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ABSTRACT
The work had framed the IndiansofTapajós-Madeira rivers area from the midle
of 17 th century to the end of 19 th century, to contribute to the elaboration of ethnohistory of this region in Brazil.
The research was based on available documents refering to the territory circumscribed in that geographical area: the accounts of croniclers and travelers, navigation
routes, the reports of Amazonas, Pará and Mato Grosso Province Presidents and the
cartography of the period.
The different tribes which inhabited the region were located and the Indian population displacements were studied. lt was verified not only the high number of tribes, but the multiple relations among them and with the white men. These were the
bases for the anthropodynamic in the area, its realization clearly outlined by the mobility of the Indian groups . This characteristic had been a common fact of the information sources since the beginning of contact. Therefore Indian mobility, through its
different forms - reciprocal exchange, warfare, flight or approach-proved to be a
plausible and fruitful explanation; it made clear the ways intertribes and interethnics
relations had established. it provided the elements to identify some tribes and, at last,
made possible better understanding of the cultural process that lately caused the
area, between rivers, to be mainly considered Tupi.

I

INTRODUÇÃO O>

Diversos grupos, etnicamente diferentes, habitavam o território compreendido entre os rios Tapajós e Madeira quando o branco, uma vez consolidada sua presença na orla marítima, dedica-se à conquista do interior da Te.rra
de Santa Cruz. No entanto, poucas j nformações ficaram-nos sobre tais tribos e
o grosso delas diz respeito aos Tupinambá e Tapajó, uma vez que eram os grupos maioritários que ocupavam essa região. De resto, são notas esparsas sobre
os indígenas que os viajantes ou os religiosos contatavam no dia-a-dia do desbravamento desses sertões. O valor científico dessas notícias é muito pobre; a
maior parte delas nos informa sobre a localização dos grupos ou do grau de
hostilidades para com o branco, sendo escassas as informações de cunho etnográfico.
(*) Estagiário do Setor de Etnologia do Museu Paulista da USP.

(1) Este trabalho foi originalmente apresentado e aprovado, em 1981, como Dissertação de Mestrado junto à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Foi realizado sob a orientação da Dra. Thekla Hartmann, a quem agradeço o incansável
empenho, incentivo e paciência. Estendo meus agradecimentos a Glória Salaverry, Fulvia Salaverry, Carlos Rodrigues e Naif Safady, pessoas da minha família, pelo constante apoio e à FAPESP pela cGncessão de uma bolsa de estudo. Também aos Drs. Antonio Porro e Amadeu
Duarte Lanna, componentes da banca exam.inadora, pelas valiosas e objetivas sugestões, as
quais foram parcialmente incorporadas ao texto.
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Com o advento do século XIX e o período das viagens científicas realizadas pelos naturalistas que percorrem esse setor da floresta amazônica, as notícias sobre os indígenas da região começam a avolumar-se, permitindo-nos ter
uma idéia mais precisa daquele território, enquanto área etnográfica. Nesse
sentido, os trabalhos de Spix e Martius (s.d.) e Castelnau (1850) destacam-se
no conjunto de informações que se referem aos rios Madeira e Tapajós. Porém, nas datas em que esses autores visitaram a região, sua população aborígene já havia sofrido profundas modificações. Assim, a visão que os viajantes
nos fornecem corresponde a um simples instantâneo fotográfico .
No decorrer do século XX, a área Tapajós-Madeira destaca-se pela pobreza de literatura especializada, frente à dedicada a outras regiões do país (rio
Negro ou Xingu, por exemplo), embora nas primeiras décadas encontremos
trabalhos de caráter etnográfico como a descrição dos Parintintin, feita por
Nimuendajú por ocasião da pacificação desse grupo em 1922, ou o estudo histórico, do mesmo autor, dos grupos indígerr~s que habitavam o alto Madeira
(1925). Ainda de Nimuendajú são os artigos "The Cawahib, Parintintin and
their neighbors", "The Maué and Arapium", "The Cayabi, Tapanyuma and
Apiacá" e "The Mura and Piraha", publicados no Handbook of South American lndians (1948). Em 1938, Lévi-Strauss passou umas poucas semanas entre um grupo local Kawahiwa, no alto curso do rio Machado, e reuniu suas observações de campo com os dados históricos conhecidos pará esse grupo no artigo "The Tupi-Cawahib", também publicado no Handbook, e na terceira
parte de Tristes Trópicos (1957). Em 1939, Nunes Pereira visitou os Mawé dos
rios Andirá e Mahué, do que resultou a descrição de alguns aspectos da sua
cultura. É de Métraux o artigo "Tribes of eastern Bolívia and Madeira"
(1948) , onde o autor, entre outros grupos, se refere aos ltogapuk, Ramarama e
Matanawí, indígenas que habitavam o território compreendido entre os rios
Machado e Juruena. Mais recentes são os trabalhos de Murphy sobre os Mundurukú (1960), o de Grünberg sobre os Kayabi (1970) e o de Waud Kracke que
estudou o sistema político dos Parintintin (1973) .
A despeito dos trabalhos apontados, existe um desconhecimento quase total da área no tocante à sua etnografia. Como área etnográfica, o território
compreendido entre esses dois rios, além de grupos tais como os Arara, Mur,á
ou Nanbikúara, registra a maior concentração conhecida de g~upo s Tupi contíguos, o que a levou a ser considerada uma área cultural predominantemente
Tupi (Galvão, 1960:15 e 26; Steward, 1948:883).
É nessa região e, mais precisamente, na confluência dos rios Arinos e Juruena, que Martius localiza os "Tupi centrais". E, apoiando-se nos relatórios
conhecidos na época, informa que esses Tu pi estariam integrados por: A baba,
Apiaká, Kawahiwa, Pochety, Tapirape, Temauanga, Uyapa e Mundurukú .
Sugeria, portanto , que todos esses grupos poderiam pertencer a uma única etnia que, no decorrer do tempo, sofreu sucessivas cisões, os diferentes sub-grupos resultantes expandindo-se territorialmente. Este autor, porém, declara-se
incapaz de distinguir se essas comunidades são frações dos Apia ká e Mundurukú ou se são diferentes deles (1867 :382). Entretanto, o desconhecimento da região nessa época e da própria cultura Tupi nos coloca um interrogante sobre o

