas levou a fragmentação do grupo

(10) - Coudreau descreve ele maneira pitoresca
estes primeiros contatos e a futura "amizade" entre Waiãpi e Piriu : por
volta de 1800 um bando de índios então desconhecidos pelos franceses
e dos outros íncios do Oiapoqne raptaram uma mulher da tribo dos Piriu.
Estes, reagindo, organizaram uma expedição de resgate. Chegaram até o
assentamento do grupo arredio e que se dizia Wàiãpi ; lá encontraram
Waninika , o jovem líder . Este e alguns guerreiros aceitaram acompanhar
os Piriu rio abai xo para encontrar os parainsi-ko, isto é, os franceses.
Uma vez efetua do este primeiro contato , o líder voltou à sua tribo com
nu merosos presentes. Segundo informação de um descendente de Wa.ninika , Coudreau diz que : "os presentes dos índi~ civilizados (isto é,
os Piriu) for am ostentados sobre uma pedra e um velho pajé famoso
por ter comi do numerosos prisioneiros Wayana , e ter confeccionado
recipientes com suas caveiras, exorcisou as mercadorias ... ". Grandes caxiri
marcaram o even to e um pacto de amizade foi estabelecido entre os dois
grupos Pi.riu e Waiã pi (conforme Coudreau 1893 : 280).
de Brué, relator
da expedição de Bodin, a primeira a entrar em contato oficial com estes
Waiãpi (1825: 56).
(12) - Waninika foi levado ao forte do Oiapoque
e depois a Caiena ; foi designado como "Capitão Geral dos Índios Waiãpi"
pelo Comandante Beaurepaire, que desempenhava na época o papel de
" Diretor dos Índios" (instituição paralela existia no Brasil) e cuja principal
função limitava-se à distribuição de decorações e uniformes aos líderes
indígenas escolhidos para servirem de intermediários junto à Administração Colo1úal.
(11)

- Conforme informações
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do Oiapoque 13 e a dispersã'o foi aumentada pelas epidemias
que abalaram 0 1grupo 14 . Uma parte dos Waifpi desta área transferiu-te para o alto Oiapoque e, de lá, seguiu para o rio Cuc,
juntando-se à outra facçã'o Waifpi. A partir desta data e até o
final do século, as duas facÇ(Ses setentrionais estão ligadas por
intensos relacionamentos• 5 •
No final do século XIX, o grupo Waifpi
do Oiapoque voltou a se isolar. Apesar do forte abalo demográfico, continuava ocupando os mesmos sítios mencionados
em 1800: especialmente Alikoto e ;Camopi 16 . No início do
século XX as vezes são mencionados, sob a denominação Banaré, isto é, formam um grupo misto Wayana/Waiãpi, resultado de intensa miscigenação e aculturação com a etnia·Caribe 1 7 •
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(13) - Estas dissenções foram enfatizadas pela
intromissão dos franceses na chefia do grupo (vide a hlixo); presenciadas
por de Bauve (1883: 10-107) e Leprieur (1834: 206) e resultaram na
cisão de uma parte do grupo do Oiapoque
(14) - As epidemias mais freqüentes eram ~saram
po e de gripe. A primeira doença teve efeitos drásticos por volta de 1830,
dizimando as aldeias do rio Mutura ; a segunda, efeitos prolongados e
mais lentos drante todo o sécupasdo e até a década dos anos 1950.
· (15) - Após o forte a bilo demográfico sofrido
pelo grupo do médio Oiapoque, foram estabelecidas relações com os
Waiãpi do Cuc e para facilitá-las uma parte do grupo do Oiapoque instalou-se nas cabeceiras deste rio, numa zona de refúgio que é ocupada até
hoje (região de Trois Sauts).
(16) - No final do século passado, os Waiãpi oo
Oiapoque eram comiderados praticamente extintos: na época. a concentração maior ocorria na zona do Cuc. Os pequenos grupos locais que permaneciam no Oiapoque, liderados pelos chefes Ple"e e Françol1, entretanto.
continuaram a ocupar as mesmas aldeias que há dezenas de anos, numa
estal:ilidade que não' .se encontra em nenhuma outra parte do território
Waiãpi.
(17) - Nesta época, o comércio intertribal era
liderado pelos Wayana que estabeleceram-se em alguns pontos do território Waiãpi. e lá se fixaram.

OS ~VAIÃPI DO ALTO JARI E CUC
Esta facção setentrional corresponde a uma
segunda ..onda" de migração formada pelos pequenos grupos
que atacavam os habitantes do alto rio Jari no período 17601800' 8 .
Esta facção está associada ao líder Iawarumiti, também chamado Joaquim Manoel, considerado "amigo
dos portugueses" 19 .
Sucessivamente, as áreas ocupadas por esta
facção do alto Jari, seriam a região das cachoeiras do médio
Jari, com incursões no rio Cuc e alto Jari entre 1760-183020 ;
as margens do rio Cuc, com expansão rumo às cabeceiras do
Oiapoque , na área denominada reapyry (cabeceiras)21 entre
1830-1970 2 2 •
(18) - Esses conflitos são relatados por Patris
(1767), Tony (1769/ 1843). O movimento da pópulação daquela área
está descrito em Villiers O 920), Mentelle (176 7), Leblond (1789) e Coudreau (1893).
(19) - O principal líder desta facção era conhecido
como "O Capitão" e teria participado, como soldado , de expedições
brasileiras na região (Devilly 1850: 4 7); Iawarumiti liderou a facção oo
Jari-Cuc até 1845, quando foi substituído por seu filho, Uirá, o informante de Coudrcau.
ÓO) - Em 1789, o viajante Leblond percorreu a
área do Cuc e alto Jari não encontrando sinais de ocupação oos Waiãpi
nem dos grupos que habitavam anteriormente a área (28/11/ 1789). Os
Aramakoto haviam migrado para o Camopi (Tony 1843) e os Anúkuane
estavam praticamente extintos.
(21) - Reapyry, isto é, as "cabeceiras", é uma
expressão utilizada por Coudreau para referir-se à zona de serra que separa
os formadores do Nipuku do Cuc e do Oiapoque.
(22) - No final do século passado esta área era a
zona de maior concentração das aldeias Waiãpi, dispersas entre os igarapés
afluentes do Cuc : Pirawiri, laciondy, R uapi e Maipoc-0ré, mas também
atluentes do Nipuku e afluentes do alto Oiapoque: Uassipein, Uruary.
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Do ponto de vista das relações intertribais.
esta facção entrou em conflito com os Aparai, Amikuane, Aramakoto, e especialmente os Wayana 23 No final do século passado, são mencionad_o:s atritos com os Kusari e os Apama-24 .
Por outro lado, tudo indica que manteve contatos pacíficos
· com os Kaikusiana, resultando num processo de fusão por inter·
casamentos 2 s . Após 1860, inicia-se uma fase de intensas rela·
ções comerciais com povos do Jari e do rio Paru, com a mediação
dos Wayana. Os Waiã'pi convivem com estes índios, em aldeias
mistas, no rio Kuia.ri 26
Do ponto de vista das relações interétni·
cas, inicialmente, a facção do alto Jari entrou em contato pacífico com os brasileiros do curso médio do Jari e, inclusive
com moradores da cidade de Almerim 2 7 Após 1830, atritos
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(23)
Vide acima. nota 18 . conflitos com os índios Wayana serão descritos no Capítulo VIII .
(24)
Estes atritos são mencionados por Crevaux
(1883) e por Coudreau (1893) ; os Kusari. antigos habitantes do lnipuku
fo ram rechaçados pelos Waiãpi-puku e teriam migrado para o Cuc. Os
Apamã. habitantes do Jari . conce ntraram ~e no rio do mesmo nome , na
margem direita do Jari. em frente à boca do Cuc . provavelmente foram
absorvidos pelos Waiãpi após massacre da maior parte do grupo (?).
(25)
Os Kaiku siana habitavam no século XVII
o centro da G uiana Francesa; migraram para o sul sob a pressão de ataques
dos Negros Cimarrones e dos Wayana . Em 1860 restavam apenas de 200 a
300 Kaikusiana na área do Cuc; progressivamente, foram absorvidos
pelas facções Waiãpi do Cuc e do lnipuku . No final do século passado
somente restava uma aldeia Kaikusiana (Coudreau 1893: 327).
(26)
Embora a convivência nestas aldeias seja
duvidosa, esta foi mencionada várias vezes pelos informantes Waiãpipuku e ratificada pelos atuais habitantes de Molokopotc. Possívelrnente
reterem-se a visitas para fins comerciais.
(27)
Trata-st" de contatos com balateiros que
infiltravam -se na área do Jari: com estes. os índios conseguiram a rm as e
utensílios que provavelmente facilitaram-lhes a instnta.;ão de um dom ínio
na área. Esta informação da tradição oral dos Waiãp1 do Oiapoque (Grena nd 1972 : 104) relaciona-se ~o m d~ 111..>tai; .te· l'a trb rnforcntes a ataques
de índio;. " po rt ugueses'" nu <J lto lan

com baleteiros e gateiros que subiam o rio até as aldeias indí·
genas provocaram novos deslocamentos até o rio .Cuc2 8 • Pos·
teriormente, e até hoje, mantem apenas contatos intermitentes
com os brancos2 9 .
Inicialmente, ~ relações entre a facçfo de
lawarumiti e o grupo Waifpi do Oiapoque foram ;tensas30 •
No final do século paaado, a região do Cuc serviu de refúgio

(28) - A partir de 1830 aproximadamente, uma
série de conflitos, mal documentados, mas que são semelhantes aos contli·
tos descritos pelos informantes Waiãpi-puku na região de Tuiuiu, obrlaou
os Waiãpi do Jari à nova migração; também neste caso, existem lembranças
do período na tradição oral dos atuais índios do Oiapoque, conforme
levantado por P. Grenand: ..Os Brasileiros antigamente raptavam muitas
mulheres Waiãpi e é bem por isto que se parecem conosco, e que falam
a mesma língua. Um dia, mna mulher pajé famcou as ferozes piranhas*
que devoraram os brancos quando estes tentavam fugir com nossas mulheres" (1972: 107).
(*) - As piranhas encontram-se tão somente no
c urso inferior e médio do rio Jari, justamente na região então ocupada
pelo gn1po de lawarumiti, onde teriam ocorrido os conflitos mencionados
no depoimento (Grenand 1972: 107).
(2 9)
Nestas últimas décadas ocorreram contatos
intermitentes, com balateiros, garimpeiros e sobretudo sateiros: os índios
trabalhavam para estes, caçando onças e recebendo em troca algumas
ferramentas.

(30) ...,. Nas primeiras décadas do século XIX, os dois
principais Hderes Waiãpi, conforme indicações das fontes, lawarumlti e
Waninika, mantinham respectiwmente a independência de seus grupos;
o líder do Jari não aceitando a subordinação imposta pela Administração
Francesa ao chefe Waninika, chamado o ºrei dos Waiãpi,. (Coudreau
18 93: 301). A tensão entre os dois sub-grupos foi provavelmente enfati·
zada pela oposição entre "índios franceses" e "índios dos portugueses",
e as decorrentes manipulações das quais os índios eram objeto .
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às familias dissidentes da f~cção de Waninilca31 , assim como
concentrou fam11ias Waifpi-puku provindas do Araguari e dobaixo Jari, designados nas fontes como ''Tamokomes"3 2.
No final do século XIX, uma epidemia - identificada como sarampo ou gripe - abalou das comunidades
locais do rio Cuc3 3 . Nas primeiras décadas do século XX, porém,
(31) - Existem pelo menos oito aldeias, que reuniam
familias procedentes de várias facções Waiãpi; muitos refugiaram-se no Cuc
após a série de epidemias que ocorreram no OiaPoque. Estes fatos teriam
sido hamlmente utilizados pelo líder Uirá, cb Cuc, para fortalecer seu
grupo. Além <isto ocorreram movimentos inversos, quando índios oo
Jari-Cuc deslocaram-se rumo ao Oiapoque. Até hoje algumas fam1lias
do Oiapoque consideram~e descendentes do grupo ele Makakwa (ou
Kumakakwa), a zona de cachoeiras do Jari, ocupada primitivamente
pelo grupo de lawarumiti (Grenand 1972 : 104). A concentração de dissidentes da facção de Waninika na região do Cuc estaria ligada à atuação
do líder Jo1é Antonio, um mestiço nascido em Macapá e que teria participado, com os luso-lxasileiros da ocupação de Caiena entre 1808-1815.
Este líder reuniu uma parte do grupo de Jawarumiti, sobre o qual exercia
grande intluência (de Bauve 1833 : 220-221) ; Jo1é Antonio, foi o guia
de várias expedições na área, e, segundo os viajantes, sua projeção pessoal
trouxe importante dissençâo ~ntre os Waiãpi.

(32) - Os "Tamokomes", conforme indiquei anteriormente, são os ancestrais conhecidos, tamo-ko; não se tratando portanto de um grupo indígena, mas de referência que fazem os índios a seus
parentes permanecidos na área do Jari, e com os quais perderam o contato
por um tempo.

(33) - Desta época dramática, quando foram elimi-
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nadas em alguns ctias aldeias inteiras, Coudreau escrevia: ..Sem beiju ninguém tem forças para pescar ou caçar. Oxalá que a fome não leve estes
coitados ainda antropófagos no começo do século a praticarem entre
eles atos de canibalismo ... ". num tom pitoresco que caracteriza sua obra
(1893 : 318). A série de epidemias teria começacb por volta de
1880 e foram mencionadâs por Crevaux, que visitou aldeias em completa
desintegração (aldeias do líder Maracajá, do líder Tapiira, etc ... ). A situação continuava idêntica na época de Coudreau, aproximadamente dez
anos mais tarde (Crevaux 1883: 213 e Coudreau 1893: 361). A permanência oo grupo de Uruary no mesmo local, apesar das doenças e oo
abalo demográfico, constitui outro exemplo de resistência aos reagrupamentos entre facções diferentes. Este gnapo permaneceu no local até
1950 (de la Rüe 1950).

essa área continua concentrando a maior parte da população
Waiãpi 34 , constituindo-se como importante centro de comércio intertribal 3 5 . Por volta de 1850, ocorreram novas cisões
levando o grupo Ku-wanako à sua definitiva · dísi}ersão, em
1970 3 6 . Os últimos remanescentes da facçfo do alto Jari ocupam, atualmente , a aldeia de Moloko-pota, na confluência com
o rio Mapaoni.

KAAfARARA-KO, OS WAIÃPI SETENTRIONAIS
Indiquei anteriormente como, no final do
século XIX, os dois sub-grupos Waiã'pi setentrionais diferenciaran1-se . progressiva1nente: no Oiapoque, os índios estabeleciam
contato penuanente com a população regional - escassa, na
verdade
e algwnas fam11ias integravam-se por meio do trabalho assalariado; as comunidades locais 1ninguavan1, conside- ,
radas praticamente "extintas" no início do século XX. lnversa1nente, no rio Cuc,' os Waiãpi continuavam mantendo relativo
isolamento e entravam em contato com a facção meridional,
no Arawari. Para os grupos locais setentrionais, a região do rio
Carnopi, no curso médio do Oiapoque, atuava como centro de
(34) - Sotre esta área vide informações de Moura
( J 922) e Schultz (1938) ; detalhes fornecidos pela tradição dos atuais
remanescentes de Molokopote permitem confirmar a existência, para
este período , ele pelo menos quatro grupos locais no Cuc.
(35) - As relações comerciais na área foram descritas por Heckenroth (19-i2), de la Rue (1950) e solxetuoo Schultz
( 1938) que presenciou o sistema de trocas desiguais impostas pelos índios
Wayana . (vide 3;\ parte, Capítulo IX).
(36) - O Capitão Pina, que seria o último descen'lente da facção de lgwa5umitj, abandonou a área nesta data, juntando-se
aos Waiãpi do Oiafc;que. Pouco depois. o grupo Jc $,_arapó, um índio
Aparai que liderava o grupo local do Pirawiri. foi transferido para Molokopote. no alto rio Jari (vide a baixo).
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atração. pelas possibilidades que oferecia, de trocas corn os
brancos.
Além dos 1necanismos de micromigração,
seja para os centros de contato no médio Oiapoque e no Camopi,
seja para refjões afastadas como o Arawari, a evolução dos
Waiãpi setentrionais foi marcada, neste período, por um abalo
dernográ fico contínuo. A causa principal apontada, são as doenças (gripe e pneumonia) que atingiram a área, sobret udo entre
1930/40 e entre 1950/60.
A ocupação outrora contínua das 1nargens
do Oiapoque, desde as cabeceiras até o Camopi, restringiu~e
a dois centros: Ytu-açu (Trois Sauts) nas cabeceiras e o povoado
na confluência do Camopi. Os grupos locais concentrav-àm-se
e se fundiam após as crises, abandonando outras áreas tradicionais. Na refjão do Cuc, o processo de abandono foi mais longo,
prevalecendo por mais tempo a divisão em minúsculos grupos
locais dispersos em toda a extensão do rio . A situação de isolamento e atomização das facções , descrita para o final do séc ulo XIX, permaneceu inalterada até os anos 1940. Nesta época,
os grupos do Cuc e do Oiapoque praticamente na'o se com un1cava1n .
O responsável pela reabertura das relações
entre as duas facções foi o médico Heckenro th, cuja atuação
entre os Waiãpi provocaria uma série de "incidentes de fronteira" já que era acusado de atrair os "índios brasileiros" para
7
o territ ório da Guiana .. .3 lncidentes deste tipo são freqüentes

,
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(3 7) - Os funcionário s do SPI que man tinham o
P.I. Luiz Horta - entre Waiãpi e E merenhom (Emerillon) na margem
brasileira do Oiapoque tentaram por sua vez atuúr os ín dios para este
lado . Assim. Eurico Fernandes teve que interferir num ataque dos Emerillon "brasileiros .. contra os "Waiãpi fran ceses., e \.'Omcnt ava: "O Dr.
He~ k enroth que talvez preocu pado pela questão do espa4-·o vital tão Je
agrado ao!' nazistas quizesse a seu bcl prazer delim itar o Brasil e a Luiana 1:rarH·e-.a e ntretm1to <;Cm respeito algum e111 tcrrit óiio hra'iilciro até

até hoje e a 1nanípulação dos índios para preservar fronteiras
ou servir interesses nacionais são comuns na região 3 8 . Os Waifpi
tem algurnas lembranças destes incidentes pois parte deste grupo
habitava a região do Araguari, também visitada sucessivamente
por l leckenroth a favor da Guiana Francesa e E. Fernandes,
para o SPI. Heckenroth conseguiu convencer os índios da regiã'o
do Cuc a reunirem-se aos Waiãpi do Oiapoque e instalarem-se
em Camopi, sob a proteção da administração francesa. Graves
doenças havia1n dizimado os Waiãpi "franceses" que, em 1942,
totalizava1n apenas 72 indivíduos~ assim, precisavam de u1n
reforço nu1nérico, o que foi procurado junto aos índios "brasi·
Jei ros" (Métraux 1927b: 234).
O líder \Vaiã'pi que se destacou neste perío·
do foi o Capitã'o E'ugene Inamü, reconhecido, como eram seus
antep assados do século anterior, pela ad1ninistração francesa.
Residia em Camopi e ajudou intensamente Heckenroth em
sua política de reagrupamento, querendo impor sua dominaçlo
a um grande número · de familias. Conseguiu, de fato, atrair oo
grupos do Cuc, assin1 como familias do Araguari e do Inipuku
(G rcnand 1972: 126-1 27). A atuação dos brancos vinha, desta
1naneira, reforçar mna característica da organizaçã'o política
tradicional, segundo a qual o poder dos chefes relaciona·se
com o número de fam11ias e, conseqüentemente, de afins que
cornpõem sêu grupo local.
o rio Cuck afluente do alto Jary e ai bem como nas aldeias dos rios Araguari e Pirawiri , insinuando nossos índios que por mim haviam sido,
pacificados em 1936 contra nós brasileiros como bem p·a tente está dêmonstrado na conversação dos ditos índios e eles mesmos o declararam.
Como acima disse , não desejo discutir o que não me compete como bem
os limites entre nossos paizes apenas desejo o socego para os meus índios
e não insinuação dos mesmos contra nós, o que vem por em perigo a
vida dos serventureiros do Serviço de Proteção aos IÍ1dios". Relatório
inédito de 194 3. n<? 24. 29 inspet. reg. SPI , Belém).
(38)
Vide entre outros, os incidentes relatados
pelo Estado de São Paulo. 23 /6/ 1973 e 23/8/1977 .
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Em conseqüência destes movimentos de
ida e vinda entre as áreas ocupadas pelos Waiãpi setentrionais,
as doenças e o processo de desintegração devido ao esvaziamento
das aldeias atingiu a zona do alto Jari e Cuc. Por isto os remanescentes da facção do Cuc atraírain um certo número de fam ílias Waiã'pi-puku do Amapari, a fim de manter sua indispensável autonomia.
A recuperação do grupo do Oiapoque data
dos anos 1960; em 1950 havia sido instalado um Posto de Assistência em Camopi e em 1954 uma enfermeira, o que aun1entou a atração dos índios para esta zona. A recuperação dos
Waiãpi do Oiapoque resulta não somente da migração de fam ílias do Cuc, 1nas també1n de intercâmbios que retomaram , seja
com os \Vayana, seja com os Waiãpi-puku .
Esta fase foi marcada por uma relativa tranqililidade, do ponto de vista do relacionamento com os brancos.
De fato, as populações indígenas da Guiana Francesa foram
regidas, até recentemente , pelo "Estatuto do lnini", que lhes
permitia uma auto-gestão, segundo seus padrões tradicionais,
sen1 interferência do Governo Francês. As aldeias eram assistidas por postos de "Gendarmerie" que interferiam pouco na
vida tribal. Desde 1968, porém, este "Estatuto" foi substituído pela divisão do Território da Guiana Francesa em municípios, onde as populações indígenas, doravante "nacionalizadas",
sfi'o representadas por um "conselho". Os Waiãpi passaram a
depender, portanto, do Município de Camopi e ocorreram alguns
problemas de representatividade frente ao Prefeito desta Vila.
Este tipo de divisão administrativa constitui uma ameaça à
integridade das populações, pela abertura de empreendimentos
comerciais e turísticos na área3 9 .
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(39) - Vide Hurault (1972) e Grenand ( l 979b).

Tendo o estatuto de Franceses e assumindo
os deveres e benefícios desta nacionalidade, os Waiãpi recebem,
entre outras prerrogativàs, somas de dinheiro trimestrais que
são revertidas a favor da comunidade numa encomenda coletiva de produtos diversos como ferramentas, pano, motores
de popa, rádios etc. Perante as demais comunidades Waiã'pi,
especialmente os Waifpi-puku, estes Waiãpi "franceses" desempenham o papel de "ricos" e são considerados privilegiados
pelas facilidades com que se comunicam com os franceses , sem
sofrer danos com estes contatos.
A diferença entre este sub-grupo e os demais
é reforçada por diferenças no tipo de adaptação ecológica. As
aldeias muito mais estáveis permanecem ocupadas por muito
mais tempo (em média observa-se ocupação de 100 anos)4° .
As roças podem ser abertas a certa distância pois os Waiã'pi
do Oiapoque deslocam-se facilmente em canoa, tanto para suas
atividades de subsistência como para manter contato com outras
comunidades do rio. Mais sedentários que os Waiã'pi-p.uku, estes
grupos do Oiapoque continuam preferindo comunidades pequenas, como se observam em outras áreas, porém a tendência
atual é a concentração de grupos de quase cen1 pessoas.
KU-WANAKO TRANSFERIDO NO OIAPOQUE

A facção Waiãpi do rio Cuc dispersou-se
progressivamente : uma primeira cisão levou parte deste grupo
ao Camopi, como indicado acima. A região do Cuc foi abando(-40) - Entre os Waiãpi-puku, segundo pode-se observar atualmente, a o cupação das aldeias não ultrapassa cinco anos, quando as casas são abandonadas; normalmente, o cupavam-se por muito tempo
uma mesma zona , isto é, uma bacia tluvial ou as margens de um igarapé,
a ocupação de uma aldeia não chegava a ultrapassar 10 a 15 anos.
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nada, definitivamente, há dez anos, em conseqüência de novas
transferências. Até 1965, os Waiãpi ali formavam, junto com
os Wayana e os Aparai, uma área de ocupação indígena contínua, em constante interação intertribal. Sofreram entã'o repetidos
surtos de gripe e desinteria, propagadas por garimpeiros e ga·
teiros. Já reduzidos, os sobreviventes foram retirados do Cuc,
em várias levas.
Em 1967, as famílias ligadas ao Capitão
Pina migraram para o alto Oiapoque. As últimas famílias remanescentes deste grupo local seguiram P. Grenand rumo ao
mesmo destino, por ocasião da visita deste antropólogo ao Cuc.

OS WAIÃPI MERIDIONAIS OU WAIA-PJ
PUKU

Esta f acção corresponderia ao grupo de
"retardatários" mencionados por :coudreau41 , ao sul do território tribal. Na realidade, a formaçio do sub-grupo Waiã'pi·
puku não resultaria de uma "onda" de migração consecutiva
às duas anteriores4 2 • ~ Waiãpi meridionais são designados
94 3
nas fontes sob diferentes denominações: · ''$~.)j'.,l!,wa ' , "]'amokomes •to\ 4 ou ai~da são confundidos com o grupo Parixi~

. -...

(41) - Ver anteriormente, pág.

-

..

114 (Coudreau,

1893 : 310).

Restava o grupo do Capitão Sarapó, do
Pirawiri, que por sua vez foi transferido pela CPRM em 1970
e levado para Moloko-pota - aldeia Wayana desocupada pouco
antes no alto Jari, onde a FAB - Força Aérea Brasileira - estava abrindo um campo de pouso.
Aparentemente, houve um acordo entre a
F AB e CPRM para trazer os índios ao local do campo de pouso,
onde poderiam ajudar na construção da pista e cuidar posteriormente do lugar. A FAB e a CPRM tomaram para si a responsabilidade da transferência e o grupo, especialmente Sarapó ,
aceitou, sem medir as conseqüências deste abandono. O grupo
levou muito tempo para se acostumar ao novo assentamento,
considerado desfavorável para as atividades de subsistência
tradicionais; além disto, o grupo, extremamente reduzido, sofre
de um isolamento total em relação a outros Waiãpi, o que o
levará à extinção por falta de efetivos.
Aproximadamente em 1971 , o SIL instalava uma base no local e, em 1978 também a Funai instalou
um sub-posto.
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(42) - Esta hipótese difere da interpretação de
P. Grenand, segundo a qual os Waiãpi-puku teriam se inividualizado do
resto da "tribo" Waiãpi em meados do século passado; naquela época,
a "tribo" ocupava as margens do Oiapoque, e um lÍder, Wisiwisi, com
um grupo relativamente numeroso, cindiu-se do resto da nação, voltando
"rumo a Y'!1.one " (Amazonas, isto é, rumo ao sul) (Grenand 1972: 21 ).
"O grupo de Wisf;.,jsi, então , realizou uma grande expansão peÍo
vasto território situado entre os formadores do Oiapoque, do Cuc
e do Arawari. Nesta área , completamente isolado do resto da tdbo, o
gnapo aumentou rapidamente e desenvolveu-se independentem~~
dos demais Waiãpf' (1972: 118). Conforme indicado na 1~ Parte da
Dissertação, a reconstituição da história dos Waiãpi·puku não corresponde
a esta hipÓtese e acredito, ao contrário, que os Waiãpi·puku são um grupo
que sempre ocupou uma posição meridional em relação aos outros.
(.. 3) - Designação utilizada pelos Wayana para
designar os brasileiros e por extensão os índios a eles relacionados (Crevaux
1883 : 229, Grenand 1972: 167); utilizada por Crevaux para se referir
aos grupos Waiãpi localizados no médio Jari.
(44) - "Tam-0komes" designa, na língua indígena,
"o povo dos antigos". Nome com o qual os Waiãpi setentrionais referiam-se
à localização de seus antepassados, no caminho da migração; assim designa·
vam , por extensão , o gntpo que permaneceu nesta área meridional.
(45) - A denominação Parixi era comumente utilizada no Amapá para designar índios da região Jari - Araguari. Uma referên-

~
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e designados como Paiki-piranga 46 . Como mencionado acima,
"Waiãpi-puku" nfo é a aut<rdenominação do grupo mas sim uma
apelação pejorativa utilizada pelos Waiãpi setentrionais e pelos
povos Caribe vizinhos para referirem-se aos habitantes da margem
esquerda do rio Jari.
As áreas sucessivamente ocupadas pelos
Waiãpi meridionais foram descritas no capítulo 1: o curso médio
do rio Jari (sítios de Tuiuiu e Makakwa) entre 1800 e 1840,
aproximadamente4 7 ~ o baixo rio lnipuku (Sucurijunupã) entre
eia do século passado informa sobre contatos entre estes Parixi e os brancos, mas não deixa bem claro que se trata de Waiãpi; as referências pos·
teriores indicam que os Parixi se autodenominavam Aiãpi ou Waiãpi.
Em 185 9, o Presidente da Província do Pará, Frias Vasconcellos , infor·
mava: "O Juiz de direito interino da Comarca de Macapá infor·
~1ou-me que nove índios da tribo PARICHY habitantes das cabeceiras do rio Araguari se tinham apresentado naquelle districto com a
intenção de estabelecerem-se na cachoeira do rio Villa Nova a 4 léguas
da cidade de Macapá. Declarando aquelles índios que o governo lhes
desse a licença que pediam elles e toda a sua tribo que andava acossada
por uma outra feroz e antropófaga fixarião no dito lugar a sua residên cia .
Imediatamente fiz as precisas recomendações a quella autoridade para
que acoroçoasse quanto fosse possível na sua pretensão os selvagens e
remeti-lhe logo diversas fazendas, ferramentas e vários objeto s miúdos
para serem distribuídos pelos mesmos 1'n dios. Por ofício de 24 de feve·
reiro deste ano o mesmo Juiz de Direito participou-me que a maior porção daquelles índios se apresentarão com váriaio creanças na cidade onde
foram hospedados e bem tratados pelo mesmo Juiz de Direito interino ... "
(185 9: 60). A identificação entre estes Parixi e os Waiãpi provém de
outra fonte mais recente, que menciona o episódio da Cachoeira Santo Antonio (1. Moura 1922 : 136) para onde os Waiãpi foram levados;
evento também registrado pela tradição oral (vide acima).
(46) - Vide acima, Capítulo 1.
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(4 7) - Em 183 2 Leprieur mencionava um povo
arredio na regiao das Cachoeiras do Jari e à margem do rio Mucuru e
Karapanaty (transcrito Carapanatoube pelo cronista): tratava-se. segundo
o viajante. de índios "Tamokomes". (1834 : 214) Leprieur obteve esta
informação dos Waiãpi do Cuc que o informaram a respeito da localização de seus antepassados. conforme inicado acima. talvez mencionando
inclusive a existência de remanescentes com os quais tinham pouco cont a·

1840 e .1860" 8 e, finalmente um movimento de expansão nos
49
afluentes do rio Jari e do rio Araguari, entre 1860 e 1973
Os Waiãpi meridionais estiveram cm guerra
contra os povos que ocupavam os rios Jari e Inipuku: Aparai
e Wayana,. por um lado 5 0 , Kusari, Apamf e Kaiku!iana, por
to. Em 1875, Souza refere-se ao grupo Atamancum, isto é, Tamokome,
na mesma área; em 1841 , Bagot também se referia aos Damoucoume do
médio Jari. A ocupação do médio Jari também pode ser datada
por outros documentos que dizem respeito ao contato entre balateiros
de Almeirim e a con<..-entração dos Waiãpi-puku no lugar mencionado na
tradição como Tuiuiu . O Presidente Brusque nos informa, de fato: "No
Jary ha uma pequena povoação no lugar denominado Tuiuiu Maiti (provavelmente miti: pequeno) que o General Andreas mandou criar e que
foi povoado pela tribo AlAPI. Seu estado de aniquilação é ainda devido
à voracidade do regatão que alí tem pouco penetrado e arrancando ao
seu domicílio alguns desses índios que olhão com amor o lugar que lhe
apraz viver" (1862: 18). Em relatório do ano seguinte obtém-se a data de
fundação desta povoação : "No Jary ... tribo Oiapi com a qual foi fundada em J 839 a povoação hoje em ruínas chamada Tujuju Maitf' (Brusque
J 863: 77). Estes relatórios informam ainda sobre a saída de alguns índios
para Almeirim, o que poderia estar relacionado com o episódio da viagem
até Mairi ou Almeirim , referido na tradição dos Waiãpi-puku (vide acima).
(48) - Episódio datado a partir das expediçc'.'!es
guerreiras que os Waiãpi·puku levavam contra outros grupos e referências
por cronistas e viajantes da região do Oiapoque (vide acima).
( 4 9) - Dispersão e formação dos grupos locais
Waiãpi-puku do Nipuku, Aimã, Araguari, Karapanaty e Maracá (vide
acima) .
,
(5 0) - Conflitos que foram mencionados por Crevaux que designava estes Waiãpi como Carayuwa : o viajante obtinha
suas informações dos Wayana do rio Apawini, afluente do alto Jarl; os
Wayana não aceitaram acompanhar Crevaux na sua viagem rio abaixo,
argumentando: ..É impossível fazer esta viagem pois deveriam passar por
cachoeiras mais altas que as grandes árvores da floresta e porque lá habitam
índios muito ruins que fazem a guerra para conseguir prisioneiros que
comem" (1883 : 99). Os Wayana explicaram também que "existem dois
tipos de Carayuwa, os bons que ocupam o rio Cuc a dois dias de canoa
da foz do rio, e os bravos que habitam a zona das grandes cachoeiras do
Jari ; são estes últimos que fazem a guerra ... " (1883: 126). Nesta infor·
ma\ão, os Wayana distingüem os Waiãpi da fa cção do Jari-Cuc, que co·

a
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outro:»~

Os remanescentes destes últimos foram integrados,
por via de intercasamentos.
Quanto às relações interétnicas, os Waiãpi
do baixo Jari mantiveram inicialmente, contatos esporádicos
com os povoamentos do curso baixo do rio; experimentaram
situações de convivc!ncia na povoação de Tuiuti, aproximadamente entre 1839 e 185052 . A partir desta data mantiveram
contatos regulares com elementos da população regional, para
a obtençã'o de ferramentas 5 3 . Contrariamente aos Waiãpi do
•
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meçavam a se relaciona.r paciticamente com seus vizinhos e com os Waiãpi do Oiapoque; os Waiãpi·puku seriam os bravos, que continuavam em
contato hostil com os Caribe. Apesar da advertência dos índios, Crevaux
prossegtúu em sua viagem e, descendo o rio Jari na altura das grandes
cachoeiras, não encontrou sinal de vida indígena. Os Carayuwa ou Waiã·
pi-puku já teriam se retirado para o interior, ocupando os rios Karapanaty, Nipuku e Maracá , como nos indica a história tradicional do grupo.
Devemos ressaltar, entretanto, que jamais os Waiãpi ocuparam as margens do Jari, mas. sim igarapés afluentes. Alguns anos mais tarde, Coudreau
mencionava os Carayuwa na zona compreendida entre o baixo rio Paru
e o baixo rio Jari onde trabalhavam para balateiros de Almeirim (1893:
310). Estes contatos com os brancos er.am a única alternativa para a obtenção de mercadorias e ferramentas; pois ainda não haviam estabelecido um comércio regular com .seus parentes do Cuc e com os Caribe do
Jari; estes dois últimos. g[upos realizavam trocas no rio Cuc (Coudreau
1893: 356). Veremos adiante que neste processo de trocas intertribais os Waiãpi eram submetidos a exploração comercial pelos Wayana; enquanto a facção instalada no Cuc solidarizava-se com o s vizinhos
Wayana e Waiãpi do Oiapoque, os Waiãpi·puku continuavam estabelecendo trocas diretas com os brancos. Os atritos com os Wayana do Jari são
mencionados na tradição oral dos Waiãpi-puku, que lembram desta época
como a época de guerra com lx>rdunas.
(51) - Vide acima, Capítulo 1.
(52) - Instalação de uma povoação neste -;Ítio,
vide nota (47).
(53) - Ver os episódios referidos pela trn dii.;<lo v ral.
acima.