- 290-

significado e os grupos que essa designação abrange, inscrevendo-se ainda
dentro de uma ordem mais ampla de preocupações teóricas que se referem particularmente à área Tapajós-Madeira.
Assim, até há poucos anos, os Tupi eram considerados como desprovidos de descendência unilineal, ou seja, instituições como clãs, f ratrias ou metades seriam desconhecidas entre eles e, onde apareceram vestígios de tal segmentação (entre os Suruí, por exemplo), eram atribuídos a empréstimos de
grupos Gê das vizinhanças. Ora, dentro da área Tapajós-Madeira encontram-se
os Kayabi que correspondem a esse modelo (Grünberg, 1970), os Mundurukú
com metades exógamas patrilineares não localizadas (Horton, 1948), -os Parintintin com metades exógamas patrilineares não localizadas (Nimuendaj_ú,
1948a), os Mawé com "hordas" designadas pelo nome de animais e plantas
(Nimuendajú, 1948c) e os Kawahiwa (sub-divididos) com "bandas ou clãs localizados" (Lévi-Strauss, 1958). A área parece oferecer, uma vez esclarecidos
os casos dos Mawé e dos Kawahiwa - grupos que não foram objeto de estudos antropológicos-, um continuum simultâneo entre a sociedade igualjtária
e a sociedade segmentada para a mesma cultura tupi adaptada à mesma floresta tropical.
Esses problemas vislumbrados na área indicaram o interesse de um projeto de pesquisa entre grupos tupi do Tapajós-Madeira. A bibliografia indicava
os Kawahiwa do rio Machado (Rondônia) como o grupo mais aconselhável para esclarecê-los através da pesquisa de campo, enquanto um "survey", realizado em 1979, apontou os Tenharim do Marmelos (Amazonas) que, além disso,
não foram ainda objeto de estudo antropológico. Para uns e outros, entretanto, verificou-se em seguida a total ausência de trabalhos de cunho histórico,
constatação que também se estende, em grande medida, às demais tribos tupi
do sistema Tapajós-Madeira. Tal carência impede que se tenha uma idéia unificada da área e dos processos que lhe dera!Il sua atual feição, assim como uma
melhor compreensão de um grupo particular que nela se inscreve. Optou-se,
portanto, por enveredar inicialmente pelo caminho espinhoso da etno-história,
na procura de um instrumento que facilitasse a compreensão da área como um
todo e na convicção de que isto permitiria preparar a pesquisa etnográfica sobre bases mais sólidas.
Uma vez escolhida essa orientação, a carência de trabalhos assinalada levou a pensar que s_e ria conveniente compulsar e sistematizar a documentação
disponível, de modo tal, que se obtivesse uma crônica ampla e rigorosa dos
acontecimentos registrados na área, que permitisse a reconstrução dos movimentos populacionais indígenas no interior dela, no anseio de explicitar as relações intertribais e interétnicas que se sucederam no tempo, e elucidar os processos que vieram a alterar o panorama etnográfico original. O presente trabalho refere-se ao quadro da situação desde os primeiros contatos entre os indígenas e o branco até fins do século XIX, como uma forma de contribuir à elaboração da etno-história da área Tapajós-Madeira, uma vez que as etnias aborígenes localizadas aí se encontram desde longa data em contato direto - ou
indireto através de outros grupos - com as frentes de ocupação que, desde o
século XVII, alcançaram esse setor do território nacional. A conjunção desses
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dois elementos - índio, branco .- resulta indispensável para uma visão integrada da área e a correta elaboração da história dos povos indígenas aí sediados.
A pesquisa foi realizada a partir do levantamento da documentação histórica disponível relativa à área Tapajós-Madeira. À diferença do que acontece
para os cronistas da costa durante o século XVI, não encontramos para este setor do território relatos extensos que permitam ter uma idéia acabada da área e
sua população nos primórdios do contato . O material consultado refere-se
principalmente a relatos de cronistas e viajantes, roteiros de navegação, crônicas e relatórios de presidentes das províncias do Pará, Amazonas e Mato Grosso e cartografia dos séculos XVII a XIX .
Deixando os primeiros cronistas e viajantes (Acunã, Heriarte, Betendorf),
que possuíam um interesse especial em anotar e descrever aq'-:lilo que era'visto
pela primeira vez, de resto são muitas as imprecisões que existem nos registros
para os séculos XVII e XVIII. Poder-se-ia dizer que relatos e roteiros são os
mais ricos na informação procurada para este período, pois falam da navegação dos rios Madeira e Tapajós, o modo de .fazê-la, as dificuldades que apresentava, a presença de agrupamentos indígenas e o tipo de contato que se mantinha com eles . Estes documentos, que foram considerados como fontes primárias, já apresentam pequenos dados de ordem etnográfica que nos auxiliam
na pesquisa, principalmente no que diz respeito à identifi~ação dos diversos
grupos. Todavia, tratando:-se de um mesmo grupo, é de destacar as diferenças
de um autor para outro. Tudo isto levou à necessidade de comparar cuidadosamente cada designação registrada, desde as suas grafias, diferentes às·vezes
em cada autor, até sua ocorrência num mesmo local ou em locais diferentes.
Muitas vezes foi auxiliado pela consulta à cartografia que, refletindo o paulatino conhecimento que se tomava da região, registra a localização para as designações consignadas e precisa as localizações que nos são fornecidas pela documentação para aldeias, missões ou estabelecimentos do branco, quando não
facilmente identificáveis na cartografia moderna.
Já no século XIX, o conhecimento relativo que se possuía da área
Tapajós-Madeira transparece na literatura, permitindo-nos identificar com
maior precisão as etnias e os locais mencionados na documentação. Embora
neste período os rios Madeira e Tapajós sejam navegados assiduamente, o interior do território permanece como Terra Incógnita. Os dois autores que nos
fornecem uma visão de conjunto sãó Martius (1867) para toda a área e Castelnau (1850) para a região do alto Tapajós e seus formadores, embora eles em
suas viagens não passassem além da periferia da mesma, utilizando-se de notícias dadas pelos próprios índios para compor as informações que nos fornecem. Quanto aos relatórios de presidentes e as crônicas para as províncias do
Amazonas, Pará e Mato Grosso, referem-se principalmente à situação econômica, política e ao grau de colonização alcançado nas mesmas. Contudo, alguns desses relatórios e crônicas, devido ao anseio de seus autores de realizar
uma história minuciosa de sua província, nos fornecem amplas descrições da
situação indígena local e possuem dados relativos à localização, aldeamento,
demografia, comércio, hostilidades, etc.
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Por outro lado, a comparação entre uma fonte e outra e a consulta à literatura especializada que se refere à área, permitiu verificar o grau de autenticidade da informaÇão fornecida pela documentação histórica compulsada, precisar ou corroborar as identificações realizadas e, quando possível, preencher
as lacunas existentes naquelas.
Elaborou-se, assim, um trabalho que se propõe analisar a documentação
histórica do século XVII ao XIX para a área Tapajós-Madeira, sob o ponto de
vista da mobilidade tribal e das relações intertribais e interétnicas. Quanto qO
século XX, não foi abordado sistematicamente, uma vez que estudos dessa ordem podem ser encontrados em Darcy Ribeiro (1973), assim como naquelas
monografias que focalizam grupos específicos da área (Murphy, 1960; Grünberg, 1970; Kracke, 1973).
A redação do trabalho seguiu o seguinte esquema: o primeiro capítulo foi
dedicado ao processo de ocupação da área pelo branco, destacando em primeiro lugar as viagens exploratórias e, a seguir, a ação dos missionários, do governo e das frentes pioneiras. Procurou-se compreender como a ocupação se levou a cabo e delinear o marco de referência para os dois seguintes capítulos.
O segundo capítulo obedeceu a uma seqüência cronológica do período
histórico que o trabalho abrange - séculos XVII a XIX. É uma tentativa de
sistematizar as designações tribais registradas para a área pelas fontes. Os autores utilizados foram aqueles que, pelo seu anseio de registrar aquilo que observaram na sua passagem por ela, nos deixaram observações mais ou menos
completas da_região e dos grupos tribais que a habitavam. Foram focalizadas
suas localizações e, na medida do possível, tratou-se de identificar essas designações e relacioná-las com aqueles grupos modernamente conhecidos.
O terceiro capítulo é uma tentativa de extrair dos dados os materiais para
um estudo da mobilidade desses grupos face aos contatos intertribais e interétnicos. Nele trata-se de explicitar o processo de interação entre as diversas etnias localizadas na área e a sociedade nacional como fator de alteração do panorama etnográfico original.
O mapa anexado configura-se como um quarto capítulo, onde são reunidos os dados obtidos das fontes consultadas. A informação aí registrada
refere-se a localizações precisas de aldeias, missões religiosas, estabelecimentos
do branco, movimentos tribais e rotas das viagens exploratórias. Também são
registradas as indicações gerais para agrupamentos que não possuem localização exata. O objetivo foi unificar toda a informação fornecida pela documentação e convertê-la num mapa etno-histórico, o mais amplo possível da região,
tornando-o ponto de partida para mapas futuros, mais acurados (2).
Assim sendo, o mapa diverge, por exemplo, do elaborado por Nimuenda(2) A confecção do mapa realizou-se tendo como base as folhas SB/20-Purus, SB/21-Tapajós,
SC/20-Porto Velho , SC/2 1-J uruena e SD/21-Cuiabá, na escala 1: 1.000.000, fornecidas pelo
IBGE e reduzidas a 62o/o. Como referência geográfica-base foi utilizada a rede hidrográfica da
área, uma vez que por ai se deu a penetração e ocupação da área. Assim, as informaçôes deixadas pelas fontes encontram-se intimamente ligadas a esta.
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jú (1948, III: mapa 3) para as tribos do Brasil Central e que inclui o território
compreendido entre os rios Tapajós e Madeira. Este autor apresenta as etnias
aí sediadas em três categorias: extintas, porções extintas de tribo e localização
moderna. A falha que encontramos neste mapa é que a situação dos diferentes
grupos no tempo aparece dissociada do processo de ocupação que aí se registra, ou seja, o mapa não considera a presença do branco, um dos responsáveis
por essa situação. · Por outro lado, embora muitas das designações apareçam
associadas a datas e linhas de movimento, o mapa apresenta-se estático, não
dando uma idéia clara da mobilidade no interior da área e sugerindo que apenas alguns grupos se movimentaram ao longo do tempo. Quanto às linhas de
movimento, elas nem sempre correspondem à informação fornecida pelas fontes.
Finalmente, num último pequeno capítulo, procurou-se em caráter tentativo, uma compreensão diacrônica de toda a área Tapajós-Madeira, num nível
de abstração maior, aplicando um elemento de explicação específico, o da mobilidade, a que o próprio material empírico foi dando forma e significado no
decorrer da investigação.
O manuseio da documentação histórica, além de permitir observar a área
Tapajós-Madeira como um todo integrado, possibilitou corrigir algumas imprecisões ou desacertos existentes na bibliografia moderna consultada, que parecem decorrer justamente da falta de consulta ao tipo de material a que se fez
menção.
Assim, no que diz respeito à expansão dos Múra, na medida do possível,
precisou-se a data em que ela teve início e as causas que a produziram. Isto nos
leva a divergir de Nimuendajú que aponta ·como causa para o abandono do
território as hostilidades desses indígenas contra o branco e os desmandos f eitos a partir de 1723 por este. O começo daquelas hostilidades é posterior à data
mencionada por Nimuendajú e os motivos para a movimentação dos Múra parecem residir nas próprias condições etnográficas da área, sendo produto da
dinâmica intertribal aí verificada.
Também encontramos diferenças entre a informação fornecida pelas fontes e as considerações feitas por Nimuendajú (1924:207-8) acerca de serem os
Parintintin e os Kawahiwa um mesmo grupo tribal, com o mesmo ponto de
partida nas suas migrações dentro da área. Pelo menos para o período aqui estudado, os cronistas falam o contrário. No tocante às linhas migratórias do
Kawahiwa, é possível efetuar modificações às estabelecidas por Nimuendajú e
o mesmo ocorre com o que diz respeito aos movimentos do Matanawi
(1925: 143).

Quanto à localização original dos Mundurukú e sua posterior expansão,
cingindo-nos ao existente na documentação para meados do século XVIII, tratamos de contribuir para o esclarecimento de um problema que parece de difícil
solução. Nos trabalhos que tratam destes indígenas, é corrente colocá-los como provenientes do sul do território - formadores do rio Tapajós - , conforme o
exposto por Martius (1867:382), ou da região do Cururu (Horton, 1948;
Murphy, 1960), dirigindo-se desses locais para o norte. Entretanto, a primeira
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referência (1768) que se faz dos Mundurukú os dá como moradores da região
dos rios Canumá-Abacaxis-Mahué, ao norte da área Tapajós-Madeira, o._que
permite pensar em uma estreita relação genética com os grupos ali registrados
por fontes anteriores.
O presente trabalho não tem a veleidade de ser completo. Faltam-lhe, por
exemplo, as informações que certamente constam da correspondência, das
descrições e relatórios daqueles jesuítas que atuaram na região no período
1660-1757, e que não foram compulsados em sua totalidade. Falta igualmente
uma pesquisa aprofundada nos arquivos do Pará, Mato Grosso e Amazonas,
que ainda guardam grande soma de material inédito.
Apesar dessas lacunas, o trabalho constitui-se na primeira etapa, essencial
e necessária, da investigação em campo que se pretende levar a efeito entre um
dos grupos da área, visando compreendê-lo dentro de uma perspectiva diacrônica, objetivo principal da pesquisa, sobre o pano de fundo da etno-história da
área Tapajós-Madeira.
Cumpre lembrar que a grafia dos nomes tribais mencionados no texto
obedeceu, sempre que possível, às normas traçadas pela 1 Re_u nião Brasileira
de Antropologia (Rio de Janeiro, 1953) publicadas na Revista de Antropologia. Quando isto não foi possível, as designações foram reproduzidas de acordo com a fonte que as registrou.
A título de esclarecimento, chama-se ainda a atenção para a diferença de
registro entre a data da viagem do cronista, mencionada entre colchetes [1768) - e a data de publicação da respectiva crônica, entre parênteses, como
as demais fontes bibliográficas.
1

O PROCESSO DE OCUPAÇÃO PELO BRA:NCO
DA ÁREA TAPAJÔS-MADEIRA
A ocupação efetiva do vasto território que medeia entre os rios Madeira e
Tapajós é muito recente. Poder-se-ia dizer que ela se completa na segunda metade do século XX. Entretanto, esse processo foi lento e gradual, registrandose suas origens no fim do século XVII. Fora os primeiros aldeamentos religiosos que datam desse período, o leigo só vai estabelecer-se, de forma permanente, muito mais tarde. Assim, a presença do branco é marcada, inicialmente,
pelas sucessivas viagens que têm por objetivo reconhecer o território a ser incorporado e abrir caminho à colonização.
a) Viagens de reconhecimento

A crônica da jornada de Orellana (1542), realizada pelo padre Carvajal,
nos dá as primeiras notícias sobre o curso do rio Amazonas e seu extenso "hinterland". Carvajal registra a passagem da expedição pela foz do Madeira -295 -

Figura 1 - A área em estudo.
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denominando-o rio Grande - e, mais tarde, o fato dos bergantins de Orellana
permanecerem por um dia e meio na foz do Tapajós. Durante todo esse tempo, os navios viram-se rodeados por canoas de índios, porém não se produz
nenhum tipo de contato entre os indígenas e os espanhóis.
Essa seria, portanto, a primeira notícia sobre estes dois rios. Em 1639, o
capitão-mor Pedro Teixeira, que dois anos antes fora enviado pelo governo do
Pará e·subira o Amazonas até Quito, desce acompanhado pelo jesuíta Cristobal de Acufia. Da c_rônica de A cu fia ficaram informações mais detalhadas do
Madeira e Tapajós e sobre algumas das populações indígenas que habitavam
suas margens. Ainda através dos Tupinambás, moradores da ilha Tupinambarana, Acufia obteve dados sobre as nascentes do Madeira que indicavam ser este uma possível via de comunicação com os territórios da atual Bolívia.
Entre as datas das crônicas de Carvajal (1542) e de Acufta (1639), o Amazonas foi percorrido numerosas vezes; porém é só de 1626 que temos registro
da navegação do Tapajós. Nesse ano, Pedro Teixeira navegou-o por um percurso de 12 léguas (66 1/ 2 km) alcançando, provavelmente, a baía de Alter-doChão onde teve contatos pacíficos com os Tapajós. Essa expedição permitiu
tomar conhecimento das possibilidades que oferecia a navegação desse rio e o
resultado final foi a troca de mercadorias com 40 indígenas que foram levados
a Belém e, posteriormente, escravizados.
Em 1628 foi feita uma segunda expedição ao Tapajós, sob o comando do
mesmo Teixeira e de Bento Rodrigues de Oliveira, com o objetivo de apresar
índios. Estes opuseram-se e a violência exercida pelos portugueses foi tal, que
o goyernador do Pará, Coelho Carvalho, teve de baixar um decreto para regularizar as "entradas", que deveriam ser duas por ano e contar com sua autorização prévia.
Entretanto, o padre Acufía narra em sua crônica que muito tempo antes
da sua passagem pela foz do Tapajós, uma nave inglesa subira este rio com a
intenção de estabelecer plantios de tabaco. Embora os ingleses tentassem um
contato pacífico c_om os índios - -provavelmente os Tapajós - estes rejeitaram todas as propostas e os hostilizaram.
·"ourante o século XVII e a primeira metade do século XVIII, a navegação
do Tapajós, feita a partir do rio Amazonas, não passou além das cachoeiras de
seu curso inferior. Entretanto, a área dos formadores vinha sendo devassada
pelos povoadores de Cuiabá, ao sul. Em 1739 uma bandeira sob o comando de
Antonio Pinheiro de Faria descobre o "rio dos Arinos", ali encontrando ouro
(Fonseca, 1864:367). Um manuscrito da Biblioteca de Évora contém a informação deixada pelo jesuíta Manuel Ferreiro de que "no início de maio de
1742, quatro homens sob a chefia de Leonardo çle Oliveira partiram de Vila
Bela, cruzaram a serra dos Pareeis, construíram pequenos barcos e, por primeiro, desceram o Juruena e o Tapajós até a sua foz no Amazonas, onde chegaram em agosto ... sem provocar conflitos armados, ela teve contatos com diversas tribos indígenas que na área do Juruena em especial, povoavam densamente . .. " (Grünberg, 1970:22). Desde o ano de 1745 exploravam-se as minas
de Santa Isabel no Arinos (Leverger, 1949:214). Esse conjunto de notícias deve
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ter informado a viagem do sargento-mor João de Souza Azevedo que, em
1746, navegou o Tapajós em toda a sua extensão, deixando dela uma série de
dados que serão amplamente utilizados no presente trabalho .
Resídente nas minas de São Francisco Xavier (Mato Grosso), João de
Souza Azevedo dali partiu com uma comitiva de 58 pessoas e seis canoas numa
viagem que, por um período de sete meses e incluindo paradas mais ou menos
prolongadas, levou-o a atingfr o Amazonas, dirigindo-se logo a Belém. Desceu
o Jauru, subiu os rios Paraguai e Sepotuba, dirigindo-se por terra às cabeceiras do Sumidouro. Embarcou-se dali para o Arinos e, pelo Juruena, navegou
até sua confluência com o São Manoel (atual Teles Pires). Tendo descoberto
ouro nesse local, parte da comitiva voltou às bases para comunicar a notícia,
enquanto João de Souza Azevedo continuou viagem, agora pelo Tapajós. Até
a foz desse rio gastou dois meses e o seu relato refere-se a numerosas paradas
que o levaram a investigar as redondezas dos acampamentos (Azevedo, 1880).
Quanto ao Madeira, este rio foi navegado pelos jesuítas que alcançaram,
em 1683, a foz do lrurí (Matuará), um afluente da margem direita. Em 1716,
uma expedição punitiva contra os Tora, sob o comando do capitão-mor João
de Barros, chegou até o rio Mai.ci e fundou, defronte à ilha das Onças (4° 60'
lat. sul), um arraial na margem direita. Sete anos mais tarde, Francisco de Melo Palheta é encarregado pelo governo do Pará de descobrir as cabeceiras do
Madeira. Em 1723, Palheta estabeleceu seu acampamento-base na margem esquerda deste rio, também defronte à ilha das Onças e junto a uma aldeia de índios Juma. O arraial chamou-se "Santa Cruz de Iriumar" e contava com uma
igreja, armazém, corpo de guarda e casas (Hugo, 1959:30). Parte daí para sua
missão, chegando até as aldeias jesuíticas espanholas na província de Moxos,
na Bolívia.
Muito mais tarde, em 1742, chegaram às minas de Mato Grosso notícias
sobre uma viagem de canoas para as missões espanholas pelo rio Madeira; trata-se provavelmente da viagem de Melo Palheta, já que as crônicas não registram nenhuma outra viagem até esse local. Manoel de Lima, um dos moradores das minas, e três companheiros, incentivados por essa notícia, dirigiram-se
para aquelas missões pelo rio Guaporé, com a intenção de comerciar e dali,
através do Madeira, chegaram a Belém. Esta passa por ser a primeira viag~m
que se realizará desde aquele ponto para a capital do Pará utilizando o rio Madeira; porém , para essa data, Baena nos informa que " chega de Vilabela . .. ao Pará Manoel Telles morador do Maranhão com Joaquim Ferreira Chaves e outros: sendo esta a segunda volta (consta ·d os annaes da camera da cidade de
Mato Grosso) que elle faz d'aquellas minas pelo rio Madeira, às quaes fora
chatinar ouro com mercadorias de especulação" (Baena, 1938:233).
Em 1749, João de Souza Azevedo que se encontrava ainda em Belém, regressa para Mato Grosso pelo Madeira com uma comitiva de 40 pessoas,
acompanhando um regimento de 150 soldados enviados pelo rei e destinados a
custodiar as minas.
Os motivos destas viagens eram os mais diversos: procura de drogas, ouro, escravização de índios, catequese. Porém, uma vez fundadas Cuiabá e Vila
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Bela, o objetivo principal residia em procurar novas vias de comunicação,
mais rápidas e efetivas, que permitissem a ligação entre esses dois locais com
Belém do Pará e a Metrópole, além de assegurar a presença do português na
região, devido à vizinhança com os territórios da coroa espanhola.
Assim sendo, a comunicação de Cuiabá e as minas, que inicialmente se
realizava exclusivamente com São Paulo, passa também a ser efetuada pela
nova rota do rio Madeira. Um exemplo da importância que esta alcança é a
monção de 1768 com 45 canoas e 422 pessoas.
Esta sucinta relação das viagens que se realizaram ao longo dos dois rios
permite-nos observar que, em meados do século XVIII, a região já era conhecida pelo branco, em_b ora de modo periférico. Apesar da ausência de dados
concretos a respeito, pode-se supor que o branco, além de percorrer o Madeira
e o Tapajós, também incursionasse pelos seus afluentes, não passando, porém,
de seus baixos cursos.
De acordo c.o m o Tratado de Madrid de 1750, firmado entre Espanha e
Portugal, o limite entre as duas colônias deveria passar, nesta parte do continente, pelos rios Paraguay, Guaporé, Mamoré até a metade do Madeira. Assim, desfeito o Tratado de Tordesilhas e integrado o território entre os rios
Madeira e Tapajós ao reino português, as viagens realizadas a partir da segunda metade do século XVIII respondiam tanto ao interesse de conhecer as dificuldades dessas rotas e garantir sua navegação, como ao interesse econômico
representado pelas monções periódicas, ao estratégico - chamado científico
- com o objetivo de demarcar as fronteiras, e ao militar, uma vez que ainda
existiam conflitos com a Espanha.
A última viagem que pode ser arrolada como significativa para a abertura
de uma via de pénetração branca na área de estudo - aquela compreendida
entre os rios Juruena, Arinos e Teles Pires' - foi a realizada em 1819. Nessa
data, Antônio Peixoto de Azevedo, por encargo do governo de Mato Grosso,
explorou o Teles Pires ligando assim, por esta nova rota, Cuiabá com a capital
do Pará. Porém, esta via não chegou a alcançar a importância do sistema
Tapajós-Juruena-Arinos.
Voltando a atenção para o interior da área Tapajós-Madeira, os desbravadores iniciais da região interiorana parecem ter sido os jesuítas. Correspondência deixada por eles nos informa que no começo do século XVIII já tinham
percorrido os rios Canumá, Mahué, Andirá, Mamurú e outros, todos confluentes do curso médio do Amazonas. Em 1754, o governador do Pará comunicava à Metrópole a existência de um caminho que, por terra, e interior às
margens do Madeira, ligaria as minas de Mato Grosso com a missão jesuítica
situada na foz do rio Abacaxis (Annaes... , III: doe. 126). Porém, essa é a única referência concreta a tal comunicação, o que leva a pensar que o verdadeiro
trânsito do branco pela região interiorana é muito mais tardio, sendo resultado
da procura de" locàis para a extração da borracha.
Entretanto, a partir do sul registram-se esforços para penetrar os sertões
· que existiam ao norte de Cuiabá e Vila Bela. Assim, uma expedição sob oco-299-
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mando de João Leme do Prado, enviada pelo governo de Mato Grosso, dirigese em 1769 do rio Colorado, afluente do Guaporé, até as cachoeiras do rio Juina, afluente do Juruena, atravessando território dos Pareeis. Muito mais tarde, em 1852, outra expedição, chefiada por João Rodrigues de Medeiros e enviada pelo presidente da província de Amazonas, tenta estabelecer uma comunicação com Diamantino e Cuiabá pelo rio Abacaxis. A expedição sobe este
rio até o Crauiry, afluente da margem direita, tentando dirigir-se daí até as
margens do Tapajós. A tentativa fracassa devido aos inúmeros inconvenientes
topográficos que a região oferecia e os Mundurukú, encontrados por Medeiros
entre as cabeceiras do Crauiry e o Tapajós, desaconselham-no de seu intento
devido ao perigo que representavam as tribos ainda "selvagens".
Na verdade, os verdadeiros donos do interior eram; ainda, os indígenas.
Nos diversos afluentes do Madeira e Tapajós registra-se, para o fim do século
XIX, uma numerosa população branca dedicada à extração da borracha. Sua
localização , porém, não passava além do setor encachoeirado destes rios, nem
penetrava muito além das margens. As cachoeiras aparecem, desse modo, como fronteira natural entre indígenas e brancos pelas dificuldades de serem ultrapassadas.
b) Ação religiosa