Oiapoque, os Waiãpi·puku nunca entraram em contato com
franceses da Guiana 5 4 .
O isolamento em relação aos demais grupos
territoriais Waiãpi, especialmente com a facção do Oiapoque
result':lria dos atritos ocorridos nas zonas invadidas pelos Waiãpi·puku5 5 , assim como de relações comerciais mal sucedidas,
nas duas fases de aproximação entre os grupos territoriais: a
primeira por volta de 1860-188056 e a segunda por volta de
1940-1 960 5 7 .
A história recente dos Waiãpi do Amapari
foi descrita no Capítulo 1 onde tratei das cisões que deram
origem aos atuais grupos locais do lnipuku, Karapanaty (Aroã')
e da instalação de um posto de assistência -- Funai no lgarapé
Onça,em 1973.
OS WAIÃPI DA FLORESTA E OS WAIÃPI
DO.RIO·

A principal diferença existente entre os atuais
Waiãpi corresponde a dois grandes grupos geográficos : ao norte,
(54) - É interessante esclarecer que os atuais Waiãpi-

puku se referem a seus parentes do Oiapoque como Waiãpi-franceses,
oposição que se soma a outras diferenças entre os grupos regionais. Os
atuais Waiãpi-puku estiveram em contato com franceses ou , pelo menos,
conhecem in qiví duos que se relacionaram com estes. Sabem do tipo de
assistência que os Waiãpi do Oiapoque recebem e uma das reivindicações
do líder do lnipuku. quando reclamava da falta de assistência da Funai.
para dizer que todos iriam se retirar para a terra do s franceses. onde seriam
bem tratado s.
(55) -- Vide relato da tradição oral, acima.
(56) ·- Época em que foram estabelecidos contatos
L·o m os Waiãpi do Oiapoque , e do Araguari; os contatos com os índios do
CuL" são da mesma época e foram mais duradouros .
e5 7)
f'.:poca em que os Waiãpi do Oiapoque tentaram reunir o s habitantes do sul para levá-los à Guiana 1:rancesa; época
de l.·omérdo intenso entre os -.11 h·grupos.
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os Waiãpi propriamente ditos, que habitrun os rios Jari e Oiapoq ue e caracterizam-5e por uma adaptação a estas zonas fluviais ; ao sul, os Waiãpi-puku que habitam a zona de floresta
densa e pequenos igarapés ou cabeceiras. Segundo P. Grenand,
estes grupos isolaram-5e durante as últimas décadas - apesar
de esporádicas relações de troca e comércio - a ponto de formar "duas tribos distintas" (1975 :20). Parece-me que a oposição entre os dois grupos Waiãpi e Waiãpi-puku não pode ser
explicada unicamente em termos de isolamento geográfico e
tipos de adaptação ecológica, decorrendo das respectivas situações de contato interét1úco e intertribal de cada sub-grupo .
Assim, as denominações que foram atribuídas aos Waiãpi meridionais me parecem ser reveladoras do
tipo particular de relações intertribais e interétnicas que levaram
este grupo a se diferenciar dos demais Waiãpi. O termo Carayuwa ,
que lhes foi aplicado pelos Wayana do século passado e que
refere-se a índios em contato com brasileiros, tem sua origem
em situações hlstóricas durante as quais os Waiãpi do Jari conviveram com os brancos. A esta denominação corresponde hoje
o termo Waiãpi-puku utilizado tanto pelos Wayana como pelos
Waiãpi setentrionais para designar os índios do Inipuku, Karapanaty e Onça e aos quais atribuem as mesmas características
de ..arredios" e "bravos" que expressavam através do antigo
termo "Carayuwa". O sufixo -puku ( :comprido) refere-5e a
uma diferença de estatura, pois os índios da região do Amapari
são geralmente mais altos e mais esbeltos que os Waiãpi do
1ari e Oiapoque . A maneira como esta denominaçlo é utilizada acarreta wna carga depreciativa, com o significado de
"rústico'', "bravo", e se opõe à situação dos mdios mais aculturados e integrados ao mundo dos brancos, como os Waifpi
do Oiapoque 5 8 . Tal atitude, demonstrada pelos Waiãpi em
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(58 ) - Existe situação idêntica entre os Tapirapr.

º"

que distinguem os Karajá dos Karajá-puk u ; os últimos são
mais altos
ma s também os mais " ferozes" . " temidos" e "bravos" CBaldu ~ 1970 : 5 2).

relaçfo aos Waifpi-puku, foi interpretada por P. Grenand como
um meio para salientar diferentes graus de "autenticidade":
..Por um lado, (os WaJãpi-puku) sã<t considerados
rudes e toscos; por outro lado, (os Waiãpi) admiram
seu profundo oonhedmento da floresta. Sometudo,
apesar de certo chauvinismo, o pessoal dD Troia
Sauts faz refermcia à cultura waiãpi-puku, ã qual
atribui um caráter dD pureza original" (1972: 146147).

Os outros vizinhos dos Waifpj.puku, os
atuais Wayana e Aparai, fazem idéntica diferenciação, e expli-

cam:
"Os Waiãpi são os mais brancos e os mais mansos;
a fala deles é <lferente. Os Waiãpi-puku são os
mais escuros e os mais bravos. Vinham de muito
lonaê matar Urukuiana (Wayana) e Aparai. Se
6
encosta pelo, biga 59 ."

º

Neste caso, o termo -puku refere-se aos
grupos - independentemente de sua localização geográfica com os quais os Wayana tiveram atritos61 .
Os interessados, isto é, os Wailpi do Amapari,

(59) - No portusuês regional destes índios, signift.

ca que se por acaso se encontram migam.
(60) - Lúcia Hussak Van Velthem, informação
p~oal.

(61) - Assim, incluem também os Waiãpi da região
do Jarl-Cuc que, segundo a dicotomia estabelecida por P. Grenand, entre
Waiãpi e Waiãpi-puku, não seriam -puku e, de fato, não se consideram como tal.
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consideran1 que a apelação foi "inventada" pelos Rucuiana'> 2 ;
a maioria entre eles, conhece o termo, no entanto nunca o utiliza para se identificar em relação aos oµtros sub-grupos.
Em resumo, teríamos o seguinte:
A denominação -puku como categoria
externa foi atribuída aos grupos locais meridionais por grupos
inimigos (da mesma nação ou não) e que diferenciaram os Waiãpi (com os quais tiveram relações pacíficas) dos Waiãpi (com
os quais viviam em constantes atritos), estes últimos sendo os
- puku.
- A reconstituição acima da história dos
Waiãpi e o estudo das relações intertribais que segue nos
próximos capítulos, permite evidenciar e explicar a instalação
de uma hegemonia comer~ial e cultural dos índios Rucuiana sobre o grupo Tupi, que transparece plenamente através
de denominações do tipo -puku e no aspecto ideológico dai
decorrente, refletindo nas relações internas entre Waiãpi.
A denominação, originada nas relações
de contato, também se refere a diferenças quanto ao tipo de;
adaptação ecológica. A partir de 1850, a diferença entre os
Waiãpi e Waiãpi-puku tornar-se-ia equivalente à oposição entre
grupos instalados à margem de rios navegáveis e grupos de mata
fecada.
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(62) - Segundo depoimentos dos Waiãpi-puku:
"Primeiro os Rucuiana chama todos Waiãpi-puku; depois há dois tipos de
Waiapi: no Oiapoque são os Waiãpi: são eles que dão pano, faca, missanga, que compram com os Rucuiana para nós aqui, os· Waiãpi-puku, mais
alto e mai~ escuro.'' Entre os índios do Oiapoque, P. Grenand colheu
uma informação do mesmo tipo, segundo a qual "antigamente nós éramos
todos Waiãpi-puku", isto é: escreve o antropólogo - "nós éramos todos
arredios, e sem contatos pacíficos nem miscigenação com outros grupos
étnicos" (1972: 104).

Tendo em vista a distribuição territorial
dos Waiãpi durante os últimos 200 anos, é preciso examinar,
para o mesmo período, a forma e o conteúdo das relações que ·
se estabeleciam entre os diversos grupos étnicos da região sudeste
da Guiana. A maior parte dos povos desta área, com os quais
os Waiãpi tiveram contatos - diretos ou indiretos - nos séculos XVIII e XIX, estão hoje extintos. Atualmente mantêm contato corn três etnias: os Wayana e Aparai, os Emerillon e os
grupos Cin1arrones Djuka, Saramaka e Boni. Os Waiãpi do Amapari, porém, somente relacionam-se com os primeiros6 3
Nos próximos capítulos, o estudo das re·
lações intertribais será tratado em função da situação particular do povo Waiãpi e visa ~sclarecer a diferença existente entre
"Waiãpi" e "Waiãpi-puku", ou seja, entre "índios do rio" e
"índios da floresta".
~

~

(63) - Informações sobre a localização e a situação
atual das etnias da região sudeste da Guiana são indicadas no apêndice 1.
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3tt PARTE
AS RELAÇÕES INTERTRIBAJS: GUERRA~
ALIANÇA E COMÉRCIO

•

'

li y a autant, sinon plus, d'indiens dans notre Guyane qú'au jour de sa découverte. Pas une tribll ne
s'est totalment éteinte, seulement les anciennes
peuplades se sont plus ou moins fusionnées enhe
elles, se sont agrégées, décomposécs, mais ne se
sont pas éteintes. Llvrées completement à elles
mêmes, ces nations indiennes ont beau se fabe
la guerre tous les jours, et se manger de temps
à au tm, elles ne diminuent pas en nom bre : la progression du nombre des vainqueurs compense la
régression du nombre eles vaincus ... "
Henri Coudreau, "La France Equinoxiale" pág.

427.

Os próximos capítulos versam, sucessivamente, sobr~ a guerra, os processos de fusão e os intercãmbios
comerciais entre os povos da área sudeste das Guianas.
São processos que, historicamente, ocorrem em seqüência,

embora constituem modalidades de contato interdependentes.
Atuahnente, estes relacionamentos modificaram·se: as guerras
- entendidas como "contendu armadas" - cessaram há cem
anos; o comércio está, por sua vez, totahnente relacionado
aos postos de assistência instalados tanto na Guiana Francesa,
como no Suriname e Amapá. Quanto aos atuais processos de
fusfo intertribal, também resultam de pressões externas e da
convivência nos postos e nas bases missionárias d_a região.
Neste tústórico das relações intertribais cabe
portanto determinar quais foram os períodos de maior rele·
vância para as mudanças nas relações entre os povos indígenas
da área e, ao mesmo tempo, indicar os centros e os agentes
responsáveis por esss mudanças. Como indiquei anteriormente,
um novo equilíbrio territorial se estabelece na região quando
as diferentes etnias retomam relações pacíficas e, sobretudo,
relações comerciais. Entretanto, o sentido destas trocas mu·
daria profund~ente pois resultava da- posição desigual dos
diferentes grupos envolvidos - e especialmente dos Waiãpi no acesso ao comércio com os brancos. O elemento principal
a ser levado em consideração na análise das relações intertribais
é justamente o papel das frentes de colonização que vieram,
na segunda metade do século XIX, modificar o equilíbrio do
relacionamento entre os povos indígenas da área. Mais recente·
mente, a presença até então longíqua e difusa dos brancos limitada a certos pontos daquele território - transformou-se
nwna atuação direta sobre os povos Waiãpi, Wayana-Aparai e
Tirió .
É preciso analisar como, em função desta
nova ordem, as diferentes sociedades envolvidas se reorganizaram. O aspecto mais relevante é, sem dúvida, a dicotomia estabelecida entre etnias em contato direto com os brancos - sfo
os Ílldios do rio" - e os grupos isolados - são os "índios da
floresta". Por outro lado, os contatos comerciais e as relações

n ais regulares entre as e tn ias da área sudeste das Guianas res ul to u num processo de ' 'homogeneização" cult ural , favo recido especialmente pelos inte rcasamentos. No que d iz respeito
aos Waiãpi. os p rocessos de fusão com etnias vizinhas acon1pa·
nho u-se de wn a notável aculturação "Caribe " . Elernen tos de
expli cação destes processos. que levaram a inst auração de uma
aparente "hegemonia" dos ·· índios do rio'' sobre os ''grupos
da floresta" são ave ntados nos cap ít ulos seguintes.
1

'

44

144

145

CAPtrULOVI
AS GUERRAS

. AS FONTES
A literatura etnográfica referente aos conflitos entre índios da Guiana é relativamente abundante . Os cronistas tinham grande interesse pela descrição dessas "guerras
selváticas,,, as quais comprovavam sua opinião sobre o '4nível
de civilização dos selvagens" 1 • A descrição das guerras levaram
a interpretações exa~radas, ou pelo menos distorcidas, sobre
a amplitude dos conflitos e de suas conseqüências para as sociedades tribais; mas, feitas estas restrições, os relatos fornecem
( 1) - Além de confumar-lhes o estágio primário
das civilizações indígenas, a guerra - como sugere Lévi-Strauss, - era um
ponto de referência para os antigos cronistas, "graças ao qual eles reencontravam num país distante e entre povos aliás bastante estranhos, a
atmosfera carregada da Europa do século XVI" (1942 : 131).

imagens extremamente claras d~ causas e das práticas guerreiras, devendo-se relativizar apenas as proporções doo conflitos2 .
Informando-nos sobre o estado permanente
da guerra entre os grupos, Vidal resumia a perplexidade doo
cronistas frente a tais conflitos:
ºTodas estas tribos vivem isoladas e em desconfiança
comum. Uma simples incursão de uma tribo vizinha
leva a este resultado : a guerra transforma-se então
numa longa luta de ódio e vingança que termina
somente após a humilhação total das partes beligerantes" (1862: 55).

Outros consideravam que as guerras endémicas resultavam do "gosto natural" dos índios, e da "futilidade" de suas motivações3 ; indicavam, porém, os motivos mais
comuns dos conflitos: o rapto de mulheres, a vingança e a feiti(2) - Coudreau foi o principal responsável pela
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interpretação exagerada das guerras entre índios da Guiana . O geógrafo
pretendia provar a existência de uma população indígena ainda numerosa
e, para tanto, utilizava o motivo das guerras para explicar tão repentino
desaparecimento. Depois, utilizou o motivo das "zonas de refúgio" . Toda
sua obra denota sua obsessão em não acreditar na extin ção das populações indígenas. Isto porque suas idéias sobre a colonização da Guiana
partiam de um profundo desprezo para com os descendentes de escravos
africanos, que Coudreau queria ver substituídos pelos índios, considerados mais maleáveis.
(3) - Num relatório anônimo de 17 90 lê-se: "as
nações se detestam reciprocamente por causa de ressentimentos inveterados que conservam nos corações de geração em geração. Os motivos mais
comuns de suas dissenções são o ciúme, o rapto de algumas mulheres
por índios de outras nações, uma injúria feita a parentes on antigos (...)
e por conseqüência de seus preconceitos. Por exemplo se morrem muitos
cães, e que os tigres matam alguns deles, como freqüentemente acontece,
os índios imaginam que o tigre lhes fora enviado por outra nação ..."
(Mémoire Anonyme 1790: 277).

çaria; em alguns casos - especialmente para os Waiãpi - acrescentam a captura de prisioneiros. O impacto desses relatos foi
tio grande que o Governo de Caiena preocupou« com os conflitos, alertado pelo desaparecimento da reserva de ml'o-de-obra
indígena no interior da Colônia. A população indígena do litoral, na época, minguava quase até a extinção. Várias expedições
foram montadas com a finalidade única de apaziguar os índios
e tentar, na mesma ocasião, aproximá-los dos centros de coloruzação 4 .
Uma análise mais profunda das fontes sugeIC
que as guerras envolviam poucos grupos e que ·suas conseqüências diretas nfo tiveram a amplitude que certos cronistas lhes
queriam impor. Dos conflitos, localizados em certas áreas, raramente participava o conjunto das "nações beligerantesu, o que
se verifica especiahnente no caso dos Waiãpi.
Nas fontes secundárias, encontram-se discordâncias quanto à importância a ser atribuída âs contendas
armadas. Sausse, por exemplo, recusa formalmente o conceito
de uma verdadeira "guerra'>, no caso entre oo Wayana e os Waifpi,
alegando que esses grupos sempre foram e ainda do "muito
pacíficos". Argumenta, por outro lado, que seus territórios
eram muito distantes, nã'o constituindo _m otivo suficiente para
a disputa (1·95 l: 97).
Inversamente, segundo Grenand, a guem
constituia para os Waiãpi a fonte principal de seu "dinamismo
(4) - Um episódio característico foi a missfo de

Chatrillan em 1742 para reestabelecer a "paz.. entre os Aramakoto e os
KaikuSiana (F.roidevaux 1894: 252). A expedição de Patris, em 1767,
teve a mesma finalidade em relação à situação dos índios Wayana. A
expedjção de Bodin em 1824 visava averiguar o resultado dos ataques dD
Negros Boni aos índios Waiãpi do Oiapoque.
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tribal"; o fim das guerras teria provocado - segundo este autor um processo de desintegração, abalando a "tribo" outrora uni·
da e integrada (1975: 4). &ta colocação reitera a opinião de
Hurault, segundo o qual as guerras intertribais eram o elemento
primordial na evolução e na organização social dos Wayana
e Waiãpi. Este autor sugere inclusive que a "organização mili·
tar" destas duas etnias, que considera como "tribos dominantes"
destacava·se em relação ao habitual fraccionamento dos outros
povos da Guiana (1972: 62).
Por ora, pretendo relatar os fatos, utilizan·
do a versão dos cronistas do século passado, continuando na
linha descritiva deste ensaio. Nas páginas que seguem, na-o serão
discutidas as explicações sociológicas sobre a guerra entre socie·
dades indígenas5 - tal discussão não corresponde ao objetivo
de nosso trabalho - mas, apenas traçar alguns dos aspectos
importantes para a compreensão da situação atual dos Waiãpi
e de seus vizinhos.

ORGANIZAÇÃO MILITAR
Neste ponto cabe analisar as diferenças
entre as forças em presença, do ponto de vista da organização

(5) - Esta discussào sobre a importância da guerra
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nas sociedades ameríndias põe em pauta o recente ensaio de P. Clastres,
onde o autor analisa justamente as relações entre a guerra e o faccionalismo
destas sociedades. As interpretações de P. Clastres são de fato extremamente adquadas a análise da evolução histórica dos Waiãpi, quando escreve:
"Ce n'est pas la guerre qui est l'effet du morcellement, c'est le morcell~
ment qui est l'effet de la guerre. 11 n 'en est pas seulement l'effet mais le
but ( ... ) En d'autres termes, la guerre primitive est le moyen d'une fin
politique ( ...). La guerre est à la fois la cause et le moyen d 'une fin recherchée, le morcellement de la société primítive"' () 977: 154) . grifo nosso.

militar e das técnicas de guerra6 assim como da importância
relativa da guerra para cada um dos grupos tribai~ envolvidos.
Os dados mais consistentes que foi possível reumr sobre este
tema dizem respeito aos Wayana, Aparai e, em menor propor·
ão aos Waiã'pi. Ao analisar a questão da organização militar,
ç '
.
d
.
deve-se levar em consideração a aplicação, por parte os crorus·
tas, de conceitos e modelos próprios às sodedades Caribe quando descrevem instituições dos Waiã'pi. Esta confusã'o, que apa·
rece também em outros níveis da literatura etnográfica, leva
a uma aparente uniformidade cultural da área.

Organização militar dos Wayana

Os Wayana e os grupos a estes aliados, eram
vistos como uma verdadeira "confederação de tribos", que
reunia, entre Wayana, Aparai, Upurui e outros grupos, um total
de mais de quatro mil pessoas (Leblond 1814, fol. 72). Espa·
cialmente, a "confederação" correspondia a uma série de aldea·
mentos que sucediam-se desde o alto rio Jari, no Brasil, até o
rio Tamuru, afluente do Maroni, na Guiana Francesa. Este ter·
ritório, permanentemente percorrido , era vigiado por postos
de observação, que testemunhavam um estado de mobilização
(6) - As técnicas de guerra desenvolvidas pelos gn1·
pos triba.is "da região mereceriam levantamento e estudo sistemático,
a partir da literatura e das tradições orais. Não pretendo mencionar aqui
nada além de generalidades, referentes às técnicas que seriam semelhantes
em todos os grupos, inclusive os Waiãpi. Para se defenderem de ataques
inimigos, utilizavam fumaças tóxicas e pimenta. Também utilizavam
este método para atacar aldeias; para defender suas aldeias, além de cercas
de estacas ao redor das casas, construíam uma grande proteção de troncos
de paxiuoo; praticavam antropofagia e também decepamento de cabeças
dos inimigos: descrições destas técnicas encontram-se em Roth (1916).
Gillin (1948) , Métraux (1928), e nas crônicas de Tony (1843), Banere
(1743), Patris (1769), de Bauve (1833), Coudreau (1893) e Crevaux
(1883).

153

(Tony 1843: 221). As aldeias eram construídas em forma defensiva num ponto mais alto da floresta, com amplo terreiro
em volta; os caminhos eram protegidos por estacas, e na praça
central uma torre elevada, com sentinelas, vigiavam qualquer
penetração (Tony 1843: 225).
A integração territorial - que estaria implícita num estado de guerra - acompanhava-se de uma centralizaçfo política; conforme os cronistas, a liderança era concentrada nas mã'os de um único chefe, o lapotari, que exercia efetiva
autoridade sobre vários grupos locais. Os Taxumi, ou líderes
locais, dependiam diretamente do /apotari. Por sua vez estes
Tamuxi tinham autoridade sobre os peito que organizavam-se
de modo a formar um corpo de guerreiros. Portanto a hlerarquia
política correspondia à organização espacial da "confederação",
pois a aldeia do líder supremo localizava-se num ponto estratégico do território e era particularmente bem protegida; segundo Tony, este ~ipo de aldeia reunia cerca de 1quinhentas pes- .
soas ( 1843: 231 ). Este tipo de organização política e o desenvolvimento da instituição da chefia é tida, por alguns cronistas,
como característica das nações "autênticas" (isto é , não aculturadas) da Guiana. Parece-me, ao contrário, que o desenvolvimento dessas instituições corresponde tão somente a um deternúnado momento histórico. A etnografia da Guiana mostra
claramente que as sociedades daquela área são marcadas por
uma fraca centralização política e territorial, pela aus~ncia
de hierarquias entre grupos ou entre indivíduos 7 • Voltaremos
ao assunto ao tratar da questão da chefia Waiãpi no século passado.
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(7) - Para a etnografia dos atuais povos Caribe
da região , ver os trabalhos de Riviêre (1969), Schoepf (1972) e Grenand
(1972); já os trabalhos de Roth (1916) e Hurault (1972) seguem a linha
dos cronistas, dando enfoque à organização política centralizada na etnografia dos antigos povos da Guiana.

Organização militar dos Waiãpi

As informações que permitem comparar
a organizaçfo núlitar dos índios Waiãpi e dos índios Wayana e
Aparai, a partir de relatos antigos, são realmente escassas. A
meu ver, esta ausência de dados sobre uma organizaçfo política e militar Waiãpi pode refletir a carência deste tipo de instituição ao nível desta sociedade indígena. Por outro lado, a
reconstituição da história da área mostra que, se os Wayana
foram levados a organizar tal sistema de defesa, os Waiãpi, ao
contrário, não possuíam na época, um território fixo e delinútado que justificasse tal mobilização e centralização. Posicionando-se como invasores - ou como fugitivos - os Waiãpi nfo
at uariam como "nação" nesta fase dos conflitos intertribais,
assim com o tambén1 na-o constituíam uma "nação" no decorrer
de sua migração rumo à região guianesa. Assim, resulta como
inaceitável a posição de Hurault que, na linha do cronista Coudreau , tenta identificár e comparar a organização militar dos
Wayana e dos Waiãpi (1972: 59). Coudreau comparava os dois
sistemas militares e chegava â conclusão que os Waiãpi eram
totalmente ••degenerados" (1893: 371 ). Estendia aliás este
julgamento a todos os níveis da cultura Waiã'pi, que lhe parecia
uma pálida cópia da cultura de seus vizinhos. Os pressupostos
da apreciação de Coudreau, quanto à organização militar e
política dos Waifpi, são pouco convincentes: ainda comparando
o sistema destes índios com instituições descritas para os Wayana,
o cronista cita para os primeiros a existência de um líder principal, o Tairo-hire, assim como a localização privilegiada e central
de uma aldeia principal que denomina Tahoire (1893 : 275).
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&tas instituições, como os termos que as designam, nfo existem entre os atuais Waiãpi8 •
Quanto a outros aspectos de uma organiza. ção militar entre os Waiãpi hlstóricos, os documentos do século
passado fornecem apenas indicações muito gerais, mencionando
o ..espírito da guerra" e as armas utilizadas; além dos conflitos
e guerras com determinados grupos. São informações insuficientes para uma comparação com o sistema militar descrito
para os Wayana. Entretanto, são citados freqüentemente pelos
cronistas, as práticas de antropofagia; que seria provavelmente
o proble1na 1nais indicado para repre~entar as concepções guerreiras de cada uma destas socied~des, permitindo esboçar diferenças. Ao mesmo tempo, a freqüente menção destas práticas
nas fontes, vem ilustrar o tipo de interesses e de pressuposto
característico das crónicas do século passado.

Canibalismo
Mesmo sem entrar numa análise detalhada
das práticas canibalísticas entre os índios da Guiana, devemos
mencioná-las por terem sido amplamente citadas nas fontes .
Existem descrições sobre práticas de endocanibalismo, tal como
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(8) - Os Waiãpi desconhecem estes termos; a única
relação possível seria com o termo tairo, que identifica o cunhado na
terminologia do parentesco destes índios. Quanto à importância de líderes Waiãpi é evidente que, como em outros grupos, alguns indivíduos
se destacaram como líderes de renome, (por exemplo : Waninika, lawaru·
miti, Aramuru) ; não podemos, entretanto, medir a real influência destes
indivíduos somente através da publicidade que lhes foi atribuída pelas
crônicas da época.

era praticado por índios Caribe9 • Entre estes índios, a prática
da antropofagia não estaria diretamente relacionada com a
guerra 10 pois os inimigos vencidos 11 eram integrados ao grupo
vencedor, formando uma classe de "servidores" chamados peito
( Roth 1916: 600). Entre os Wayana, a instituição dos peito,
teria se transformado posteriormente, de modo que o termo
passou a designar uma categoria de parentes afins. O tipo mais
difundido de canibalismo, sob a fonna do exocanibalismo, era
destruição de prisioneiros e, portanto,
associado aos rituais
relacionado à guerra, sendo esta forma de antropofagia que os
Waiãpi provavelmente praticavam 12 •

de

(9) - Para o endocaniba.lismo, isto é a ingestão
dos restos dos defuntos do grupo, existe uma boa descrição de Tony.
O ritual é comum a outros grupos da área (Roth 1916 ). Em relação a
esta prática entre os Wayana, Tony escreve: ..Logo que lUna pessoa morre,
recortam todas as carnes ( ... ) fazem ferver e temperam-nas e comem-nas
testemunhando tristeza. Os parentes mais velhos comem as que provem das
costelas ( ...) Limpam muito bem os ossos e fazem uma cabeça de cera.
Cobrem o corpo com adornos de plumas e dão seus adeus a esta figura
do morto ; depois são retirados e pulverizados os ossos, que misturam
à bebida - queimados e peneirados - ingerida pelos parentes... " (1843:
229-231).
(10) - Segundo Tony, os Wayana teriam sac:rifi·
ca ~o e ingerido ritualmente prisioneiros de guerra (1843: 231); entretanto,
estes casos de exocanibalismo são mal defmidos nas fontes.
(11) - Outras fontes indicam que quando nio eram
integrados ao grupo vencedor, os prisioneiros de guerra eram decapitados
e suas cabeças colocadas em postes à entrada das aldeias (Barrere 1743:
171 ).
.
.
(12) - Lembranças destas práticas são presentes
no mito do Jurupari. São entretanto atribuídas à outro grupo indígena;
outros depoimentos da tradição oral dos Waiãpi-puku permitem adiantar - ..
que estes índios praticaram o exocanibalismo, sob forma ritualizada,
até 1870 aproximadamente.
Entre os cronistas que mencionam estas práticas,
vide Villicrs, Thébault, Crevaux, Bagot e Coudreau. Algumas referências
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mostram que 'tais práticas, atribuídas aos Waiãpi , eram ainda vivas no final

Outros povos da área sudeste das Guianas
sfo também referidos como canibais; entre estes, os Norak
e Akokwa são os mais freqüentemente citados (ver, especialmente, Béchamel, 1674: 25). Os Amikuane também eram considerados canibais. Crevaux colheu um relato, entre os Waiãpi,
relativo à captura e à morte de um jovem , posteriormente sacrificado e ingerido por estes índios. Este episódio é também
conhecido pelos Waiãpi do Amapari, que atribuem o fato aos
índios Wariken 1 3 •
Finalmente, a prática do exocanibalismo foi
mencionada na área de procedência dos Waiãpi, na margem
sul do Amazonas, onde os Juruna por exemplo, vizinhos dos
antigos Guaiapi, eram tidos como canibais (Frei João de São
José 1847: 72-74).
O material disponível torna difícil julgar
se, ã maneira dos antigos Tupinambá, tal como foi definido
por F. Fernandes {1970), as guerras dos Waiã'pi obedeciam
também a padrões ideais de comportamento, com implicações
sociais e religiosas, em que se incluiam a captura de prisioneiros
e decorrentes práticas de canibalismo. O que as fontes , porém,
nos permitem explicitar é a relação entre guerra e migração e
entre guerras e pressões de territórios, onde foram determinantes as pressões exercidas pelo avanço das frentes de colonização
européia.

do século passado. Assim, já mencionei a atitude de pavor dos Wayana,
que recusaram-se a acompanhar Crevaux numa viagem rumo ao território W~ãpi, pois diziam-nos "canitais" (1880 : 126). Coudrcau, também,
diz ter colhido entre os índios tradições a respeito de um "tempo glorioso"
em que os anciãos "comiam" seus prisioneiros de guerra.
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(13) - Ver resumo do mito , adiante. Grc nand cita
a versão dos Waiãpi do Oiapoque em seu trabalho de 1972 (pág. 72).

PRESSÕES EXTERNAS E CONFLITOS
INTER TRIBAIS
Entre as múltiplas guerras que se sucederam
na lústória da regifo guianesa, as melhores indicações se referem
ã fase mais recente , entre 1790 e 1850. A fonte principal de
info rmações é a obra de Coudreau: juntando relatos dos próprios índios e a compilação de documentos da época, o cronista
ofe rece-nos um panorama excelente sobre a situação dos indíge nas nesta época de mudanças. Apoiando-me neste relato, e
com as ressalvas necessárias 14 , pretendo agora esclarece~ a importância das mudanças ocorridas nesta época em que as guerras
intertribais eram enfatizadas pela compressão nos territórios
ocupados pelos fudios .
Os Waiãpi ocupavam uma grande área compreendida entre os rios Jari e o curso médio do Oiapoque. A orientação geral da migração levava-os rumo ao norte e de fato os
levou, em freqüentes incursões, até o interior da Guiana Francesa. Por outro lado, na área compreendida entre os rios Maroni
e Oiapoque, habitada pelos índios Wayana e grupos aliados,
exerciam-se pressões de grupos limítrofes, e essencialmente
dos Negros Omarrones.
De fato, nos confins do território dos Wayana, os Boni eram perseguidos por outro grupo de Cimarrones,
os Djuka, que pre tendiam tutelar os primeiros com apoio dos
Holandeses do Suriname. Para livrarem-se de tal sujeição, os
Boni saíram do atual território do Suriname e estabeleceram-se
na Guiana Francesa; este deslocamento provocou uma série de

O•> - Já

mencionei a tendência de Coudreau a
exagerar as conseqüências dos conflitos entre Waiãpi, Wayana e outros
grupos; exagero que se deve à pr6pria mentalidade do autor mas também
ao tom em que estas informações lhe foram transmitidas pelos índios e
como as mesmas são transmitidas na obra de Coudreau.
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conflitos com os Wayana por volta de 1790, resultando na dependência dos índios perante o Gran Man, chefe dos Boni.
Algwn tempo depois, para libertarem-se definitivamente dos
Djuka, os Boni aliaram-se aos Wayana, uma vez que pelo território destes poderiam atingir o litoral da Guiana sem ter que
passar pelo Maroni ainda interditado pelos Djuka. Entretanto,
para conseguir passagem até o litoral, os Boni deviam passar
pela área ocupada pelos Waifpi, no alto Oiapoque 1 s.
Os conflitos então começaram iniciahnente
favoráveis aos Boni que conseguiram conquistar aos Waiãpi
a liberdade de navegação no Oiapoque e, assim, alcançar o litoral
onde podiam realizar trocas com comerciantes franceses. Na
mesma época, os Boni atacavam os Emerillon que concentravam-se na margem do lnini e, assim, estes últimos passaram
a se refugiar mais freqüentemente nas aldeias Wayana.
Ao mesmo tempo, os Wayana e outros grupos
aliados organizavam~e frente ao inimigo comum: os Waiãpi,
pois precisavam se defender dos Waiãpi ao sul e ao norte dos
Boni. Por esta razão fonnariam uma ''confederação de tribos"
aliadas.
Prosseguindo na descriçfo um tanto romântica dos conflitos entre índios da Guiana, tal como aparece na
obra de Coudreau, já mencionei 1 6 a aliança que reunia, sob a
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(15) - "Foi assim: - escreve Crevaux - que alguns
deles viajavam através do Inini e do Camopi, até a tribo dos Waiãpi, estes
índios recebiam os Boni, no início, com demonstrações de amizade.
Mas, temendo que os Boni lhes pegassem suas possessões, voltaram-se
.rapidamente contra eles" (1883: 34).
(16) - Vide acima; a informação é de Tony, que
escreve: "Do outro lado do Ouaqui (...) uma serie de aldeias Rucuyenne
e das nações Amikouane e Apareille todas amigas e aliadas e que comunicam por um belo caminho e estendem-se ate as montanhas. Dizem que
estas nações reunidas estabeleceram um chefo, uma especie de Capitão
Geral..." (1843: 231).

chefia de wn lapotari, ou "chefe supremo" 1 7 os fudios Arnikuane, Aparai e Wayana. A aproximação dos grupos Wayana e
Amikuane dataria de 1760 aproximadamente, época em que
foram rechaçados do Jari pela segunda facção de migração Waiãpi 1 8 . Outra aliança, provavelmente anterior, reunia os Wayana
e os Upurui que ocupavam antigamente o baixo Jari até serem
expulsos pelas primeiras levas de W~ãpi. Os Upurui, refugiados
nas aldeias Wayana, foram completamente integrados nesta
etnia.
Finalmente, os Wayana colocaram~e como
protetores dos índios Emerillon do Camopi, exerminados pelos
Taira (Galibi) e pelos Boni. Wayana e Emerillon comunicavam-se
pelo caminho que ligava o Maroni ao Arawa - Camopi, e que
até recentemente foi utilizado por estes índios. O território
efetivamente ocupado por esta "confederação" estendia-se por
uma área imensa, limitada pelos rios Paru, Maroni e Arawa
incluindo a Serra Paritu ou l..eblond. Os assentamentos principais dos índios Wayana localizavam-se na região de Pilipilu
que funcionava como centro, a partir do qual saíam os caminhos
acima descritos. O sul desta área vinha sendo ameaçada pela
expansão dos Waiãpi e foi a sede dos principais conflitos.
OS CONFLITOS, NA VERSÃO DOS CRONISTAS
A "grande guerra", como escreve Coudreau,
ocorreu justamente na região da Serra Paritu do Arawa. Os
.
.
(17) - Coudreau nos informa o nome deste lider:

Taropé.

.

.

(18) - Conforme Patris. os Wayana viam nesta

concentração uma defesa contra os Waiãpi que ''renderam«! tão temidos
pelas suas armas de fogo, e porque existiam outras grandes nações que
invejavam os Rucuyana; foi por isto que se aliaram aos Amikuan e aos
Apareille, vivendo numa espécie de polícia militar" (1843: 232).
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.

.

Waiã'pi para lá dirigiam ataques esporádicos desde o final do
• dos
século XVIII. Porém, a década 1810 marcaria o apogeu
conflitos entre estes índios e a "confederação" inimiga.
Para ·não deixar aos Wayana, apenas, os privilégios dos contatos comerciais com os brancos, os Boni conseguiram impor-se como intermediários entre estes índios e os
comerciantes franceses. Foi nesta condiçã'o - pretende Coudreau
- que aceitaram ajudar os Wayana a guerrearem contra os Waiã'pi. Em 1810, o líder Wayana Tamui fez um trato com o Gran
Man dos Boni na aldeia principal dos Cimarrones, Cutu. Em
1812, os Waiãpi atacaram os índios da região de Paritu, derrotando completamente os Wayana e Emerillon 1 9 . Dessa forma,
teriam destruído todas as aldeias da área e submetido os grupos
antigamente aliados aos Wayana; de fato as notícias dizem que
os Emerillon atuavam como "escravos" dos Waiãpi 20 . Quanto
aos Wayana, os jornais de Caiena publicariam notas sobre sua
derrota total (Noyer 1820, in Coudreau 1893 : 433). Na realidade , os Wayana haviam-se refugiado ao sul, no território
que ocupam até hoje , nos confins do Brasil, da Guiana e do
Suriname . Foi neste contexto que os Boni iniciaram seus ataques aos Waiãpi e Emerillon. Pretendiam, conforme escreve
Coudreau, impor um "monopólio" comercial sobre o rio Oiapoque e fazer dos Waiãpi, como haviam feito dos Wayana, seus
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(19) - Coudreau deixou uma descrição pitoresca
destes conflitos a partir dos relatos de seu informante Waiãpi, o Capitão
François, e de sua imaginação; explica que no início os Waiãpi e os Wayana
somente visitavam-se para "estudar a tribo inimiga" e conhecer os caminhos de acesso às respectivas aldeias. Mais tarde começaram a capturar
mulheres, o que degenerou em conflitos mais drásticos. "A guerra foi
atroz - escreve Coudreau - os Waiãpi ainda canibais assavam os prisioneiros depois de terem incendiado as aldeias e levavam as mulheres cati·
vas, mãos ligadas nas costas, etc... " (1893: 562).
(20) - Solre o real conteúdo desta relação , ligada
à instituição peito , vide ahlixo.

"súditos". O chefe Boni Codió, sofreu durante seis anos, entre
1836 e 1842 uma série de ataques descritos como extremamente
ferozes 2 1 culminando no assassinato do líder Waifpi Waninika,
morto com 89 facadas. Pouco depois os Boni atacariam o
fortim francês de Casfesoca, no Oiapoque, onde foram por sua
vez ma~acrados pelos guardas franceses. Na verdade, este seria
o último episódio de uma longa série de conflitos.
De fato, após 1850, a situaçfo das etnias
da regiã'o mudou completamente, devido a motivos internos,
já que as lutas haviam ·enfraquecido numericamente os grupos
beligerantes e porque haviam se isolado em zonas de refúgio e
por motivos externos, devido as interferências que fizeram-se
sentir na sua autonomia política e territorial.
Em 1836, a abertura do rio Oiapoque ao
livre comércio que até então estava proibido teve efeitos drásticos sobre todas as comunidades do rio, formadas essencialmente por Waiã'pi, Emerillon, Piriu, no curso médio, e Palikur
e Galibi, no curso baixo. Esta medida do Governo Colonial
correspondia à nova fase de expansão - uma fase cíclica segundo
os interesses da Metrópole - na zona "interior" da Guiana
Francesa. Para os Waiãpi, as relaçõs mais intensas com os brancos
marcariam nova fase histórica atingindo, no entanto, somente
as facções setentrionais. Como indiquei acima, os Waifpi do
Cuc e Oiapoque respectivamente, aproximaram-se e teceram
relações intensas, sem todavia formar uma durável unidade.
Paralelamente, ao sul desta área, os Waiãpi-puku, estavam realizando sua expansão na bacia do Jari. Contrariamente ao que
(21) - "Os Boni - escreve Coudreau - armados
de sabres porque não tinham mais nem espingardas nem munições, atacavam quando eram 10 contra 1, os índios isolados que encontravam.
Saqueavam as aldeias, retirando-se após ter incendiado, e destruido tudo
quanto queriam ..." (1893 : 283).
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acontecia com as comunidades do Oiapoque, os Waiãpi-puku
desvincularam-5e dos brancos, após uma desastrosa experiência de convivência, relatada no episódio de Tuiuiu.
Outras hostilidades

Durante a segunda metade do século XIX,
as referências a hostilidades e conflitos entre os índios da área
esta-o ligadas aos movimentos territoriais dos Waiãpi-puku . F.stes
conflitos são documentados pelas fontes que mencionam atritos entre os Waiãpi meridionais e ·índios Kaiku~iana e Kusari
(Coudreau 1893: 336-367), assim como atritos entre os Waiãpi do J ari e os Wayana e Aparai que ocupavam áreas vizinhas
( Crevaux 1883 : 126). Entretanto, melhores informações são
fornecidas pelas tradições orais, que mencionam , além de guerras
entre etnias diferentes, atritos entre sub-grupos Waiãpi, como
foi o caso citado de atritos com o Yka wan-ako e o Kuiai wanako11; a causa alegada destes atritos foi, geralmente, o roubo
de mulheres.
Além disto, a tradição menciona guerras
intertribais envolvendo os índios Apamã que habitavam o médio Jari e que teriam sido exterminados pelos Waiãp1-puku2 3 .
Outro episódio diz respeito ã guerra contra os índios Wariken,
dificilmente identificáveis e a quem ·os informantes atribuem
longas orelhas, o uso do tembetá e a prática da antropofagia.
Conforme indicações dos índios, os Wariken habitavam o alto
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(22) - Os Waiãpi do Oiapoque também mencionam
estes atritos intratribais e citam . casos de massacre devidos a roubo de
cães, que levaram ao extermínio dos Yka wan-ako pelos Kuiai wan-ako,
estes últimos sendo um grupo local Waiãpi-puku. (1972 : 105).
(23) - Segundo informações dos Waiãpi do Jari,
ao contrário, os Apamã teriam se refugiado num afluente da margem
direita do Jari, que desemboca em frente ao Cuc: rio Apamary, ou "rio
dos Apamã''.

Jari e vinham roubar crianças dos Waiãpi. Muitos anos depois,

um velho foi a aldeia dos inimigos e lá encontrou seu neto,
raptado anos antes pelos Wariken. As outras duas crianças roubadas haviam sido comidas. Os Waiãpi aprenderam com .este
neto uma série de danças e cantos dos Wariken, que até hoje
conhecem e praticam e organizaram uma expedição rechaçando
os inimigos que nunca voltaram ao Jari.
Finalmente, guerras e atritos sfo lembrados
na própria tradição mítica, como o mito do Jurupari. Existem
diversas variantes deste mito 24 , revelador de um passado de
guerras e perpétua desconfiança: refere-se às táticas, às armas
utilizadas contra inimigos hoje extintos e que os Waiãpi reunem sob a figura dos Jurupari, entes malevolentes e misteriosos, habitantes das cavernas e que permanecem até hoje poten:ialmente perigosos.
MUDANÇAS NA CHEFIA :
OS "CAPITÃES GERAIS"

A data de 1850 constitui um marco importante na hlstória da região sudeste das Guianas, associado ao
retorno de relações pacíficas entre as etnias, à maior estabilidade territorial, especialmente no que diz respeito aos Waiãpi
e Wayana ~etentrionais (excluindo, portanto, os grupos locais
do Paru e dos afluentes do Jari). Na literatura etnográfica sobre
a região é comum encontrarmos a idéia segundo a qual o final
do período de guerras intertribais corresponde ao fim da sociedade tradicional da Guiana e estaria de fato associado a um processo de "deintegraçfo tribal" que teria afetado, a partir da
segunda metade do século passado, todos os povos da ;área2 5 •
(24) - Vide apêndice n~ 2, § 11.
(25) - Em relação aos Waiãpi, P. Grenand escreve
a este respeito: "A guerra, ligada ao exocanibalismo parece ter sido a
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E bem verdade que os viajantes, no decorrer
do período 1850-1950, n!o encontrariam mais "tribos organi·
zadas" e sim ºbandos" dispersos, cujo laço com a unidade tribal
maior era relativamente fraca. A fonna mais ampla de organi·
zaçã'o era a aldeia ou o grupo local. Estas unidades independentes que se isolaram progressivamente passaram a constituir,
às vezes, aos olhos dos visitantes, "tribos" separadas. A questa'o
é saber se este processo de fragmentação afetou os índios Wayana e Waiãpi da mesma maneira ou se houve, por parte d·os cronistas, um preconceito quanto à homogeneidade social e histórica
das sociedades que visitavam. A partir do que conhecemos sobre a antiga organização territorial dos Wayana e dos Waiãpi
respectivamente, pode-se avaliar em que proporções esta fase
de desintegração afetou as duas nações.
Já vimos que desde o final do século XVIII
as fontes impõem uma visão da sociedade Wayana como es-

principal causa do dinamismo da tribo (...) Seu desaparecimento, paralelo
ao abalo demográfico, seria responsável por muitos aspectos de decu lturação, irrecuperáveis, desta tribo: desaparechnento da chefia de guerra, do
chefe de tribo, da solidariedade entre aldeias, da grande poligamia, do
declínio das grandes cerimonias, sobretudo das que necessitam grande
quantidade de produtos alimentares, como a festa do mel e a dança da
palmeira açaí... " (1975: 19). Encontra-se idêntico conceito no texto de
Coudreau, que escrevia, há quase um século: "A grande guerra com os

•

Oyampi, depois da qual os Rucuyana perderam suas instituições militares, seu chefe único , sua hierarquia, foi uma desgraça para a tribo. Foi
também uma desgraça para os Oyampi que, desde a morte de Waninika,
não tem mais lapotari, e cujos tamuxi são como os dos Rucuyana, autônomos e sem laço de federação. Para as sociedades primitivas, o estado
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de guerra é a condição "sine qua non" do desenvolvimento e do que
chamamos progresso" (1893: 237).

sencialmente centraliuda e unificada e cujas unidades menores,
os grupos locais liderados pelos tamuxi, eram interdependentes.
Para este grupo é po~ível que o fim das guerras tenha implicado numa fragmentação lterritorial2 6 e política reforçada pela
relativa reduçã'o demográfica.
No que diz respeito aos Waifpi, ficou clara
a inexistência de uma unidade centralizada, pois os grupos territoriais, ao longo de seus respectivos movimentos núgratórios,
atuavam separadamente. Raramente juntavam-6e e apenas em circunstâncias especiais: como foi o caso dos ataques contra os
Wayana do Maroni pelas duas facções setentrionais. Este também
foi o caso das fusões entre grupos locais do Cuc e Oiapoque
após as epidemias repetidas do final do século passado, quando
procuravam apoio e reforço nwnérico.
O processo hlstórico realmente detenninante
para explicar as mudanças observadas entre os Waifpi após
1850 teve, provavelmente, outra origem: não dependeu propriamente da ausência de wn esforço guerreiro visto como centralizador e unificador, mas que estaria ligado à posição destes
Waiâ'pi no comércio com outros grupos e ã atuação dos brancos
na área que ocupavam. De fato, nas relações comerciais entre
brancos e índios, alguns grupos foram favorecidos enquanto
outros foram passados para trás, pennanecendo dependentes,
para estas trocas, de relacionamentos particulares com os grupos
"em contato''. A intromissfo dos brancos no comércio intertri·
bal efetivava-se, essencialmente, pela intervençfo da adminis·
tração colonial nos padrões de chefia tradicional. Comerciantes
e colonos, bem como a administração da Guiana Francesa,
(26) - O que os cronistas não perceberam 6 que
grande parte da população deste grupo encontrava-se na rf.giM> do Puu,
assim como no alto Jarl e não unicamente nos sítios ocupados na fase
anterior, na bacia do rio Maroni.
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•
costumavam nomear ''reis" ou "capitães \gerais"2 7 em cada
tribo, escolhendo os indivíduos que lhes pareciam capazes de
ajudá-los nos seus tratos com os índios do grupo. Estas imposições de intermediários, podiam nlo ter nenhuma conseqüência na organização social das sociedades indígenas, apenas sobrepondo-se superficialmente à chefia tradicional.
Entretanto, as nomeações de "Capitão Geral"
- que tinha poder ng"o somente sobre seus próprio grupo , mas
sobre grupos vizinhos, certamente tiveram algum efeito sobre
as relações entre as nações indígenas . O exemplo da chefia de
Gnongnon, líder imposto dos "lndios do Interior" (da Guiana
Francesa) ilustra bem o caso. Da mesma fonna, os padrões
tradicionais de liderança, associados ao tipo de ocupação espacial (especialmente no que diz respeito aos Waiãpi, dispersos
em grupos territoriais) entraram em choque com a imposição
de chefes, sobre os quais ng"o funcionavam as tradicionais limitações de poder. Os excessos de Waninika, líder apoiado pelos
franceses, ilustra este processo2 8 .
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(27) - "Chaque nation a son chef qtd a le titre de
Capitaine; chef souvent sans autorité, cette place n 'est enviée d'aucun
d'eux; ils ne · comptent pour rien l'honneur de commander aux autres.
Ce chef est un indien choisi dans la nation , auquel le Gouvernement
donne une marque distinctive de sa supériorité, consistant en un ha bit
bleu ou rouge galonné d'or clinquant , un chapeau brodé, du même galon,
une canne à pommeau d'argent sur laquelle sont gravées les armes de
la France; et lorsqu'il l'a bien mérité, le Gouvernement lui donne une
médaille d'argent ... " (Mémoire anonyme, (17 90-1842: 264).
(28) - Os excessos de Waninika, são relatados por
vários cronistas, e assim apresentados por de Bauve: "Waninika, orgulhose de ter sido nomeado Capitão, soube durante algum tempo se tornar
tem ível a seus vizinhos; tendo recebido de presente armas e pólvora,
ele tinha se dado a excessos que dispersaram os índios de sua tóbo . O
medo que lhes inspirava este líder era tal que preferiam fugi-lo pois pensavam-no apoiado pelos Brancos e não queriam puni-lo ... " (de Bauve 1833 :
106).

Estas táticas, desenvolvidas pelas adminis·
trações coloniais e também por instituições modernas em toda
a América, justificavam-se pela opinião segundo a quaÍ a nomeaçã"o de um "chefe" talvez contribuisse para "elevar o grau de
civilização dos selvagensº2 9 •
Contrariamente l'9 estas imposições, a chefia
tradicional estava essencialmente li~da, entre os Waiãpi pelo
menos, aos mecanismos da migração e da conquista de territórios; quem fundava novo grupo local passava a constituir-se
como chefe, sendo que todas as decisões eram tomadas em
conjunto pelos mais velhos.e O fim das migrações e o fun das
guerras, criaram um campo propício para as interferências dos
brancos, ao qual se acrescentava a intromissa'o do comércio
de regatão na área e as disparidades do comércio intertribal.
Estas táticas de intromissío na sociedade indígena são utilizadas ainda hoje, para "amansar" os grupos, como ilustram os
problemas atuais das comunidades Waiãpi contatadas pela Funai
no Amapari.
Tendo terminado a fase• guerreira, outros
mecanismos de reeestruturação entraram em jogo, compen·
sando a dizimação da população e o decorrente isolamento
dos grupos locais. A integração de remanescentes de outros
grupos tribais possibilitou aos Waiãpi, assim como aos Wayana,
reconstituírem-se como unidades cada vez mais diferenciadas
nos seus sub-grupos territoriais. "Sobreviveram" assim, numérica e etnicamente, nos territórios conquistados durante a fase
de guerras e conquistas.
<>
(29) - A opinião geral desde o século XVIII, é que
os índios não tinham organização nem leis, como sugere um cronista:
"li s ne sont régis ni ne connaissent aucune loi, ils n 'ont aucun chef auquel •
ils attribuent le pouvoir suprême, dans chaque village, l'un d'eux porte
le titre de Capitaine, c'est ordinairement le plus âgé, cependant il n'est
pas pour cela l'objet de déférence plus marquée ... " (de Bauve 1833 : 278).
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CAPITULO VD
PR~S

DE FUSÃO INfERTRIBAL

o
1

A71

A f U$ão de etnias constituiu um processo
de fundamental importância na história dos _povos da Amazónia. Para a região que aqui nos interessa, a partir do século XVIII,
estes processos reafirmaram-se como uma nova forma de relacionamento intertribal e segundo modalidades próprias à época.
-No primeiro momento, os · reagrupamentos
entre etnias indígenas foram forçados. Assim, nas missões je,.
suíticas do Oiapoque, a miscigenação e homogeneização eram
organizadas em grande escala. As aldeias missionárias 1 reuniam
grupos já fragmentados, fugitivos do Cabo do Norte em sua

•

(1) - Duas missões localizavam-se no curso médio

do Oiapoque: Saint Paul (1733-1766) e Notre Dame de Saiote Foi (17381766 ), enquanto a terceira, anterior às outras, localizava-se na foz do rio
Oiapoque, fora da área estudada no presente trabalho.
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grande maioria, perseguidos pelos luso-brasileiros ou pelos invasores Waiãpi. F.stima-se que a população indígena reduzida
nas missões do Oiapoque, no período de 1730-1750, foi em
aproximadamente mil índios (sauae 195 i: 73-77); um número
relativamente reduzido como este, aliado à situação de rechaço
enfrentada pelos índios ali aldeados, foram favoráveis ã fusão,
mas também à extinção progressiva das diversas etnias2 .
Existem poucas informações sobre a organização e as atividades das missões: todos os documentos foram
perdidos, salvo as cartas reunidas nas ..Lettres Edifiantes", e
que referem-se ao período compreendido entre 1720 e 1740.
Nestas cartas, os jesuítas referem-se aos problemas surgidos
na organização prática das aldeias:s ; relatam que os índios, apesar
do novo tipo de vida que lhes era imposto e apesar das epidemias provocadas pela . concentração, afluíam constantemente
em grupos numerosos, procurando refúgio. Poucos tenta.r am.
"fugirº e, na verdade, as possibilidades de 'fuga" eram mínima_s.
pois se tratava de grupos acuados. Após a expulsã'o dos jesuí4
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(2) - Em 1750, a missão Saint Paul reunia quatrocentos índios, entre os quais 150 homens adultos. Pertenciam aos grupos
Piriu, Palank, Karanã e outros (Froidevaux 18 94: 28 9).
(3) - Nas missões, os índios aprendiam o francês
e o catecismo. Habitavam barracões repartidos em ruas, que se ramificavam ao redor da praça da Igreja, nas quais separavam-se os homens da'«
mulheres. Em cada aldeia havia uma ..enfermeira" e uma "cantina".
Pela atração das mercadorais , os missionários pensavam poder transformar
e~1es nômades ..vagabundos" em elementos produtivos. O conceito da
época, característico do pensamento missionário, traduz-se nestes trechos
da Correspondência dó Padre Fauque: ..Quand ces sauvages sont dispersés et errants dans les torêts on n 'en peut rien tirer au lieu que, quand
ils sont rassemblés dans un même lieu , l'émulation se met panni eux;
le gain qn'ils font et qui leur procure divers avantagcs les rend actifs et
la borieux". .. ..Être missionnaire parmi ces sauvagcs e 'est en assem·
bler le plus qu'il est possible pour en former une espêce de brigade, afim
qu'étant fixés en un licu, on puis.'IC les former peu à peu aux clevoin
de l'homme raisonna ble et aux vertus de l'homme Ch.rétien". (Cartas llc
l /3/ 1730 e 20/4/ 1738).

tas da Guiana Francesa, em 1766, a missão Saint Paul voltou
a funcionar durante algum tempo, na década de 1780. No entanto, a n1aioria dos índios anteriorn1ente reunidos naquela
missão já encontravam-se dispersos.

Os processos de fusão que nos interessam no
âmbito deste trabalho e no período histórico ora analisado,
(os últimos 150 anos, aproximadamente) correspondem aos
agrupamentos espontaneamente organizados pelos índios . Estes
processos estão vinculados âs duas principais etnias da região:
os Wayana e os Waiãpi4 .
Por terem permanecido relativamente numerosos e integrados nos moldes tradicionais graças a seu isolamento
- contrariamente aos grupos do litoral da Guiana e aos grupos
aldeados - estas duas etnias absorveram grande parte dos remanescentes das etnias reduzidas nas missões, assim como os sobreviventes das nações dizimadas pelos primeiros contatos com
as frentes de colonizaçã'o no interior da área.
Deste modo, construindo novas identidades
que resultavam da integração cultural e social de várias etnias,
as sociedades Wayana e Waiã'pi respectivamente puderam responder ao abalo demográfico que os atingiu durante a segunda
metade do século XIX, prosseguindo seu desenvolvimento histórico como grupos culturalmente definidos, ou melhor, redefinidos. E neste ponto, tanto os Wayana como os Waiãpi realmente
divergem da evolução de outros grupos indígenas da região
guianesa.
No caso dos povos integrados aos Wayana,
especialmente através de uma "confederação" político-militar,
(4) ·- Tais processos ocorrem também a oeste da
área em estudo , pela redução e fusão mais recente de grupos absorvidos

pelos Tirió. conforme estudos de 1:rikcl.
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't
os processos de fusão ocorriam entr~ grupos que mant~nham
relações de longa data e que apro"'?11avam~ por afimda~es
culturais, além de responderem atraves de alianças, às contingências impostas por uma luta frente ao inimigo comum. M~,
os process~ de fusão também ocorreram entre populações diferenciadas culturalmente, onde os minoritários eram absorvidos por grupos mais numerosos; este foi o caso dos remanescentes absorvidos pelas diferentes facções Waiãpi. A proporção de grupos absorvidos pelos Waifpi, foi porém nitidamente
mais baixa que as fusões observadas entre os Caribe . Tal diferença, que nfo é estanque em referência a estas duas unidades
étnicas, poderia ser explicada em termos da presença ou nfo de
instituições que favorecem a integração de estranhos no seio
das comunidades.

A INSTITUIÇÃO DOS PEITO
Um dos mecanismos que estaria na origem
dos processos de fusã'o intertribal é a instituiçã'o dos p~ito, .hoje
em desuso, e que descrevo a partir do que se pode tnfenr da
bibliografia. Possibilitando a agregação de estranhos ao grupo,
esta instituição denota uma característica fundamental .das relações entre sociedades indígenas, nas quais nfo existe lugar
para relações "neutras": os "outros" ou são integrados ou são
eliminados.
Esta modalidade de relacionamento, derivada de uma instituição e de um termo de língua Caribe, foi
observada em quase todos os grupos da Guiana, inclusive os
Waiãpi setentrionais5 • Segundo Roth, o termo peito provém
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(5) - Os Waiãpi-puku atuais desconhecem totalmente o termo que, também não existe entre outros grupos Waiãpi; entre
·
os atuais Wayana, o termo parece ter caído em desuso .

da palavra poiti que significa: escravo de guerra (1916: 567);
entre ~ grupos Caribe, contrariamente ao que acontecia normalmente entre os Tupi, os prisioneiros de guerra eram geralmente
incorporados de modo definitivo à tribo vencedora6 .
Além do escravo de guerra, o termo designava também os guerreiros subordinados a um líder7 . De fato,
parece que numa primeira fase, a instituição dos peito atuou
sobretudo ao nível político, decorrente do tipo de relacionamento vigente entre os grupos da área, onde predominavam
relações de guerra. Avaliava-se o poder de wn líder ou de uma
unidade local, pelo número de seus peito , isto é, pelo número
de indivíduos ligados ao chefe por uma série de obrigações
e que constituíam um corpo de defesa.
A relação peito também traduzia outro tipo de relação de hierarquia, que dizia respeito à integraçfo dos
indivíduos chamados peito na rede de relações entre parentes
e afins, conforme a descrição de Coudreau :
..Nasce-se p~ito: peito do homem, do patrão, seja
ele tarnuxi ou não, de quem nosso pai era peito.
Tomamo-nos peito quando casamos, ... To do genro
é peito de seu sogro ... Tomamo-nos peito do homem cuja mulher desejamos ..." (1893 : 230).

-

Pelo que se pode inferir do uso deste termo
na literatura, a instituição peito limitou-se posteriormente aos

(6) - "Peito includes war captives and unattached
men who have placed themselv~ under the protection and direction of a
headman . This institution represents an incipient system of araded status,
the only indication of this sort in the area" (Gillin , 1948 : 849).
(7) - Conforme Roth : ..Peito ... was the name of a
mate unit , warrior, as a su~ect distinct from his chief or tamouchf' (1916 :
567).
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relaciona1nentos internos do grupo local~ a categoria peito diz
respeito às relações entre genro e sogro, unidades fundamentais nos pequenos grupos residenciais da região guianesa 8 . A
instituição peito possibilitava a agregação e desagregação dos
indivíduos ao grupo local 9 . E de fato, observa-se que serviu
sobretudo como mecanismo de integração de estranhos e nos
processos de fusá'o dos grupos étnicos que eram integrados seja
aos Wayana seja aos Waiãpi.
Neste ponto parece-me necessário fazer algumas restrições quanto a aplicação desta categoria peito, tal
como foi descrita nas fontes, entre os índios Waiãpi ~ os viajantes do século passado geralmente estendem a co1nparaça-o e
o uso da categoria peito a todos os grupos indígenas da área,
sem notar possíveis diferenças. Resta-nos esclarecer de que
modo e em quais circunstâncias, os Waiãpi teriam usado este
tem, o.
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(8)
Referindo-~ aos Wayana, Coudreau descreve
as relações entre peito e tamuxi, que ~orrespondem à situação do genro,
durante o período de uxorilocalidade provisória : " Ele não tem a o trigação
Je cultjvar a roça de seu patrão, além disto possui ~ma própria roça , cujo
produto seu patrão não pode tocar. Um peito que não possui ainda roça,
cultiva a roça de seu patrão e vive com ele . O peito deve construir o pacoro
( casa) para seu patrão quando este o necessita, etc .. . " (1893 : 249). O
.:ronista indica também a fase posterior nos relacionamentos entre um
indivíduo e seus parentes afins: "Consegue por sua vez ter seus peitos,
pode abandonar seu patrão e construir seu próprio pacoro, e sua roça,
ser tarnuxi de uma aldeia ou de uma casa .. ."' (1893 : 249).
(9)
Ainda recentemente, etnógrafos verificaram
o uso desta categoria peito, que funcionava na agregação dos indivíduos
na comunidade; reterindo-se aos Wayana, Sausse escreve: "No seio de uma
a ldeia, vigora uma organização coletiva; os homen!' são os peito!! ou vas·
salos do chefe de aldeia. Se um deles deseja retornar à liberdade. sai e
se junta a outra aldeia. e não resultam animo~" (] 951 : 109).

Se considerarmos que o termo peito, alé1n

de designar um corpo de guerreiros, também passou a designar
sobretudo indivíduos ligados por relações de aliança, na terminologia de parentesco dos Waiãpi, o termo correspondente
seria tairo (cunhado). No entanto, segundo os cronistas, o termo
peito. de língua Caribe, teria sido utilizado , como tal, pelos
Waiãpi setentrionais. Disto poderíamos deduzir que entre estes
índios, o uso de uma categoria peito, diferenciada da relação
entre tairo , correspondia a outro tipo de relações sociais. Conforme pode-se entender dos relatos de viagem, a categoria peito,
entre os Waiãpi do Oiapoque, não constituía a base das relações
entre parentes e afins.
O peito entre os Waiãpi era o indivíduo
que havia deixado seu grupo de origem, o que correspondia
geralmente a indivíduos dissidentes de outras comunidades;
no novo grupo, realizavam certos trabalhos como compensação à ajuda que lhes era dada.
Dessa maneira, as descrições deixam perceber que os Waiã"pi utilizavam esta categoria sobretudo ao nível
das relações intra e intertribais: designavam como peito os indivíduos de outras etnias, ou de outras facções Waifpi, com os
quais n.fo tinham relações de parentesco, e que vinham viver
temporariamente nas suas aldeias, raramente fixando-se na
comunidade. Os Emerillon, os Kaiku~iana e os Waiãpi-puku
do Jari sã"o os mais citados. Nestes casos, a instituição peito
traduzia-se exclusivamente por relações econõmicas pois nfo se
baseava em relaçlo de parentesco e nem no prestígio dos líderes guerreiros. Isto explica porque Crevaux e Coudreau identificaram erradamente a relação peito dos Waifpi como sendo
do tipo "patrão/servo". Este caso aparece freqüentemente na
descriçfo das relações entre os Waiã"pi e os Emerillon. Mesmo
que o termo peito nfo tivesse a conotação de desigualdade
social propriamente dita, o tipo de relações que identificava
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incluía certamente casos de exploraçã'o comercial. No caso
dos relacionamentos entre os Waiãpi do Oiapoque e os Waiãpi-puku existem vários depoimentos, antigos e atuais, sobre a
exploraçio imposta a estes últimos pelos grupos setentrional 1 0 ,
como veremos adiante.
F.sses episódi~, embora sujeitos aos exageros de Coudreau, apontam para uma série de divergências
no uso da categoria peito, tal como era vivida entre os Waiã'pi
do Oiapoque ou entre os povos Caribe . Na verdade, me parecem
estar relacionadas com modalidades distintas de processos de
fusã'o intertribal. F.ssas fusões, tão recorrentes na regiã'o das
Guianas, sobretudo após 1850, ainda ocorrem atualmente,
especialmente na região do rio Paru (comunidades WayanaAparai) e na região do rio Mapuera (sub-grupos Waiwai).

FORMAÇÃO ÉTNICA DO POVO WAYANA
Entre os Caribe, a fusa-o entre grupos realizaria-se mais facilmente, não somente por se tratar de povos
culturalmente mais próximos, mas sobretudo porque a relaça-o
peito , passando pela afinidade, permitia fusão mais completa,
aos níveis social e econômico, do grupo local.
A título meramente indicativo 11 e visando
complementar as informações sobre os processos de fusã'o que
levaram à já mencionada "Confederação" de grupos Caribe,
resumo a seguir algumas etapas do processo de formação étnica
do povo Wayana.
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(10) - Condreau cita o caso de um chefe de aldeia
do Oiapoque, Pierre: ..É o índio rico, mais industrioso que seus patrícios;
vende seus produtos em Saint Georges e monta desta maneira um pequeno
comércio de pano vermelho, de missangas, de machados e facas, com os
quais paga os Waiãpi do Tumucumaque que se acostumam cada vez mais a
trabalhar para ele ... " (1893 : 304).
(11) - Trabalhos mais aprofundados sobre este tema foram realizados por Grenand (1972. 1979a), Raushert (1970) e
so bretudo Frikel () 958 . 1 %1. 1970).

Um grupo inicial de Wayana-Kukuyana,
agricultores incipientes, é mencionado desde o começo do século XVIII na região do Jari. Por volta de 1750, este grupo inicial
teria absorvido o grupo Upurui, também Caribe, que segundo
as tradições, eram caçadores e coletores (Hurault 1968: 7).
Os Upurui habitavam antigamente o baixo Jari e tinham aldeias
independentes d~ Wayana até 1890, no rio Ximin-Ximin, afluente do alto Jari (Brusque 1862: 18; Crevaux 1883: 234). Entretanto, desde 1800 aproximadamente, sua situação de minoria
havia acelerado o processo de sua fusão com 9s Wayana.
Paralelamente, outros grupos integravam-se
todos falavam dialetos relativamente próximos, como foi o
caso dos Opagwana e Kumarawana.
Atualmente, a única diferenciaçã'o étnica
existente entre os Wayana é a distinção entre os Wayana propriamente ditos e Aparai. A integração destes últimos iniciou-6c
no começo do século passado, por via de trocas e intercasarnentos, porém ainda está em processo nas aldeias do rio Paru.
Ao norte . os Wayana da Guiana Francesa teriam absorvido
recenternente elementos isolados do povo Tirió, na região do rio
Tapahony, assim como integraram elementos do reduzido grupo
Emerillon, formando aldeias mistas no alto Maroni (Wampi
e Tucuxi).

MODALIDADES DE FUSÃO INTERTRIBAL
NA ÁREA WAIÃPJ
Entre os Waiãpi, a categoria peito não teve
antecedentes tradicionais comparáveis aos que existiam entre
os demais grupos da área onde a relação peito é assinalada.
Pelo menos. é o que as fontes nos deixam entrever: quando se
referem aos peito dos Waiãpi do Oiapoque, os viajantes descrevem um tipo de relação que nf'o corresponde exatamente a
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um proce~o de fusã'o, cujo motor seria, na verdade, a relaçfo
de aliança, nitidamente distinta da posiçã'o de "escravo" ou
"forasteiro" que marcava o peito, entre os Waiãpi do Oiapoque.
Os casos acima citados referem-se essencialmente à integraçfo
de indivíduos isolados e não à aliança entre grupos locais, necessária para caracterizar um processo de fusão. Por outro lado,
é importante lembrar que, até hoje, os Waiã'pi privilegiam pelo menos idealmente - a endogamia tribal, o que traduz-se
na sua atitude de pouca abertura perante os estrangeiros. Esta
atitude foi várias vezes observada pelos viajantes.
. Entretanto, a fusão de grupos etnicamente
distintos ocorreu em larga escala na área de ocupação dos '.Vaiãpi
e, como foi dito nos capítulos anteriores, aí está a base da atual
configuração étnica deste povo Tupi das Guianas. E provável
que a necessidade sentida na época de .maior abalo demográfico, ou seja, a de organizar reforços populacionais, tomou a
integração de membros de outras etnias uma imposição estratégica para a sobrevivéncia dos Waiãpi. Toma-se necessário,
assim, indagar qual o tipo de relação - senão a de peito - favoreceu essas incorporações no seio do povo Waifpi .
A questão toma-se difícil devido à fragmentação dos dados disponíveis. Os cronistas, passando rapidamente
pelas aldeias, dificilmente perceberam "processos". O que ressalta dessas informações, justamente, é a extrema diversidade
de situações e de tipos de fusão interétnica na área Waiãpi.
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Esses processos, de fato, foram extremamente
localizados, ocorrendo a nível de grupos territoriais ou, ainda,
a nível de determinados grupos locais. Tal diversificaçã'o regional
é condizente, aliás, com as características acima apontadas da
migraçio dos Waiã"pi resultando na separação de "facções''
territoriais autônomas.

Contrariamente a essas evidências históricas,
P. Grenand considera que os Waiãpi teriam formado, até o século passado, uma ''verdadeira confederação de oito grupos
formadores" designados por este autor como "clãs" (1975: 10).
Grenand apoia sua hipótese no mito re_lativo ao herói la'Wflpoké ("a onça que ri"), que diz respeito à criação de sub-grupos
Waiãpi e de outras unidades tribais 1 2 .
Em comparação com a versão dos Waiã'pi
do Oiapoque, seus parentes meridionais nfo atribuem a esse
herói nenhum lugar de destaque no mito de criação. Nesse mito,
que recolhi em diferentes versões entre os Waifpi do Amapari,
diversos episódios dizem respeito à origem dos povos vizinhos
e distintos dos Waiãpi (especialmente o mito de origem dos
Wayana ou Aparai, descendentes da cobra sucuriju 1 3 ) .
No estado atual desta pesquisa, é impossível
verificar se os . povos identificados no mito de lawapoké ou
nas estórias semelhantes dos Waiãpi-puku, referem-se à ''clãs",
aliás inexistentes entre.os atuais Waiãpi.
O que me parece mais óbvio é que estas estórias dizem respeito, somente à um conjunto de conhecimentos
sobre estas etnias. Na lógica da tradição mítica, é importante
que todos os grupos humanos conhecidos estejam relacionados

(12) - Conforme o mito colhido por P. Grenand,
Iawapoké, um dos heróis criadores dos Waiãpi, criou vários objetos, plantas e animais que, apodrecendo, deram origem às larvas, (vermes); destas
decomposições saíram os oito grupos formadores da etnia Waiãpi . Nem
todos, porém, podem ser identificados. Entre os grupos identificados,
ci ta-se os tamo-ko, descendentes das larvas do macaco kwata; os Wayana,
descendentes das larvas da sucuriju; os Kaikusiana, descendentes do cão,
e os Warakupi, descendentes do peixe pacubana. (versão de P. Grenand
l 975 : 426--427).
~ di
(13) - Vide a versão resumi.da no apen
ce no. 2 •
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co1n o wtiverso Waiãpi. Por isto, estas estórias referen1-se não
só a etnias Caribe vizinhas, como os Wayana e os Kaikutiana,
mas também aos brancos 1 ... O que esses mitos colocam, essencialn1ente, seria justamente a questão da diferença, da alteridade, vencida pela aliança, motor da fusão intertribal. Tais
fusões n!o passam, necessariamente, pela existência de "clfs",
cuja natureza permanece de difícil verificação.
A seguir, apresento alguns casos de processos de fusão - os mais citados pelos viajantes que percorreram a área Waiãpi - que constituem-se como modalidades
diferentes do processo de integração de etnias no povo Waiãpi 1 5 .

Reaproximação de sub-grupos
caso dos 'Tomokomes"

1

Waiãpi: o

1

Conforme o mito de Iawapoké, os "Tamokomes" sã'o os descendentes das larvas do macaco coatá; P.
Grenand considera-os como um grupo tribal independente,
ainda que culturalmente próximo aos Waiãpi ; este autor assimila os "Tamokomes" aos Carayuwa, que, como vimos acima
são, na realidade, um sub-grupo Waiã'pi-puku (1972: 107). Desde
Leprieur 1 6 , que considerou pela primeira vez os "Tamokomes"
como uma etnia separada de seus vizinhos, os cronistas poste§10.
(14) - Vide adma e no apêndice n9 2. §2.
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(15) ·-No apêndice n9 1. cito outras etnias que
possivelmente entraram na formação étnica do grupo Waiãpi: os Warakupi, que como os chamados ..Tarnokornes" seriam um su~grupo Waiãpi.
os Aracaju, e os remanescentes de grupos aldeados nas missões do Oiapoque, como os Piriu. Wai, Norak, Taripi e Akokwa .
<I 6)
Leprieur os localiza nos rios Mucuru e Karapanaty () 82'4 : 223).

riores seguem esta orientação 1 7 e designam os grupos com outras denominações: Damoucoumes, Atamancum.
Segundo os Waiãpi-puku, estes índios na"o
são outros senã"o os tamo-ko, primeiros ancestrais do grupo,
que ocupavam há muito tempo a região do médio rio Jari. No
decorrer do século XVIII, frentes avançadas da migração Waiãpi seguiam pelo caminho do Jari-Iratapuru e um destes bandos
precursores teria permanecido isolado, sem contato com os
demais migrantes que seguiam rumo ao norte, os quais referiram-se a estes como "ancestrais perdidos".