O trabalho missionário nos rios Tapajós e Madeira foi realizado inicialmente pelos jesuítas e cabe a estes um papel destacado, tanto na ocupaçãe da
área, como no processo de deslocamento que os grupos indígenas sofreram.
Iniciado originalmente em 1661, entre ·os Tapajós, se estendeu logo para oeste
até alcançar, em 1683, os Irurí no rio Madeira. As missões estabelecidas a partir daquela data estavam localizadas nas margens daqueles e na foz dos rios
interioranos que desaguam no então canal ou furo dos Tupinambaranas, hoje
paranás: Abacaxis, Urariá e Ramos, que rodeiam a ilha homônima pelo sul.
A primeira dessas missões foi--fundada na foz do Tapajós, numa populosa
aldeia de índios dessa nação situada à margem direita do rio; desde 1661 atuavam nela dois jesuítas e, quatro anos mais tarde, esta era a mais importante
das missões do Grão-Pará. No ano de 1669, já se encontrava fundada a missão
ou aldeia dos Tupinambaranas. A aldeia destes indígenas estava localizada
num ponto do rio homônimo, atual Mamurú, pouco salubre, quando, nessa
data, foram visitados pela primeira vez pelos jesuítas. Produto desta visita parece ser a mudança para uma "jornada" mais acima pela terra adentro; porém, seu primeiro missionário, Antônio da Fonseca, a mudou ainda mais para
cima onde construiu a residência e a Igreja da missão (Betendorf, 1910:36).
Quanto ao Madeira, em 1683, o superior da Companhia alcançou uma aldeia de lrurí na foz do rio Matuará. Em 1688, dois padres, José Barreiros e
.João Ângelo Bonomi, regressaram a esse local e fundaram uma missão entre
esses indígenas. A ação dos missionários parece ter tido êxito, pois no ano seguinte os religiosos assistiam entre os índios Parapixâna, Arip~aná, Onikoré e
Torerizes.
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Vitor Hugo (1959:22) informa que a aldeia dos Onikoré estava próxima
da atual cidade Manicoré; porém, não existem indicações precisas para esse
conjunto de aldeias e tudo leva a pensar que a aldeia dos Irurí era sede central
da missão do Madeira e a partir desta, os padres deveriam dirigir-se às outras.
Todavia, o número de indígenas devia ser grande, pois ao todo eram cinco aldeias que "conti~ham mais de 20 porquanto cada roça daqueles principais era
uma boa aldeia de vassalos" (Betendorf, 1910:465).
A aldeia dos Irurí continuou a desenvolver-se a ponto de os índios construírem casas assobradadas para si. Em 1691 , porém , as freqüentes doenças
dos missionários e um ataque perpetrado por seculares que aprisionaram grande número de índios, levaram os jesuítas a abandonarem o rio Madeira e, em
1696, a missão dos Irurí é trasladada para a aldeia dos Abacaxis.
Esta aldeia, situada na confluência do Canumá com o paraná Abacaxis,
contava naquela data com 500 índios. Em 1698, foi desdobrada em duas, ficando a nova missão ou aldeia na outra margem do rio. Nova mudança levou
a aldeia para a margem esquerda do Madeira e, em 1757, esse local recebeu o
nome de Serpa. Ao sofrer uma nova mudança, para a margem esquerda do
Amazonas, passou a chamar-se Itaquatiara. Estas mudanças não eram só de
local e seus missionários, como também de seus contingentes indígenas. Assim, em 1768, Itaquatiara estav·a povoada com Irurís e Araras provenientes da
antiga aldeia dos Abacaxis.
A estas primeiras fundações seguem-se outras que evidenciam os progressos que os jesuítas obtiveram no seu trabalho de catequese em fins do século
XVII. Betendorf (1910:36-37) assinala a assistência dos missionários nas aldeias dos Andirá, Kuriató e Maguazes. No início do século XVIII, os jesuítas
voltaram a missionar no rio Madeira. Por volta de 1724, o padre Sampaio funda a aldeia de Santo Antônio de Araretama, localizada na região das cachoeiras (8° 55' lat. sul), tornando-se a aldeia mais afastada da Companhia de Jesus. Atacada pelos Múra, esta missão, que também recebeu o nome de Trocano, foi mudada várias vezes ao longo do curso do Madeira até o seu local definitivo, onde passou a ser Vila de Borba.
No período compreendido entre 1722 e 1740 são fundadas, no Tapajós,
outras quatro missões: São José dos Maitapus (1722), Iburari (1723), Nossa
Senhora dos Arapiuns (1723) e Santo Inácio (1740). Um quinto local onde os
jesuítas iam missionar era o sítio de Santa Cruz; segundo o padre Daniel
(1860:437), este era um local de leigos. De acordo com Serafim Leite (1943,
///:365), os jesuítas não fizeram longas entradas no Tapajós e não passaram
além do setor das cachoeiras, percorrendo-o, porém, numerosas vezes, assim
como os seus afluentes, explorando-os em todas as direções.
A localização dessas aldeias apresenta-se confusa pelas diferentes denominações e localizações que possuem nos catálogos da Companhia. Assim, às vezes, uma mesma localização recebe diferentes nomes. Um exemplo é a aldeia
dos Tupinambaranas e a dos Abacaxis, entre as que "havia estreita ligação e,
se distinguiam no nome, nem sempre na sede da aldeia" (Daniel, 1860:217).
Porém, fica claro o intenso grau de movimentação que os jesuítas tinham ai- 302 -

cançado nesta região desde fins do século XVII e nos primeiros anos do XVIII.
Por outro lado, o trabalho missionário provocou o deslocamento de diversos grupos tribais pelos descimentos que os religiosos efetuavam para suas
aldeias com o objetivo de catequizá-los. Estes deslocamentos não significaram
só a transferência de setores, ou a totalidade, de uma tribo de seu domicílio
original para o local das missões, como também o abandono por parte daqueles grupos, e, uma volta para o habitat primitivo ou uma recolocação em lugares diferentes.
Com a expulsão dos jesuítas em 1757 e a entrada em vigor da administração pombalina, todas suas aldeias são eíevadas à categoria de Vilas ou Lugares e
passaram às mãos do poder secular. Surgem, assim, as diretorias de índios
com o objetivo de manter os aldeamentos e administrar o trabalho indígena.
Esse fato constitui um impasse no trabalho missionário na área até os começos do século ·x1x. Mas, em i 827 já é fundada a missão ·de Sapucaiaoroca!
localizada na margem esquerda do baixo Madeira, que, a cargo dos Carmelitas, assistia diversos grupos indígenas como os Múra, Mundurukú, Arara e
Arupa. A ação destes religiosos estendia-se dessa localidade até o rio Machado, abrangendo quatro aldeias, duas Mundurukú e duas Múra. Mais tarde, em
1852, foi criada outra missão para o Madeira e entregue aos Franciscanos; estabelecida em 1854, localizava-se na margem direita (7° 20' lat. sul) com o nome de São Pedro Alcântara.
A ação de Carmelitas e Franciscanos parece sofrer, a partir dessa data,
um impasse, até que, em 1871, os últimos fundam na altura da ilha das Popu-·
nhas a missão do Apóstolo Pedro, antigo aldeamento Múra e provavelmente a
antiga missão de São Pedro Alcântara. No ano seguinte estes religiosos fundam no rio Preto, afluente da margem direita do Machado, a missão de São
Francisco. O local abrigava 46 famílias deJndios Tóra e Arara, e, mais tarde,
índios Urupa, Jaru e Matanawi. Porém, os missionários também estiveram ligados aos Karipuna e Pama situados no setor das cachoeiras do l\1adeira.
Dois anos mais tarde, em 1874, foi estudada a possibilidade de estabelecer
outra missão no rio dos Marmelos, onde se achavam aldeados índios Tóra,
Matanawi e Pirahá. Contudo, esse estabelecimento não foi levado a cabo, pois
atritos com comerciantes - regatões da região - e mesmo com autoridades
da província do Amazonas, desestimularam o trabalho dos Franciscanos no
Madeira e, por volta de 1880, começou a decair sua ação nesse rio. Um ano antes, a missão do Apóstolo Pedro era dizimada por uma epidemia de varíola
que matou quase todos seus intégrantes e, em 1885, a missão do rio Machado
foi desativada e elevada à freguesia.
Dando uma rápida olhada no trabalho missionário no rio Tapajós, este
parece recomeçar por volta de 1848. Já em 1851, o Capuchinho Frei Egídio de
Garesia atendia três aldeias: Santa Cruz, Curi e Ixiuba e, três anos mais tarde,
as de Santa Teresa e Maloca Nova. Todas elas eram integradas por índios Mawé e Mundurukú.
A partir de 1859, esses estabelecimentos começam a decair por falta de
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pessoal que os atendesse. Contudo, em 1876, os Capuchinhos mantinham a
missão Bobure que atendia exclusivamente aos Mundurukú. Este era o local
mais importante destes religiosos no Tapajós. Dessa missão dependiam as aldeias de Bacabal, Boa Vista, I.g arapé-açu, Jutaí, Montanha e Ponta Grossa.
Mas, tanto quanto no Madeira dos fins do século, a ação missionária entra em
franca decadência. Coudreau, na crônica da sua viagem pelo Tapajós, não faz
menção a nenhum estabelecimento religioso.
Apesar dos altos e baixos registrados pela ação missionária no TapajósMadeira num período de mais de 200 anos, o elemento religioso é uma presen-.
ça constante que consegue abranger todo o território . Apesar de serem diferentes os objetivos de leigos e religiosos e apesar dos muitos atritos que se podem
registrar entre os dois tipos de interesse, foram os missionários que estabelece. ram por primeiro e definitivamente a infra-estrutura necessária para a ocupação da área. Isto fica bastante claro por ocasião da expulsão dos jesuítas,
quando o poder secular se instala nas posições abandonadas e aproveita as bases já implantadas.
A retomada das tarefas missionárias a partir do século XIX demonstra
que o aparelho eclesiástico já não possui, como antigamente, o predomínio sobre a região, que passa a depender agora do poder político. Contudo, num território onde a presença do leigo ligado às atividades econômicas é cada vez
mais forte, o religioso aparece como um moderador das freqüentes hostilidades entre índios e brancos.
c) Ação do governo