Integração de um grupo inimigo: os Kusari
A história deste povo foi marcada por uma
grande dispersão territorial; as primeiras notícias os localizam
no território invadido pelos Waiãpi, durante o século XVIII,
quando os Kusari foram atacados por Indios ..portugueses" 1 8 .
( 17) - Entre os cronistas que reforem-se a esta
" tiibo" temos : Bagot. que os localiza na região da foz do rio Cuc, consideran do-os "da mesma cultura" que os Waiãpi e falantes de uma língua
"Tapouillc"; proviririam, segundo este autor, do Amazonas mas, perturbados pelos portugueses, teriam fugido para as montanhas, a fim de viver
tranqüilos (1841: 165) ; Brusque mendona a existência , no Município
de Gurupá, (região do baixo Jari), de .. duas grandes tribos: os Atarnancum e os Arenaibu, das quais não existem notícias circunstanciadas"
(1862: 18. e Souza 1873: 156). Os Atamancum seriam os "Tamokornes",
ao passo que os Arenaibu não podemos identificar. Finalmente, as tradições levantadas por Coudreau fazem referência ao líder lowarumlti, que
teria juntado seu grupo aos "Tamokomes", no alto Jari por volta de
1820; segundo estas informações os "Tarnokomes" habitavam o lratapuru
( 1893: 336).
(18)
No século XVlll além desta área, os Kusari
são mencionados nas missões do Oiapoque, onde integraram-se a outros
grupos aldeados, especialmente os Piriu que também falavam "a língua
geral" . Outra fração do grupo estendeu-se ao norte do Amapá, sendo
depois mencionada na região do alto Araguari. com os Taripi (Souza
1873 : 91) onde permaneceram até 1910 sendo considerados antropófago.; e muito belicosos ( Lange : 1914. Moura 1922 : 136).
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11

Na mesma área, as únicas testemWlhaS oculares do destino destes fudios foram Leprieur e de Bauve. O
primeiro os encontrou no alto Araguari e no Mapari (Inipuku)
onde ocupavam aldeias próximas aos assentamentos dos ''Ta~·
mokomes" e dos Waiãpi 19 • Já nesta época os Kusari propriamente ditos estavam extintos e o pequeno grupo encontrado
pelos viajantes estava sendo integrado pelo grupo Waiãpi. Entretanto, 50 anos depois, Coudreau foi atingido (no rio Kuiari,
afluente do alto Jari), por uma seta de Zarabatana envenenada com curare2 0 , e atribuía o ataque a índios Kusari; os acompanhantes de Coudreau mostraram grande pavor e afirmaramlhes que se tratava de índios "canibais"11 . No receio dos Waiãpi,
misturavam-se o medo das feitiçarias e da vingança e lembravam
antigos conflitos. Mesma reação demonstraram ao geólogo Moura
quando este passava, em 1931, pelo Kuraniyty, afluente do
alto Oiapoque, numa área de influência da facção Waiãpi mesclada com os Kusari e inimiga dos Waiãpi do Oiapoque que
acompanhavam a expedição.
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(19) - Leprieur considera tanto os Kusari como os
"Tamokomes" , como .. tribos da nação Waiãpi" porque falavam línguas
muito próximas (1834: 223-224). De Bauve transmite informações mais
concretas sobre o s Kusari e suas relações com os Waiãpi. "Estes Cussari
nos parecem misturados com os Oyampi que habitam o Aruari (Araguari)
e que é próximo do Inipocko pois estes são menos pretos que os (Kusari)
que habitam as margens do Mapari (baixo lnipuku) ... "O cronista diz
também que a cultura destes Kusari se diferenciava largamente da cultura
Waiãpi especialmente no que diz respeito às técnicas e aos produtos agrícolas, a artefatos como zaraootanas e couraças de fibra para proteção do
busto; diferenciavam-se também de seus vizinhos pelo corte de cabelo e
pela ausência de pinturas de urucum (1834 : 168-169).
(20) - Em Waiãpi : wyrari, isto é Strychnos Bras.
(Grenand 1975 : 376).
(21) - "Como chegávamos do outro lado do Kuiari ,
escreve Coudreau, vimos uma enorme sucuriju ... O Capitão Uirá (índio
Waiãpi) disse: É um kusari· piaye" , i<1to é, um feitiço de kusari , que está
aqui para assassinar-nos se passarmos pelo rio, e seremos comidos... "
(1893: 342). A sucuriju, é associada, em certos casos, a feiti ços de vingança. pelo menos entre os Waiãpi-puku.

Quanto aos Kusari do Araguari, existem
reminiscências na tradição dos Waiãpi-puku, que os identificam
a um dos grupos "bravos" da área, confundidos com um grupo
local antigo, que separou-se dos demais, sob a liderança do
capitfo /awaracaré. Neste caso, a fusão entre Waiãpi e Kusari
se apresenta sob a forma de integração de remanescentes, minoritários e disseminados, de um grupo inin1igo, por parte de determinados grupos locais. Confunde-se também com dissenções
internas dos Waiãpi, como deve ter sido o caso de outros processos de fusá"o.

Intercasamentos e aliança progressiva:
o caso dos Kaiku siana
A fusá"o entre Waiãpi e Kaikuflana é mais
documentada que os outros casos. Segundo o mito de Jawapoké, trata-se dos descendentes do cã"o2 "2 . A instalação dos Kai·
kuSiana em terras dos Waiãpi foi descrita acima e ocorreu no
final do século X:Vlll 2 3 ; durante o século passado constituiam
u1na etnia separada, vizinha dos Waiãpi, na área do Oiapoque

-

(22 ) - Descendentes do cão, iawaimyawangé em
wai.ap1, que corresponde à kaikuii, cão ou onça, na língua caribe. Esta
denominação, segundo os cronistas, deriva de sua extrema habilidade
no adestramento de cães de caça, que trocavam com outros grupos da
área (Chabrillàn 17•2, in Froidevaux 1849; 29•).
(23) - Nesta época, sob a pressão dos Wayana e
após conflitos com seus vizinhos Aramakoto, os Kaikusiana abandonaram
a bacia do Maroni e migraram rumo ao sudoeste. Percorrendo o caminho
Llo Camopi-Oiapoque, depois a região do Cuc e lnipuku-Araguari, os
primeiros contatos com os Waiãpi não teriam sido pacíficos; após 1850,
entretanto, os Kaikusiana instalados em terra dos Waiãpi, já estavam
~o b o domínio e a int1uência destes índios (Coudreau J 893: 527).
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e também na área do Cuc, Araguari, ocupada pelos Waiãpi-puku2 4 • Entretanto, no final do século XIX, restavam somente
alguns remanescentes deste grupo Caribe, que transmitiram a
Coudreau sua intençlo de juntar-se aos Waiã'pi do Jari: "Vamos
nos misturar com os Waifpi - dizia o líder Agami - pegaremos
sua língua e logo não existirão mais os Kaikurtana" (1893 :
369}' 5 •
A maior ocorrência de fusão com os Kaiku~iana ocorreu na área ocupada pelos Waiãpi-puku; entretanto,
nas genealogias dos Waifpi do Oiapoque, Grenand revela a existência de muitos descendentes deste grupo (1972 : 131). A fusão entre as duas etnias ocorreu, neste caso, através de intercasamentos e processos recíprocos de aliança: na época de Coudreau, encontravam-6e várias mulheres Kaiku~iana nas aldeias
Waiã'pi e inversamente .

Persistência de uma identidade: o caso dos
Emerillon
As relações que os · Waiãpi mantinham e
continuam mantendo, na área do Oiapoque, com os índios
Emerillon sfo de um tipo muito diferente. De fato, nunca houve
entre as duas etnias um processo real de integração . Até hoje,
apesar de intercasamentos isolados, os Emerillon vivem entre

188

(24) - Segundo Malcher, existia, até recentemente,
um grupo Kaikusiana arredio na região do alto Trombetas (1962: 29).
(25) - Coudreau con~idera que o idioma Kaikusiana faz parte da família Tupi pois seria semelhante à língua dos Waiãpi
(1893 : 478); esta identificação está errada porque outros documentos
permitem verificar que trata-se de um .grupo Caribe.

os Waiãpi ou na proximidade destes, mas continuan1 mantendo
sua identidade.
No início do século passado, a maior parte
dos Emerillon encontrava-se no rio Camopi, onde mantinham
relações regulares com seus vizinhos, instalados no Ypussin e
no médio Oiapoque. As fontes dizem que eram desprezados e
dominados pelos Waifpi, além de sofrerem freqüentes assaltos
dos Boni (Milthiade 1882 : 9)~ os Emerillon também procuravam apoio entre os Wayana e grupos aliados da "confederação'',
participando assim da guerra contra os Waiãpi. Logo após esta
fase de conflitos, passam a ser mencionados como "vassalos"
ou "escravos" dos Waiãpi: de fato, na época, vários Emerillon
se instalaram nas comunidades Waiãpi e constituíam uma categoria de peito.
Durante toda sua história2 6 os Emerillon
oscilaram entre alianças com os Waiãpi e com os Wayana e mes1110 tendo ocorrido casamentos ocasionais com estes índios ,
os Emerillon conservaram sua autonomia, apesar da péssima
condição em que se encontravam no século passado e de seu
nú1nero reduzido, ou seja, condições que são presentes em outros
casos de fusão intertribal. Essencialmente nômades e muito
temidos (graças a seus pajés) os Ernerillon permanecem hostis
e desconfiados perante qualquer atração de outro grupo ou
dos brancos.
(26) - Após as guerras, outra parte dos Emerillon
conseguiu voltar para seus territórios tradicionais no lnini onde, no final
do século, encontravam-se num processo de convivência e dependência
em relação a garimpeiros. (Coudreau 1893 : 601). Nas primeiras décadas
do século XX, formaram algumas aldeias na mamem brasileira do Oiapoque. sob a tutela do SPI. Após desentendimentos com o órgão protetor,
retornaram novamente para a margem francesa, onde vivem hoje em
número não superior a uma centena, em aldeias mistas com os Waiãpi
e também no Maroni com os Wayana.
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O primeiro caso de fusão anteril.mente
citado corresponde à reaproximação de um sub-grupo Waifpi:
o segundo à integraçio de remanescentes de um grupo inimigo
e o terceiro a um processo de integração gradual. Nestes dois
últimos casos, os grupos integrados desapareceram como etnias;
o caso dos Emerillon, que se apresenta sob a forma de alianças
ocasionais, pode ser comparado ao caso de intercasamentos
entre Waifpi e Wayana.
E importante ressaltar que os Wayana e os
Wailpi raramente juntaram-se de modo a fonnar grupos mistos
na base de intercasamentos; no passado porque predominavam
relações de inimizade aberta; mais recentemente, a miscigenação
foi maior mas nunca declarada, sobretudo por parte dos Wayana
que desprezam abertamente os Waiãpi. Estes, ao contrário,
utilizam seu eventual parentesco com índios Wayana ou Aparai
como uma relação prestigiada. Os casos de intercasamentos
entre estes grupos foram mais freqüentes entre os Waiãpi da
região do Cuc e Jari e, sobretudo, no caso dos Waifpi do Oiapoque. De fato os Waiãpi setentrionais chegaram em certos períodos de sua hlstória a identificarem.se como banaré, isto é, como
grupo misto Wayana-Waiãpi.
Os processos de fusão evidenciam até que
ponto os Waifpi constituem um amálgamo cultural, resultante
da integraçfo de etnias tão diversas. Tais processos vieram reforçar o ideal de independência e de autonomia entre os grupos
territoriais, descendentes de processos de fusão diferenciados.
Ao contrário dos Waifpi, os Wayana seriam
o resultado de fusões mais completas e que lhes conferiram uma
maior homogeneidade cultural. Além de processos de intercasamentos a integração de outros grupos incluía alianças polí·
ticas e militares; o conjunto destes povos passou de uma dominância militar, após 1850, a uma dominância comercial. Reativaram assim, sua hegemonia através de relações com os brancos
e com grupos Boni que os ajudaram a estender sua hegemonia
comercial a toda área sudeste das Guianas .

-

CAPITULO VIII
RELAÇOES DE TROCA E COMÉRCIO

'

. ,. -•.

....

'

Quanào nos séculos XVI e XVll os primeiros
exploradores entraratn em contato com as nações indígenas
do interior das Guianas. encontraram circuitos organizados de
co1nércio intertribal especializado. onde cada grupo tinha seus
objetos de troca particulares 1
Durante o período que nos interessa para
tl história do~ Waiãpi, isto é. nos últimos J 50 anos, as relações
~ornerciais tomarian1 uma nova orientação. A introdução de
objetos importados, a utilização . em grande escala dos índios
con10 fornecedores de produtos silvestres e, eventualmente,
a procura de escravos por intermédio dos próprios índios ai(1) -., Em 1743 Chabrillan observava : "havia rela-

ções comerciais) sem que houvesse concorrência e isto os leva a interliga'-~ ões provocando entre as tribos trocas e relações indispensáveis" (Froideva ux 18 94 : 2 94).

teraram as antigas relações de troca e comércio . Entretanto,
no decorrer do século XVIII, gradativamente, as influências
deste comércio atingiram todos os grupos, inclusive os mais
isolados.
Após a fase de conflitos, caminhos antigos
de troca 2 foram novamente freqüentados , desta vez também
pelos brancos. Etnias outrora inimigas que haviam-se refugiado
em isolamento e desconfiança mútua foram recolocados em
presença por intermédio de regatões. Os contatos entre os diversos grupos reorganizaram-se adaptando-se â nova distribuição
territorial e sobretudo às possibilidades de acesso ao comércio
com os brancos. Em função deste fluxo de mercadorias - essencialmente ferramentas. miçangas e pano - os índios passaram a ocupar novos sítios, próximos às vias de comunicação.
Alguns ocuparam as margens de rios navegáveis, como o Oiapoque e o Maroni, abandonando assentamentos mais isolados nos
igarapés afluentes. Outros, ao contrário, evitando a experiência
desastrosa de contatos mais antigos, refugiaram-se em zona de
cabeceiras, como foi o caso dos Waiãpi-puku e de pequenos
grupos aliados aos Wayana (Upurui e Arami~o ).
A distinção entre índios do rio -· em contato
com os brancos - e índios da floresta - arredios ou sem condi-
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(2) - Os caminhos que ligavam o litoral da Guiana Francesa e note do Amapá, com a região de floresta e serras do Tucumucumaque foram novamente utilizados. O caminho dos índios Norak,
que passava pelo rio Uiá e Camopi seguindo pelo Jari, foi uma das principais vias comerciais; um outro caminho freqüentado era o caminho dos
Wayana, que passava pelo ltani, pelo Tampoc-Arawa e atingia o Oiapoque
pelo Camo pi; destes índios também o caminho do Maroni, rumo ao alto
Jari , passando pelo Mapaoni. Comparativamente a estes caminhos, as
vias tradicionais dos Waiãpi foram pouco utilizadas, pois as comunicações
entre o Amazonas e a Guiana passavam preferencialmente por via marítima ; além disto, a questão do território contestado reduzia drasticamente
as relações comerciais entre Brasil e a Guiana. Do lado brasileiro, as vias
de penetração mais utilizadas foram o Jari e o Maracá .

ções de contato - estabelece-se após 1850. Não significou, no
entanto, o corte definitivo nas relações entre as facções Waiãpi;
os índios do rio, sofrendo grave abalo demográfico que chegou
a ameaçar sua sobrevivência, retomaram o contato com os Waiãpi-puku a fim de obter ajuda material, através de troca de produtos e reforços numéricos, pela junção de famílias e intercasamentos.
A oposição entre Waiãpi e Waiãpi-puku
que nos interessa analisar neste último capítulo,estabelece-se
e1n primeira instância ao nível da aculturação intertribal e dos
contatos interétnicos que variavam em freqüência e qualidade
segundo as facções territoriais. A oposição entre as duas categorias Waiãpi, agora vistas como categorias sociais e nã'o só
territoriais, sobrepõe-se à diferenciação decorrente do tipo de
adaptçação ecológica â zona fluvial ou à floresta . A dicotomia
não satisfaz plenamente pois não permite explicar a posição
particular dos Waiãpi do Jari e Cuc, tão po~co permite dar
conta dos contatos existentes entre os brancos e os Waiipi-pukü.
Nesse sentido, dever-se-ia procurar a origem desta oposição
- conforme já foi esboçado anteriormente - nas relações comerciais entre os Waiãpi e seus vizinhos mais próximos: os índios
Wayana e Aparai, englobados na categoria banaré, como analiso
adiante . Estas relações, por sua vez, situam-se dentro do conjunto de laços
comerciais estabelecidos na região guianesa du,
rante o século passado.

FORMA TRADICIONAL DAS TROCAS
INTER TRIBAIS
O comércio a longa distância
•

A freqüê~cia e a intensidade das relações
de troca que ligavam as populações indígenas da área norte-
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ainazônica justificaria um estudo aprofundado sobre o comércio a longa distância que envolvia grupos do Suriname, Guiana
Francesa e Brasil, e que orientava-se para uma especialização
dos produtos de troca 3 . Mais tarde, este comé~cio orientou-se
para a troca de mercadorias importadas por produtos "naturais"
o u nativos. Circuitos de troca com várias ramificações cruzavam esta grande área que vai do Trombetas até o Jari e o Oiapoque, limitado ao norte pelo litoral das Guianas, onde os europeus arrecadavam especiarias e alimentos como mandioca e
peixe moqueado fornecidos pelos índios. Assim, os Rucuiana
rece biam rnercadorias dos Boni que por sua vez comerciavam
corri os Tirió que trocavam com grupos da zona oeste do Trombetas. Paralelamente, os mesmos Rucuiana trocavam com as
pop ulações da região leste, isto é, os Waiãpi, arrecadando produtos específicos desta área.
A complexidade destes circuitos, ao nível
das etnias participantes, era também aumentado pelo desdobrame nto dos grupos em ambos lados das fronteiras entre as Guianas e o Brasil. Cada grupo territoriaJ era fornecedor e transportador de mercadorias específicas de sua área.
Para termos uma idéia da intensidade destas
transações, bastaria seguir o caminho de um machado de ferro ,
principal mercadoria cobiçada pelos indígenas. Obtido dos
colonos holandeses do litoral de Suriname , este machado passava às 1nc'fos dos Djuka que forneciam em troca produtos alimentares ou objetos utilizados na colô nia européia (cestarias
para processamento da mandioca, por exemplo). Dos Rucuiana
do Maroni, o machado chegava às mãos dos índios do rio Paru,
no Brasil, que podiam trocá-lo contra plumárias ou produtos
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(3) - A especialização das trocas foi no ticiada
por vários cronistas entre os quais Barrere (l 7'4 3), Breu (1868), Labat
q ue relata inclusive o co mércio das "pedras verdes" <17 30) assim como
Coudreau (1 8 93) e Crevaux 0883) e para o p eríodo mais recente Goeje
1 l 908) e Roth (1 97'4 ).

naturais provindos de grupüs ocidentais : os Tirió forneciam
curare, cães de caça etc .. podiam trocá-lo também por produtos vindos da área leste, obtidos dos Aparai.(balata) ou dos Waiãpi (redes de algodão e plumária). Os grupos que dispunham-se
a adquirir este machado podiam obter por sua vez produtos
comerciáveis com índios mais distantes, com os quais os Rucuiana não mantinham relações diretas: os Tirió relacionavam-se
com os Xarumã' e Makuxi, fornecedores de curare ou ainda com
os Emerillon e os Piriu que forneciam certos tipos de adornos
para os Waiãpi.
" Po de se imaginar o preço ao qual chegava então
um machado quando e ste artigo chegava às mãos
dos Pianokoto do Poanna" (ou de outros grupos
mais distantes ... ) (Roth 197'4 : 163).

Este exemplo evidencia a difícil posição dos
grupos indígenas que n!'o tinham possibilidades de contato
direto com os fornecedores de mercadorias cobiçadas, quer
sejam , as ferramentas . Inversamente, entende-se a posição privilegiada dos Boni e dos Rucuiana, antes de mais nada, en1 função de sua situação geográfica, perto dos circuitos acessíveis
aos europeus.

O papel dos CTma"ones e dos Rucuiana
Na divulgação dos produtos europeus, que
rapidamente constituiram produtos de real necessidade para
os índios, o papel fundamental cabe aos "Bush Negroes" ou
" Cimarrones", que compunham grupos tribais como os Djuka,
os Boni e os Saramaka.
No passado . as fontes fornecedoras destes
objetos foram essencialmente os comércios holandeses de Para-
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maribo. que haviam se especializado neste tipo de troca, além
de obterem escravos indígenas por intermédio dos africanos
Boni e Djuka. O "contrabando de índios" para o traballio escravo atingiu, como já mencionei, a região do Oiapo<fue e do médio
Jari. Instituídos como intermediários, os Boni tornaram-se
fornecedores de todo tipo de mercadorias que interessava aos
índios: facas, terçados, machados, pano, botões, anzóis e missangas. Como os Boni obtinham grande lucro nestas trocas,
era de primeira importância para estes impedir aos índios relações diretas com os brancos, o que conseguiram durante algum
tempo.
Para tanto, precavinham-se declarando aos
índios que estes mesmos fabricavam os produtos em uma aldeia situada do outro lado do mar, a uma distância inacessível
para os indígenas . Também declaravam que , perto daquela aldeia, os brancos esperavam os índios, prestes a matar qualquer
um que chegasse... Esta mistificação criou sé rios problemas a
expedições de reconhecimento em território indígena porque,
apavorados, os índios abandonavam as aldeias logo que avistavam os brancos ...4

Os atuais Wayana do Paru ainda mencionam
esta aldeia onde se confeccionavam, segundo dizeres dos Boni,
as missangas. O. Scheopf collieu um mito relativo à viagem de
um antigo Wayana até uma aldeia longínqua, à beira de um
paraná onde as contas eram fabricadas: os comentários deste
episódio permitem esclarecer que trata-se realmente de um subterfúgio inventado pelos Boni para impedir aos Wayana o comércio direto com os fornecedores de miçanga 5 •
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('4) - Convém citar, por exemplo , a expedição de
Arabi, mencionada por Roth 097'4: 16)) e a expedição de delimitação
de fronteiras relatada por Vidal ( 1862).
(5) - Daniel Schoepf: "Le japu faiseur de perles"
(l 976).

Tais circunstâncias explicam porque - após
a fase de guerras na primeira metade do século passado - estabeleceu-se novamente um tipo de "tutela", ou seja, uma dominação comercial e política dos Boni sobre os Wayana. O geógrafo
Vidal, que visitou toda a bacia do Maroni, encontrara várias
aldeias Wayana que eram

" fundadas com a única finalidade de facilitar as
relações de ·comércio com os Boni; os Wayana
vinham a este local antes de retornar para a selva ...
os Boni, quando chegavam nestas aldeias, instalavam-se como dominadores sem que os índios
achassem algo anormal..." (1862: 6~'4).

Os abusos pelos quais os índios eram submetidos, também foram presenciados por Coudreau que. assistiu
a este tipo de transação. Para mencionar um único exemplo ,
o autor relata que os Boni compravam c!es de caça aos Wayana
(que, por sua vez, os obtinham eventualmente de outros grupos,
corno os Waiãpi ou Tiuiyó) ou também redes que vend.iam em
Caiena com grande lucro: um cão comprado aos índios no equivalente de dois francos era vendido por 150 francos na cidade
(1893: l52). Entretanto, os comerciantes Boni deixavam aos
índios o que poderíamos chamar de "crédito", que lhes permitia, em contrapartida, qualquer excesso; os índios recebiam
as mercadorias dos Cimarrones e podiam pagá-las um ano mais
tarde, quando já tinham tido tempo suficiente para obter estes
objetos como pagamento por parte de outros grupos, como era
o caso das redes dos Waifpi (Coudreau 1893: 262).
Até hoje existem tradições e lendas a respeito deste comércio dos Boni que viajavam até 500 km anualmente,
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entre o litoral, o Paru de leste ou o Jari, para conseguirem os
objetos de seu interesse 6 .
A relação banaré
" A maioria dos Boni tem um "amigo" entre os
Rucuyana e inversamente; estas amizades entre
negros e índios são tão sérias quanto é possível
entre exploradores semi-selvagens e explorados
completamente selvagens. " (Coudreau 1893 · 152).

Apesar do caráter depreciativo desta reflexão, o cronista menciona o aspecto fundamentalmente individualista da troca entre índios e Cimarrones , e entre todos os
grupos da região guianesa ~ fato que não passou desapercebido
nem de pesquisadores e missionários, nem dos órgãos protetores das comunidades indígenas.
A relação de troca no Suriname , tal como
foi analisada por Roth, correspondia à relação matti (de mate,
anúgo) 7 . No território ocupado pelos Wayana e pelos Waíãpi,
<6>
Vale a pena mencionar o seguinte depoimento
de um Wayana, colhido por Daniel Schoepf em 1975 · "Os Mekoro (negros) nos traziam as mercadorias, estavam sempre nos caminhos. Subiam
at~ as ca beceiras do Paloemeu. Lá, eles continuavam por terra, no interior,
ate as ca beceiras do Paru ; depois continuavam em várias etapas até o
Cit aré. Então , entravam na floresta. Cada vez que encontravam um porto,
entravam e chegavam na aldeia. Traziam várias coisas: rrússangas, machados, mos quiteiros, pano mas nunca traziam coi.sas em grande quantidade.
Não davam nada. As mercadorias rapidamente acabavam . Nunca voltavam
co m alguma mercadoria . Deixavam tudo ... Nós lhes dávamos redes, cães,
arcos. flechas. papagaios , castanhas "kawat'. cintos de algodão ou de
pelo de macaco coamba ... " (1976: 65).
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(7) - "Such a matti acts principally the part of a
trade agent and comercial traveler. When a Busch Negroe comes to an
india n settlement , it is the matti's chief businoss to soe that he is well
trea ted and Jooked after. The middle man. however , will often take mea"ures to prevent direct trade bétween buyer an d seller" (Roth 1974 :
161) .

a mesma relação é conhecida sob o termo de banaré que também
foi traduzida pelo termo ..amigo". Como no Suriname, na região
sudeste das Guianas as relações comerciais estabeleciam-se sobre
o modelo da troca individual. Por isto, a relação banaré funcionava tanto entre índios como entre índios e brancos8 .

O COMÉRCIO DOS BANARE-KO COM OS
WAIÃPI

. O antigo sistema de trocas
Em decorrência de sua situação territorial,
os Waiãpi tiveram poucas relações diretas com os principais
intermediários comerciais da região: os Boni . Os Waiãpi do
Oi.apoque e do Cuc, pelo contrário, evitavam estes contatos,
tendo sofrido repetidas violências e pilhagens por parte dos
Boni (de Bauve 1833 : 113-114); os Waiãpi-puku nã'o conseguiram jan1ais estabelecer contatos com os Cimarrones, e deviam
passar pelo intermédio dos Rucuiana para obterem mercadorias.
Em relação aos Waiãpi, os intermediários comerciais foram,
portanto, os índios Rucuiana: os Wayana e sobretudo os Aparai . No século passado estes Rucuiana comerciavam com os
grupos Caribe da área Paru-Trombetas e com grupos do litoral
e do Baixo Oipoque : Piriu, Aruaque, Marawana (Leprieur 1832);
(8) - "O banaré constitui o "anfitrião" à moda dos
antigos : alimenta e cuida do estrangeiro, todo o tempo que este permanece com ele, e acompanha-o se for necessário (nos seus deslocamentos).
Este, reciprocamente, dà-lhe o que precisa em ferramentas, e outros o bjetos. Mas uma vez que este laço foi estabelecido, é perigoso contratar
o utra relação igual, com outra pessoa , senão a amiza de transforma-se
em ódio e os índios, que obedecem religiosamente a seus compromissos,
tornar-se-iam ferozes inimigos ... " (de Bauve 1833 : 220).
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tan1bén1 mantinhain relações com brasileiros que chegavam
até seus assentamentos ou que iam procurá-los diretamente :
em 1875 chefes Wayana foram vistos em Belén1 onde conseguiram armas e ferramentas (Souza 1875: 54). Até hoje os Wayana realizam constantes "passeios" que os levam do Paru até
o Maroni, na Guiana Francesa.
As relações comerciais entre Wayana e Waiãpi
estabeleceram-se segundo o mesmo modelo que as trocas entre
os Boni e os índios, isto é, sobre uma base individua] representada pela relação banaré. Por esta razão, todos os Waiãpi
designam até hoje os Wayana e os Aparai como banaré-ko, ou
seja, "o povo dos intermediários comerciais".
Da mesma forma que os Boni exploravam
os Wayana, rapidamente , estes estabeleceram com os Waiãpi
um sistema de trocas asimétricas, facilmente instaladas considerando que os Waiãpi n.ro estavam a par dos valores das mercadorias. Os banare-ko forneciam todos os objetos procedentes
dos comércios do litoral : ferramentas , pano , miçangas, e , algun1as vezes, velhas armas de fogo . Em troca, os Waiã'pi forneciam produtos de confecção própria, sendo os mais valorizados: as redes de algod.ro tecidas (ini), os abanos de fogo (tapekwa) e adornos de cabeça de plumas de tucano (akaneta) , arcos,
flechas, além de produtos de coleta co1no a batata, reservas
de farinha de mandioca ou ainda pupunha. As relações de troca
realizavam-se sempre na língua dos Wayana ou dos Aparai ,
que muitos Waiãpi - os banaré - falavam, enquanto os índios
Caribe nunca aprendiam o idioma de seus parceiros, que desprezavam abertamente, como indicam os viajantes (Crevaux, 1883 :
262;Coudreau, 1893: 139,525).
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O centro de trocas no rio Cuc
O centro de trocas entre as duas etnias situava-se no rio Cuc. a meio caminho entre os principais assentamentos de ambos grupos. Segundo Crevaux, Wayana e Waiãpi reuniam-se anualmente, na época da seca (1883 : 217); as modalidades deste comércio permaneceram inalteradas até a década
de 40, quando fam11ias Wayana e Aparai instalaram-se no local,
para arrecadar e distribuir as mercadorias. Integrados por meio
de intercasamentos aos Waiã'pi do alto Jari - seus banaré estes índios do Cuc, do Kuiari e dos outros afluentes do Jari
veiculavam uma cultura "Caribe" que deixou suas marcas entre
ambos os grupos Waiãpi e Waiãpi-puku.
O comércio intertribal no rio Cuc foi descrito tanto pelos viajantes que visitarain a região no início do
século XX, como pelos próprios Waiãpi do Amapari, como segue.
Após o episódio de Tuiuiu, ao perderem
por algum tempo as possibilidades de obtençã'o de ferrainentas
dire tamente dos carai-ko, os Waiãpi-puku voltaram-se para os
Wayana. Estes, porém, impedirain-lhes o trato direto com os
n1ekoro (os Negros), conforme dizem os informantes : ''Os banaré-ko vinham brigar no Karapanaty cada vez que os tamo-ko
queriam ir para as cabeceiras do Tucui-puku {alto Jari) comprar
machado com mekoro".
Acontecimentos idênticos repetirain-se mais
recentemente, como no caso extremo descrito por Shultz-Karnphenkel, que visitou o Cuc em 1936. O viajante relata que os
Wayana naquela época queriam estabelecer o centro de trocas
rio abaixo, na regiã'o das cachoeiras do Jari, a fim de obterem
mercadorias dos brasileiros. Era-lhes difícil conseguir estes produtos com os habituais intermediários Boni que começavam
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a se isolar no baixo Maroni; a fim de nfo perder as oportunidades de troca com os Waiãpi, os Wayana precisavam reorganizar seu comércio a partir de outros centros.
Desta forma , o próprio Shultz transformava-se
num "intruso" indesejável :
.. querem me impedir de chegar até os Oyampi pois
estes são visivelmente dominados pelos Wayana.
Situam-nos num nível inferior. Os Wayana tem o
monopólio do comércio com os Negros de Caiena
e com os Oyampi do Cuc. Agora . receiam que eu
estrague tudo com minhas mercadorias . O Cuc
é domínio deles; os Oyampi não podem nunca
sair eles mesmos desta área para ir até o Jari."
(1938 : 197-198).

Interferia, portanto , na relação banaré estabelecida entre Waiãpi e Wayana . Mesmo se exagerado, este relato é suficiente para
mostar-nos o tipo de tensões existentes nas relações entre estes
dois grupos. A situação perdurou até a década de 60, quando
os Wayana começaram a abandonar progressivamente o rio
Jari . Em decorrência, os Waiãpi do Cuc juntaram-se ao grupo do
Oiapoque - também muito influenciado cultura e comercialmente pelos bana.ré-ko .
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Durante as primeiras décadas deste século,
comerciantes Wayana chegavam regularmente ao Oiapoque
para realizarem trocas. Um certo número destes índios instalaram-se definitivamente na região, parecendo ter originado , segundo P. Grenand (1972: 116) um rápido processo de aculturação.
Pouco depois, os Waiãpi foram dizimados por epidemias de
gripe repetidas ; dispersaram-se e quase foram extintos. Os remanescentes, algumas dezenas de indivíduos, ntro identificavam-se mais como Waiãpi, mas como banaré (Benevides 1927:
11 2). A origem Waíãpi havia adquirido um significado depre-

ciativo ( Grenand I 972: 116 ). Com o ternpo, porém, os poucos
Waiãpi do Oiapoque reorganizaram-se ~om reforços dos índios
provindos do Cuc ou dos grupos locais Waiã'pi-puku . Conservam, entretanto, uma distinção nítida entre os que se dizem
descendentes de índi~ Wayana, os bana.ré, e os que descendem
de Waiãpi "puros"
O sucesso comercial dos Wayana na região
do Oiapoque recebeu , por parte dos Waiãpi, pouquíssimas reações negativas 9 . Apenas alguns casos de reação e recusa sã'o
mencionados nas fontes quando, em 1880, o chefe Waifpi Raymond assaltava os Wayana que chegavam perto de sua aldeia
(Coudreau, 1893: 299). Mais recentemente, por volta de 1920,
o comércio intertribal foi interrompido devido ~ atritos entre
Waiãpi e Wayana; nesta ocasião, os encarregados do Posto do
SPI chegaram a intervir para defender os "Waiãpi brasileiros"
dos assaltantes "Wayana franceses" (E. Fernandes, rel. 10.10.

1943).
Outros visitantes brancos da área costumavam
constatar que os Waiã'pi do Oiapoque "demonstram grande admi·
raçã'o para com os Wayana" que são sempre "implicitamente
bem considerados" ao mesmo tempo que temidos (Grenand,

1972: 133).
Finalmente, nos confins do território Waiãpi, o sub-grupo meridional também entraria em contato com
(9) - Em 1970, o viajante Aubert defrontou-se
com esta situação : "Os Waiãpi sempre foram "vencedores" (o autor refere-se às guerras antigas) entretanto nunca vão visitar os Wayana. Estes
últimos vem visitá-los pelo menos uma vez ao ano. Mesmo quando estão
nas aldeias dos Waiãpi podem pegar tudo que que.tem , são presenteados
com muitas coisas, recebem utensílios preciosos, que virão a faltar. Pare·
ce-me que os Waiãpi tem medo. Quando lhes pergunto porque agem
desta maneira, as respostas são sempre vagas: "porque não sabem ... são
ruins ... sempre foi assim" Os velhos não q uerem responder." (1972 : 92-93).
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os banare-ko do rio Jari: os Wayana do curso alto e os Aparai
do curso médio (que permanecem até hoje numa pequena localidade do baixo Ipitinga). Muitos Waiãpi-puku teriam se deslocado temporariamente para trabalhar na região do ütani, onde
se engajavam como ajudantes de garimpeiros Mekoro; na realidade, trabalhavam para os intermediários banare-ko que os
pagavam com algumas bugigangas. Nesta época, muitas crianças
do Amapari foram levadas pelos Wayana, que nunca mais as
devolveram para seus parentes.
Atualmente, a relação banaré conserva todo
seu valor, nas relações existentes entre os Waiãpi do Amapari
e o grupo da aldeia Moloko-pota. Os membros desta aldeia
eram os intermediários principais - desde a época em que habitavam o rio Cuc, antes de sua transferência em 1970 - com
os Rucuiana do Jari, Paru e os Waiãpi-puku. Estabeleceu-se
neste caso o mesmo tipo de trocas assimétricas, dando lugar
a uma série de abusos, amplamente relembrados pelos atuais
habitantes do Amapari. O papel de Sarapó, líder de Molokopota, foi fundamental na instalação deste tipo de relacionamento: os Waiãpi-puku concentram sobre este 1 0 todas as acusações e ressentimentos das injustiças sofridas no passado, por
ocasião das relações com seus banare-ko.
(10) - O depoimento de Sérémeté da aldeia Mitiko
(jg. Onça) que teve ocasião de trocar com o líder de Molokopote, ilustra
esta mágoa. Disse que : ..Rucuiana não paga nada, são muito mentirosos.
Mentiroso é Sarapó, e também o banaré dele, o Rucuiana Majoaré. Eles
vieram até minha casa e me levaram. Então eu fui até a aldeia de Sarapo
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no Pirawiri. Eu precisava de pano, porque minha tanga estava pequena.
Pedi o pano que ele devia pagar para mim, mas não havia. Então voltei .
Depois outro foi lá . Disse a Sarapo que eu mandava buscar meu pano
ou então um machado . Mas Sarapo não deu nada. Eles conversaram em
português, e n6s aqui não entendíamos nada. Quem tem o pano não é
Sarapo, é Moroko, um Rucuiana . Sarapo dizia para mim : tu deixas aqui
acaneta (adorno de plumas) e depois cu irei bu scar pano para ti; disse

/NSTALA ÇÃO DE UMA
CULTURAL R UCUIANA

''f/EGEMONIA "

O que nos interessa analisar agora é a insta·
lação de uma aberta dominação por parte dos índios Wayana
e Aparai, os banaré-ko, que submetiam os Waiãpi a trocas desiguais e a chantagens de pajés; e, também, ver como esta hegemonia comercial poderia converter-se num tipo de dominação
cultural.
O caráter da interação entre Wayana, Aparai e Waiãpi é um tipo intermediário entre dois casos típicos
de relacionamento intertribal: de um lado, as relações mais
harmoniosas na área Xinguana, onde as tribos relacionam-se
num sentido horizontal, equitativo, em oposição à hierarquia
e à simbiose existente entre
- os- índios Tukano e os índios Maku ,
também equivalente a uma relação entre "índios do rio" e "índios da floresta".
que iria me pagar em pano comprido. Também tive que deixar arcos;
ti vc que carregar muitos arcos até o Pirawi.ri "Se não mandas o arco,
então mandarei muita doença para ti" dizia Sarapo. Então eu mandei
muitos arcos. Então meu pai resolveu ir buscar as coisas. Queria conseguir
o pagamento dos acaneta , dos arcos e de outras coisas que Sarapo e Majoaré levaram antes . Mas voltou sem nada. Sarapo não pagou. Então ele
proc urou outra aldeia de Rucuiana, porque queria trocar de novo com
os Rucuiana, tem lá no Pirawiri Waiãpi misturado com Wayana. Enconlrou-os, e conseguiu trocar. Dançaram muito e beberam caxiri. Mas quando voltaram tinham gripe e pereba. Muitos morreram da doença que
Sarapo mandou para nós. Então, o pessoal de Kumakary (grupo tocai do
Felício) morreu tudinho porque o pessoal de Pirawiri tem muitos pajés:
mandaram alfa (espíritos) que furaram-lhes o fígado e mataram-nos.
Outra vez o pessoal de Wiriry (grupo local de Aroã) foi lá. Então, os
índios do Pirawiri queriam as mulheres deles e por isso brigaram e mataram nossa gente . Os banaré-ko mataram muitos Waiãpi furando-lhes
a barriga e depois cortando-lhes o pescoço. Então, n6s fomos lá de novo
e matamos o pessoal ruim do Pirawiri."

207

•

Na área sudeste das Guianas, as relações
intertribais traduzem-se em atitudes mais sutís, contingentes
à situação geográfica e histórica dos diferentes grupos tribais
e à sua posição em relação ãs frentes de expansão dos brancos.
A partir desta realidade, estabeleceu-se o preconceito da superioridade da cultura Caribe, reconhecida como "mais rica e
diversificada,, pelos observadores, e que teria sido adotada através de processos de aculturação pelos Waiãpi. Aparentemente
são dois níveis que não tem pontos de contato. Entretanto,
o que importa considerar aqui é como uma dominação comercial
chegou a impor esta ideologia cultural.

Nas obras de viajantes do século passado
existem idênticos preconceitos, segundo os quais os Wayana
são vistos como possíveis modelos para a civilização dos outros
índios. Coudreau escrevia:
"Os Rucuyana são muito mais interessantes que
os Oyampi. Mais numerosos, mais traoolhadores,
mais artistas com sua instituição cios peitos ainda
respeitada, quando esta instituição já caiu em tesuso
entre os Oiampi. São suscetíveis de aumentar rapidamente seu número e de se civilizai. Assim, misturando-nos com eles. podo" íamos mudar sensivelmente a face desses desertos (a Guíana Francesa)"
(18 93 : 37.1).

As fontes
. · A hegemonia dos Wayana teve seu maior
propagaridista na personalidade de Coudreau que muito contribuiu para a difusão desta suposta superioridade cultural dos
Caribe. Interpretações semelhantes são repetidas em obras mais
recentes, onde os Waiã'pi sã'o considerados como reflexo decadente de seus vizinhos, como já disse anterionnente. Os cronistas e missionários sempre opinaram em função de uma preferência por um ou outro grupo tribal, considerado "civilizador"
dos demais. Esta preferência, na realidade, explicava-se pela
facilidade de comwiicação e contato, ou por razões pessoais
dos visitantes. Assim, os missionários do Oiapoque, durante
o século XVIII, consideravam que, entre os índios aldeados,
os índios Piriu, e de certa forma também os Galibi, eram "exemplos" para os outros; eram os "índios civiliz.ados", suscetíveis
de terem boa influência sobre os grupos selvagens. Geralmente
eram também "menos ingratos" ...
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Quanto à situação dos Waiãpi, o autor resume-a como se segue:
" Hoje, pela uruca força de seu número e de sua
civilização mais avançada , os Rucuyana começaram
a impor pacificamente sua língua e sua tutela aos
seus antigos amigos (os Waiãpi)" ( 1893 : 28•0.

Hegemonia e dependência

'

O conceito da superioridade dos Wayana e
Aparai, tal como encontra-se apresentado na literatura e, ao
mesmo tempo, tal como foi ressentido pelos Waiãpi nos contatos que tiveram com os banaré-ko, pode ser ilustrado através
de uma série de quadros,- que sintetizam a evolução da dominação econômica dos Rucuiana sobre seus vizinhos. Os níveis
de comparação contidos nestes quadros foram escolhidos em
função de dados discutidos nos capítulos anteriores e que referem-se mais especialmente à situação nos últimos cem anos:
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Em termos de influência cultural, a força
dos Wayana proviria não de um maior contingente populacional mas da integração mais acentuada ao nível de seu território, e de uma organização política mais centralizada. Em termos
de influência econômica, sua superioridade proviria da posição de fornecedores de mercadorias importadas, às quais outros
grupos nã"o tinham acesso direto.
Wayana e Apalai: Banaré-ko
Ocupação
territorial

concentrada num território
contínuo

Relações com positivas
os brancos
Comércio
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acesso fácil

Waiãpi Oiapoque Waiãpi Cuc

Waiãpi-puku

Trocas com os brancos

até 1860-7
, .
acess1ve1s

até 1860-70
, .
acess1vets

ocasionais

Trocas com os Boni

raras

raras

inexistentes

Trocas com os Wayana e
Apalai: Banaré-ko

constantes

constantes

raras

total

total

acessona

pronunciada

predominante raras

Waiãpi
dispersão e fragmentação
do território

'

Unidade tribal relativamente centralizada

renciação 1 1 que opõe os mais "caribizados" aos mais "tradicionais", considerados pelos primeiros como mais "atrasados".
O quadro abaixo pode ilustrar os diversos casos
de dependência comercial relacionados acima:

difusa: "facções"
negativas

acesso difícil

A dominação econômica e resultante dependência de certos grupos Waiãpi em relação aos banaré-ko variava
conforme os grupos territoriais Waiãpi, que se responsabilizavam
de maneira independente pelas interações com possíveis fornecedores de mercadorias cobiçadas. Assim, as relações intertribais não seguiram o mesmo caminho nem tiveram os mesmos
resultados para todas as facções territoriais Waiãpi (ver, por
exemplo, os casos extremos de "identidade renunciada" entre
os índios que se autodenominavam Banaré, no Oiapoque; ao
contrário há casos de total indiferença, como ilustra a posiçã'o
do atual grupo local do Inipuku). A variação no grau de aculturação Caribe se traduz, entre os Waiã'pi, por um tipo de dife-

Dependência para a aquisição de mercadorias dos
brancos
Aculturação e miscigenação com os Wayana ou
Aparai

(11) - Para desenvolver

,

.

os

resultados da interação
e aculturação ao nível cultural torna-se necessário uma etnografia muito
aprofundada dos vários gn1pos em presença, traoolho este que foi inicia·
do por P. Grenand em relação aos Wayana e Waiãpi da Guiana Francesa
(1972).
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RELA Ç'ÕES ENTRE WAIÃPI E WAIÃPlPUK V

Oposição entre

0
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~~aiãpi

e Waiãpi-puku

Retomando a hipótese colocada na introduça-o deste trabalho e com base no que foi exposto acima, observa-se que a oposição entre Waiãpi e Waiãpi-puku se resu1ne
na diferença entre os grupos que mantinham relações pacíficas
coin os Wayana e Aparai e grupos que reagiram mais agressiva·
mente contra a hegemonia imposta por estes banaré-ko ou que,
pelo menos, nfo se tomaram dependentes deste sisten1a de
trocas intertribais.
Resunlindo a oposição, são considerados
Waiãpi os índios da região do. alto Jari e do Oiapoque. Além de
terem tido contatos quase permanentes com os brancos há mais
de um século, aceitaram sem maiores reações a imposição de
um comércio desigual. Diferenciam~e também dos demais pela
adoção de traços culturais dos Carib_e e por uma miscigenação
com seus vizinhos. Afirmar uma ~cendência deste tipo constituiria para os Waiãpi do alto Oiapoque um ..sinal de status"
(Grenand 1972: 132). Ao contrário são denominados Waiãpi- _
puku os índios da área meridional que tiveram contatos 1nais
esparsos com brasileiros e que até recentemente entravam em
freqüentes atritos com os grupos Caribe do Jari, não aceitando
os padrões de troca que lhes eran1 impostos.
A oposição entre Waiãpi e Waiãpi-puku
foi conceituada (ou ..inventada" ~orno dizem estes últimos)
pelos Wayana, conforme pude averiguar nos depoimentos dos
índios. Os Wayana fazem uma distinção ainda mais precisa
pois dividem territorialmente seus vizinhos em três categorias.
os Wa~ãpi que habitam o Jari, os Waiãpi-pulru que ocupam os
afluentes do médi~ Jari e os lVaiãpi-siri. que ocupam a região

de cabeceiras, alérn do rio Cuc• 2 . Os atuais Wayana do Paru,
de fato, não tem contato direto com as comunidades Waiipi
do Oiapoque , com os quais somente os Wayana do Litani na Guiana Francesa - relacionam..se. Para os Wayana e Aparai
do Paru, portanto, os Waiãpi são representados sobretudo pelo
atual grupo do Capitã'o Sarapó, outrora líder de uma comunidade do Cuc que servia de intermediário para relações com os
outros Waiãpi meridionais, os Waiãpi-puku . Os Waiãpi-puku,
segundo esta classificação, seriam os índios do KarapanatyAroã'; e os Waiãpí-siri, os do lnipuku e Aimã'.

Hegemonia comercial dos Waiãpi sobre os
Waiãpi-puku

Poderíamos mencionar numerosos casos de
interação entre Waiãpi e Waiãpi-puku, além dos que já foram
citados no decorrer deste trabalho, e que mostram a instalação
de uma dominação comercial dos Waiã'pi sobre seus parentes
"mais toscos" da região do Amapari. É mais ilustrativo, porém,
mostrar que, ao nível das trocas, o processo de exploraçã'o exercido pelos Wayana sobre os Waiãpi do Oiapoque e do Cuc repetiu-se, de modo idêntico, nas relações entre Waiã'pi e Waiãpi-puku. O quadro abaixo evidencia a especialização entre grupos
fornecedores de proutos e objetos "naturais" e tradicionais
de um lado e outros fornecedores de objetos importados, de
outro.
Vê-se que os Waiãpi, em relaçã'o aos Wayana,
e posteriormente os Waiipi·puku em relaçã'o aos Waiãpi, nunca

soais.

02) - L. Hussak Van Velthem: informações pes-
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adquiriram objetos tradicionais de seus parceiros comerciais.
Todavia. a freqüência das relações de troca originou a adoçã'o
INTERMEDIÁRIOS COMERCIAIS:

produto~

de troca

modalidades
da troca
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Waiãpi

l~

Fa!!e:Wayanae Aparai

2~

Fase: Waiãpi

Waiãpi-puk u

ferramentas.
pano. miçangas,
espingardas usadas

arcos ou madeira para arcos.
tlechas. adornos de plumas
ou penas, redes tecidas ou
fio de algodão, cães de caça. frutos e produtos de
coleta

decidem o valor das
trocas e das prestações
de serviço

pagam em objetos ou matéria-prima ou ainda em presta·
ções de serviço

não falam o idioma
waiãpi; são acompanhados por um intermediário (o banaré)

falam o idioma wayana ou o
português; são ridfcularizir
dos pelo sotaque ou o "arcaísmo" do vocabulário

não convidam para
participar de danças
nas suas aldeias. Deslocam-se até centlos
de troca

deslocam--se até o centro de
troca e convidam os parceiros comerciais para visitas
às aldeias

comportam-se como
"empreiteiros''

comportam-se como ..mãode-o bra .. temporária

de técnicas tipicamente Caribe na ergologia Waiãpi. A influência ocorria por imitação e não por aquisição do artefato em si.
Isto facilitou a integração harmoniosa destes traços alheios à
cultura dos Waiã'pi. A aculturaçfo, aliás, atingiu também aspectos
da vida cerimonial e organização social destes índios.
Como está indicado no quadro, numa primeira fase, os Waiãpi e depois os Waiãpi-puku forneciam objetos
de sua fabricação como: arcos, redes tecidas etc. Posteriormente,
aparece nas fontes e também nos depoimentos dos interessados,
o fato de que estes passaram a fornecer apenas matéria-prima:
plumas de arara e tucano, madeira para arcos etc. O objetivo
das trocas, para os Waiãpi numa primeira fase e para os Waiã'pipuku numa segunda respectivamente, era essencialmente, a aquisição de ferramentas.
É importante esclarecer que este sistema de
trocas tomou-se hoje obsoleto, sobretudo depois da instalação
de postos de assistência aos fudios, seja no Oiapoque, seja no
Brasil; os grupos atualmente não se visitam.
As guerras, seguidas de processos de alianças
e fusões e, finalmente, o comércio, são mecanismos através
dos quais estabeleceu-se a dinânúca das relações entre grupos
indígenas da Guiana. A posição particular de cada grupo nesta
rede de relações contribuía prara a manutençã'o de seus particularismos ao mesmo tempo que os colocava em necessárias
relações com os vizinhos.
No que diz respeito âs relações entre Wayana
e Waiãpi e entre Waiãpi-puku, estes relacionamentos terminaram. Com a instalação de políticas de assistência, tanto na Guiana Francesa como no Brasil, iniciou-se uma nova fase histórica,
onde o confinamento e a dependência em relação aos postos
e às práticas dos órgã'os encarregados da proteção destes povos
- e isto tanto ao nível das trocas como da segurança na ocupaça-o de seus territórios - · constitui a mais drástica intervenção
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externa verificada nos últimos três séculos. A atração que representa para os índios,. o relacienamento "protegido" com os
brancos, em detrimento das relações mais difíceis ou menos
imediatas com seus antigos parceiros comerciais inverteu o
jogo de forças em presença.
O secular . processo de fragmentação e ocupação extensiva do território cedeu lugar a movimentos cada
vez mais freqüentes de concentração em lugares protegidos e
onde há "fartura" de bens e mercadorias. Isto tudo conduz
a uma necessária reestruturação das regras sociais, políticas e
econômicas. O domínio indígena sobre seu território encontra-se,
portanto, duplamente ameaçado, não só pelas mudanças no
uso e nas formas de ocupação da terra mas também pelas ameaças que representam as estradas, os projetos de colonização e
mineração, que virão em breve confinar e ilhar os que restarem
destes grupos tribais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

-
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Na-o se tem, na etnologia brasileira, wna
visão de conjunto sobre a região sudeste das Guianas, onde
vivem povos de diversas culturas e origens, em diferentes níveis
de contato com a sociedade nacional e cujos relacionamentos
intertribais, tfo significativos, permanecem mal conhecidos.
Relativamente bem documentada do ponto de vista de sua
história política, por se tratar de uma região de fronteira , a
Guiana Brasileira oferece poucos estudos etnológicos, especialmente na área focalizada por esta pesquisa, lhnitada pelos rios
Oiapoque, Paru de leste e Araguari, habitada pelos índios Wayana, Aparai, Waiã'pi e seus respectivos sub-grupos.
O objetivo da pesquisa foi, portanto, aproveitar a disponibilidade de material documental - relativo aos
séculos XVIII e sobretudo ao século XIX - para propor uma
interpretaçlo da evolução histórica de uma sociedade naquela
área: os Waiãpi.

Procurei documentar, no presente trabalho,
aspectos pertinentes para o conhecimento de toda a área sudeste das Guianas. Entre estes, destaca-se o fato desta ter sido
construída, para vários povos indígenas, uma região de refúgio ,
destacando-se a importância dos movimentos migratórios e
dos processos de fusão intertribal, na formação de sua atual
configuração étnica. O caso Waiãpi, detentor de maior número
de dados históricos, parece-me ter justificado plenamente o
estudo.
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Inicialmente, o interesse na história desta
sociedade indígena decorria de sua posição particular na área:
um grupo de língua Tupi-Guarani migrado numa área predominantemente Caribe. Decorria também da atual divisão desta
sociedade em sub-grupos territoriais autônomos: os Waifpi
(setentrionais) e os Waiãpi-puku (meridionais). Essas particularidades formaram as questões preliminares da pesquisa e levaram-me a procura de informações que permitissem estudar
a realidade da migração deste povo , desde sua área de origem
no baixo rio Xingu, até sua instalação - em "ondas" sucessivas na região do Jari e do Oiapoque. Ao analisar esses movimentos,
no tempo e no espaço, colocou-se a importância do contexto
hlstórico-regional, relacionado à penetração de frentes de colonização e, levando em consideração este contexto, destacou-&e
a complexidade das relações intertribais. Nos limites do presente trabalho, e pela maneira como foram tratados, estes temas
permitem complementar o panorama da ''história dos Waiãpi",
já esboçado por vários pesquisadores, esclarecendo-se a posiça'o
dos vários grupos territoriais deste povo, em particular a dos
Waiã"pi-puku, dentro de uma rede de relações interétnicas mais
amplas.
Neste ponto, parece-me importante esclare·
cer que o valor da documentação hlstórica está no conjunto

das infonnações disponíveis par a um período de mais de cem
anos; u1na referência isolada seria, ao contrário, insignificante.
Este conjunto de referências, quando comparado com informações da tradição oral Waiãpi, é que constituiu a matéria-prima
do ensaio.
Porém, a contribuição dos cronistas da área
sudeste das Guianas não se limita à reconstrução dos movimentos
territoriais dos Waiã"pi e de seus vizinhos; os viajantes relatam
outros aspectos do modo de vida indígena que os impressionaram
das mais diferentes maneiras, mas que aparecem, nos relatos,
de modo ocasional. Trata-se de informações relativas às técnicas
de subsistência, à disposição das habitações nas aldeias, à cultura
material dos diferentes grupos da área ou - mais raramente descrições de rituais , referências à aspectos da "religião" e da
cosmologia destas sociedades. Alguns dados puderam ser aproveitados neste ensaio, outros merecem uma análise mais sistemática.
Utilizei sobretudo as indicações disponíveis sobre a organização
social dos povos da área, na medida em que estas poderiam
esclarecer a interpretação da história dos Waiãpi. Desde modo,
foram mencionados aspectos relacionados à organização militar e à chefia, questionando assim a descrição da categoria peito,
tal como foi descrita pelo geógrafo H. Coudreau.
A visão dos cronistas a respeito dos povos
indígenas da região decorre, é claro, da posição que, individualmente, assumiam frente à questão da "colonização" das Guianas.
Posição que se reflete nos seus escritos e que permitem classificá-los como "colonizadores" (nesta categoria incluem-5e os documentos administrativos, como as cartas dos governadores,
os relatórios e recenseamentos oficiais, e, inclusive a obra do
geógrafo Coudreau), ou eram "evangelizadores" (representados,
neste trabalho, pelos documentos dos missionários do Oiapoque, que fornecem informações marginais para a reconstituição
da l listória dos Waiãpi), ou, ainda, eram "viajantes" e "explora-
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dores". Estes últimos, movidos pelos mais diversos interesses,
são os que nos transmitem os relatos mais ricos e detalhados
sobre a região. A realidade que os viajantes - que se sucedem
na Guiana desde o final do século XVIII até o final do séc~lo
passado - transmitem sobre os Waifpi e seus vizinhos está, muitas
vezes, escamoteada por pressupostos decorrentes do pensamento
da época, ou simplesmente por atitudes pessoai.s que derivam
da fasci.naçfo por terras e homens exóticos, ou, ao contrário,
por uma ideologia da assimilação, também características do
século passado e da fase colonialista à qual está ligada. Refiro-me no último caso, especialmente às crôrúcas do naturalista
Leprieur, do comerciante Thébaut de la Monderie e do geógrafo
Coudreau; justamente, em termos do conhecimento sobre a
história dos Waiãpi, são os que mais informações transmitem,
independentemente das finalidades que procuravam atingir
com seus relatos.
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Pela complementação entre informações bibliográficas e relatos da tradição oral dos Waiãpi do Amapari,
uma das conclusões às quais este estudo nos levou foi a de contestar a idéia segundo a qual as "nações indígenas" da Guiana
segmentaram-se recentemente devido às circunstâncias do contato interétnico. No caso Waiã'pi, supor que os atuais sub-grupos
territoriais seriam os "restos" de wna "nação" antigamente
unida não faz sentido. A reconstrução da história deste povo
mostrou como as facções territoriais estiveram separadas desde
sua instalação na regifo das Guianas. Embora a maior parte
das informações utilizadas neste trabalho provenham de fontes
escritas, o conhecimento e a interpretação da visão que os próprios Waiãpi tem de sua evolução histórica foi fundamental
para a análise dos dados documentais. No caso dos Waiã'pi do
Amapari, esta visfo está associada a um ideal de independência
dos grupos locais (wanako) e a uma forma específica de relacio-

namento com os "outros~', sejam estes outros Waiãpi ou elementos de grupos tribais vizinhos, ou ainda segmentos da populaçfo regional com quem tiveram contato.
O que realmente caracteriza esta região e, nesse sentido, o caso Waifpi me parece exemplar - é a grande
diversidade das relações entre grupos nã'o 'trlbais" mas 'territoriais", onde interagem tanto elementos de uma mesma etnia
copio indivíduos de etnias diferentes. Por estas razões, o presente
trabalho constitui-se como um estudo que introduz ao conhe·
cimento da sociedade Waifpi e dos demais povos da área, cuja
situação atual não pode ser compreendida sem o recurso à sua
história.
Em .relação ao conhecimento sobre a sociedade Waifpi, levantei wna série de questões a respeito dos mecanismos que fundamentam tal subdivisfo em grupos independentes, cujo aprofundamento dependerá do levantamento de
dados mais específicos ao nível da organização social destes
índios Tupi-Guarani. D~vem ser analisados, por exemplo, os
padrões de ocupação <lo território em relação com a composição dos grupos locais, os padrões de descendência e especialmente, as regras de residência pós-casamento observadas por
estes grupos.
6

6

A evolução histórica dos povos Caribe · da
área foi tratada paralelamente ã interpretação da história dos
Waifpi, visando maiores esclarecimentos, o que me permitiu
apresentar algumas hipóteses para futuras investigações. Destaca-se assim o interesse de um estudo sobre a "confederaçfo"
dos povos Caribe, tal como ocorreu, no século passado, associado aos processos de fusão que atualmente, estão em curso, nas
regiões do Paru de Leste (entre Wayana e Aparai) ou no Paru
de Oeste (Kaxuyana, Tirió e Ewarhoyana) ou mesmo na área
do baixo rio Oiapoque (Galibi, Palikur e Karipuna).
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Waiã pi. na região sudeste das (; uianas.
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Fig. 3: Representação de uma aldeia.
Desenho de Cassiripina , Tataira 1977.

Fig. 2 : Aldeias Waiãp& no rio
Desenho de Paiari, Tataha 1977.
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1. o rio
2. a praça " okary"
3. as casas "oka"
4. uma ro~a para cada casa
5. casas de cozinha "o ka-wü"
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Fig. 4 : Mapa Geográfico dei Rio Maraiion. Frit~ 1695
Fig. 5 : Popnlaçõe!' indígena~ do Cabo do Norte: ioéculo XVII.
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Fig. 7 : Percurso da migração Waiãpi, no sé\:u lo X Vll l.
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APÊNDICE N9 1
POPULAÇÕES INDfGENAS NA REGIÃO
SUDESTE DAS GUIANAS:
ÍNDICE E BIBLIOGRAFIA
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no sérulo XIX.

Fig. 8 : Localização das .. facções" territoriais Waiãpj

'

"La Haute Guyane est terre indienne : on n 'y trou ve absolument que eles indien s, des indien s purs
oo tout métissage. .. La Haute G uyane est terre
vierge . De nom breuses tri bus, plusieurs milliers
d'autochtones attenden t, dans leur solitude inviolée, l'heure désignée par le oostin pour la civilisation et le progrês".
Henri Coudreau , "Chez nos indiens", 1893 pág.
67.

CONS/Dh'RA ÇÕES SOBRE AS f'ONTES
UTILIZADAS

Uma parte importante da pesquisa foi dedicada ao levantamento e à análise de fontes bibliográficas sobre
a regifo guianesa ; região também definida como "Guiana Brasi-

leira", conforme a classificaç:ro de Galvão ( 1960)~ compreendendo o território do Amapá, antigo Cabo do Norte e a faixa setentrional do estado do Pará. Por extensão. a região estudada abrange também uma faixa meridional da Guiana Francesa. ~nd~
o tema desenvolvido o estudo da dispersão das populações ind igenas na área, a expressão "região guianesa" não diz respeito
a limites de fronteira, mas sim a limites regionais e ecológicos
.
das áreas ocupadas pelos índios.
As fontes utilizadas neste trabalho. conforme indico nos quadros anexos. podem ser classificados em
quatro períodos principais. que correspondem à penetração de
fre~tes de expansão colonial nas terras ocupadas pelos índios
e ao mesmo ternpo, são fases representativas de urna mentalidade, que se reflete na descrição das sociedades indígenas da
área. A bibliografia é relativamente diversificada, constando
principalmente de relatos de viagens e, em menor proporção,
de documentos de missionários e de relatórios adrrlinistrativos.
Duas discrepâncias principais devem ser apontadas :
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a) A diversidade do valor documental das
fontes: ao lado de obras extremamente ricas em detalhes etnográficos, outras fornecem apenas referências relativas ã localizaçá"o dos grupos indígenas; nestes, a procedência das informações permanece duvidosa, quando justamente faltam detalhes
para verificar se trata-se de informações de primeira ou segunda
ma-o.
b) A documentação de origem francesa é
muito mais farta que a documentação brasileira devendo ao isolamento em que se .encontrava até recentemente a Guiana Brasileira; os caminhos de penetração rumo aos Waiãpi, durante
os séculos passados, originavam-se quase todos da Guiana Francesa. Do lado brasileiro, somente o litoral era conhecido e objeto
de relatos de exploração~

c) Disto dec_orre que as infonnações existentes sobre os Waiãpi se referem, na sua grande/ffiaioria, aos grupos
do Oiapoque enquanto os Waiãpi-puku permaneceram praticamente desconhecidos no interior do Amapá, até a última década.
U1n estudo mais completo sobre a história
antiga dos Waiãpi nos séculos XVII e XVIII, assim como o estudo da evolução dos antigos grupos Tupi da região do baixo
Xingu, impõe um estudo das fontes n1issionárias e dos documentos ad1ninistrativos da Colônia, docu1nentos estes de dif ícil acesso. Por isto, para este período da história dos Waiãpi,
a bibliografia que utilizei provén1 quase que exclusivamente de
fontes secundárias. O levantamento de fontes primárias sobre
este período · constituiria um trabalho separado que nã'o se justifica neste apanhado geral.
Ao analisar períodos posteriores da história dos Waiãpi, quando estes já são mencionados na regiã'o guianesa durante o fim do século XVIII e o século XIX, consultei
'
fontes primárias, especialmente os relatos de viajantes franceses
na área 1.

Esta pesquisa bibliográfica foi realizada parte
na Biblioteca do Musée do l'Homme, Archives Nationales em Paris, ( 197879) e outra parte na Biblioteca do Museu Goeldi e Arquivo Público do
Pará, em Belém (1976); neste arquivo, na época em péssimas condições
de organização, somente encontrei referências gerais sobre ~ área, ~ .que
não significa que não se possa encontrar documen_tos mais espec1f1cos
sobre os grupos indígenas e os temas desenvolvidos no presente trabalho.
(1) -
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1. DESCOBR.IMENTO:SÉCULOS XVI E XVII

.

-

CARACTERlSTICAS DO PERIODO
F rente de
expansão

Descobrimento da bacia amazónica
e reconhecimentos no litoral do
Amapá.
Na Guiana, primeiros assentamentos
coloniais no litoral e foz do Oiapo-

·-

- ·-

2. PRIMEIRAS PENETRAÇÕES NO INTERIOR
DAS TERRAS: SÉCULO XVIII

1:0NTES

Reis , Rio Branco,
B.M. Parente

CARACTERlSTICAS DO PERIODO

Hurault

Frente de
expansão

Ocupação do baixo Amazonas e do
baixo Xingu pelos portugueses; p~
netração no baixo Oiapoque e no
Ara guari. Jnstalação defensiva ( d~taca mentos militares e fortifica ções) para
proteção das missões e núcleos de colonização.

Reis,
Hurault .

Tipo de
contato
com os
índios

Continuação do ciclo de aprisionamento dos índios arredios e expedições punitivas dirigidas contra rebeldes: progressão dos aldeamentos mis> •
sionanos.
lÍ1dios como mão-de-obra.
Explorações no interior para avaliar
possibilidades ~colonização e de
comércio com os Índios: extrativismo
vegetal com ajuda dos indígenas.

Huraült, Sausse,
Hemming.
Correspondência
Governadores
Pará e Guiana,
Froidevaux.

que.

Tipo de
contato com
os índios

Primeiras missões no Xingu: instalação do sistema de aldeamento.

Betendorf
Serafim Leite
Mello Morais

'·
Três tipos de atuação com os índios:
o "escambo". com a cooperação dos
missionários. as ..guerras justas" e os
" descimentos" em massa rumo à s aideias missionárias.

1

,,

Visão dos
dos brancos
a respeito
dos índios

1

"-------- -- - -- -- - - -- -------- ------------Na Guiana, contato com os índios do
litoraJ e primeiras explorações no interior.

Hurault
Grillet et
Béchamel

Indeterminação dos grupos encontrados~ oposição entre " índios amigos",
isto é os grupos submissos e aldeados ,
e "índios bárbaros" ou "não domesticados", isto é, os grupos arredios. Oposição entre o s índios amigos dos port.ugueses, amigos dos franceses ou dos ingleses.
i

Situação dos
Waiãpi
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Localizados no báixo Xingu, acima da
contluência do lriri, na margem esquerela.
Em reação à violência das primeiras
entradas nesta área, muitos grupos,
e entre eles os Waiãpi, começam
grandes deslocamentos e migrações.

Betendorf
Fritz
Henarte

FONTES

,,

Visão dos
Oposição entre grupos aldeados e
brancos a
grupos livres entre índios domes tirespeito
cados e índios rebeldes.
dos índios - os grupos aldea dos são descritos
conr maiores detalhes, mas sobretudo ao nível das línguas (grupos
de línguas geral e outros).

Lettres E difiantes,
Serafim Leite .

Situação
dos Waiãpi

Betendorf,
Pe. J. de São José

XINGU

GUIANA

Poucas reterências a
este gnl po, localizados ainda no Xingu.

Referências na Guiana,
indiretamente, através
dos ataques que realiza'
vam na area.

MJlhau , Préfontaine. Patris,
Tony (Mentelle ,
Leblond) .
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3. GRANDES EXPWRAÇOF.S: Sl!CULO XIX
4. NOVOS INTERESSES ECONÓMICOS E AS-

CARACTERCSTICAS DO PERIODO
F1ente de
expansão

Penetração de come1ciantes e grupos
de colonos que procuravam especiarias
e ouro.

FONTES

SISTÊNCIA AOS INDJOS
SÉCULO XX

Coudreau.
Hurault .
FONTES

CARACTE RfSTIC AS DA ÁREA

1

.__--- -...,-·-------- - -- - - ------ -·-+-- - - -----!
No final do século. viagens e grandes
explorações com finalidades científi·
cas.
Tipo de
contato
com os
índios

Visão dos
brancos a
respeito
dos índios

Situação
dos
Waiãpi
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Frente de
e xpansão

Radam

começa a se tornar intere ssante após
" instalação .. de projetos econômkos
(e-.tradas e mineração).

~-----t----·------·----------t----------i

No início do século . a atuação do go·
verno colonial da Guiana tenta reuniI
os índios : depois de empreen<timentos
fracassados. a zona ínteriorana é abandonada . Missões inexistentes no interior
e decadentes no lito1al. Contato individual entre os comerciantes e explorado·
res da área, que estabelecem relações
particulares com determinados in<tivíduos.
São identificada s as diferentes "nações"
através de seu individualismo. seus respectivos territórios e costumes.
As tentativas de "civilizar" os índios
tendo todas abortado. consideram-nos
como definitivamente inaptos à civili·
zação e sua extinção é vista como um
processo inevitável devido à sua "falta
de progresso e sua incurável apatia"

A região totalmente isolada do interior

Corografias
(Braum , Baena,
Souza).
Relatórios de
Presidentes da
PJovíncia do Pará.
rá .

Os Waiãpi, divididos em facções, insta·
Iam-se na região guianesa, expansão ter·
ritorial a custo Qe guerras intertribais;
comércio a longa distância com grupos
vizinhos.

Thébault, Brué,
Milthiade, de
Bauve, Leprieur,
Bagot, Devilly ,
Viciai, Crevaux,
Coudreau. etc.

A região ocupada pelos Waiãpi-puku, à
maigem esquerda do Jari, é totalmente
abandonada e pouco visitada .

Vasconcellos.
Cunha e Brusque.

Tipo de
conta tos
com os
índios

('ontato intermitente i:om gateiros,
gadmpefros. bàlateiros etc ...
E xplorações com intuito cientítico :
-- geológicas. geográfica s e comissões
de limites.
- antropológicas e conseqüentemente.
insta la~ão 9e políticas assistenciais
na Guiana Francesa.

Schultz. Aguiar ,
Lopes de Souza
Rondon , Moura.
Heckenroth,
H urau Jt ,
E . Fernan.des.

Visão dos
branco s a
respeito
dos índios

Emoção fre nte ao estado de aniquila·
ção dos remanescentes de populações
indígenas.
Curiosidade e exotismo. nos relatos
de viagens.
Objeto de estudos antropológicos.

Perret, Cognat,

,,

Situação
dos
Waiãpi

A'umen ta a fragmentação dos su b-gr-u:..
pos', que perdem contato. Isolamento'
entre índios do Oiapoque e do Cuc
rompido após in stala\~º de postos
de assistência .
Fragmentação das informações relativas aos Waiãpi-puku .

Aubert.

Roth , Hurault.
de la Rüe . Sausse, Grenand

Grenand,
Pari se.
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•

INDICE DOS POVOS INDIGENAS NA
Af~GIÃO SUDESTE DAS GUIANAS
Neste apêndice encontram-se reunidas as
referências aos diveISos grupüs indígenas mencionados na dissertação, de modo a formar um quadro mais sintético das informaÇÕeS disponíveis para o estudo da história do povoamento
indígena na região guianesa. Além de servirem de referência
documental ao trabalho, as informações que seguem sugerem
possibilidades de pesquisa no campo da história étnica desta
área pouco conhecida2 .

(2) - Assim destacam-se dois temas : o primeiro
seria o estudo histórico dos grupos indígenas da área do Paru-Jari, particularmente os índios Wayana e Apalai e as etnias por eles integradas.
O segundo seria um estudo dos antigos grupos indígenas identificados
como "Tupi", na região das Guianas e que procederiam da área sul-amazônica, a qual a bm donaram, como foi o caso dos Waiãpi, durante o sé<.: uio XVII e XVIII .

.a

Compilações e sistematizações de referências históricas do tipo apresentado neste apêndice já foram
realizadas por diversos autores 3 ; no entanto, estes trabalhos
dão enfoque a regiões mais limitadas (seja a Guiana Francesa,
ou o Norte do Pará), que não correspondem exatamente ã área
focalizada na minha pesquisa.
O índice que segue apresenta-se portanto
como uma complen1entação a estes trabalhos anteriores e resulta da análise das fontes utilizadas na pesquisa sobre os Waiãpi.
Desse modo, limita-se às fontes que tiveram interesse para o
estudo deste grupo específico.
Para completar o trabalho, a bibliografia
deveria ser ampliada, sobretudo no que diz respeito ao período do descobrimento e âs fases iniciais da colonização na região
guianesa, durante os séculos XVI e XVIl 4
As referências foram organizadas sob a forma
de breves notícias e n1encionadas para cada grupo a bibliografia
representativa que não foram citadas no corpo da dissertação.
Na bibliografia indicada para cada grupo não foram indicadas,
porém, as principais fontes secundárias que praticamente referem-se a todas as etnias 5 .
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(3) - Foram consultadas as seguintes compilações:
Sausse (1951), Grenand (1972 e 1979), Lombard (1928), Coudreau
(1887), Nimuendajú (1 ~3), Malcher (1962), Frikel <1958) e Loukotka
(1968).
(4) - Algumas referências indicadas nas notícias
sobre cada grupo, e que considero como oosicas para o estudo destes
grupos indígenas, são indicadas entre parenteses, pois não foram sistema·
ticamente compulsada~ para meu trabalho sobre os Waiãpi.
(5) - Trata-se das con1pilações indicadas acima,
entre as quais os trabalhos de Lombard ( 1928), Grenand (1972), Coudreau
(1887), Nimuendajú (1 ~3) e Frikel 0 958) são os mais completos, referindo-se a praticamente todos os grupos aqui citados e que por isto não
vem incluídos nas notícias deste apêndice.