Durante os primeiros tempos da colônia, o território da área Tapajós-Madeira pertenceu à administração da coroa espanhola. A situação que os portugueses criaram com as sucessivas entradas além da linha de Tordesilhas, porém, levou a uma série de conflitos e à fixação de novas fronteiras. O Tratado
de Madrid de 1750 veio regularizar a incessante marcha portuguesa para oeste.
Por esse tratado, a divisa entre as duas colônias, na região centro-oeste, devia
passar pelo rio Paraguai, até a foz do rio Jauru; deste ponto, a linha dirigia-se
ao Guaporé alcançando o Mamoré, de onde subia até meia distância da foz do
Madeira; daí, a linha se dirigia a oeste procurando as cabeceiras do rio JavarL
De acordo com este tratado, ficava esboçado o atual espaço físico do
Brasil e o território entre os rios Madeira e Tapajós passava à administração
portuguesa. Embora até essa data os cursos desses rios pertencessem à Espanha, desde o século XVII, a atividade lusa é significativa. Desde cedo registram-se atos que manifestam o interesse do governo de Lisboa por esta região
do Amazonas. Em 1661, D. João V manda erigir uma fortaleza na foz do Tapajós. O objetivo desta construção era garantir a penetração no interior do
Amazonas. Levantado em 1694, este forte localizava-se ao lado da missão dos
jesuítas entre os índios Tapajós e seria o futuro núcleo de Santarém.
A viagem de Melo Palheta às cabeceiras do Madeira é a primeira tentativa
oficial para um reconhecimento desta área. O objetivo de Palheta era verificar
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a possibilidade de navegação desse rio e a comunicação com os territórios da
atual Bolívia. A carta de D. João, de 5 de setembro de 1727, a João da Gama,
governador e Capitão Geral do Estado do Maranhão, nos mostra claramente o
interesse p.or essa região: " ... declareis a que religião das que ha nesse Estado
pertence as missões do rio Tapajós e do da Madeira, e a extenção do paiz em
que esta repartida cada huã dellas; e as aldeas que tem, e a forma em que as administrão, assim quanto ao espiritual, como o temporal e a distancia em que
ficam estes dois rios hum do outro, e quanto <listão do Pará, e a extensão que
tem, e de tudo sou servido informeis com toda individuação, e clareza nesta
materia, .. . declarando outro sy, se podem descerse nas vizinhanças dos ditos
rios alguãs aldeas, e quem sera mais conveniente que as deça e administre"
(Annaes ... , II: 189).
Contudo, pesavá sobre o Madeira e o Tapajós a proibição de navegá-los,
aparentemente com o objetivo de acautelar-se contra os espanhóis e evitar,
uma vez consolidada a frente mineradora do Mato Grosso, o despovoamento
do Pará com um possível êxodo para aquela região.
As viagens de Manoel de Lima, em 1742, e a de Souza Azevedo, em 1746,
demonstraram a viabilidade de uma comunicação entre o Mato Grosso e o Pará pelos rios Tapajós e Madeira. Os moradores de Cuiabá e São Francisco Xavier foram os mais entusiastas defensores dessa comunicação na medida em
que assegurava uma ligação mais efetiva com a capital do Pará e visava a baratear os custos dos mantimentos provenientes de São Paulo. Assim, em 1752 a
interdição do Madeira é levantada. Mas, além dos motivos expostos, o objetivo da permissão devia estar, uma vez assinado o tratado de Madrid, em garantir a presença portuguesa na área. A viagem de Souza Azevedo de 1749 pelo
Madeira é feita, como já fora dito, em companhia de um regimento de 150 homens enviado para a proteção das minas.
Entretanto, fora criada, em 1748, a Capitania do Mato Grosso. Nesta região do território, a posição portuguesa já estava consolidada graças ao êxito
da frente mineradora que dera origem a Cuiabá (1728) e a Vila Bela (1752), capital da Capitania. Posteriormente, com a criação, em 1755, da Companhia do
Grão-Pará e Maranhão, com o objetivo de fazer mais efetivo o comércio entre
a Capitania do Pará e a Metrópole, iniciam-se viagens periódicas, pelo sistema
monçoeiro, entre Vila Bela e Belém, viagens que estavam a cargo da Companhia.
Destas viagens começam a surgir diversas povoações no setor encachoeirado do Madeira. Esses locais eram, na realidade, pontos de apoio para os viajantes das monções e consistiam de pequenas roças. A primeira delas, Nossa
Senhora da Boa Viagem do Salto Grande, é fundada pelo juiz de fora de Vila
Bela, Theotonio da Silva Gomez, em 1757. Era na verdade um aldeamento de
índios Pâma que desde o início mostraram condições para um contato pacífico.
Em 1782, chegam à Capital do Mato Grosso os membros da ''Terceira
Comissão Demarcadora de Limites", que devia traçar o limite fixado pelo
Tratado de 1750 e ratificado em 1777 . Com os trabalhos desta comissão, o ter- 305-

ritório ao norte e a leste de Vila Bela é percorrido em diversas oportunidades e
são reconhecidas as cabeceiras do Guaporé, Jauru, Juruena e diversos afluentes destes rios .
Mais tarde, com a abertura do rio Tapajós em 1790, esta via passa a ser
utilizada, embora precariamente, pelos comerciantes de Cuiabá. Entretanto, a
prolongada proibição e o pouco sucesso das minas de Santa Isabel, que se extinguiram por volta de 1747, parecem ser os motivos pelos quais não se registra, ainda na segunda metade do século XVIII , a presença permanente do
branco nesta parte do território.
Contudo, com a n·avegação do Tapajós e suas conseqüências, e uma vez
consolidada a utilização do Madeira, poder-se-ia dizer que a partir do século
XIX o território encontra-se literalmente envolvido pela presença do branco .
Assim, em 1816 tomaram-se as primeiras providências para regularizar a navegação do sistema Tapajós-Juruena-Arinos e fundar uma povoação a meio caminho. Até essa data, não existia nenhum núcleo do branco entre o rio Preto,
afluente da margem direita do Arinos e ponto de partida para a capital do Pará, e ltaituba no baixo Tapajós.
Embora as crônicas de Mato Grosso não forneçam maiores informações a
respeito, dita fundação parece ter sido levada a cabo. Hércules 'Florence faz
menção, na sua passagem pelo Salto Augusto (8° 50' lat. sul) em 1828, a um
cemitério onde foram enterradas 40 pessoas (1977:s.p.).
Salto Augusto configura-se como um ponto de interesse para as autoridades de Cuiabá e, em 1832, é proposto formar com os Apiaká um estabelecimento. Com esse fim, a ~9 de. fevereiro saiu de Diamantino o segundo inspetor
de índios, com um contingente de 16 homens e 5 mulheres. Mas um ano depois
o local era.~abandonado pela insalubridade da região e falta de meios.
.

,

Em 1837, João Soares Muniz, é nomeado Diretor dos Apiaká com instruções relativas ao dito local. Assim, em 1842 é repovoado o Salto e aí se estabelece o encarregado, Manuel Teixeira Amazonas, com oito camaradas, seis soldados e quatorze escravos. O local escolhido é uma aldeia Apiaká na foz do rio
São João da Barra, afluente da margem direita do Juruena, um pouco mais
acima do Salto Augusto. Porém, em 1845 o estabelecimento já não mais existe.
Entretanto, do outro lado do território, no rio Madeira, e durante esse
mesmo período, a presença do branco, bastante marcante no final do século
XVIII, parece entrar em um impasse. Segundo Severino da Fonseca, desde
1780 a navegação entra em declínio devido às hostilidades dos indígenas (Múra
e Mundurukú), tanto às frotas como aos estabelecimentos (1881 :306). Em
1788 é extinta a Companhia do Grão-Pará e Maranhão, finalizando, desse modo, a periodicidade das monções que desde Belém, pelo Madeira, transportavam
mantimentos para Mato Grosso, voltando com o ·o uro produzido nas minas.
Com a elevação das Capitanias a Províncias e a criação da do Amazonas,
em 1850, o.território da área Tapajós-Madeira é dividido administrativamente
entre esta, o Pará e Mato Grosso. O governo da primeira dá uma atenção par- 306 -

ticular à região do rio Madeira, voltado principalmente para a colonização e a
catequese indígena, num esforço significativo para a ocupação dessa região.
Com o novo período de atividades e a eclosão do ciclo da borracha, a navegação do Madeira é reativada. Em 1869 tenta-se a construção de um caminho junto às cachoeiras que facilite a passagem das embarcações para Mato
Grosso. Em 1878 procura-se construir, a partir da cachoeira de Santo Antônio, a estrada de ferro Madeira-Mamoré, que devia alcançar território boliviano. Este empreendimento é significativo, pois além de toda a movimentação
que produz ao longo do rio é a primeira tentativa concreta de desbravar essa
região em grande escala, fato que dá origem a inúmeros confrontos entre indígenas e brancos. Contudo, esta empresa não tem uma vida prolongada, devido
ao clima, às doenças e aos contínuos ataques dos silvícolas, e a construção da
estrada é abandonada.
Pode-se concluir que a ação do governo, desde o início, se desenrolou em
dois níveis.· um; destinado a garantir a posse do território pelo português nos
conflitos de limites com a Espanha; o outro visava a oferecer condições seguras para a ocupação da área pelo colono. Neste aspecto atuou diretamente sobre as populações indígenas. Inicialmente, por meio da legislação que regularizava as entradas e descimentos, embora se recorresse à força como no caso dos
Tóra, Múra e Mundurukú, e, mais tarde, dos Parintintin; em seguida, tratando de continuar o trabalho iniciado pelos jesuítas. Nesse sentido, o interesse
estava centrado na incorporação do índio à comunidade nacional como elemento de trabalho, numa região onde era escassa a mão-de-obra branca.
Contudo, podemos observar ao longo dos Relatórios de Presidentes de
Província, quão difícil era essa tarefa para o branco. As queixas e lamentos referem-se ora à falta de missionários, que se dediquem à catequese e educação
dos índios, ora à idoneidade moral dos diretores de aldeia que consideravam a
esta e os índios .c omo um feudo pessoal e, por último, à falta de verbas que impedia a realização de um plano de colonização que garantisse definitivamente
a posse da área pelo branco e que permitisse reduzir os últimos grupos indígenas que ainda se mantinham hostis.
d) Frentes de ocupação

Basicamente, devem considerar-se duas modalidades de frente de ocupação que penetravam o território: uma vindo do norte e a outra do sul. A primeira, de caráter extrativista, tinha como ponto de partida Belém do Pará.
Possivelmente, esta tenha começado a atuar, sem fixar-se na área, desde meados do século XVII. Relacionada com a procura de drogas como o cravo, cacau, salsa, etc., a presença de seus membros limitava-se a períodos de tempo
muito breves. A informação a respeito é pobre e só se refere à passagem de
brancos que iam para o sertão na procura desses elementos.
A situação parece mudar sensivelmente a partir da segunda metade do século XVIII, com a expulsão dos jesuítas e a posse de suas propriedades por leigos. As missões elevadas a vilas e lugares passam a ser o alvo da política de co-307-