As notícias sobre os grupos ü1d ígenas foram
classificadas a partir do critério de sua situação atual: são grupos
considerados extintos ou grupos atuais. Unia categoria intermediária decorre dos process~ ·de interação intertribal analisados
na dissertação e refere-se aos grupos que foram integrados em
outras etnias da área de onde parte de sua tradição, de certa
forma, sobrevive até hoje. E claro que na maioria dos casost
os grupos classificados corno grupos integrados a outras etnias,
podem ser identificados como tal simplesmente porque existem
refe rências bibliográficas sobre o processo de fusão; neste sentido, esta classificação deve ser considerada apenas con10 sugestiva e poderá mudar a 1nedida que serão analisadas fontes suplementares e específicas sobre as populações antigas desta área.
A identificação lingüística das etnias da área
gu1anesa revelou-se difícil, visto a ausência de informações relevantes e as contradições existentes nas fontes secundárias. Neste caso, uma análise detalhada das fontes primárias também
pode indicar pistas para uma identificação. Nesses a questão
em lúpótese não foi levantada mencionando a conclusão de
outros pesquisadores.
As informações apresentadas aqui seguem
finalmente um critério geográfico, que se define em função
da área em estudo, conceituada por sua vez a partir da área
ocupada pelos diversos sub-grupos Waiãpi e as etnias a estes
relacionadas. No entanto, incluem-se referências a grupos que
vivem nas fronteiras desta área tradicional dos Waiãpi e que
tiveram relações diretas ou indiretas com este grupo tribal6 .
(6) -- É o caso dos grupos indígenas situados no
litoral norte do Amapá, como os Galibi, Palikur e Karipuna e que foram
várias vezes citados no decorrer da dissertação. Não inclui referências
recentes sobre estes grupos. que são encontradas em monografias específicas.
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l Populações extintas:

10. MAYE
11 . MENFJU
12. MERSIU
13. PALUNK
14. RUORIO
15. SAPAYE
16. TOCOYEN
17- TUARE
18. WARIKEN

J. ARAK.ARE
2. ARARA
3. ARENAIBU
4 . ARMABlITU
5. ITUTAN
6. KARANARIU
7 . KURUKUAN

8.KUSTUMI
9. "'MAKUANI''

11. Populações integradas em outras etnias
da área.

19. AKOKWA
20 . AMIKUANE
21. APAMÃ I
22 . ARACAJU
23 . ARAM1.J<OTO
24 . ARAMISO
25 . ARUÃ
26. ARAN1tJU
27 . KAIKUSIANA
28 . KARANÃ

29 . KUSARI

30 . MAKAPA
31. MARAKUPI
32 . MARAWANA
33 . NORAK
34 . PIRIU
35 . TARIPI
36. UPURUI
37. WAI

/. GRUPOS EXTINT(JS:
1. Arakare (Caribe)

,
Outras denominações : ARAKARETS, ARlKARI, AROCARI,
RACA'íEES
Fontes: (Harcout 1963 ), (Biet 1652), La Barre 1966, Béchamel
1674,ConstantetGras 1720,Canada 1722,Reis 1947.
Antigos habitantes do norte amapaense. estes índios ocupavam a bacia do Cassiporé onde foram mencionados no início
do séc~lo XVII. Na zona de várzea, às margens do Macari, aliaram-se aos Galibi na guerra contra os Palikur.
Foram descidos pelos luso-brasileiros na missão de Aguaracá
com os Maraon que foi destn1ída pelos índios, e e1n 1698 uma
expedição punitiva recuperou_ algumas familias . Outra parte
do grupo, entre 120 e 140 pessoas, refugiou-se nas proximidades de Caiena, onde foram dizimados pelas doenças. No início
do século XVIII só restavam algumas famílias . Un1 pequeno
grupo mencionado no Oiapoque , em 1720, também desapareceu ne~a época. (ver també-m WARIKEN)

//.1
/

2. Arara ( Tupi)

-/.;
6j
""

/X'-"('_;

III. Pópu/ações iruligenas atuais:
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38 . WAYANA
39. APARAI
40 . AKURIO
41 . EMERILLON
42. GALIBJ

43. KARIPUNA
44 . PALIKUR
45. ARUAQUE
46 . CIMARRONES : BONI E DJUKA

Fontes : Bruletout de Préfontaine 1749, Buache et Préfontaine

t

1767
.
tf.r!
No século XVIII a única referência a este grupo,_ me~ona
uma centena de Arara, refugiados na missã~ de str, no_Camopi~ 1-IY(
Eram refugiados recém-<;hegados do Brasil, e se m1sturaram 1/
rapidamente com os Piríu. Provavelmente, fazem parte da migra279
ção de grupos Tupi saídos do baixo Xingu, como os Waiãpi,

f.t:::;, .

)Y

Fontes: Lefêvre-d ' Albon 1729, Lettres Edifiantes, Buache 1766,
Mem . Anonyme 1790, Lescallier 1787. Leprieur 1834, Froidevaux 1894, Malcher 1962.
Este grupo habitava a região dos rios Uaça-Curipi, e de lá foi
reduzido na missão de Uaça com os Palikur. Era1n considerados
'"vassalos" dos Palikur.
Após a dissolução das missões, o grupo se dispersou num vasto
território . Em 1745. foram assaltados pelos índios "portugueses,, na região do alto Cassiporé. Refugiaram-se novamente
entre os Palikur, e estimados em l 20 fam ilias no final do século XVIII foram rapidamente extintos; no início do século XIX,
restavam 62 pessoas, no Uaça e Curipi. Talvez podem ser relacionados com os ITUY ANA que os índios Kaxuyana rnencionam
como grupo arredio, na região do Kotonuru, no norte do Pará.

onde eram mencionados no século XVII. Talvez simplesmente
se trate de denominação atribuída a um grupo local, Tupi ou
Caribe, repelido pelos Waiãpi da região do Jari.

3. Arenaibu (Tupi)
Outras denominações: ARINÁHU, AT AMANCUM
Fontes: Brusque 1862
Referências escassas a este pequeno grupo do médio Jari, onde
viviam co1n os Waiãpí, deixa supor que se trate de um sub-grupo
Waiã'pi, identificado pelo nome de sua aldeia ou chefe local.

4. Armabutu (provavelmente Tupi?)
Outras denominações: ARMABOUTOUS, LONGAS ORELHAS
Fontes: Villiers 1920, d'Anville 1729, Aires de Casal 1976
Estes fudios de ~~gas orelhas, provavelmente confundi,d~s
com os AMIKUANf foram localizados na 1nargem sul do med10
Oiapoque (ig. Palanque) e mais tarde na região do alto Araguari. A tradição do povo de longas orelhas continua viva no Território do Amapá e, em 1973-74, quando foram contatados os
Waiãpi na região da Perimetral, os sertanistas da Funai também
lançaram a notícia do descobrimento deste povo lendário (Jornal do Brasil 29.12.73). (ver também AMIKUAN).

~
5. Itutan {Caribe)
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Outras denominações: ITÚAN, ITAOUANES, ITUY ANA, TOUT ANES

-

6. Karanariu ( Arnaque?)

•

Outras denomina_ç_?es : KARANARJOUS, KARANARINA , CARANAMIS , KARÁNARI
Fontes: Lefevre d'Albon 1729, Mapa jesuítas 1741. Lettres
Edifiantes, Nimuendajú 1926. Buache 1766
Antigos h~bitantes do Cabo do Norte, provavelmente remanescentes das antigas populações Aruak, no período colonial
os Karanariu sempre ocuparam. a zona _de Uaça e Curipi, no
território dos Palikur dos quais eram considerados ..vassaios"
diretos. Segundo as fontes e as tradições dos Palikur, colhidas
por Nimuendajú, este grupo não praticava a agricultura, vivendo
de pesca e coleta. Construiam casas palafíticas, nas várzeas
do norte amapaense. Rapidamente extintos, as últimas cinquenta
fam11ias foram concentradas durante o século XVIII na missão
de Curipi.
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10. Maye (Aruaque)

7. KuTUkuan (Aruaque?)

'
Outras denominações: CURCUAN
Fontes: Mémoire Anonyme 1790, Froidevaux 1894. Lettres
Edifiantes, Lefevre d'Albon 1729

Outras denominações : MA YOS, MA YES
Fontes: Grillet et Béchamel I 674. Lettres Edifiantes, Lefêvre
d'Albon 1729. Lescallier 1787, Nimuendajú 1926 , Buache
1766.

Existem poucas informações sobre este gruPo do alto ~a~ipo
ré as.5altados durante o século XVIII pelos índios "portugueses".
1>:c;vavelmente afiliados aos Palikur, ocuparam as missões do
norte amapaense; em 1735 só restavam 63 pessoas.

1

8. Kustumi (Caribe)

Outras denominações: COUSTOUMIS
Fontes: Lettres Edifiantes
Os Kustumi são mencionados apenas pelo Pe . Lombard que
os situa na região do alto Oiapoque , e identifica sua língua
como muito próxima da língua Galibi. Talvez se trate de um
patrônimo atribuído a um gr~po Caribe desta áre a.

l

Os índios Maye são considerados con10 os mais antigos habitantes do Cabo do Norte, onde migrarain no século XVII, provindos da boca do Amazonas. Ocupavam no início do século
XVIII, toda a costa norte do An1apá . Sofreram vários ataques
de expedições luso-brasileiras e foram reunidos
missão de
Curirpi en1 1735 . Contavam na época com sessenta fam11ias,
rapidamente dizimadas. Já em 173 7 , restavam somente doze
indivíduos, instalados em aldeias mistas do baixo Oiapoque.
Segundo tradições dos índios Palikur, seus vizinhos, os Maye
tinham uma aldeia no baixo Uaça , até o início do século XIX,
provavelmente se tratando de descendentes já integrados a outras
etnias .

na

11. Meneju (ATUaque'!)

9. "Makuant ·
Outras denominações: NAKOUAINE
Fontes: l.efevre d'Albon 1729, Lettres Edifiantes
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Estes índios foram mencionados como habitantes do alto Oiapo'.
que e da região do Iarupi. Trataria-se de um grupo fictício,
cujo nome deriva de nakowai. isto é, "não sei" na língua dos
Waiãpi.

Outras denominações : MENEJOUS
Fontes: Loukotka 1968
Antigo povo do médio Jari, os Meneju são mencionados por
alguns mapas antigos ; provavelmente descendem dos antigos
povos aruaque da área, como os Carapeguara, seus vizinhos,
também mencionados por Loukotka e que habitavam área pró·
xima dos índios Apamã.
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J2. Mersiu {Caribe)

Outras denominações : MERCIOUX
Fontes: Grillet et Béchamel 1674, Labat 1730.
No século XVII os Mersiu habitavam o centro da Guiana Francesa, a margem do ig. Comté e foram estimados em seiscentos
indivíduos no final do século XVIII , quanto migrararn en1 parte
para a regia:o do Oiapoque . Rapidainente extintos, na-o existem
referências mais recentes, sendo confundidos freqüentemente
com os Emerill on.
13. Palunk (Aruaque?)
V

Outras denominações : PALANQUES, P ALENCRES
Fontes: D'Anville 1729, L.efevre d'Albon 1729, Lettres Edifiantes, Capperon 1731.

Este grupo inteiramente desconhecido, foi n1encionado como
habitant~ do baixo rio Oiapoque apenas pelos jesuítas. Provavelmente trata-se de denominação atribuída a um grupo local,
da área do Araguari ou ainda de um grup~ Aruã.

15. Sapaye ( ?)
...

Outras denominações : SUPAYE, SUPANA
Fontes: Grillet et Béchamel 1674, Reis 1947
Habitavam a área do baixo Jari , onde mantinham contato com
um~ colonia de holandeses ~ posteriormente são mencionados
na Guiana Francesa (rio Apruague ), deslocando-se depois para
o Maroni, onde desapareceram na segunda metade do século
XVIII.
r

16. Tocoyen (Aruaque)

Localizados pelos mapas antigos do Cabo do Norte no ig. Palanques (Crique des Palanques) onde foram situadas várias tribos
pouco conhecidas (Wai, Taripi, Píriu), talvez constituem um
único grande grupo Tupi migrado na área no início do século
XVIII (vide Piriu). As fontes mencionam sua entrada recente,
em procedência do sul. lntegraram~e rapidamente na Missão
de St. Paul em 1733 , onde totalizavam apenas oitenta indivíduos. Antes da metade do século XVIII desapareceram.

14. Ruorio ( ?)
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Outras denominações : ROUORJO, ROURAOUA, ROUORIOUS
Fontes: Lettres Edifiantes, Mapa Jesuítas 1741

Outras denomin~~s : TECUJU, TlKOUJOU', TUCUJU, TOUKOY ANE, TOCótENNES
.
Fontes: Parente 1625 , (Pfeil 1680), Constant et Gras 1720,
Lefêvre d'Albon 1729, d 'Anville 1729, Labat 1730, Lettres
Ediiantes, ...Fritz 1695, Buache 1766, Martius 1867, S. Leite
1943, Reis 1947, Schoepf 1972 .
Esta importante tribo da margem esquerda do Amazonas entrou
em contato com as frentes de expansão lusitanas e estrangeiras
desde o início do século XVII. Os Tucuju aliaram-se aos franceses, depois aos holandeses e foram repelidos em 1623 por Luiz
Aranha de VasconcelJos. Posteriormente aliados aos irlandeses,
ajudara[I1-nos a estabelecer um posto em Gurupá. Em 1624
a conhecida expedição de Pedro Teixeira os atingiu diretamente.
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Os Tucuju se refugiaram mata adentro, no Cabo do Norte, onde
em 1680, os jesuítas os reduziram na missão de Tabarapixi,
no baixo rio Araguari . .
Fugindo novamente refugiaram-se nas matas do rio Jari, onde
missionários de Santo Antonio os recapturaram, fundando
uma nova missão no baixo rio Jari, reduzindo também os Aruã'.
Os indígenas da área nessa época, eram freqüentemente_assaltados por expedicionários da Guiana, que procuravam escravos
para depois serem vendidos nas Antilhas. Dispersados após um
destes ataques. os Tucuju refugiaram-se na boca do Oiapoque,
na missã'o de Uanari. onde foram aldeados ( 120 pessoas) junto
com os Maraon . Até o final do século XVlII são mencionados
que nesta área um pequeno grupo Tucuju teria permanecido
arredio no interior do Cabo do Norte. região de Tueré, até o início do século XIX.

li. GRUPOS INTEGRADOS EM OUTRAS
ETNIAS

J 7. Tuare (Aruaque)

Outras denominações: Tauaré , Tueré
Fontes: Fritz 1695, Reis 1947

19. A kokwa (Tupi'!)

Os índios que habitavam os lugares denominados Tuare ou
Tuere nos mapas antigos, foram aldeados pelos franciscanos
por volta de 1730 e os que permaneciam arredios foram levados
como escravos pelos franceses~ este grupo teria desaparecido
antes do final do século XVIII.

.J 8. Wariken (?)
;
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Os Wariken constituirian1 un1 grande grupo Caribe habitantes
das regiões centrais da Guiana. Segundo hipótese rnais provável, este grupo irÍtegrou-se aos Kaxuyana do Trornbetas, após
longa migração este-oeste , com etapa na ..Província Parikura" (Amapá) e Jari. Os Waiãpi-puku identificam este grupo
como um povo de longas orelhas, aos quais a tradição atribui
atos de canibalismo ou seja raptaram crianças Waiãpi, mataram- ,
nas e comeram-nas. Os Waiãpi do Oiapoque. atribuem os mesn1os atos. em idêntica circunstâncias aos Tapy 'ai ou Amikuanes, tan1bém habitantes do Jari. No 1no1nento. faltam dados
para identificar este grupo, a partir de infom1ações contraditórias das fontes e das tradições Waiãpi.

Outras denominações: ARIKIANA, WAREKENA, WARIKJANA,
ARIQUINHAZ
Fontes: Reis 1947, Hemming 1978, Frikel 1971.

Outras,, denominações : ACOQUAS, AKOQUES
fo ntes: (Barreere 1743), Béchamel 1674, Canada 1722, d'Anville 1729 Lettres Edifiantes, Labat 1730, Lefevre d'Albon
1729, de Montu 1730, Capperon 1730. Chabrillan 1742, Bn1letout de Préfontaine 1749, Lescalier 1787, de Bauve 1833,
Leprieur 1834, Bagot 1840.
Tradicionalmente .estes índios habitavam a regiã'o do rio Camopj
onde foram estimados em 2 .400, durante o século XVIII. Considerados antropófagos, as fontes mencionam guerras contra os
Macapa, Norak etc. São também conhecidos pelos adornos de
plumas fixados em orifícios da face e que lhes valeu, eventualmente. a apelação "Arara". Deslocaram-se para as margens do
Oiapoque , onde foram integrados à Missão de Ste . Foi em 1787,
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so1nente restavan1 algumas fam11ias desta etnia. u resto tendo sido
eliminado -pelas doenças e pela fusão com grupos aldeados:
0 grupo de .. índios civilizados" do Oiapoque . O Pe . ?rillet
menciona características de sua vida religiosa que podena servir de indícios para uma identificação con10 Tupi ; por outro
lado a denominação Akokwa deriva de um nome de ave na
1ín gua Caribe.

:!O. .!Jnúkuane (Tupi)
/

Outras denornina<ç~ões : A RAMICOUANES, NAMYCOUANNES,
' LONGAS ORELl-IA~
Fonres: (La Condan1ine 1726-1745 ), Villiers 1920 , Lefêvre
D'Albon 1729, La Haye 1729. Lettres · Edifiantes, Bn11etout
de Préfontaine 1749, Memoire Anony1ne l 790, Thébault 1819,
Martius 1867 , Froidcvaux 1894, Tony 1894,Patris 1767.Buache
1766 .

pelos Waiãpi. Proce deriarn de migrações anteriores. durante
u séc ulo XVII , chegando ao norte con1 os Akokwa. Piriu etc.
Na metade do séc ulo XVIII somavam apenas cento e trinta
f an11lias. que foran1 em parte externlinadas por novos ataques
dos Waiâpi . então em expansão às 1narge ns do rio Jari. Os renianescent es An1ikuane juntaram-se aos Caribe vizinhos (provavelmente Aparai e Upurui) e com estes participaram da ·'confederação''. organizada co1no defesa aos ataques Waiãpi. Corno
etnia. desa pareceram rapidamente. por.ém suas tradições cont inuam vivas. transmitidas por outros grupos da <Írea. especia l-·
mente Waiãpi.
São identificados pelos Waiãpi do Oiapoquc como Tapy ·ar,
atribuindo-lhes práticas canibalísticas, enquan Lo que os Waiãpi-puku os identificaram con10 Wariken . São também identific.ados erradam~aos~urio ·· arredios na fronteira sul de Sunna1ne.
{
(ver também <pyarikuelt,.,,. rmabutu)

Af<Jvl!l.

....

da

288

-----

,J

Os Nan1ikuane constituem um dos lendários povos de longas
orelhas, m encionadas na Guiana . e que foran1 confundidos
con1 os Oyarikulet ( Akurio ). A confusa-o entre estes grupoe
resulta das inforn1ações vagas reunidas pelos missionários dol
Oiapoque . que obtinham notícias indiretas sobre ambos grupos
de longas orelhas. Con1 os ARMABUTU , os Anlikuanc são mencionados durante o século XVIII , na região do Alto Jari-Kuiari
e Arawa . Vi zinhos dos Wayana. Upurui, Arawakete e Waiãpi,
lenda que
os Amikuane e Ã1n1ab~ra1n os únicos povos
realmente tinham orelh-a-s ~furadas e alongadas por um brinco
de madeira~ além disso adornavam-se con1 pedras verdes provindas do Amazonas. sua provável região de origem.
Provavelmente formavam na origem único grande grupo que
se estendia entre o Araguari e Jari. de onde foram repelidos

:.;,;;r

21. Apmna ( Tupi'!)

Outras d enominações: APAMARIGUES , APAMA 'Y, APÃ
Fontes : Fritz 1695. J. de São José 1847 , Martius 1867-1976,
M. Souza de Albuque rque 1849 , Orbigny 1836. de Bauve 1832 ,
Brusque 1862-1863, Braun 1873, (Adrun 1896), Betendorf
1909. Pe. Kruse 1944, Loukotka 1968.

ApanQfora~n

Os
durante o século XVII, nas proximidades de ·
Almeirim onde foram reduzidos por un1a Missão, e íntegraran1-se
,- \
pouco a pouco a população regional. Um pequeno grupo Apan~ã
teria conseguido isolar-se na região do Maecuru'. onde permaneceu até recentemente , en1 estreito contato com os Aparai desta
área. Outro sub-grupo teria prosseguido na sua migração rumo
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ao norte pelo caminho dos Waiãpi e instalou-se na área do alto
Jari (rio Apamary) e
confluência do lnipuku; os atuais Waiãpi
do Jari e os Waiã'pi-puku os consideram ainda arredios naquela

174 1. fo11y 1843. Mé moire Anony1ne 1790, de Coeje 1906,
Aguiar 1937. Frikel 1958- 1961. Figueiredo 1961 .

área.

Trata-se de uni sub-grupo Tirió. desce nden te do povo Aibuba,
que subdivide-se em dois grupos. os J\ramagoto dos can1pos
do Paru e os Aramayana que, saindo da 1nesn1a área que os pri1nei ros entcnderan1 -se durante o século XVIII até a região do
Can1opi-Oia poque . Sobre este segundo grupo. existem maiores
inforn1açõcs. Fazem ta1nbém parte das lendárias nações de lo ngas orelhas. e cran1 mencionados no início do século XVIII
na região do JarL, vizinhos dos Arnikuan e . con1 os quais forarn
as vezes confundidos. Tivera1n guerras imporcantes contra os
Kaiku síana, seus vizinhos. A facção Aranrnyana, rechaçada
pelos índios "portugueses" e pelos Waiãpi refugiou -se na missão
de Ste. Foi. onde forarn recenseados quatrocentos indivíduos, rapidan1ente integrados a outros grupos Wai e Taripi. Algumas famílias tcriarn perrnanecido isoladas até o final do sécul o xvn 1,
entre o Paru e o Oiapoque, integrando-se à grupos desta área,
especialn1en te Wayana , aos quais se aliaran1 contra os Waiãpi.
O grupo ocidental Aran1agoto continuou ocupando os afluentes
do Paru e o rio lriki onde pern1aneceu arredio até as últimas
décadas.

na

22. Aracajú {Tupi?)
~

Outras denominações: UARA-GUAÇU, ARACAYU . ARAKWAYU, UARAGUAZU ..... .
fontes: J. de São José 1847, A.R. Ferreira 1840, Betendorf
1909, Martius 1867-1976, Souza 1873, Nimuendajú 1948,
Schoepf 1972, Loukotka 1968, d'Orbigny J 976.
Este grupo procede, como os Waiãpi da margerr1 sul do Amazonas ; com os Apamã são mencionados na n1argem norte a partir
do final do século XVII. Foram descidos na nlissão do Paru
(Almeirim) e pouco a pouco integrando-se à população branca
da área. Outra hjpót ese identifica os Aracajú con10 os prirnitivos Aparai, que procedem também do bai xo Paru : de fato,
o dialeto Aracaju apresenta-se como uma mist ura de Caribe
com traços de língua geral, provavelmente adotada na época
das missões. Outra possibilidade os assimilaria a um sub-grupo
Waifpi, conforme a tradição destes ~ndios que denominam
Arakwayu um sub-grupo meridional desta nação.

24. A ramisoJ Caribe)
/

23. Aramàkoto (Caribe)
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Outras denominações: 'ARAMACOUTOUS, AROMAGATAS,
J
ARAMAGOTO, AROMA VOTES, ARAMA YANA
Fontes: La Haye 1729, d'Anville 1729, de MõiiÍy 1730, Amirande 1731. Labat 1730, Capperon 1731 , Mapa dos Jesuítas
'

Outras denominações: ARAMJCHAUX, ARAMISA
Fontes: Béchan1el 1674, Labat 1730, Patris 1767, Mentelle
1767, Leblond 1789, Mem. Anonyn1e 1790, Milthiade 1822,
Tony 1843, Vida] 1862, Crevaux 1883, Froidevaux 1894.
Os índios Aran1iso habitavam durante o século XVII o alto
ri o Maroni , deslocando-se pouco ~ pouco para o Arawa , onde

29 1

/"'\

( 1 h a bº1tantes d a n1esm~
entrara1n em guerra contra <?S Katºk USãna.
área . Algumas fam1lias foran1 reduzidas na missão de Ste. Foi.
misturando-se com outros grupos lá reunidos. Outra facção
Aran1iso em número de 150 indivíduos. aproximadamente,
guerreavan1 contra os Wayana, aliados aos Galibi-Taira. Derrotados. os remanescentes migraram para o rio Maroni. onde pennanece ram isolados até o século XJX. Foram ainda mencionados
n~ década dos anos 1950, con1 cen1 indivíduos em três aldeias.
no alto Paru do oeste.

de Belé1n. O destino deste grupo. foragido do território brasileiro, causou em vários períodos incidentes diplomáticos. Após
a Cabanagem de 1836. novamente se refugiarain ao norte, e
~hegaram ao Uaça. onde se estabeleceram junto aos KaripuRestavam cen1 Aruã nesta regiã'o e1n 1889. Fazem parte
hoje dos grupos desta área. onde se misturaram cornpletainente.
(vide também MARAON, Tucuju)

Y•

% ª·

--

~ 80
16. Arauaiu (?)

/ '

~

25. Aiuã(Aruaque)

Outras denominações: ARAMAYU, OURANARIOUS,

--BuS)

~ Lefêvre d'Albon 1729, Mapa dos Jesuitas 1741, Fauque

Outras denominações : AROUAS, ARUANES. AMONAGAIS.
Fontes: Béchamel 1674. La Barre 1666. Parente 1625. A. Albuquerque 1687. Labat 1730, Lettres Edifiantes. Lo1nbard
1733, Lescallier 1787, Rio Branco 1899, Betcndorf 1909. Nimuendajú 1948. Buache 1766.
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Os Aruã' provém das ilhas situadas no delta do Amazonas, (Marajó-Mexiana) e desde o final do século XVII. avançaram em
pequenos grupos no interior do Cabo do Norte, fugindo dos
lusos-brasileiros que tentavam "'descê-los" São conhecidos
pela resistência e as rebeliões que opunham às temtativas de
.. redução". O líder Guamá, especialmente. tomou-se famoso
na década dos anos 1720, pela sua resistência. Os Ar~, por
outro lado, colocavam-se como aliados dos holand~ses e franceses.
que na luta de influência sobre o território do Cabo do Norte.
comerciavam com os indígenas da área. Chegaram até a Guiana
Francesa - missão de Kourou - enquanto outros permaneceram na boca do Oiapoque ~ outros fugitivos de Marajó foram
aldeados na boca do Araguari (Macari) numa mis~ão destruída
em 1794. Os remanescentes foram levados as aldeias próxin1as

1749, Souza 1873, Brusque 1862-1863.

r

-

O mapa dos jesuítas os localiza ao norte do rio Araguari, e mais
exatarnente no alto rio ' Notaié, afluente de direita do Oiapoque.
São estimados, durante o século XVIII, em cinquenta fam1lias,
constituindo-se como uma das tribos .. desconhecidas" nos relatos dos missionários. Permaneceram isolados até a segunda
metade do século XIX, quando são mencionados com uma
. facç~o .W~pi Jl<>-Cll~édio do rio Jari, associada também
aos mdios\:'.Tamokomes" . ...J..._____: [ "' 1: ?
___ __;:;r-. \ ftl~~ ,

V.

f'

-- -

27. Kaikusiana (Caribe)
\

.

Outras denominações : CUCEA_CHIS, CUCEAXIM, CALCUCHÉENS, CAICÜCHIANES, CAUCUCHIANES, (YAWAIMIYAWANGE)
Fontes: La Haye 1731, Amirande 1731, Lettres Edifiantes,
Chambrillan 1742, Barrere 1743. Bruletout de Préfontaine
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j

17 49. Patris l 769. Mém . Anonyme 1790 . Tony 1843 . F roidevaux 1894.
Este grupo indígena constituiria-se co1no urna ramificação do
grupo Xaru1na-, que habitava em parte o rio Kotorunu ou Cachorro, afluente do rio Tro1nbetas. onde foi mencionado até
a década dos anos 60 . Como muitos outros grupos do tronco
Caribe, parte dos Kaiku~ian~stendeiiíí"i-se para leste . chegando
na área do Maroni-Oiapoque. onde foram n1encionados a partir
do século XVIII. Habitavarn o rio Arawa
e 1g. Tapo. nas proximidades das aldeias Aram1so. com os quais estiverain em guerra
Exceto algumas f an111ias não foram reduzi dos nas n1issões do
Oiapoque. Os ·atritos entre as tribos do Arawa prosseguir~
até 1760 e uma missão da administração francesa foi enviada
para ..pacificar" estes grupos. Já no final do século XVlll os
KaikuSiana estavam dispersos. uma parte atravessando o Oia.poque, e instalando-se na região do Tumucun1aque. na vizinhança dos Waiãpi. Os re manescentes deste grupo foram absorvidos
pelos Waiãpi no decorrer do século passado . São por esta razão
identificados em certas fontes recentes como um grupo Tupi .

I

N

28. Karana {Tupi)
Outras denominações : CARAYANES, CARANA
Fontes: Béchamel 1674. Patris 1767. Lettres Edifiantes, Lefevre d'Albon l 729-1730, Brületout de Préfontaine 1749, Capperon 1731. Constant et Gras 1720. Labat 1730. (d'Orvilliers
1750), Bagot 1840.
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Mencionados durante o século XVII no centro da Guiana Francesa. eram considerados os principais inimigos dos Norak, índios que são identificados como os intermediários principais

dos colonizadores franceses. Os índios Karana- fonnando uma
tribo rnuito nun1erosa. passaran1 a ocupar as rnargens do alto
e 1nédio Oiapoque. reputados pela sua habilidade na guerra.
Assim, resistiram a penetração dos brancos. e1n guerra aberta.
Parte deste grupo foi reduzido na n1issão de Saint Paul, onde
n1isturando-se co1n os Piriu. dos quais partilhavam , segundo os
n1issionários. a 1íngua e a cultura: serian1 portanto um grupo
Tu pi?
Forarn depois incentivados pelos fran ceses en1 atacar e redu7.ir outras. tribos. do inte rior da Guiana. para reuní-los nas missões. Na 1netade do século XVIII restavam son1ente 155 Karanã
n1isturados con1 índios Pi riu . O resto do grupo embrenhava-se
nas matas e teria desaparecido no início do século XIX. Sua
fo rn1a e valentia ainda é le1nbrada pelos Waiãpi e Emerillon do
Oiapoque. através de suas tradições históricas. Ainda hoje os
Wa:ãpi do alto Jari os situam no alto Kuruapi afluente do Jari.

J.9. Kusari {Tupi?)
Outras denorninações : COUSSARIS, COUSSANES, COUSSADES, COÇARYS
Fontes: Béchamel 1674. Fritz 1695, Constant et Gras 1720,
Lefevre d'Albon 1730, Lettres Edifiantes, Labat 1730, d'Anville 1729, Mapa dos Jesuítas 1741, Buache 1766, Brué 1776,
Leblond 1789 , de Bauve 1833, Leprieur J834, Souza 1875,
Betendorf 1909, Moura 1922, .Lange 1914 .
Os índios Kusari, formando um grupo numeroso, mas disperso,
distinguem-se também pela grande mobilidade do território ocupado no passado . Oriundos da bacia do Amazonas, eram localizados nas margens do Xingu-Iriri, durante o século XVII.
No final deste século teriam migrado para a Guiana Francesa,
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permanecendo outra parte no Cabo do Norte. Algumas fain ílias K usari forain reunidas nas missões do Oiapoque e algumas
dezenas na missão de Kourou, no litoral da Guiana Francesa.
Parte do grupo, que continuou arredio na região do Araguari
e Amapari, foi integrando-se aos Waiãpi, após uma fase de guerras. No ~culo XIX ainda viviain isolados no alto Jari, temidos
dos índios da área e dos visitantes brancos, pela sua atitude
inospitaleira e suas zarabatanas. Os Kusari do Araguari, inversamente, eram considerados muito pacíficos e apresentavam-se
na mesma época muito aculturados pelos seus vizinhos Waiãpi;
provavelmente este último grupo era descendente dos índios
aldeados.

r

32. Marawana ( Aruaque)
1

Outras denominações: MAORIU, MARAWANE. MO~OWANO,
MARAONNIS, MOJtkOWINOS, MARIONES. MARACURIOS
Fontes: (Biet 1652), (d'Anville 1729), (La Barre 1666), Lefevre d'Albon 1729, Labat 1730. de Monty• 1730, Lettres Edifiantes. l..eprieur 1834, Bn11etout de Préfontaine 1749, Mémoire Anonyme 1790. Buache l 766, Rio Branco 1889 . Rivet 1921.
Reis 194 7, Hilbert 1957. Nimuendajú 1948.

30. Macapá ( Aruaque)

Outras denominações : MAGAPAS, MÉGAPA, MUCABES
Fontes : Béchan1el 1674, Lefevre d' Albon 1729 . Le\ tres Edifiantes , de Monty 1730, Labat 1730, Capperon 173 I. Chambrillan 1742, Bruletout de Préfontaine 1749.

Os índios Marawana constituem-se como uma das mais antigas
populações do Cabo do Norte. ocupando no século XVI. a
região do Uaça e Oiapoque. Ao final do século XVll foram
reduzidos e levados as missões do Araguari. Os índios revoltaram-se e destruiram a missão. Expedições punitivas foram organizadas e desde então os Marawana foram sujeitos das lutas
de influência entre franceses e portugueses no Cabo do Norte.
Grande parte dos remanescentes foram se refugiar nas missões
da Guiana Francesa, onde eram acolhidos e reduzidos junto
aos Aruã. Em parte foram. aldeados no Amapá, com os Tocoyen
(missão do Uanari). Alguns remanescentes, integrados à população mais pobre da área, sobreviveram até o início do século
XX e formam hoje parte do grupo Palikur do Uaça.

Grupo de tradi ção Aruaque , proviria do litoral sul do Amapá
e do baixo Araguari; os índios Maca pá deslocaram-se no final
do século XVII, para as margens do Oiapoque, onde entraram
em guerra com os Akokwa. Foram rapidamente integrados na
missão de Saint Paul, onde misturaram-se com os Pi riu. Rapidamente extintos como etnia, os remanescentes estão ,à origem
do grupo de .. índios civilizados" do Oiapoque.
, •· (1
31. Maracupi (Tupi?)
1,
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Durante o século XVIII, habitavam o rio Mutura, afluente da
margem esquerda do Oiapoque. Não foram rnencionados pelos
missionários e permaneceram isolados até o início do século
XIX. Quando foram ~isitados por Bodin (Brué) mantinham
estreitos contatos com os Waiãpi do larupi . São ta1nbéin mencionados no Jari, no território dos Waiãpi-puku. com os quais se
confundiran1. Segurido os atuais Waiãpi do Oiapoque, ainda
habitarian1 a zona das cabeceiras do rio larupi e do Epyssin.

\

•
Outras denominações: MACUPI, WARAKUPI, ONACOUPIS
Fontes:Brué 1825,Souza 1875, Froidevaux 1894.
1

J
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.1J. Norak (Tupi?)
Outras denominações: NOURAGUES, NORAGUES.
Fontes: (Biet 1652), BéchameJ 1674. Constant et Gras 1720,
Canada 1722, Labatl 730, de Monty 1730. Lettres Edifiantes.
Leprieur 1834, Devilly 1848,d'AnvilJe 1729 .
No séculó XVIII, os Norak, estimados em seiscentos indivíduos, habitavam o centro da Guiana Francesa, nos afluentes
meridionais do rio Apruague, mantendo relações comerciais
importantes com os franceses, constituind~se como intermediários na troca de produtos indígenas e na captura de escravos.
Mais tarde. deslocaram-se para a região das cabeceiras do Oiaoque e do Cu Ce rtos autores os consideravam antropófagos, ,sendo~também conhecidos pela beleza de seus adornos
é por terem as o relhas furadas. Passaram em seguida a instalarse perto da missão. de Sainte Foi, e desde então, fragmentados,
misturaram-se com os Piriu. Os últimos remanescentes Nora.k
foram mencionados em meados do século passado.
I

34. Ptriu (Tupi)

f

.
~t:Nt(J

~V&U)IX

Gti'(C<:,i &
{

Outras denominações : APURUI, PIRIOUS, PIRJOS, PYRIOS
Fontes: Béchamel 1674, Canada 1722. Lefevre d'Albon 1729 ,
Labat 1730, Lettres Edifintes, Capperon 1731, Mapa dos Jesuitas 1741, Chabrillan 1742, Patris 1767 , Leblond 1789, Lescallier 1796, Milthiade 1822, Leprieur 1834, T.hébault 18191857, Bagot 1840, Froidevaux 1894. Heckenroth 1942, d' An·
ville 1729.

298

Localizamos as primeiras referências a est e grupo no rio Camopi,
avaliados_em mais de dois mil indivíduos. Vizinhos dos A~a .

faJava1n a ni esma lín gua que este grupo . provavehnente Tupi .
A identificação lingüística destas duas tribos. ta1nbé1n foi m encionada pelos jesuítas do Oiapoque e por u1n vocabulário inédito de Leblond , que tan1bém mostra grande se1nelhança con1
a 1íngua dos Waiãpi. Os Pi riu eram conhecidos, durante o séc ulo XVIII como grandes con1ercíantes e corno seus vizinhos,
ostentavam perfurações na face e part icularn1ente pingentes
metálico s no nariz. Os jesuítas d o Oiapo que. reuniráin a algumas centenas de Piriu na missão de Saint Paul. Os Píriu distingüiatn-se então con10 colabo rado res e inte nne<liários dos n1issionários. na redução de outras nações ind íge nas. Os 11deres
Piriu. até o final d o século XIX, constituiam -se con10 .. che fes
adn1ínistrativos dos 1'ndios do Oiapoque · escolhidos pelos franceses. como tipos part.iculannente influentes e ··suficiente1nente
civilizados" Na lite ratura d o séc ulo passado. os Piriu são de
fa to mencionados como "os índios ci vili zad os'' . Integraram
nun1erosos rernanescentes de out ros grupos das rnissões, e até
a d écada dos anos 1950 , seus descendentes ocupava1n as rnarge ns do Oiapoque, no sal to Maripa, a foz do Krikou e Anotaié
é. alé1n da cidade de Saint Georges. Po r outro lado saben1os
que uma fração dos Piriu , após a extinção das missões , voltou
para os- territórios tradicionais do Can1opi, o nde integrara-se
cm parte aos Wailrpi da primeira ond a de migração . A maior
probabilidade é que se trata de um grupo de o rigem Caribe,
que foi classificad o como Tupi , após influências diversas. Os
Piriu , poderiam ser um grupo da 1nesn1a origem que os Pupurui , habitantes das margens do Maroni , e que integraran1-se
à nação Wayana .
35. Taripi ( Caribe)

Outras denqryiinações : TARRIPIS, TARUPIS, TASIPIS, TURUPIS, T ARlPIJO
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Fo11ies : Ca11ada l 722, La Haye 1729, Lettres Edifiantes. Buachc 1766, An1irahde 1731, Brületout de Préfontaine 1749,
d'Orvilliers 1750, Mémoire Anonyme 1790, Souza 1873 , Froidevaux 1894, Lange 1914.

pelos nüssionários do A1nazonas. Algun1as aldeias
mencionadas ainda no final do século passado,
Talvez se trate de um grupo Aparai e não Upurui:
ficação possível, identifica os Upurui aos Piriu,
na área do Camopi. Oiapoque.