Ionização pombalina. Contudo, antes dessa data já se registram iniciativas privadas: em 1749, à altura do rio Manicoré, localizavam-se duas feitorias, propriedades de Antônio Correa e dedicadas ao cultivo de cacau.
Até fins do século XIX a presença do branco estava ligada, neste setor da
área em estudo, aos cursos dos rios Madeira e Tapajós, sendo quase nula a
ocupação da região interiorana. Entretanto, esta presença parece desigual para
cada um desses cursos d'água. No Tapajós, provavelmente como produto de
um trabalho mais longo dos missionários, o colono vai se fixando lentamente
no curso inferior. Para isto também deve ter contribuído o confronto, em
1795, entre forças do Pará e Mundurukú, que significou a paz entre estes e o
branco.
Entretanto, as hostilidades às frotas e estabelecimentos por parte de Arara, Múra e Mundurukú são apontadas como a causa para o despovoamento e a
queda da navegação do Madeira. Segundo Bates, poucos eram os que por volta de 1850 se aventuravam n~ interior do ~rio em busca de drogas (1979:124).
No primeiro quartel do século XVIII verificaram-se também os primeiros
fatos de ocupação pelo sul. Em 1718, a bandeira chefiada por Antonio Pires
de Campos chegou pelo rio Cuiabá .até a confluência do Coxipó-mirim. No
ano seguinte, Pascoal Moreira Cabral navegou o Coxipq e, no lugar denominado a Forquilha, foi fundado um arraial dando origem às minas de Cuiabá.
Esta segunda frente de ocupação é essencialmente mineradora. Nos anos
seguintes à fundação do arraial de Cuiabá são percorridos com assiduidade o
território ao norte e oeste, conhecidos como os Sertões ou Reino dos Pareeis.
O objetivo dessas expedições era tanto a busca de novos locais para mirieração, como a procura de indígenas para escravizar.
Assim, em 1731, Fernando Paes de Barros e seu irmão atravessaram esses
sertões e chegaram às cabeceiras do rio Galera, afluente do Guaporé. Em 1743
existiam nesse local as minas de Santa Ana e São Francisco Xavier ou minas de
Mato Grosso.
No rio Arinos são descobertas, em 1745, as minas do Arinos ou de Santa
Isabel, localizadas na margem esquerda desse rio. Também nessa época, em
um afluente do Arinos, o rio Negro, são achadas pelo sargento-mor Antonio
Fagundes de Abreu as minas de Santa Anna.
Com a criação da Província de Mat6 Grosso e a fundação de •Vila Bela,
este setor da área em questão registra um intenso movimento. De Cuiabá existia um caminho por terra que interligava os dois estabelecimentos. O desenvolvimento alcançado por essas duas cidades e a importância geopolítica que possuíam naquela época, pelo fato de ser o Guaporé divisa com o território da coroa espanhola, as converte em centro de atração de todos os movimentos realizados pelos portugueses na área.
Contudo, a expansão mineradora não alcança em Mato Grosso a importância que tivera em Goiás e Minas Gerais. A partir da decadência dos centros
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de mineração naquela região registra-se uma migração da população em favor
do litoral, à procura de outras formas de exploração econômica, como a agricultura. Este fato significa, de certo modo, um despovoamento da região. Entretanto, ao norte de Cuiabá e Vila Bela permanecem núcleos como Diamantino, Santa Anna ou Pilar, porém inexpressivos para servir de base a uma ocupação efetiva do território em direção ao norte .
A partir da segunda metade do século XIX, o ciclo da borracha parece ser
o fator decisivo para a ocupação efetiva da área Tapajós-Madeira. Com o incremento da produção desse produto, registra-se, particularmente no rio Madeira, a presença de peruanos e cearenses como seringueiros e inicia-se também
um novo ciclo de hostilidades interétnicas.
Um exemplo concreto desta nova arremetida do branco é a situação do setor encachoeirado do rio Madeira . Severino da Fonseca que, em 1875, passa
por aí, nos deixa um detalhado panorama da região . O viajante registra 29
barracas e 277 trabalhadores dedicados à extração da borracha . Mais adiante,
no trecho compreendido entre os rios Jàmary e Machado, a situação é amesma, as barracas são numerosas e os trabalhos contabilizados por Fonseca chegam a 130 aproximadamente (1881 :301). Para uma região onde 30 anos antes
o branco não se aventurava, e, num percurso de 300 km, mais ou menos, o número de 400 brancos estabelecidos· de forma permanente é significativo.
O rio Machado que, segundo Fonseca , antigamente tinha sido navegado
pelos exploradores de ouro e, na época, pelos da borracha, na data de sua viagem foi percorrido por Santos Mercato em uma distância de 120 km, que se .
estabeleceu na região das primeiras cachoeiras desse rio. O centro de açào desse seringalista estava em Paraíso, na margem direita do Madeira, porém ele
também contava com outro estabelecimento no rio Manicoré onde ocupava
100 trabalhadores.
Ao norte da foz do Machado, a situação também se repete e o centro mais
importante do médio Madeira é Humaitá. Este local teve como origem a propriedade de J .F. Monteiro denominada "Pasto Grande" . A 20 milhas abaixo
da confluência do Machado com o Madeira, esse sítio era centro de um movimentado comércio; porém, teve de ser mudado por causa dos freqüentes ataques dos Parintintin, dando lugar a Humaitá que, em 1875, contava com 500
habítantes (Hugo, 1959: 195). Assim, no último quartel do século XIX, os
afluentes do Madeira começavam a ser percorridos e ocupados efetivamente,
como é o caso do Marmelos, Matuará, Aripuaná ou Manicoré.
Na foz deste último rio já se encontrava a atual cidade de Manicoré que,
nesse tempo, contava com 40 casas: 20 de telha e 20 de palha. No interior do
rio, e nos primeiros 60 km, além do estabelecimento de Santos Mercato, já
mencionado, encontravam-se mais dois, totalizando 200 trabalhadores ao todo. Finalmente, a localidade mais setentrional do Madeira era Borba, a antiga
missão dos jesuítas e em seguida registro para as monções que seguiam o caminho de Vila Bela. Essa localidade, depois dos numerosos altos e baixos e das
mudanças sofridas, contava, no momento, com 50 casas e uma população
também dedicada à extração da borracha.
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No Tapajós, depois do fim das hostilidades entre brancos e Mundurukú,
as condições para o assentamento dos primeiros são vantajosas. Convivendo
pacificamente com Mawé, Apiaká e Mundurukú, os brancos vão se expandindo ao longo deste curso d'água.
O baixo Tapajós, desde a época das missões jesuíticas, apresentou um panorama mais ou menos movimentado e, no século XIX, particularmente na segunda metade, começam a surgir numerosos povoados. Itaituba, logo abaixo
das primeiras cachoeiras, era o ponto de encontro de todos aqueles que subiam
ou desciam o rio. O setor encachoeirado era, por condições de salubridade, o
mais povoado. Coudreau sobe, em 1896, o Tapajós até a confluência do Teles
Pires, seguindo pelo Juruena até o Salto Augusto, e, logo aquele confluente do
Tapajós até o salto das Sete Quedas, fornecendo-se um detalhado panorama
da situação do branco e seus estabelecimentos na região. No setor compreendido entre as primeiras cachoeiras do Tapajós (4° 30' lat. sul) e o Salto Augusto
(8° 55' lat. sul) no Juruena, contavam-se mais de 30 estabelecimentos permanentes, variando de sítios pequenos até fa_zendas, dedicados tanto ao cultivo
como à criação de gado ou à extração da borracha. Exemplo claro da expansão do branco neste rio é o número de indivíduos que podiam contabilizar-se
entre Itaituba e Salto Augusto: 3.000 entre paraenses, maranhenses ou cearenses. Só o seringai localizado no igarapé Mambuazinho (4° 55' lat. sul), afluente da margem esquerda do Tapajós, ocupava 500 trabalhadores procedentes
do Maranhão .
Observa-se, portanto, que a ocupação da área Tapajós-Madeira, iniciada
em fins do século XVII pelo branco, caracteriza-se por um ritmo lento e gradual até que o ciclo da borracha acelera o processo, assegurando num período
relativamente curto, ao final do século XIX, a presença definitiva do branco.
E esse ritmo da ocupação tem reflexos, como se verá adiante, na mobilidade
dos grupos indígenas dentro do sistema Tapajós-Madeira.
II
O PANORAMA ETNOGRÁFICú DA ÁREA TAPAJÓS-MADEIRA
DO SÉCULO XVII AO SÉCULO XIX
Uma tentativa de reconstruir o panorama etnográfico da área TapajósMadeira desde os primeiros contatos entre índios e brancos até o século XIX,
deve ser realizada dentro do marco fornecido pelo processo de ocupação da região pelo português. À vastidão do território contrapõe-se a natureza da informação registrada para os.grupos indígenas aí encontrados. Ela refere-se principalmente à denominação dada a esses grupos, fornecendo sua provável localização, sendo escassos outros tipos de dados. Deve-se destacar que, pelo menos
nos primeiros tempos dessa ocupação, a informação diz respeito aos grupos ribeirinhos e que, portanto, pouco sabemos sobre as tribos do interior do território.
Outro problema que deve ser levado em conta é o elevado número e a diversidade das denominações que aparecem na bibliografia, variando de um au- 310 -

tor para outro. Soma-se a isto a falta de dados que pe_rmitam, salvo em poucos
casos, a identificação cultural precisa de todos esses grupos. Portanto, a tentativa de fornecer um panorama etnográfico do ponto de vista das localizações
geográficas e da movimentação que todos esses grupos efetuam, parece um critério válido para ordenar o material disponível.
a) O século XVII

Cristobal de Acufia e Maurício de Heriarte são os primeiros autores que
nos fornecem um panorama detalhado dos grupos que se localizavam, nos primeiros tempos do contato, entre os rios Madeira e Tapajós. Ambos autores
participam da expedição de Pedro Teixeira ao Peru em 1637. Contudo, Acufia
só o faz na viagem de regresso, 1639, de Quito ao Pará. Um ano depois, o jesuíta apresentava sua crônica a Felipe II de Espanha, enquanto a "Descrição
do Esftado do Maranhão, Pará, Corupa e rio das Amazonas ... ", de Heriarte, é
de 1612, a pedido do então governador do Maranhão e Grão-Pará.
~
'
A notícia dada por A cu fia procede de informações obtidas junto aos Tupinambá, que a expedição de Teixeira contatara na ilha Grande ou dos Tupinambaranas. Além destas, Heriarte, pelo fato de morar no Maranhão, parece
possuir ainda outras fontes, bem diversas, que lhe permitem apres.entar dados
precisos para alguns desses grupos indígenas. Ambas as descrições, com 23
anos de diferença de uma para outra, permitem ter uma idéia de qúais grupos,
na época, eram conhecidos na região e algumas de suas características. Estes,
agrupados por região e autor, seriam os .seguintes: I

QUADRO 1
rio Tapajós

região intermediária
rio Madeira
_ _ _ _ _ _ _ _Zurinas

------=T-o-pa_j,..:.o-ze"'""s------~Z,-.;:a'"'"p-uc_a_y-as

Acuí'ia
(1639)

Heriarte
(1662)