Upurui serão
no alto Jari.
Outra identimencionados

No início do século XVIH, habitavam o alto Oiapoque e larupi,

~

....--7

~·---..,,..

em contato com os índios Waí. Deslocara1n-se para a margem.
esque rda do Oiapoque, na "Crique des Palanques", junto com
os lndios Palunk e outros grupos fugitivos dos assaltos dos índios dos Portugueses. Refugiaram-se então na missão de Sainte
Foi. Após a dissolução das missões, um grupo de remanescentes
Taripi com outros índios aldeados, especialn1ente os K usari,
refugiaram~e no alto Araguari, onde foran1 mencionados até
o hnaJ do século XIX, considerados antropófagos. Entretanto,
os jesuítas do Oia oque, localizavam outra parte da tribo no
alto Jari- uc (Kuiari ; esta fração do grupo deve ser identificada
aos Taripi assina ados em 1914 na região do Tu1nucumaque,
e aos Taripiyo~ isolados , na região do Paru. Segundo os Tirió,
stão ainda arredios e denominados Kaikuí ._

36. Upurui ( Caribe)
\;

\j

Outra~

denorninações : APOUROUIS, JAPUR UllY, PURUI,
PUPURUJ
F'onres: Patris 1767, LebJond 1789, Mén1oire Anonyme 1790,
Brusque J862, Souza 1873, Mémoire Froidevaux 1894 .
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As prin1eiras referências a este grupo são relativamente tardiasi7
datando do final do século XVIII, quando os Upurui já estavam
e1n processo de integração co1n os Wayana do alto Maroni.
proviriarn do baixo Jari, que depois abandonaram sob pressão
dos invasores Waiãpi e de expedições de desci1nento promovidas

Outras denon1inações: OUAYES, WAGNES, OUENS
Fontes: Béchamel J674, Canada 1722, lettres Edifiantes (Fauque, Lornbard) (1729-J 730), Lefêvre d'Albôn 1729, de Monty
1730, Labat 1730, Capperon 1731, Chan1brillan 1742, Bn1letout de Préfontaine 1749, Patris J 767, Mémoire Anonyme
J 790, de Bauw 1833, de Goeje J91 O.
No final do século XVIII este grupo nun1eroso habitava a região
do larupi-Camopi, em contato com os Taripi e Norak. De lá
estendiam suas . relações a oeste, constituindo-se como
. intermediários nas trocas entre os povos do Oiapoque e os da bacia do
Maroni . Os Norak, Taripi e Waí foram . atraídos e reduzidos na
n1issão de Sainte Foi por volta de 1738. Só restavam nesta data
oitenta fami1ias Waí. Uma vez expulsos os jesuítas, o grupo
(já misturado con1 outros grupos aldeados) voltou ao território
ancestraJ, nas cabeceiras do Oiapoque, onde entraram em contato
corn os Waiãpi que os massacraram e integraram os últimos
remanescentes, ainda mencionados em 1833 por de Bauve.
Algumas fontes os confundem com os Waiãpi, enquanto outras
os consideram uma cisão antiga do grupo Wayana; hipótese
pouco provável, pela distância que separava naquela época estas
duas nnções indígenas.
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Ili

POVOS INDIGHN AS A T UA IS

Wayana e Aparai: os Rucuiana

38. Wayana (Caribe)

Outras dtp.om~nações : RUCUIANAS. OUAY ANES. URUGUIANA. AIANAS
Fontes : Patris J 767, Tony I 843, Leblond l 789. Mémoire Anony1ne 1790. Lescallier 1796. Milthiade t 822. Leprieur 1834.
Vidal 1862, Moura 1822. Aguiar 1934. l: Fernandes .1952.
d' Anville 1729. Buache 1766. etc Entre os trabalhos recentes.
citam-se os de Schoepf. Frikel. Lapointe. l . Mussak Van Velthem.
Cognat. Grenand. Hurault
Resumindo as informações apresentadas no corpo deste t rabalho, co~ta que a nação Wayana fot un1a das principais da área
das Guianas, quando/ reunindo grupos aliados:. forrnou uma
' 'confederação'' terriforiaJ e militar Sua formação , étnica ocorreu a partir da integração de vários grupos Caribe . espccialn1ente
___......_
-os Kukuyana, Opagwana, K wnarawana e Upurui. que ocupavan1
a região fronteiriça d<JBrasil. Guiana e Suriname ·

39. Aparai {làribe)
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Outras denon1inações : APPIROIS, APARAHY., APAREILLES
Fontes: Canada 1722, Patris 1767. Mémoire Anonyme 1790,
Leblond 1789, Tony 1843. Brusque 1862. Souza 1875 .
Entre as fontes secundárias. vide os trabalhos recentes de
Schoepf, Rauschert e L. Hussak Van Velthem .

Mencionados várias vezes no corpo deste trabalho. estes índios
estiveram em contato com os Waiãpi desde o séc ul o XVIII,
sendo procedentes da região situada entre os baixos rios Paru
e Jari, onde n1antiveram relações com os Apama- e Aracajú e
talvez sejam uma sub-divisão deste grupo rapidan1ente extinto .
Outra fracção do grupo era mencionada na região do alto Jari ,
onde enfrentará repetidos assaltos dos Waiãpi. Durante o século
XIX suas aldeias estendiam-se entre os rios Jari e Maic uru .
Hoje os Wayana e os Aparai encontram-se
territorialmente distribuídos pelo Brasil , Guiana Francesa e Suriname. Ao todo so1na1n aproxjmada1nente 630 indivíduos.
a) No Brasil. viven1 trezentos Wayana-Aparai repartidos em pouco 111ais de 1O aldeias ao longo dos rios
Paru e Citaré. A "aldeia Apalai" (aldeia B_ona) constitui a aglon1eração principal , onde existe un1 posto da Funai , responsável
- pelo ..Parque lndígena Tumucumaque" (decreto 82.263 de 13/
9/ 1978) e onde atuavam até recentemente também a FAB e
o SIL. Neste local, as duas comunidades, Wayana e Apalai , fundiram-se por meio de intercasamentos formando uma única entidade, n!o somente geográfica como cultural.
Ao sul desta área, existe uma pequena comunidade Apalai , no igarapé lpitinga, afluente da margem direita
do Jari , cornposta por vinte a trio.t a pessoas, entre índios e
famílias de balateiros e garimpeiros de Almeirim.
Os índios Wayana ocup.avam também outros
sítios no alto Jari e no rio Mapaoni, que constituem o caminho
entre as aldeias do BrasH e da Guiana. Em 1967 abandonaram
a área, migrando para o .Litani na Guiana Francesa . Este grupo
Wayana mantinl1a importantes relações con1 os Waiãpi-puku,
embora tenham uma vaga lembrança de contatos muito antigos.

-

b) Na Guiana Francesa, a população Wayana ,
estimada em trezentos indivíduos ocupa várias aldeias ao longo
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das duas margens do Maroni e nas proximidades do posto administrativo de Maripasoula, criado em l 949 para atender as populações indígenas deste município.

40. Akurio (Caribe}
V

Outras deno1nir~ações: OY ARICOULET, OY ACULETS, WAY ARIKURE, WAf' AKURE. São confundidos nos documentos
antigos co1n os AMIKUANE - apelação por outros grupos:
,,.OY ARICURÊ. "ÁWAYAIKURI, TIRIOSÃ . Auto-dcnotninação:
AKURIO
Fontes: Vidal 1862, Fournereau 1882. Van Manen 1909, (de
Geoje 1906), Perret 1931. Riviêre 1969. Kloos 1972, Frikel
1970, Cognat 1977, Rauschert 1956.

c) No Surina!J!!;, ao longo do rio Tapanahony, vivem aproximadamente 150 Wayana assistidos pela
missa-o protestante West Indies Mission, de Paloemeu (Schoepf
1972: 41 ).
Apesar do fraccionamento territorial e das
grandes diferenças quanto à situação de contato entre os grupos
Wayana ..nacionais", no Brasil, na Guiana ou no Suriname,
todos os índios desta nação mantém relações permanentes entre
si, visitando-se constantemente.
No Brasil, da mesma forma que os Waiãpi,
o grupo Wayana do J ari constituía-se con10 a fração mais ''tra·
dicional':. Segundo Cognat, os Wayana do e.-Aretani (Litani)
_....-na Guiana Francesa iam freqüentemente visitar seus parentes
do Brasil que

A ~ tradição

"'haviam conservado quase intato seu tipo de vida
tradicional ; para os visitantes, era como um retorno
ao ber~o. Durante várias semanas, vários meses ou
mais tempo ainda. estes mergulhavam nas fontes
de suas tradições, e voltavam fortalecidos" (1977:
215) .
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A concepção de "grupos mais puros" e
"tradicionais" em oposição a "grupos aculturados" foi discu·
tida na 3;1 parte do trabalho e envolve tanto os Waiãpi como
seus vizinhos. Essas diferenças foram idealizadas e ampliadas
pelos elementos mais ··progressistas" desses grupos e pelos representantes administrativos e assistenciais, na Guiana Francesa.

+
1

de povos de "longas orelhas", na Guiana foi ampla:
n1ente divulgada na literatura. Entre eles, os Oyaricoulet, os
Amikuane e os Armabutu. _Além das longas orelhas eram consi·
derados de cor branca e olhou zu.J!. Na realidade , apenas os
Amikuane e os Annabutous tinham orelhas furadas e a pele
clara dos Oyariculet dev'e"=Se unicamente a miscigenação deste
grupo. A confusão entre os dois grupos deriva das vagas notícias reunidas pelos missionários do século XVHI, que obtiveram
informações sobre os dois grupos. Os Amikuane habitavam o
Jari enquanto os Akurió sempre foràm localizados no alto Paru
e Suriname.
Na segunda metade do século XIX são mencionados atritos
constantes entre estes índios e os Boni, na região do Itany.
Aproximadamente em 1870 um grupo dé .Ak.urio exterminou
uma aldeia Boni. Na época de Coudreau continuavam a assaltar
os Boni e os Wayana. Desde então, foram considerados extintos,
mas ainda vivos nas tradições dos índios. Em 1931 apenas uma
mulher foi encontrada entre os Emerillon do Tampok. Hoje,
estimados em algumas dezenas de indivíduos, concentrados
nas cabeceiras do rio Itany por pastores protestantes americanos.
Alguns anos antes haviam sido encontrados por Cognat .
Constituem-se como um sub-grupo Tirió arredio, de caçadores

'
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coletores~

encontram-se de fato na mesma situação que os Wa.rna.
outro sub-grupo afim, e os Tirió-metese1n , estes agricultores
isolados. A cisfo do grande grupo Tirió deve ter ocorrido durante
o século XVIJI, quando uma parte dos Tirió aproximou-se dos
centros de colonização do Suriname e da Guiana, adquirindo
a prática da agricultura, enquanto os demais permaneciam arredios nas matas da região fronteiriça .

41 . Emerillon ( Tupi)

Outras denominações : MERENO, MERIYON, MERENHOM,
TECO
Fontes: Béchamel 1674, Kerkove 1760, Mentelle 1767, Patris
l 767, Mem. Anonyme 1790, Fiedmont 1790, Milhiade 1822, "
Bodim 1825 , de Bauve 1833, Tony 1843, Vidal 1862, Fernandes
E. 1843-53, Perret 1931 .

são Saint Paul , reativada por alguns anos. Penuaneceran1 relativamente isolados durante mais de wn século e 1nesmo após
sua instalação nas proximidades das aldeias Waiãpi, mantiveram
sua independência. Durante· os conflitos com os Wayana-Boni,
os Emerillon atuaram como inimigos dos Wai'p· sendo derrotados e n1assacrados.
A partir da metade do século XIX, estenderam-se em aldeias
muito dispersas, entre o alto lnini , Oiapoque e margem leste
do Maroni; habitavam sen1pre nas proxirnidades de índios Wayana
ou Waürpi, se1n todavia se integrarem con1pletamente.
No final do século XIX, estavam em contato com garimpeiros
e sofreram drásticas depopulação e destruturação .
Desde 1960, como os Waiãpi, os En1erillon vem se recuperando
numérica e socialmente . Vivem em pequeníssimas aldeias no rio
Tampoc, entre os Waiãpi do Oiapoque ou ainda, entre os Wayana do Tampoc (Duchemin 1972 : 493). Somam hoje apenas
noventa
indivíduos.
,...,
...

~
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Freqüentemente mencionou-se este grupo no decorrer do trabalho, tendo em vista as es_treitas relações que tnantém há mais
de um século com os Waiãpi do Oiapoque . Identificados como
Tupi ou "Tupinizados" (segundo Frikel descendem d~um grupo
MaraVLJ!), os Emerillon aparecem na região das Guianas sob
es ta denominação somente na segunda metade do século XVII.
Nesta fase de sua história são localizados na região do lnini ,
onde foram atacadas pelos Taira-Galibi que raptavam suas mulheres e vendiam-nas aos holandeses de Suriname . A tribo migrou
entfo para oeste, e instalou-se junto aos Kaikusiana e Aramiso,
ambos de língua Caribe, na bacia do Arawa-Tampoc. Pouco
a pouco aproximaram-se do território recentemente invadido
pelos Waiãpi, com os quais entraram em contato somente no
início do século passado. Nesta fase , ocupavam o Rio Camopi,
além de algumas famt1ias refugiadas temporariamente na Mis-

Populações- tio- Litoral do Aniapa: KARIPON
A título informativo é preciso mencionar
a permanenc1a , no norte ao Amapá , numa região de várzea,
dos povos PALIKUR, GALIBI e KARIPUNA. Todos estes grupos
tem representantes tanto na Guiana Francesa (doi mil indiví·
duos) como no Brasil, onde encontram-se à margem dos rios
Oiapoque, Uaçá , Curipi e Urucauá, somando quase dois mil
indivíduos (Rev. Atualidade Indígena, n9 6: 1977).
Não tiveram relacionamento histórico com
os Waiãpi nem os outros grupos da área sudeste das Guianas.
Entretanto, os Waiãpi-puku conhecem sua existência através
de eventuais encontros na região do Oiapoque e os designam
sob o termo genérico de Karipon.
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42. (jafibi (Caribe)

Outras denominações: KARIPI, CARIBI, KALINA. TAIRA,
TUNAY ANA, MOYENNES.
Fontes : a literatura antiga sobre este grupo é nluito diversificada: ( Biet 1652 ), Béchamel 1674, Constant et Gras 176 7,
Mentelle 1767, Bagot 1840, Leprieur 1834, Buache 1766, Tony
1843, Vidal 1862, Mapa Jesuítas 1741 , d'Anville 1729.
Entre as fontes recentes, citamos Duche1nin , Arnaud e Nimuendajú.

Assi1n , o grupo Galibi-Marworno, já não falam a língua nativa .
e son1ente o português .
Na Guiana Francesa, os Galibi contam con1 aproximadan1ente
800 indivíduos e no Suriname (Iracoubo) com 200. São língua,
constitui-se como a "língua franca" da região das Guianas. e
foi utiliza r para estabelecer contatos com tribos arredias, para
evangelizá-las, e para levá-las aos centros de colonização, onde
se extinguiam rapidamente .

43. Karipuna (Tupi?)

...

'
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Os índios Galibi, que povoaram uma imensa faixa litorânea,
desde a Venezuela até o Amapá, constituem uma das tribos
dominantes do noroeste das Guianas. O estudo de sua história
antiga não cabe neste traballio, indicando apenas algumas referências ; uma fração deste grande grupo, sob a denominação
de Taira, teve influências indiretas na histó ria da conquista
Waiãpi.
Os primeiros colonizadores da Guiana logo entraram em contato
com os Galibi, então solidamente organizados, e reduziram-nos
nas missões de Kourou , a fim de evitar atritos entre colonos
e índios. Estes de fato reagiam a qualquer tentativa de instalação en1 seu território; paralelamente ãs guerras contra os invasores, prosseguiam atritos com seus inin1igos tradicionais, os
Palikur. Após a expulsão dos jesuítas em 1763, os Galibi dispersaram-se. Isto levou uma parte importante do grupo ao interior
da Guiana Francesa, onde atacavam as tribos do Maroni - lniní (Emerillon, Kaikusiana, Aramagoto ).
Outra parte dos Galibi se refugiou no Cabo do Norte, na região
do Uaça, onde permanecem até hoje em número de 400 aproximadamente . Por miscigenação corr1 outros grupos desta área,
se diferenciam muito com os Galibi permanecidos em Surinan1e.

0 .u tras denon1inações: GARIPON, KARIPUN
f~ontes: (Biet 1652), Leprieur 1834; outras fontes na-o consultadas . Trabalhos recentes de Nimuendajú e Arnaud .
Segundo a tradição dos Karipuna, este grupo estaria relacionado
com os índios n1igrados do Amazonas, que falavam a "língua
geraJ" ; começaram sua· migração por volta de 1750, e por um
longo exodo através do Cabo do Norte, chegaram ao extremo
norte na fronteira com a Guiana Francesa. Outro grupo teria
permanecido numa posição meridional alcançando o Amapá
somente após 1830. Os Karipuna são freqüentemente assimilados aos GaJibi, e considerados como um grupo "mestiço" do _
rio Uaça. Para certos autores o nome Karipuna designaria tão
somente a língua geral que o grupo utilizava , e que serviu para
designar também os Tupinambá do Pará.

......

44. Palikur (Amaque)

Outras denon1inações : PARJCURA, PARIKUYEN, PARICOROS,
PARICURAREZ
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Fontes: (Mocquet 1604), d'Anville 1729, Béchamel 1674, Lettres Edifiantes, Buache 1766, Letevre d'Albon 1729, Labat
1730, Mémoire Anonyme 1790, Leprieur 1834, Thébault 1819,
Bagot 1840, Reis 1947.
Entre os trabalhos mais recentes vide Nimuendajú (1926).

~o o descobridor Vicente Pinzon, em 1513, mencio-

nou a "Província Paricura", que corresponde ao Cabo do Norte.,
Os Palikur, povo litorâneo, eram .então muito nurnerosos, e estavam em constantes guerras co1n os Galibi. Com seus vizinhos
Mayé , rapidamente extintos, os Palikur foram rechaçados do
litoral sul do Amapá, e concentraram-se durante o século XVIII
na regia-o do rio Uaçá e Calçoene, onde vivem até hoje. Foram
constantemente perseguidos pelas expedições luso-brasileiras,
para impedir-lhes o trato com os Franceses, que conseguiam
ocupar, por intermédio destes índios ··amigos dos Franceses",
o norte amapaense . Em 1735, foram reduzidos na E1issão do
Curipi, onde foram rapidamente dizimados, restando, no final
do século XIX apenas 300 indivíduos.
Hoje, habitam a margem francesa do Oiapoque enquanto outros
habitan1 a margem brasileira, nos postos FUNAI da Reserva
do Uaçá, que atendem também os Karipuna e Galibi.
Conservam sua tradição religiosa, e sua língua, mas partilham
com a população regional o tipo de vida, voltado para pesca e
agricultura comercial .

Fontes : (La Barre 1666 ), BéchameJ 1674. Labat 1730, Lettres
Edifiantes, Devilly 1850, Buache 176(), etc ... Entre as fontes
secundárias vide os trabalhos de Nimuendajú e Ouchenlin.
Trata-se de importante nação indígena , cujos territórios até o
século XVII se estendiam do Suriname até o Cabo do Norte e
norte do Pará. A denominação Aruaque, genérica para vários
grupos, foi atribuída aos descendentes destes povos.
Repelidos pela invasão dos Caribe e ao n1esn10 terr1po pers~
guidos pelas expedições luso-brasileiras, os Aruaquc do Jari,
no final do século XVIII , mantinham relações preferências
con1 os Franceses, o que levou os governadores do Pará a orga·
nizar uma tropa de guerra para con1batê-los. Refugiados ao
norte do Amapá. e na região de Caiena, forarn acolhidos pelos
jesuitas franceses que os levaram para as missões de Curipi e
Kourou . Entretanto, outra fração se instalou nas montanhas
da Guiana Holandesa e Inglesa, ond7 assaltados pelos Galibi,
foram rapidamente extirtos.
Os rernanescentes Aruaque migraram, no início do século XX,
para a Guiana Francesa, onde vivem hoje em duas pequenas
comunidades perto de Saint Laurent du Maroni e de Caiena.

46. Os Cima"ones ou
Mekoro

"Bush Negroes":

45. Aruaque (Aruaque)
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Outras denominações : AROUARGUES, AROAQUI, ARUKAWA,
ARAWAK.
Auto denomjnação: LOKONO.

Os Cimarrones, descendentes de escravos rebeldes fugitivos
das plantações do Suriname, reconstituíram-se como "tribos"
e reintegraram seu sistema de organização tradicional africana.
Concentram-se nas margens do rio Maroni, onde o grupo maior,
os DJUKA, conta com 12.000 indivíduos, dos quais 2.000
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habitan1 a Guiana Francesa. Os BONl constitue1n outro grupo
de 2.000 indivíduos que ocupa un1a área próxima à dos Wayana,
na Guiana Francesa também, perto de Maripasoula.

APENDICE Nq 2

MITOS DOS WAIÃPI 00 AMAPARI

'
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O levantamento de tradições n1íticas dos
Waiãpi forneceu indicações básicas para a interpretação da história deste grupo indígena; na ótica do presente trabalho, dei
ênfase ao significado histórico dos mitos, considerando que a
mitologia também funciona co1no tradição histórica através
da qual se reflete uma identidade , preservada e ao 1nesmo tempo
sempre renovada pelas reinterpretações constantes das situações
históricas. Con fo nne a análise feita na primeira parte da dissertaçã'o, os mitos dos Waiãpi-puku fazem referência a situações
de contato relativamente recentes, que foram integradas no
nüto para responder a necessidades de explicar, situar e se situar; o mito, neste sentido, legitima os acontecimentos dentro
da lógica e do sistema de valores do grupo.
No material levantado durante a pesquisa
de ca1npo , verifica-se a existência de múltiplas versões de uina

111csma estória; alén1 disto, dístínguen1-se nitidarnente duas
categorias de relatos míticos :
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o mito ..strictu sensu''. contado ein fonna
rituaJ: estas tradições referem~e â orige1n do universo. dos diferentes elementos culturais, etc. Tem grandes analogias con1
n1itos de outros grupos Tupi-Guarani, e a correspondência entre
as versões colhidas en1 grupos locais e regionais (Waiãpi e Waiãpi-puku) é considerável .
estórias que relatam a vida e os feitos de um
ancestral ou que falam de um acontecilnento notável; estas
estórias são inseridas na seqüência 1n ítica geralmente sob forn1a
de apêndice.
As versões variam rnuito e são particulares a
cada grupo local ou a cada sub-grupo Waiãpi. São essencialmente
atualizações do mito. en1 termos de necessidades explicativas
modernas.
Os textos transcritos neste apêndice foram
coletados durante a pesquisa de campo , em 1977 e 1978. O
1naterial reunido en1 1980, (especialmente com Sarapó. de Moloko-pota e Januari, do lnipuku) é muito fragrnentário e n[o foi
incluído neste apêndice.
Os informantes principais fora1n Pao, Tsiró,
Sako. Sérémété e Renato, que procedem de grupos locais distintos. Tsiró foi o grande contador de mitos e estórias de seu grupo,
e a ele devo a maior parte das informações, assim como a versão escolhida para transcrição neste apêndice.
Os mitos foram gravados, na maior parte,
em Wai[pi e depois traduzidos pelos próprios informantes, corn
ajuda de várioo outros indivíduos, e depois regravados em tradução portuguesa. A ••tradução" levantava grandes discussões
e comentários importantíssimos para minha compreensão dos
textos .

Transcrevi direta1nentc esta tradução, somente
n1odificando algumas formas de estilo 1 que não alterarn o sentido do docun1ento. É evidente que este tipo de n1aterial impede
análise n1uito aprofundada~ os mitos deverão ser novamente
registrados e transcritos, na própria língua do grupo. Aqui ,
tenciono si1nplesn1ente apresentar os textos como docurnentos.
Algumas estórias foram abreviadas, e outras nã'o foram reproduzidas, a fim de não sobrecarregar a seqüência , que visa so1nente con1pletar os resumos apresentados no corpo da dissertação. Versões complementares. e crnnentários dos inforn1antes
encontra1n-se nas notas.
A seqüência mítica abaixo transcrita2 faz
parte de t1111 conjunto de tradições. ou n1elhor, de un1 grande
1nito. que conta a origen1 do universo. da hurnanidade e das
coisas~ confunde-se com a epopéia de dois heróis: o criador
Yane-roaçu e Yane-iar, o criador e ancestral dos Waiãpi.

(l)

- Expressões regionais (do tipo:

tamanho

=

igual), inversões de frases e de predicado, e repetições, foram alteradas.
(2) - Os textos foram contados, na maioria dos
casos, separadamente: no entanto, e apesar de algumas sobreposições,
observa-se uma seqüência nas estórias míticas, que reproduzi na transcrição aooixo.
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TEXTOS DOS MITOS

A CRIAÇÃO
§1.
Primeiro nfo tem nada, nlo havia terra.
Yane-iar e o ,primeiro sol3 :fizeram a terra mas nfo havia mato,
só terra. Não havia água.
Yane-iar primeiro faz uma terra bem pequena, depois faz outra,
depois outra terra maior.
(3) - Em outras versões a criação do universo é
atrlbuida a Yane-ro-açu. enquanto apenas a criação da humanidade 6
atribuida a Yane-lar. Nesta versão, a ambiguidade persiste ao lonao dos
trechos transcritos.
O primeiro sol, isto é, o astro solar, 6 chamado
Urualcaurl; em outras versões, este herói e Yane-lor sio confuncldos.

Depois faz o mato, e depois faz a água.
Aí Yane-iar põe o peixe na água, e disse: "Eu vou fazer o peixe
para comer''.
Depois faz o sol porque estava muito escuro4 , e depois faz
também a lua.
E aí faz outra terra maior, como ela está agora.
Não havia caça, então Yane-iar faz primeiro o tamanduá, depois
o macaco da noite, depois os outros bichos.
Depois faz o fogo 5 •
Enta'o ele também faz as plantas, faz a mandioca, a pupunha,
o mamão, a cana, o milho .

§2.
Mas na-o havia homem .
Primeiro Yane-iar estava sozinho, não tinha mulher ; e não havia
Waiãpi. Aí Yane-iar virou o primeiro homem, o primeiro Waiãpi, e depois fez uma mulher para ele.
Foi apanhar mel, e com o mel fe z uma mulher : soprou no mel
que ele modelou em forma de mulher, e o mel virou mulher6 .
"Vai pegar mandioca na roça" disse para ela. A mulher foi na
roça, mas como o sol estava quente, o mel derreteu.
Yane-iar , que esperava, foi ver a roça e somente encontrou o
cesto da mulher, ela já n!o estava. Então ele foi apanhar arumf

é, a 1uz solar, kwara 'y
que se diferencia do astro solar, que é identificado a Yane-lar ou a Uru( -i) - O herói fez o sol, isto

kaurl.
(5) - A origem do fogo

é explicada em outra se-

qüência do mito: §6.
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(6) - Em outras versões consta que o herói fabricou
o primeiro homem e a primeira mulher a partir de suas próprias costelas:
da costela direita fez o homem, e da esquerda fez a mulher.

e fez um tipiti, soprou no tipiti e o tipiti virou mulher. 7 "Vai
arrancar mandioca" disse para ela. E a mulher foi na roça e
trouxe mandioca.
"Faz caxiri" disse então Yane-iar, e a mulher fez caxiri .
Mas o caxiri estava muito amargo, azedo. "Esta muito ruim o
caxiri, ruim mesmo" disse Yane-iar.
Então ele foi cortar um pau para fazer uma flauta grande, e
um outro para fazer uma flauta pequena. Soprou na flauta
grande, e dos buracos cairam um monte de homens.
A mulher de Yane-iar soprou na flauta pequena, e dos buracos
saíram muitas mulheres.
"Bebam caxiri" disse Yane-iar para todos. E beberam caxiri,
e ficaram muito bêbados. É assim que agora existem muitos
Waiãpi.

§3
Enta-o Yane-iar fez as casas mas não havia rede para dormir.
Então ele foi plantar algodã'o e fez as redes .
Depois ele fez as onças e a cobra. No início, nem a onça nem
a cobra eram ruins, nem bravas, eram muito mansas.
Mas o filho 8 de Yane-iar disse para o pai : "deixa a cobra ficar
brava e a onça também". Então a onça e a cobra ficaram bravas.

(7) - Toda esta seqüência da criação da mulher,
a partir do mel e do arumã, é semelhante à versão dos índios Wayana
(Lúcia H. van Velthem: informação pessoal).
(8) - O filho de Yane-lar aparece mais tarde ( §5)
quando, saindo ã procura do esposo , a mulher do heroi é devorada pelas
onças, que porém resgatam este filho. Entretanto, como este filho é sempre
associado ao herói Yane-iar, pode surgir em qualquer nível, ou momento,
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Entfo veio muita chuva e depois da chuva cairam os frutos
do mundubi. O filho de Yane-iar perguntou ao pai: "Que devo
fazer com este mundubi?", e Yane-iar respondeu: "Bota no
sol para secar". O filho botou o mundubi no sol e quando secou
o mundubi abriu e dentro havia gente. Eram os carai-ko e os
parainsi-ko9 • Quando saíram da fruta, os carai-ko e os parainsiko eram ainda bem pequenos. Então, os antigos os pegaram e
os criaram até que ficassem grandes 1 0 . Mas nfo havia mulher
para eles. Entfo Yane-iar fez uma mulher para os carai-ko e
outra para os parainsi-ko.
Todos carai-ko e parainsi-ko falavam a mesma língua que os
Waiã"pi e moravam juntos. Aí, quando ficaram muitos, demais
porque sempre tinham muitos filhos, Yane-iar nfo gostou mais,
e não quiz mais que todos ficassem juntos e por isto fez uma
fala diferente para cada um. Aí, ninguém entendia mais ninguém.
Como havia gente demais, tiveram que ir embora. Havia tanta
gente que não dava para comer. Entfo, Yane-iar botou os
parainsi-ko para cima e os carai-ko para baixo, do outro lado
do rio. Os Waiãpi ficaram onde Yane-iar os fez, no lugar deles.

O FILHO DE Y ANE-IAR

§4

Antigamente não se fazia filho na barriga. o pai não fazia o
filho: era Yane-iar quem fabricava as crianças. Colocava as crianças embaixo de uma cesta 1 1 e quando a criança saía de lá, já
era grande . Um dia, a rnulher de Yane-iar, curiosa, quiz saber o
que havia embaixo da cesta e abriu-a. A criança pulou na barriga dela e. ao ver o que havia acontecido, Yane-iar ficou com
muita raiva e disse para a mulher: "Agora você vai ter uma barriga gorda, e quando a criança nascer não vai doer". Mas a mulher
não queria ficar com a criança na barriga dizendo: "Não quero ,
porque dói e quando dói muito , aí a criança morre" "Não vai
ser assim não'' disse Yane-iar.
Então a mulher ficou com a criança na barriga, mas estava com
raiva ( ... )
§5

Yane-iar estava tocando flauta , quando o filho, na barriga da
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do relato mítico, justamente quando se trata de transformações a respeito
dos quais os heróis, pai e filho, sempre discordam. Por outro lado, este
filho também poderia representar Yane-iar, respons,vel pela criação e
transformações dos elementos culturais, ao lado do pai, Yane-ro-açu,
com o o qual estaria confundido nesta versão do mito.
(9) - Carai-ko é o povo dos brasileiros e parainli·ko
é o povo dos "estrangeiros" ou dos franceses.
(10) .....: Em outras versões, citadas em outras partes
da dissertação, os brancos provém da 'gt•a de chuva ou ainda de pedr~s
de várias cores, que se abriram e racharam sob o forte sol, deixando aparecer crianças de várlas cores, criadas pelos Índios.

rna'e. quiz tocar flauta também. Pegou a flauta do pai, deixou
cair. e a flauta quebrou ... Yane-iar, furioso, foi embora muito
longe .
Então o filho , da barriga, disse para a mãe que o pai havia saído. Mas a mulher, que estava dormindo, na-o acordou . Depois
perguntou para o filho: "Onde foi teu pai?". E o filho respondeu: "Foi embora para lá". Então a mullier saiu nesta direçã'o,
procurando Yane-iar.

O 1) - Em outra versão, as crianças surgiram debaixo de panelas de barro.
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A caminho, o filho, da barriga, pediu para sua mfe: ..Pega esta
flor para mim". A mulher apanhou a flor , mas os marimbondos reagiram e picaram o filho dentro da barriga da mulher.
A mãe disse : "tu já estás grande, meu filho, para querer brincar
com flores" . Mas o menino ficou bravo e não quiz falar com
sua ma-e . A mulher anda, anda e pede para o filho : "Foi por
aqui que teu pai passou?" . O menino, zangado. nã'o responde ...
Entfo a n1ulhcr errou de ca1ninho e entra no caminho da onça.
"Que cheiro é este?" diz a onça. A mãe da onça pegou a mulher de Yane-iar e escondeu-a embaixo de uma panela grande.
"Eu vou comer a mulher" disse a onça . "Não" disse a mãe da
onça. Mas a onça come a mulher de Yane-iar deixando o meni.
. 12 •13 .
no vivo,
que a ma-e d a onça pega para cnar

no chão. Então o filho de Yane-iar deixou de querer fazer sua
mfe voltar a viver.
Ele cresceu rápido e entã'o fez uma água grande, que levou tudo : as onças. os cães, tudo 14 . Então subiu na palmeira pino
porque estava com medo da água grande . Subiu tão alto na paln1eira que quase chegou ao céu. Ele ficou lá , pegando pino e
jogando na água . embai xo. Cada vez que jogava um fruto, a
água descia . Jogava de novo , e a água descia mais um pouco .
Quando não havia mais água, ele desceu do pino 1 5 .
E lá embaixo havia muito peixe, em pouca água .

A mã'e da onça colocou o filho de Yane-iar embaixo da pimenta
e assim ele cresceu muito. O menino então quiz fazer sua mã'e
viver de novo. Juntou os ossos, fez ela de novo, soprando. Chamou : "Mamã'e", mas aí a mulher cai todinha, os ossos todos

Entã'o o filho de Yane-iar disse para o passarinho : "Vai buscar
o fogo pois eu quero cozinhar e comer o peixe''' 6 . Era somente
o urubu quem possuía o fogo .
O passarinho foi até a casa do urubu , colocou o fogo no seu
rabo e voltou para o filho de Yane-iar. Sentou encima de uma
pedra para fazer o fogo, mas nfo trouxe fogo suficiente . O
fogo não pegou .

(12) - Em outra versão, aparecem duas crianças:
são dois irmãos, e em outra versão ainda. são duas crianças, uma filho
do herói e a o utra, seu companheiro.
(13) - A versão Wayana desta fase da criação, apresenta muitas semelhanças com a versão dos Waiãpi-puku . Oto alguns
temas, encontradas nas variantes do mito deste grupo Caribe (Schoepf
1976 : 56-57, Coudreau 1893 : 5-i8-563 de Goeje 1953, Grenand 1972:
178-181). A venão mais p16xima é a de D. Schoepf:
- uma mulher grávida (Arumana) sai à procura do
marido (Terra) que voltou para o céu. A mulher está grávida de dois gêmeos
(Okaia e Katumo) .
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- as crianças falam na barriga da mã'e e pedem
para ela folhas e flores para brincar. A mãe é machucada pelas vespas
e zanga-se.
- as crianças, chateadas, não respondem às perguntas da mãe que ena de caminho e aca oo sendo devora da pelas onças.

§6 .

( l-4 )

- Este trecho, sumariamente resumido nesta

versão, foi mab desenvolvido por outros informantes : relatam toda a
engenhosidade do menino, na construção de uma armadilha para atrair
as onças ; depois, to dos os episódios e as provas a que se submeteu o menino ao longo do caminho, à procura de seu pai.
(15) - Em out1a versão, atribuída pelos Waiãpipuku ao Pirawirl·'W<lnako , isto é, os habitantes do rio Cuc, o tllho do
herói, ou melhor. o próprio Yane-iar sobreviveu sulindo na palmeira
Murusi, que cresceu até o céu e , após a baixa das águas, voltou a seu
tamanho natural. Esta variante está ligada também à procura do fogo.
116) · O primeiro passarinho man da <lo à procura
do fogo fo i o Jac u que não o conseguiu.
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1 7

O filho de Yane-iar, entfo. fez outro passarinho
e o mandou
novamente. buscar o fogo na casa dos urubus . Então o urubu
perguntou para o passarinho: "Porque queres levar o fogo?"
E o urubu bateu no passarinho. Pensava que o havia matado .
Mas. o passarinho não estava morto . e voltou para o filho de
Yane-iar com muito fogo no rabo. Pôs o fogo em cima da pedra e o filho de Yane-iar pode comer o peixe assado Aí. ele
ficou com sede. Mas já não havia água. Então, pegou um peixe,
bateu na coxa dele e de Já saiu a água. E o filho de Yane-iar
bebeu .
Então o passarinho 1 8 pegou a água e foí voando em todas as
direções fazendo os rios e os igarapés.