Tapajós
Marautus
Orurucuzos
tCaraguanas

·- Uruburingas
Cayanas
Guaranaguacas
Hurutihans
Maraguas
Anamaris
Quimaús
Guarinumas
Buraís
Curanaris
Punouys
Erepunacas
Oregatús
Abacatis
· Aperas
Tupinambas (ilha grande ou dos
Tupinambaranas)
Guayazis
(terra firme)
~ytayus
"
"
(Prov.
Tapinambaranas
(Província
dos
fatus
dos
TapaApacuitaras
Tupinambaranas)
jós)
Yaras
Goduis
Cariatos
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A leitura deste quadro nos permite observar que ambos os autores localizam os diferentes grupos de tal modo que é possível distinguir uma divisão do
território em rio Madeira, rio Tapajós e a região intermediária entre os dois.
Contudo, excluindo os Tapajó e os Tupinambá, as outras denominações
não coincidem nos dois cronistas, embora algumas delas voltem a ser mencionadas em períodos posteriores, como é o caso dos Abacatis, Maraguas, Cariatos
e Guayazis. De outro lado, é neste quadro que se encontram, pela última vez,
as designações para os Zapucayas, Uruburingas, Guaranaguacas, Quimaús,
Buraís, Punouys, Oregatús, Zurinas, Cayanas, Hurutihans, Anamaris, Curanaris, Erepunacas, Mutayus, Marautus, Caraguanas, Aratus, Apacuitaras,
Yaras e Goduis, que desde então desapareceram dos registros.
O grosso das informações etnográficas deixadas por Acufia e Heriarte diz
respeito aos Tupinambá e Tapajó, graças à densidade demográfica com que
ocupavam a região e a certas características sócio-culturais que despertaram a
atenção do europeu. As notícias relativas aos Tapajó foram reunidas por Nimuendajú (1949) .
Entretanto, tanto Acufia como Heriarte assinalam um intenso contato intertribal dessas duas tribos - expresso através de comércio, vassalagem, escravização e casamento - com os grupos localizados ao sul do Amazonas ou
"província dos Tupinambaranas" .
Entre estes grupos encontravam-se os Mutayus que, segundo Acufia,
eram tributários dos Tupinambá, praticavam a agricultura e usavam machados de pedra para a derrubada de árvores. De acordo com Heriarte, os Tupinambá predominavam nesta "província". Haviam submetido os grupos que
habitavam a área que, sendo seus vassalos, lhes pagavam tributo. Heriarte fala
de numerosas aldeias e povoações Tupinambá, algumas destas no rio dos Orucuzos, nas quais comerciavam com o branco para obter ferramentas. Não fica
claro se isto era por meio da troca de escravos, como entre os Tapajó, os quais,
devido ao domínio militar que possuíam sobre os grupos vizinhos, comerciavam com o branco trocando p risioneiros de guerra por ferramentas para suas
roças. As diferenças que pudessem existir entre os Tupinambá e os grupos sujeitados parecem atenuar-se através da incorporação dos últimos pelo casamento intertribal.
O autor seguinte a nos fornecer dados sobre a região é o padre Betendorf,
missionário da aldeia dos Tapajó em 1661, onde desenvolveu intensa atividade. Posteriormente, foi, por duas vezes, superior da Companhia de Jesus no
Maranhão e Grão-Pará. Dada a sua atuação na área, Betendorf possuía um
conhecimento aprofundado da região e de alguns dos seus grupos indígenas. A
informação contida na sua crônica, quando não é produto da sua experiência
pessoal, provém dos cuidadosos relatórios que os missionários apresentavam a
seus superiores. A leitura da sua crônica nos permite obter as seguintes designações de grupos que ocupavam esta região:
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QUADRO 2

Betendorf
(1690)

rio Tapajós
Tapajós
Ururucús
Carissorazes
Quaxinazes

região intermediária
Patuaranas
Tupinambaranas
Maraguazes
Andirazes
Curiatos
Abacaxis

rio Madeira
Irurizes
Paraparixanas
Aripuanas
Onicores
Torerizes

·A lista assim obtida confirma algumas denominações já apresentadas em
Acufta e Heriarte, tais como os Maraguá e Abacaxis para o primeiro e Curiato<3>
e Orurucú para o segundo, além dos Tapajó e Tupinambá. A informação sobre os três primeiros não é de maior peso, porém fica confirmada sua existência em fins do século XVII e sua situação geográfica aproximada . Os Abacaxis situavam-se nas proximidades da margem direita do Madeira, enquanto
os Maraguá e os Curiato ficavam nas proximidades da aldeia dos Tupinambaranas no rio homônimo, o atual Mamuru. Quando aos Orurucú, que Heriarte
indica como vizinhos dos Tapajó, a existência e localização desse grupo parecem
ser confirmadas pelo fato de Betendorf escrever catecismos na língua dos Tapajó e dos Ururucú, dando a entender que contingentes deste grupo também se
encontravam na aldeia daqueles.
Quanto ao rio Madeira, pode-se afirmar que as informações de Betendorf
são mais precisas porquanto provêm dos jesuítas que missionavam nesse rio
desde 1683. Os Irurí, contatados nessa data, e os Onikoré, Aripuaná, Parapixâna e Torerizes ~ontatados em 1688, pertenciam a um único grupo tribal designado pelo cronista como "nação dos Irurizes", moradores tanto das ilhas
do Madeira como da margem direita desse rio.
Betendorf nos deixou um conjunto de dados que nos proporcionam uma
imagem destes grupos. De acordo. com o cronista, cada um deles constituía
uma aldeia grande integrada pelo chefe ou "principal" e aqueles seus parentes
que tinham direito à casa própria. Além destas, existiam outras aldeias pequenas de menor importância. Cada uma das aldeias grandes possuía mais de 20
"aldeias ou roças" onde moravam os vassalos (1910:465).
A nosso ver, as 20 aldeias que provavelmente correspondiam a cada um
dos cinco grupos que integravam a "nação" Irurí podem ser entendidas como
100 locais (aldeias?) habitados, sem permitir, porém, uma estimativa populacional precisa para cada um. Contudo, sugerem uma ampla distribuição geográfica desta etnia.
No tocante à chefia, acima do conjunto de cinco principais existia um chefe máximo que liderava a todos. À morte de qualquer um desses principais,
substituía-o o mais capaz. Estes dados sobre a chefia e constituição das aldeias

(3)

Na convenção para a grafia de nomes tribais brasileiros (Revista de Antropologia, 3(2): 128)
consta Kuriató. Na impossibilidade de verificar se essa designação se refere ao mesmo grupo
optou-se pela grafia do cronista .
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lrurí lembra o assinalado por Heriarte, neste particular, para os Tapajó.
Outros dados sobre os lrurí dizem respeito ao seu mito de origem, à forma de enterramento, à arte de lavrar instrumentos musicais e bordunas de vários tipos e à etiqueta por ocasião da visita de um chefe Parapixâna. Quanto à
instituição da vassalagem, lamentavelmente Betendorf não nos fornece maiores notícias sobre quais seriam os grupos sujeitados ou sua localização,
limitando-se a dizer que eles moravam nas roças de quem os governava.
A localização geográfica mais precisa para os Irurí refere-se a uma ilha
grande, provavelmente a das Araras, que compartilhavam com os Jaquezes
com quem mantinham hostilidades. Contudo, a missão dos jesuítas
encontrava-se na foz do rio Matuará ou dos Irurí e fontes dos século XVII nos
dão a localização para os Aripuaná, Onikoré e Torerizes, situados tanto ao
norte como ao sul desse rio sobre a margem direita do Madeira e possivelmente
ocupando o curso dos rios Aripuana e Manicoré.
~inda

sobre esses lrurí, é de destacar o fato de não darem importância às
ferramentas que pudessem obter dos portugueses, porquanto possuíam outras
de melhor qualidade que conseguiam através do comércio com as tribos da
margem setentrional do Amazonas, como é o caso dos Aruaquizes localizados
,
a leste do rio Urubu (Betendorf, 1910:356).
Todavia, além do intenso movimento dos jesuítas neste período, registrase freqüentemente a presença do leigo nas aldeias mantidas por aqueles religiosos. O padre Bonomi fala de brancos na aldeia dos Irurí para tratar da colheita
de cacau e Betendorf diz que na aldeia dos Tupinambaranas morava um branco, Sebastião Vieira, com seus escravos. Por sua vez, João de Moraes Lobo,
que possuía um arraial no rio Urubu, mandava dali suas "bandeiras" para os
rios Madeira e Negro e para o território dos Maraguá nas proximidades do rio
Tupinambaranas (Betendorf, 1910:498).
Dos nomes tribais fornecidos por Betendorf, alguns ainda serão mencionados em fontes posteriores. Entretanto, Carissorazes e Quaxinazes não são
mais registrados.
Da mesma época da crônica de Betendorf é o diário do Padre Samuel
Fritz, que viajou desde o alto Amazonas até o Pará, de onde voltou para os
domínios espanhóis em 1691. Este "diário" não possui informação de valor
para a área em estudo; o dado mais importante é a constatação de que a ilha
Grande, antigamente povoada pelos Tupinambás, encontrava-se nesse momento habitada pelos Guayazis, que ao tempo de A cu fia estavam na ''terra firme"<4> ao sul do rio Amazonas (Fritz, 1918:391).
Dessa viagem, o padre Fritz elaborou um mapa que, este sim, possui importância, pois além de localizar a maior parte dos grupos referidos por Beten(4)

Um cotejo entre as fontes históricas e a cartografia moderna nos permite supor que a "terra
firme" assinalada tanto por Acuõa como por Fritz, seja o setor ocidental da própria Ilha
Grande ou dos Tupinambaranas.
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dort, dá a localização de outros até então não mencionados pelas crônicas e
que, posteriormente, serão contatados e aldeados. Essas des'ignações podem
ser observadas na reprodução do mencionado mapa (fig. 3), correspondente
ao setor norte da área Tapajós-Madeira.
Com estes autores encerram-se as fontes para uma eventual reconstrução
do panorama etnográfico do Tapajós-Madeira durante o século XVII. Embora
essas fontes sejam pobres em dados etnográficos, é possível tentar-se essa reconstrução, pelo menos em termos de localização e contatos intertribais.
Neste sentido, é preciso levar em conta a influência que os dois grupos
maioritários - Tapajó e Tupinambá - exerceram sobre os outros grupos
ocupantes do território. Isso diz respeito principalmente aos primeiros, pelo
seu elevado contingente populacional, referido em todas as fontes, uma das
quais atribui à aldeia localizada na foz do Tapajós 60.000 homens de guerra
(Heriarte, 1956: 179). Seja qual for a validade deste dado, a distribuição territorial desta tribo ou, pelo menos, seu raio de influência na margem esquerda
do Tapajós, estendia-se a uma área de aproximadamente 180 km 2 , de acordo
com o registro arqueológico evidenciado (Nimuendajú, 1949; Meggers, 1977).
Já em fins do século XIX, Rodrigues, baseando-se no estudo de 18 tipos de
machados de pedra e fragmentos de cerâmica, concluíà que os Tapajós ocupavam a margem direita do rio homônimo, desde sua foz até a cachoeira do Bobure, ou seja, numa extensão de 300 km aproximadamente (1875:125). Não se
pode afirmar de que maneira essa influência foi exercida. Entretanto, grupos
como os Maraguá, Mawé, Curiato, Andirá e outros, localizados naquela área,
devem ter sofrido suas conseqüências seja através da guerra ou do intercâmbio.
De outro lado,. a influência dos Tupinambás, embora sua presença na
área só date de"princípios do século XVII (Heriarte, 1956: 181 ), deve ter sido
significativa, devendo-se mais a sua capacidade militar que a seu número
(Acufta, 1941 :262). Além da ocupação da ilha· Grande ou dos Tupinambaranàs, sua presença também é assinalada fora dela. "Sam cantidades de aldeias e
povoações; e os de sua nação predominão e tem sujeitadas as outras nações"
(Heriarte, 1956:181). Contudo, o pouco tempo de permanência na região, a
presença do branco desde meados do século e a possível resistência oferecida
por alguns desses grupos devem ter atuado como contenção à mencionada influência.
Entretanto, não é fácil estabelecer o alcance que pode ter tido, uma vez
ocupada a ilha, a expansão territorial sugerida por Heriarte. Mas alguns dos
dados que possuímos podem ajudar-nos a fixar seus limites ao sul do Amazonas.
De acordo com o relato de Heriarte, os Tupinambá sediados na Ilha
Grande ou dos Tupinambaranas provieram da Bolívia, descendo o curso do
Madeira e passando a ocupar essa ilha (1956:181)<5>; posteriormente,
(5) As notícias históricas sobre a provável migração destes Tupinambá, desde Pernambuco até a
Bolívia e, posteriormente, dali à foz do Madeira, foram reunidas e sistematizadas por Métraux
(!927:22).
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Figura 3 - Secção do mapa de Samuel Fritz correspondente ao curso médio do Amazonas e seus afluentes.
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Figura 4 - Secção do mapa de D'Anville correspondente ao norte da área Tapajós-Madeira, com a localização para os lrurí, Tupinambá, "Tupinambaranas" e Tapajó.