DESTRUIÇAO E RECRIAÇÃO DO MUNDO :
O GRANDE FOGO E O DILUVIO

§7

Na terra havia muita gente .
E Yane-iar não gostava disto. Disse para os ta1m1-wé : ··vocês
são muitos, como as árvores no mato , não vou fazer mais gente ..

- O segundo pa~sarinho foi a coruja : esta
conseguiu. Em outra versão. a seqüência das aves relacionadas com a
procura e o roubo dos fogos na morada dos urubus. é a seguinte: o Turun cwf (não identificado), a maraia, o cãcã, o mocho orellana, o caracarã,
e o uruburama (não Hlentificado). Esta variante indica também que o
próprio herói , identificado a Urukauri, encarregou-se da recuperação
do fogo. quando foi levado pelo gavião até tá em cima. na casa do urubu.
o nde ficou sem comida, semi-morto por algum tempo .
(18) - Trata-se do oramba, não identificado .

Não dava mais para comer. E, então, ele disse: "Se vocês comem
tudo, os outros nfo poderão comer".
Então, ele resolveu queimar o chfo, porque os homens eram
demais. Nfo chovia há muito tempo. Era só verão, verfo, verfo.
Nfo havia muita água. Yane-iar ia pescar todos os dias; um dia
ele matou uma paca e quiz levá-la para casa. Mas o passarinho

asingau 1 9 gritou : "Não podes comer a paca: isto é minhoca".
O pássaro estava bravo e flechou a paca, que foi embora, virando minhoca20 . Então, o mesmo asingau pegou o papyra, o

"espelho'' 2 1 • pois era só este passarinho que tinha este "espelho". Deu o papyra para Yane-iar, e este olhou pelo espelho.
Yane-iar viu então um fogo grande que estava chegando . Então
voltou para a aldeia e contou a todos o que estava acontecendo.
Deu o ..espelho" para o filho olhar e o filho viu também o fogo
grande que estava chegando. Yane-iar disse para ele: "Vamos
fazer uma casa grande, de barro , senão vamos todos queimar."
O filho foi carregando barro para construir a casa. Quando
juntou muito barro, foi fazendo a casa. Começou embaixo
e foi construindo as paredes devagar.
A casa era redonda, muito alta, tão alta que a gente nfo enxergava a ponta, lá em cima, pequenininha. Depois, fez uma porta.
Quando o fogo estava para chegar, muita gente entrou na casa:
entraram os taimi-wé, os parainsi-ko e os carai-ko. Encheu de

(17)
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(19) - Asingau: Piaya Cayana, isto é, o Atinguaçu.
(20) - Trecho não elucidado.
(2 l) - Os Waiãpi-puku comparam este papyra
a um espelho, ou a uma lente, ou ainda a óculos. Trata-se de uma das
atribuições dos pajés e que estes, como os espíritos animais (a onça, a
sucuri etc.), possuem em maior ou menor grau; permite-lhes prever acontecimentos à distância . Seria o símbolo dos poderes mágicos, localizados
na vista.
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gente. A cotia também entrou. Então Yane-iar fechou a porta.
Muita gente nfo entrou e por isto queimou.
O fogo passou por baixo da casa mas foi preciso botar água
no chfo para nfo queimar os pés, de tão quente que estava .
E o fogo demorou muitos dias.
Lá fora, morreram todos. Waiãpi, carai, parainsi, cobra, onça,
tudo. O fogo queimou a terra longe, muito longe. Foi tio longe
que acabou sozinho, caiu debaixo da terra.
Entfo, Yane-iar olhou lá fora e viu que tudo estava queimado
e limpo. Não havia mais mato nem nada. Tudo estava limpo,
até muito longe .
Yane-iar olhou novamente pelo espelho e viu que uma água
grande estava chegando. A água veio e passou : estava muito
frio. Tudo estava escuro. A água levou a casa de Yane-iar com
todos dentro pois ninguém havia saído. Mas muitas crianças
morreram, todas pequenas, por causa do frio. A água levou a
casa longe, muito longe , lá onde todas as águas secam 2 2 . A
casa de Yane-iar, o Mairi, ficou lá embaixo, a oeste. E todos
saíram do Mairi.
As crianças que haviam morrido de frio naquele dia, Yane-iar
as fez viver de novo, soprando. As que haviam morrido muito
antes, estas nã'o viveram mais. Não havia mais nada , o chão
estava limpo . Então, Yane-iar fez o mato, cresceu de novo o
mato, e depois fez os animais.
O primeiro animal foi o tamanduá, depois vieram os outros.
Depois ele fez casa para todos: para os tamo-ko, para os carai-ko e para os parainsi-ko. Todas as casas juntas de novo.
Yane-iar entfo fez . outros Waiã'pi e outros parainsi-ko. De novo
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(22) - A direção indicada pelos índios é oeste,
no rumo do baixo rio Jari.

havia muita gente, muita gente 2 3 . Não havia mais comida. Então Yane-iar fez comida com a mandioca que foi plantar.
§8.

Yane-iar disse para todos: "Vão fazer caxiri".
Explicou: "Tem que arrancar a mandioca, lavar, descascar, e
botar no recipiente, muita mandioca".
- ..Eu vou ralar" disse Yane-iar.
Aí a pedra disse: "Não, eu vou ralar" 2 4 •
Mas a mulher de um tamo disse: "Não, sou eu quem vai ralar".
Ela falou e ficou ralando mandioca, sempre, até hoje.
Entã'o, os tamo-ko perguntaram para Yane-iar: "O que devemos
fazer agora?" Ele respondeu: "Bota no panelão e depois põe
a massa no ti piti". Aí ele colocou também tucupi no panelã'o,

(23) - O mesmo tema é encontrado na mitologia
dos índios Wayana, onde conta-se que o fogo caiu na terra e a chuva
veio depois. Sobre a terra vermelha Kuiuri (herói civilizador) construiu
uma casa cilíndrica e alta, toda de barro. O sikala (o cuco) trouxe beijú
e outras coisas para a casa. A chuva caía sempre ( ... ) Quando as águas
baixaram, constataram que seu nível, ao subir, havia aberto buracos nas
paredes da casa e que não havia mais nenhiuna árvore na terra (...) Após
o dilúvio, Kuiuri criou de novo os Wayana, os ancestrais dos índios de
hoje ; criou também os negros e os brancos e depois os rios e as feaamentas ( ... ) "(Versão colhida por Goeje, no início do século, e citada por
Grenand 1972: 179).
(24) - Como na aldeia celeste, lugar dos mortos,
onde a mandioca se rala sozinha, a caça aparece por simples enunciação
do desejo, etc. Isto podia acontecer também na terra, se os ancestrais
não tivessem recusado. A p~quisar neste nível, o simbolismo entre vida
e morte: vida representada pelos diferentes trabalhos cotidianos e morte
pelas ofertas do herói mltico, que recriava na terra , iun "paraíso" comparável à vida dos mortos.
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dizendo que o tucupl é doce. Pediu para o filho provar o tucupi
mas este respondeu que nfo queria pois iria morrer.
Yane-iar disse de novo para o filho de beber, mas de novo o
filho recusou ( .. .) E por isto que agora a gente morre se bebe
tucupi. Antes não aconecia nada mas o filho de Yane-iar nfo
quiz que fosse assim. Então, Yane-iar continuou ensinando o
caxiri, dizendo: ..Enche a panela de beijú, põe o beijú na boca,
e quando ficar doce, dentro da boca, bota na cuia e recomeça
até acabar o beijú". E também disse para todos que quando
bebem caixiri, tem de ficar bêbados .
É assim que agora, todos sabem fazer caxiri: de mandioca , de
cará, de pupunha, de banana ...
Yane-iar disse para os Waiãpi: ºQuando estão bêbados, dançem " . E para isto fabricou as flautas: a flauta grande , a flauta
waraku, a flauta taquari, ( ... )~ 5
Depois de ter ensinado tudo isto, Yane-iar deu nome a todos.
Deu nome também a todos os lugares e às aldeias dos Waiãpi 2 6 .
Depois foi embora no céu .2 7
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(25) - São flautas de dança. feitas de ambaúba
ou taquari, nas quais, conforme a ocasião e o canto, são dependurados
peixes ou pássaros de madeira.
(26) - Neste ponto, o informante citou uma longa
série de sítios e aldeias ocupadas pelos antigos.
(27) - O herói mais uma vez vai embora. Em outra
versão, que poderíamos considerar mais próxima do mito tradicional
dos Guarani, trata-se da saída dos gêmeos que . ao concluírem uma série
de provas, chegaram à morada do pai, no céu.

A VIAGEM DOS ANTIGOS AO MAIR/'' 8

§ 9.

Há muito tempo, quando os Wailpi moravam lá no baixo Inip uku chegaram dois cara;; o primeiro chamava-se Tanyv.!(lrehr>
,
29
e tinha wna barba grande. O segundo chamava Carapati .
Disseram para os índios: "Vamos embora, vamos ver o Main"".
Aí os tamo foram com eles, muitos Waiãpi foram. Muitas vezes
os carai vieram levar o Waiãpi do Inipuku. Vmham todos os
dias3 0 • Os tamo que os seguiram levaram a rede até a casa dos
carai que ·ficava bem perto da aldeia, a um dia de caminho.
Lá deixavam a rede, os carai não deixavam levar suas redes mais
longe no caminho.
Depois continuaram e foram muito longe. O caminho tinha
muitas curvas3 1 . Chegaram ao Mairi, em cima de uma grande
montanha. Pois lá a água grande havia deixado a casa de Yane-iar.
Era tudo igual, só que a porta estava quebrada, porque Yane-iar
havia quebrado a porta para sair.

(28) - Esta estórla constitui wn ..apêndice" de
intro duçlo recente ao mito tradicional. Sltua-SCJ nwn passado muito
recente, se visto através dos ancestrais citados e, ao mesmo tempo, num
passado muito antigo, se visto como lembrança de um mito tradicional,
comum a outros grupos Tupi.
(2 9) - Estes doJs !\ornem brancos, a quem sio atd·
buí dos estes nomes, tem, em outra variante, outios apelidos.
(30) - Isto '· apareciam freqilentemento.
(31) -Kanl·kanl ~ o caminho sinuoso; muito difícil e cansativo. Se comparado com a versão dos Wallpi do Olapoque,
este trecho é semelhante a uma das provas que os filhos de Yane-lar tiverem
que enfrentar, pam ter acesso à aldda do pai, no céu.
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Dentro da casa só morava um carai. Era um Capitão grande ,
o primeiro branco que Yane-iar havia feito.
Ele perguntou aos Waifpi: ''O que vocês vem fazer aqui?" Eles
responderam : "vamos ver o Mairi". - e perguntavam ..quem
fez esta casa?" O carai respondeu: ''Foi o Yane-iar de vocês,
há muito tempo''.
Então ele pegou uma mala e a abriu. Dentro da mala havia muitas
flautas, pequenas e grandes. O branco disse para os tamo-ko :
.. Com estas flautas os tam<>ko de vocês dançavam lá no Ysíngo,
dançavam com a flauta grande, dançavam também Pekau e
Panamy 3 ' j .
O carai-Capitão-grande havia visto os tamo dos Waiãpi do lnipuku dançar Pekau e Panamy lá no Ysingo . E Já ele havia apanhado as flautas dos índios e colocado dentro da mala que
levou para o Mairi.
Quando os Waiãpi viram tudo muito bem, o carai fechou a
mala e pegou outra. Abriu-a e dentro havia muita mercadoria:
machados, camisa (pano), facas, anzóis, terçados, tudo3 .. .
Quando viram tudo isto, e pegaram a mercadoria, os Waiã'pi
voltaram para o lnipuku. Voltaram para onde habiam deixado
a rede e depois chegaram até a aldeia dos parentes. Então contaram para todos: "Nós vimos o Mairi, o Mairi que o tamo Yaneiar fez". Disseram isto para todos e é por isto que todos sabem
agora onde fica o Mairi: lá para baixo. O Maíri está ainda lá,
virou pedra, somente a porta está quebrada, porque Yane-iar
pr~cisou quebrá-la para sair.
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(32) - Em outra variante, este homem branco,
Capitão grande, é ide,ntificado ao herói Urukaurl.
(33) - Danças do pica-pau (? ) e da borboleta,
ligadas a outros temas da mitologia Waiãpi.
(3'4) - Além destas mercadorias, os mais jovens
dizem que o Carai também deu farolete, fósforos, espelhos, espingardas etc.

A ORIGEM DOS BANARE-KO (resumo)

§ 10.

" Uma mulher estava pegando lenha no n1ato e se perdeu no
caminho. Encontrou um homem muito bonito, muito bem
adornado e pintado. Voltando para a aldeia, ela nfo contou
nada. Continuou encontrando o homem cada vez que ia apanhar lenha. Copulavam na casa da roça. Um dia, o irmfo da
mulher seguiu-a e viu os dois na casa da roça. Voltando para
a aldeia, o irmfo contou para todos o que estava acontecendo.
Fabricaram muitas flechas e forrun esconder-se, à espera do
casal, no mato. O irmfo flechou o homem que, cando no chfo,
transformou-se em sucuriju. Os homens da aldeia levaram o
cadáver da sucuriju para o mato, deixando-o apodrecer. As
moscas botaram ovos e, no cadáver, surgiram os vermes Arikaru
e Aramt1. Como a sucuriju era muito comprida, os vermes também
ficaram compridos e cresciam, engordando, sempre. Os Waiã'pi,
todos os dias, iam espiar ~ rest~ da sucuriju.
Um dia, viram os vermes espocar, e deles sairam índios pequenininhos que depois cresceram até o tan1anho de crianças. Os
Waiãpi, entã'o, fizeram uma casa para eles, perto de sua aldeia .
Iam visitá-los freqüentemente e os criaram até que ficassem
adultos. Entfo, os homens saídos da sucuriju fizeram uma roça
e ficaram lá, morando perto dos Waiãpi. Eram amigos. Falavam
a mesn1a língua. Era tudo igual mas eles eram os ba.naré-ko,
os R ucuiana.
Só depois Yane-iar não gostou que tudo fosse igual e deu outra
fala para os banaré-ko."
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JUR UPARI (resumo)

§ 11 .
"Na casa dos tamo-ko todos donniam. Os Jurupari chegando
silenciosamente roubaram três crianças. Na noite seguinte um
velho amarrou um fio comprido no braço das crianças e a outra ponta no braço dele. Veio o Jurupari que levou a criança.
Entã'o o velho . levantou, puxou o fio que o levou longe , longe,
até a casa do Jurupari. Eles moravam embaixo de pedras grandes (cavernas}3 5 . O velho voltou para sua casa. Confeccionou
um zunidor e com ele chamou os Jurupari, convidando para um
caxiri.
Os homens mais velhos da aldeia - porque os jovens tinham
medo - foram esperar os Jurupari no caminho; quando estes
chegaram os pegaram junto com suas mulheres. O Jurupari
trazia na m!o um pedaço da cabeça da criança roubada anteriormente , e bebia dentro da caveira ; bebia e dançava. Perguntaram o que era esta caveira, e o Jurupari respondeu que era a
cabeça da criança. Disse que comeu a criança. Os tamo-ko voltaram a chamar os Jurupari com o zunidor, e assim estes vieram,
todos. Então dançaram. Os tamo-ko pediram a seus hóspedes
o que sabiam dançar : sabiam dançar urubu, japu, panamy, turé,
mas nfo sabiam dançar teméré3 «> • Os Juruparl sabiam cantar
e dançar coisa de Waiã'pi porque vinham escutar e espiar os
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(35) - M. Rauschert colheu entre os Apalai estóri~s semelhantes, que este autor identifica como ..A paàficaçio dos Apalai
trogloditas", à quem também é atribuída a prática da antropofaafa (1970).
(36) - São danças e cantos conhecidos atualmente
pelos Waiãpi-puku.

torno-ko. Todos beberam muito e ficaram bêbados, e co1nerain.
Então os Jurupari pediram para ver a dança teméré. Depois
todos dançaram, os tamo-ko e também os Jurupari. Era quase
de madrugada quando os tamo-ko pegaram suas armas3 7 e
n1ataram os Juntpari. Então os tamo-ko resolveram comer os
Jurupari porque estes haviam conúdo as crianças deles. Assarainnos primeiro e depois cortaram-nos. Então jogaram fora 0 assado,
os pedaços voaram pelo ar. Os pedaços de Jurupari transforma-

ram-se em morcegos 38 .
Entfo os tamo-ko foram todos para as casas dos Jurupari. Pegaram pimenta, colocaram no forno quente. Pegaram também
palha de bacaba, ascenderam o fogo , misturaram a palha com a
pimenta e levaram no buraco da caverna. Então a fumaça entrou
na caverna e Jurupari tudinho saiu do buraco.
Foi assim que os tamo-ko consguiram matá-los todos, golpeando na cabeça. Só um Jumparl escapou, subiu pelo buraco da
cav~ma, e ~orreu. Correu até as outras casas dos :Jumpari, porque
haviam mwtas, chamava-os, e contava-lhes tudo. Todos fugiram
embora, muito longe, e não voltaram mais às cavernas."

(3 7) - Dizem que estas armas eram bordunas:
kaparo .

(38) - Explicam assim a existência de morcegos
nas cavernas antigamente habitadas pelos Jurupari, na região do Karapana ty .
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COMHNTÁRIOS
Quaiqucr análise da mitologia dos Waiãpi·
puku seria no 1non1ento imposs ível devido às linütações do
material levantado e ao não conhecimento da língua indígena.
Da 1nesma forn1a , un1 estudo comparativo tornar-se-ia difícil,
pela diferença de qualidade das versões dos mitos . Alguns aspec·
tos, entretanto, que merecen1 atenção particular, pretendo
citar e con1entar aqui; são temas que se revelararn importantes
na pesquisa sobre a história dos Waiã'pi e que , ao mesmo tempo,
são comuns à mitologia de vários outros grupos da área, além
de sere1n comuns à mitologia de outros grupos de tradição Tupi·Guarani1. São os seguintes temas:

(1) - Estes temas poderiam ser anaUsados a partir

da<; versões do grande mito do criação e destruição do mundo, segun<.lo

l . Ap personalidade dos heróis míticos
e seu papel para interpretação da história tribal.
2 . A viagem para a casa do herói, o Mairi .
3 . O papel dos brancos na mitologia.

A . Os heróis míticos
Os heróis míticos dos Waifpi-puku, tanto
nas suas apelações como nas suas façanhas, correspondem aos
heróis dos Apapokuva. Na versã'o do mito acima transcrita, a
figura de Yane-ro-açu, "nosso pai grande", é substituída por
Yane-iar "nosso mestre" . O primeiro herói, criador supremo,
aparece como figura distante. O herói Yane-iar, por ser mais
próximo dos homens, é classificado como o primeiro Waiãpi
e assume, nesta versão, a responsabilidade pela criação do mundo
e da humanidade2 .
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os Waiãpi e Waiãpi-puku. segundo seus vizinhos Wayana e finalmente
segundo os Apapokuva-Guarani cuja versão ( de Nimuendajú, reeditada
por Riestler, 1978), pela sua riqueza. poderia ser considerada como "mito
de refor6ncia". Além disso, poderiam ser comparadas versões similares
dos Tupinambá (Métraux 1979), dos Urubu-Kaapor (D. Ribeiro 1976)
e dos Tirió (Frikel, 1960). Um estudo comparativo da mitologia cataclís·
mica destes grupos ilustraria wn tipo de transformação estudado por
Lévi-Strauss, que escreve sob:m a "morte doa mitos" : "non dans le temps
mais dans l'espace, transformation qul s'opere d'une variante à l'autre,
d'une soclété à l'autre, affectant l'annature, le code ou le message, sans
que te mythe cesse d'exister com me tel." (1973 : 30.1}.
(2) - As variações nas atribuições dos hor6ls slo
frequentes em todas as versões do mito , resultando, segundo E. Schaden :
"na grande facilidade com que se desdobram as personagens divinas, em
uma série de figuras distintas. ligadas ou nio por uma seqüêncla genealógica, e por outros laços de parentesco. Isto explica a diferença de teo·
gorda de aldeia para aldeia, e no espírito dos indivíduos, da mesma comunidade •.. " (1969: 106).

Segundo os informantes, Yane-iar é responsável pela criação de tudo que está no universo, mas este foi
criado por Yanero-açu. O herói Yane-iar, também assume ensinamentos religiosos e técnicos aparecendo, portanto, nfo só
como criador mas também como transfonnador.
Na versão citada, o herói procriou apenas
um filho, ao invés dos tradicionais gêmeos da mitologia de outros
povos Tupi e Guarani. No entanto, existem outras variantes
dos Waiãpi-puku e dos Waiãpi, em que aparecem dois filhos,
que nlo sã'o gêmeos3 . O filho maior predomina tanto que o
segundo acaba desaparecendo, como figura secundária.
Da mesma fonna que na versão dos Apapokuva, os gêmeos ou o único filho do herói, não tem 'nome . É,
ou são , apenas os "filhos" do herói, às vezes identificados como
"o novo Yane-iar". Já na versão dos Waiãpi do Oiapoque, os
gêmeos sã'o chamados Maiamaiali e Waiakamaré (Grenand 1972:
184). Na versã'o dos índios Wayana existem também vári~
filhos do herói mítico que as vezes são considerados como gê·
meos e outras como irm!os e irmfs. A versão por Schoepf (1976 :
56-57), é idêntica, nos mínimos detalhes, à versão de outros
grupos Tupi.

Seja o filho úuico na versão <lo~ Wétlâ'pi·
puku, sejam os gêmeos de outras versões do mesmo mito, estes

(3) - Esta diferença ainda não encontra explicação,
mas talvez esteja ligada à atitude perante o nascimento de aêrneos, que
difere entre os sub-grupos Waiãpf ; na região do Amaparl, o parto de aêmeos
é considerado de origem anlmal (plurlparo) e um ou ambos dos rec6mnascldos são elhnlnados. A mesma atitude foi mencionada entre os Mbra·
Guarani, que consideram gêmeoa fruto do adultério e, portanto, os eli·
minam. Logicamente, na versão Mbya, como na vmsão Waiipi-puku, o
her6i aparece com apenas wn filho, enquanto seu companheiro, mas
não seu lrmlo gêmeo, aparece depois.
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heróis concluiram a obra do pai, ao longo de inúrneroas peripécias, que se encontram agravadas rela rivalidade e desigualdade de poderes de transfonnaçfo entre os heróis em questão.
Assim, em trechos adicionais à versão acima transcrita, os Wailpi-puku detalharam o papel deste filho na criação e transfonnaçfo do mundo :

- Yane-iar ofereceu aos homens a possibilidade de nfo morrer se aceitassem trocar de pele como as cobras
(e para isto, deveriam banhar-se em água quente). O filho não
gostou e não permitiu que esta possibilidade de imortalidade
fosse concedida aos homens. E por isto que todos hwnanos
morrem 4 .
- Antigamente, os homens tinham dentes
de pedra que não estragavam; o fillio quiz trocá-los por dentes
moles que apodrecem 5 •
- Antigamente, as casas construíam-se sozinhas, a mandioca ralava-se sozinha, as plantas nasciam por
si mesmas. Mas o filho mudou esta ordem, e agora os índios
tem que trabalhar muito.
- Antigamente, as flechas falavam e seguiam
sozinhas a caça, mas o filho alterou-as e hoje as flechas nfo
falam e podem machucar o caçador quando caem das árvores.
- Etc.
Na versão Wailpi-puku existe uma clara
transposição das dissenções que, nas versões de outros grupos,

(4) - Em certos casos, estas recusas slo atribuídas aos Taimi·wé que associam~e ao filho de Yane-iar para recusar estas
ofertas do herói.
(5) - 1 der.t .

340
1...

-

geralmente caracterizam as relações entre os dois gémeos, para
·
a relaçlo de rivalidade entre pai e fillio.
Portanto, este filli<? assume o papel de verdadeiro transfonnador, responsável por importantes ensinamentos culturais e técnicos. Comparando a versfo dos Waiãpipuku com outras versões do mito de criaçfo e destruiçlo do
mundo, logo aparece a dificuldade de se realizar uma classificaçfo destes heróis, nonnalmente classificados em "ciclos"6
Assim, segundo os Apapokuva, o primeiro
ciclo corresponde a Tamoi ou Nanderuvuruçu, o criador; o
segundo a Nanderu , criador da terra e o último aos gémeos,
transformadores 7 .
•

•

(6) - Uma interpretação desta mudança nos ciclos míticos me foi fornecida através de discussões, pelo Prof. 8 . M6lia : estas mudanças origina,:am~e pela influência cristã que teria provocado
uma reelaboração do mito em termos "aparentemente" tradicionais.
Teríamos, portanto , na hierarquia dos heróis míticos, na forma tradicional, o segtdnte ciclo : TAMOI / NANDER U / GEMEOS / ancestrais do
grupo. A transformação de Nanderu em Yane-iar geralmente colocados
em paralelo na atual tradição oos Guarani, corresponderia a uma influ&cla alheia, uma vez que este Nandeyara dos Guarani é consideraoo o
"Nosso Senhor" dos cristãos. Mas quando Yane·iar ocupa, como na mitologia dos WaJapi-puku, o lugar de Tamoi, o herói o primeiro ciclo, ao passo
que Tamoi é relegado a um ciclo inferior, poder-se-ia pensar em influ&lcia cristã mais profunda... Esta influência resultaria na "unicidade" do
criador, sob a forma de um "monoteísmo'' que relega Tamoi ao papel
de ancestral aeneal6&Jco. O .ciclQ, portanto, apresenta-se como segue,
no caso Waiãpi: YANE-RO-AÇU e YANE-IAR, em paralelo ="P,apai
do céu" / GÊMEOS ou FILHO ÚNICO /"Jesus" / TAMO (povo antigo)
/ ancestrais genealógicos.
(7) - No que se refere à filiação dos heróis míti·
cos, Métraux sugere que "os vários deuses civilizadores podem ser reduzidos num único, o Tamoi, grande ancestral da tribo" (1928 (1950) : 57 ).
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Na versão dos Waiãpi-puku, o ciclo de Ya~
iar e o filho deste herói encontram-se sobrepostos a ciclos de
vários outros her6is8 de múltiplas personalidades e façanhas .
Yane-iar está dotado de atribuições complexas que o fazem
passar de um ciclo a outro. Yane-iar, principalmente, é considerado "pai dos Taimi-wé", isto é, pai dos primeiros homens,
sendo assim considerado como o primeiro ancestral dos Wailpi.
Um estudo mais minucioso, com base em
versões corretamente coletadas permitiria esclarecer os atributos de cada herói.
A grande variação entre as versões do mesmo
mito caracteriza o corpus mitológico dos Waiãpi-puku. Estas
variações e as inovações que incorporaram sã'o funçao de situações históricas particulares a cada sub-grupo Waiã'pi, fonnando
assim um complexo sistema de explicações sobre um mesmo
mito que poderíamos chamar de "tradicional''.

Wayana, na versão dos índios Tembé 10 e na mitologia dos Guarani 1 1 ; todas variantes explicam a salvação de uma parte da
hwnanidade da qual descendem os homens atuais. As formas
da salvação são variadas: seja por um pedaço de terra, seja por
uma casa de barro ou de tábuas, dentro de uma cuia ou subindo
numa palmeira. O que importa, em todos os casos, é que alguns
eleit~ se salvaram. O tema referente a salvação de alguns indivíduos apresenta grande interesse; no estado atual da pesquisa é
impossível ir além de alguns comentários.
Entre os movimentos de tipo ºmessiânico",
os que interessam mais particularmente aqui sã'o os movimentos
de origem individual, que são mais próximos à tentativa relatada
no mito Waiãpi-puku. Um exemplo deste tipo de movimento
está na mitologia dos índios Urubu-Kaapor, transcrito por D.
Ribeiro, que coletou textos relativos à possibilidade dos índios
atingirem, em vida, a morada do heróiMaíra.
O texto Urubu-Kaapor apresenta, até em
detalhes mínimos, grandes semelhanças com o texto dos Waiã-

B. A Casa do Herói e a Viagem ao Mairi

Após o dilúvio, parte da hwnanidade se salvou graças a uma casa de barro construída por Yane-iar e por
seu filho; os outros homens, os Taimi-wé, afogaram-se ou morreram queimados9 • O mesmo tema existe na versão dos índios
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(8) - Sobrepõem~e ao ciclo do herói Urukaurl
e a Yane-ro-açu , o criador do universo .
(9) - No que se refere a possíveis outras variantes ,
somente encontrei este tema na versão dos Waiãpi-puku ; nenhum mito
publicado dos Waiãpi do Oiapoque contém este tema.

(10) - O tema existe entre os Tembé, conforme
Métraux : no episódio do dilúvio , consta que " um homem que tinha o
dom de se transformar em urubu levara para o céu a casa onde seus parentes se reuniam para dançar. As demais pessoas afogaram-se (1928 (1950) :
95).
(11) - Na mitologia dos Nandeva de Jacarei;E.
Schaden cita o m~mo tema: ••Jí/andejara destnaiu a primeira terra mas
dela se desprendeu um pedaço com a moradia de um grupo de Guarani
chefiados por Avá Mbaé Kuaá, que, realizando as danças prescritas, conseguiram salvar-se, levados pelas águas até o longinquo Parary. o Mar Eter·
no, onde se formou urna ilha: a terra de Am Mbáe Kuaá, que será poupada no dia em que o mundo em que hoje vivemos, por sua vez for des-truído" ... (Schaden 1969 : 117).
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pi-puku 1 1 . Nas duas versões, destaca-se o papel dos brancos no
relacionamento entre os índios e seus heróis. Para ambos os
grupos tribais, o mwido doa heróis está colocado numa rela·
çl'o de dependência ao mundo dos brancos.

C O Papel dos Brancos nos Mi tos Waiãpi

Entretanto, segundo os Urubu-Kaapor, a
esperança de alcançar a morada do herói Maíra subsiste. Já
para os Waifpi-puku, esta possibilidade me parece inexistente,
pois a convivência com oa heróis está relacionada com a vida
após morte . Além disto, conforme o mito Wailpi transcrito
acima, a viagem até a casa do herói representa apenas um contato com os brancos que substituiram no seu próprio domí·
nio o herói tribal.
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(12) - Nos dou casos, encontramos os seguintes
temas : a morada do her6i é situada muito lonac; a localizaçio varia, mas
o fato relevante 6 a dificuldade e a distância do caminho para atingi-la.
A casa 6 de pedra, indestrutível. Dentro da casa, os índios podem arranjar
ferramentas. Sio carai-kc ou carai-wa que levaram os índios até os lugares
sagrados.
As semelhanças que sio nwnerosas, nlo devem
ocultar arandes vadaçõos que dizem respeito ao próprlo fundamento das
crenças; assim para os Urubu, os índios devem enfrentar ~das provaçõos
que nfo sio mencionadas claramente no mito dos Waiipl-puku. Para os
Urubu, as tentativas Pllfl cheaar à casa do herói foram na maioria das
vezes tentativas frustradas; no mito WaJlpi, os ancestrais todos voltaram,
o que aparece óbvio a todos os Informantes. A oonsciêncla de que esta
via1em tem por ftnallda~ alcançar a casa do herói tribal es~ clara no
mito dos Urubu; para ós Wallpi tmta-se tão somente de um passeio para
obter mercadorias c:bs brancos. Os Urubu dizem que uma vez no local,
não pretendem sair, pois alcançaram o objetivo. Para os WaJfpl, teriam
que voltar a s\W aldeias, já que a casa MGúi nio 6 mais lupr deles, passou
a ser ocupada pelos brancos. Para os Urubu, finalmente, a casa ~ ocupada
pelo próprlo herói e no caso dos Walipi, o ocupante~ um homem branoo,
enquanto Yan~-lar ~t~ no céu.

..

O tema do home1n branco, aliás um "Capitlo grande'' que reside na casa do herói dos Wai:fpi, a casa
Maíri, o têma dos emissários que vieram proc~rar os índios
para levá-los até este lugar, merece alguns esclarecimentos.
Segundo outras tradições de povos Tupi·
Guarani, os karaí são só profetas, os líderes de movimentos
messiânicos 1 3 . Para os Waiipi-puku não há dúvida que estes
indivíduos são hornens brancos, brasileiros, "tamo-ko de vocês'', como dize1n os índios.
Ao n1esmo ten1po , entretanto, indivíduos
tem poderes de visão e conhecimentos comparáveis aos dos
grandes xamfs 14 ; também os antigos Tu pi do litoral atribuiam
poderes xamanísticos aos brancos e designavam-se com o termo
karaí 15 .
A substituição do herói tribal por um homem
branco, no episódio da via~m ao Maíri, sugere a possibilidade
de wna transformação do mito, diante de uma nova realidade

(13) - H. Clastms dedioou-lhes o estudo " La terre
sans mal" (1975).
(1,.) - Os Waiãpi designam seus xamfs como

paté.

(15) - A ambfgüidade do termo Karal foi esclarocida por E. Schaden como segue: ..O verdadeiro slgniflcado de Kanú
não é outro senão o de magia, feitiço , poder ou faculdade extraordinária;
Caraiba 6 pois todoportador desta qualidade, que seja médico, feiticeiro
da tribo ou Invasor europeu, o "branco", o ..estrangeiro" ... "(1959: 133).
Os europeus eram chamados Caraiba não por serem brancos, mas por
serem portadores destas qualidades que os identificavam com os paj6s
t1adicionais e até mesmo com os heróis.
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histórica. A mesma transformação aparece quando os xama
pauam a ser considerados simplesmente homens brancos, como
freqüentemente acontece em outras mitologias 16 •
Na mitologia dos Waiã'pi-puku a transformaça'o não se limita a uma superposição de identidades. O herói
branco ~ue habita a casa do herói Yane-'iar, ensina aos índios,
os sítioi tradicionais, lembrando-lhes danças tradicionais e instrumentos dos antigos. O mesmo "herói-branco" doou aos Wailpi
os instrumentos representativos de nossa cultura: as ferramentas.
Estes objetos sairam definitivamente do
domínio dos Waiãpi ou mais exatamente dos Taimi-wé, quando,
na origem dos tempos, estes primeiros ancestrais recusaram-nos,
com medo 1 7 • O criador, zangado, ofereceu então estes instrumentos aos brancos, proporcionando, então, outras armas e
outras técnicas aos índios.
Finalmente, recuperaram as ferramentas, por
meio de uma transformação operada no mito, com a substituiçio do herói por um homem branco .
Outros temas explicam a diferença de tecnologia entre os povos. Uma tal diferença relaciona-se com a personalidade dos heróis míticos e, através dela, às perspectivas históricas implídtas no pensamento mítico.
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Frik.el analisou a substituiçfo de elementos
mitológicos por acontecimentos históricos e escreveu:
"Mitos e lendas nlo ofeiecem garantias absolutas
de que os elementos alí mencionados realmente
tenham exJstJdo na época de referência da lenda,
e nlo sejam elemento posteriormente Introduzido" (1961 : 2).

Os fatos históricos concretos que estariam
na origem deste tipo de transformaçfo nos mitos dos Wailpipuku sfo vários. Anteriormente citei, ao relatar a história deste
grupo, as circunstâncias em que parte do grupo foi levado at~
cidades e povoados regionais: destaca-se o episódio da cachoeira Santo Antonio, o trabalho com balateiros de Almeirim e
a atraçfo no povoado de Tuiuiu. Além disto, alguns fudios
estiveram em Almeirim, e viram o forte. Este forte, de pedra,
indestrutível como a casa do herói mítico, foi identificado
com a moradia deste he'rói. Apenas as portas estã'o quebradas,
já que Yane-iar, para sair da casa após o dilúvio, teve que quebrá-la.
:&te mesmo tipo de reinterpretações ligadas
às viagens dos índi~ à cidade, é encontrado no mito dos Urubu-Kaapor1 8 •
A reinterpretaçfo do mito dos Waifpi-puku,
em termos de explicações atualizantes, coloca-nos diante de
nova perspectiva histórica, conscientemente elaborada pelo

(16) - A identificação entre pajés e brancos aparece na tracHção dos Urubu-Kaapor e também no mito Wayana, onde o
herói Kufuri 6 substituído por um manco (versão de Coudreau 1893 :
548).
(17) - No mito dos Uruha-Kaapor, quem fabrica
as ferramentas é o próprio herói Mafra, e por isto índios e brancos vãó
ananjar estas mercadorias com o herói tribal. O mesmo tema encontra-se
no mito dos Wayana : na origem todos sejam índios ou brancos, possuiam
as mesmas ferramentas. Depois, os índios tiveram medo delas, enquanto
os brancos as aceitaram e as conservaram (Grenand 1972: 181).

(18) - No texto dos Urubu-Kaapor, conta-se como
Ulrd, marchanoo rumo à morada do her6i tribal, na realidade marchava
rumo à cidade: "No rumo que tomaram, iriam fatalmente a São Lulz,
capital, mas pua Uirá, este era o roteiro da Morada de Mairaº. (D. Ribeiro 1976 : 26) .
•
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grupo e integradà a sua tradição . Ao reino do herói na aldeia
celeste, somente se acede pela morte . Longe d~s homens, o
herói mítico nl'o é diretamente responsável pelo destino dos
Wail'pi, que est' relacionado à nova situaçfo de confronto com a
populaçfo envolvente: os canzi-ko.
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