deslocaram-se para leste devendo ocupar nas primeiras décadas do século
XVII o território compreendido entre o extremo oeste da ilha e o rio Tupinambaranas ou atual Mamuru ao leste. Segundo Acufia, a província dos Tupinambá possuía setenta e seis léguas de extensão ao longo do Amazonas '' ... terminando em uma boa aldeia que esta situada a três graus de altura ... "
(1941 :264). O fato de os Curiato estarem sujeitos aos Tupinambá (Heriarte,
1956: 181) nos mostra claramente a presença destes últimos ao sul do curso do
Amazonas. Localizados nas proximidades do curso médio do rio Tupinambaranas (Betendorf, 1910:498; Fritz, fig. 3), os Curiato são o dado mais preciso
para confirmar a penetração dos Tupinambá neste setor da área. Quanto às aldeias localizadas no rio dos Orurucuzos ou Condurizes (Heriarte, 1956: 181 ),
parecem indicar que este seria o limite· oriental dos Tupinambá.
No que respeita à presença dos Tupinambá no curso baixo do Madeira, é
preciso levar em conta que os Irurí, por seu número e localização, devem ter
tido o controle do curso inferior desse rio, onde sua mobilidade era intensa por
causa do comércio que mantinham com as tribos da margem norte do Amazonas. A leste destes, mais precisamente no rio Abacaxis, localizava-se o grupo
desse riome. Os Abacaxis são mencionados também na informação de Acufia.
Porém, a ausência de notícias concretas a respeito de contatos de Irurí e Abacaxis com os Tupinambá, parece indicar que estes últimos não incursionaram
neste setor da área ou, pelo menos, encontraram oposição daqueles para uma
ocupação efetiva.
Isto posto, pode-se dizer que os Tupinambá controlavam ao sul da ilha
Grande uma faixa de aproximadamente 100 km de largura, que se estendia
desde a região leste do rio Abacaxis até as proximidades do rio Tupinambaranas ou Mamuru.
O dito até aqui permite pensar que, pelo menos, até meados do século
XVII, a região sofreu um processo de expansão dos Tapajó e Tupinambá, tendo como conseqüência o contato, vassalagem, escravidão e movimentação dos
grupos loca)izados na área em questão. Entretanto, registra-se uma rápida retração desses dois grupos como resultado do intenso contato com o branco.
Em 1690, 30 anos depois de iniciada a catequese na região, pouco restava da
populosa aldeia situada na foz do Tapajós e, nesse tempo, já não se fala mais
dos Tupinambá como etnia. O espaço deixado por estes dois grupos passa a ser
rapidamente ocupado por aqueles que se achavam sujeitados ou escravizados e
registra-se o surgimento de novos agrupamentos.
Dois exemplos que ilustram este processo são fornecidos pelo padre Fritz.
O primeiro, quando indica os Tupinambá como "antfgos moradores" da ilha
Grande que, na sua época, era habitada pelos Guayazis; mais ao sul o território aparece ocupado pelos Arara e Papateruâna, até então desconhecidos. O
segundo. exemplo refere-se ao setor oposto da área, na margem esquerda do
Tapajós, onde, ao sul dos Maraguá, aparecem, pela primeira vez, os Mawé,
Sapupé e Igapuitariyra, ocupando um território que antes estivera predominantemente sob a influência dos Tapajó.
Pode-se concluir, portanto, que no momento inicial do contato com o
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branco, o território ·ao sul do Amazonas e entre os rios Madeira e Tapajós,
encontrava-se sob o predomínio dos Tapajó e Tupinambá. A expansão destes
em direção ao interior do território deve ter produzido um intenso movimento
e conseqüente· contato entre os grupos que o habitavam. Em fins do século
XVII, o rápido declínio dos Tapajó e Tupinambá abriu novos espaços para
aqueles grupos ql,le haviam sido submetidos ou que se embrenharam no interior da mata durante o período de domínio daquelas duas etnias. As novas localizações favoreceram o contato com o branco e é a estes novos grupos que se refere a maior parte das informaçõ·es do século XVIII.
b) O século XVIII

A informação deixada pelo trabalho missionário e pelas muitas viagens
que se realizaram durante este século abundam em designações e localizações
tribais para a área em estudo. A leitura atenta deste material fornece-nos um
panorama aproximado da situação etnográfica nesse período. Contudo, são
quatro as fontes que melhor nos ilustram a respeito: Rodrigues (1714], São José [1763], Monteiro Noronha .(1768) e Almeida Serra (1797) .
A carta escrita em 1714 ao padre Carvalho pelo jesuíta Bartolome Rodrigues talvez seja a fonte mais importante para o início desse século. Nessa carta, o religioso, missionário da aldeia dos Tupinambaranas, menciona numerosos grupos que habitavam "os dilatados sertões do rio Madeira" e aqueles rios
interioranos que compreendem a região que chamamos de intermediária. Rodrigues fornece ao todo 27 designações para o curso do rio Madeira, 48 para o
território compreendido entre este rio e o Tupinambaranas - a região intermediária - , 2 para a aldeia dos Andirá e 8 para a dos Tupinambarana. Assim,
em 1714, pelo menos 85 grupos são nominalmente registrados na região.
É necessário esclarecer aqui que aquilo que Rodrigues chama de rio Ma-

deira corresponde, na realidade, a todo o curso deste rio, mais o Mamoré no setor compreendido entre aquele e o Guaporé - e este último rio até seu
curso superior. Esta " extensão"- do rio Madeira fica evidenciada pela inclu.são, por parte do cronista, dos Cavaripunas (Karipúna) e Guarajus como últimos moradores do rio. Nessa época, 1714 - e fontes posteriores o confirmam
- os Cavaripunas ocupavam o baixo curso do Mamoré (Métraux, 1963:449) e
os Çiuarajus localizavam-se à margem direita do Guaporé, mais precisamente
o rio Corumbiara (Riester, 1972:25). l.Jm segundo elemento que permite adjudicar essa extensão ao curso do Madeira, é fornecido pelo próprio Rodrigues
quando calcula que "da bôca do rio Madeira, até às terras dos Guarajus, se
gastam três mêses" de viagem (R.odrigues, 1714). A expedição de Palheta
(1723), a primeira a deixar um registro completo do Madeira, empregou 39
dias de viagem desde a sua foz até a confluência do Beni com o Mamoré.
Por outro lado, nos últimos anos do século XVII, os jesuítas trasladaram
a missão dos Irurí, localizada no Matuará, para o Abacaxis (Betendorf,
1910:37). Portanto, na data em que Rodrigues descreve o Madeira, o curso
deste rio encontrava-se livre de estabelecimentos onde os. religiosos pudessem
demorar-se. Isto significa que o cálculo de três meses feito por Rodrigues deve
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referir-se ao tempo ocupado por viagens de desobriga. Que os jesuítas tinham,
nessa época, um amplo conhecimento da navegação deste rio fica corroborado
pelo fato de ser a carta de Rodrigues o estímulo para o governo do Pará enviar
Melo Palheta para um reconhecimento oficial do Madeira.
A carta de Rodrigues é pobre em dados etnográficos, inas o cronista faz
algumas referências geográficas que nos permitem reconstruir, em parte, a situação da região por ele descrita. A ssim, o s grupos que habitavam ambas as
margens do Madeira, a partir de sua fo z, são os seguintes:
QUADRO 3
rio Madeira
margem esquerda

margem direita

O antas
Guajaris

norte

Purupurus
Capanas
Guaraces
Jaohens

Pamas
Cavaripunas
Guarajus
Obs.:

sul

Irurí
Aripuanã
Anhagatiiga
Terari
Unicore
Mucas e Muras
Tora/Toratoraris-J araguaris-Aruaxis
Arara
Manis
Curupus
Purerus
J aguaretus ·
Abacaxis (Ant. Chichirinins)
Pamas
Camarateris
Guarajus

_L-

--

As setas indicam o sentido da d escrição feita pelo cronista e que
é o utilizado para a discussão.

Dentre os vários dados que se podem extrair desta listagem de nomes , o
primeiro é que a margem esquerda do rio encontrava-se ocupada por um número menor de grupos do que a direita. Para os Oantas, Guaraces e Joahens
existe apenas a informação de sua vaga localização e eles não voltam a ser registrados por fontes posteriores. Ainda em relação aos grupos da margem esquerda do Madeira, ao sul dos Oantas encontravam-se os Guajaris. Estes correspondem aos já mencionados com essa designação (Guayazis) por Acuna e
fica comprovada mais uma mudança deste grupo que, entre 1639 e 1714, apresenta, nesse setor da área, três localizações diferentes. Ao sul destes,
localizavam-se os Purupurus. Por volta de 1720 estava projetado um descimento de sete "principais" dessa tribo e toda sua gente para a Vila de Oeiras
no rio Canindé (Caeiro, 1936:487). Mais tarde, em 1724, um grupo numeroso
de Purupurus foi levado para a aldeia de Trocano (B<?rba) no rio Madeira
(ibid:495).
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Fontes posteriores localizam este grupo na região do rio Purus (Castelnau, 1850; Atlas, prancha 29; Souza, 1848:434) onde, já em 1639, Acuõa tinha
registrado os Curucuru. Em 1853 estavam aldeados na missão dos rios Purus e
Quary na margem oriental do Solimões junto com Múra e Puru (Aranha,
1852:97).
Para os Capanas só temos a referência geográfica em Rodrigues, mas
Fonseca (1874:304) fornece a informação de um igarapé e lago desse nome que
desaguam, ao norte da ilha das Onças, na margem esquerda do Madeira, dado
talvez de cunho comprobatório.
É de Rodrigues a primeira referência para os Pâma e Cavaripunas. Ele
não lhes dá uma localização precisa; porém, o cronista de Melo Palheta, ao
chegar a expedição à sexta cachoeira do Madeira, refere-se a esta como a "dos
Apama . .. tão monstruosa e horrível, que aos mesmos naturaes da cachoeira
mette horror" (Anôn., 1930: 197-98); diz ainda que pouco-acima da primeira
cachoeira do Mamoré se encontravam os Cavaripunnas (ibid: 202-3). Uma
fonte posterior do século XVIII localiza estes dois grupos na quinta cachoeira
do Madeira, os Pâma à margem direita e os Caripuna na esquerda (Braum,
1860:460).

Apesar da variação nas designações, o registro da sua contigüidade em
três fontes primárias autoriza a pensar que os Apamas e que os Cavaripunna e
Caripuna sejam os Cavaripuna de Rodrigues, ou seja, os atuais Karipuna(6>.
Cumpre observar ainda que Loukotka (mapa, 1967) filia os dois grupos à família lingüística Pa_n o.
O último grupo mencionado por Rodrigues para ambas as margens do
Madeira é o dos Guarajus. Trata-se dos Guarasug'wã estudados por Riester
que, de acordo com as fontes , os localiza nas margens do rio Itenes (Guaporé).
Este auto r (1972:25) atribui a Gonçalves da Fonseca (1874:398-405) a primeira
notícia [ 1749] so bre _o s Guarajus (Guarasug'wã na sua grafia e Guaraiutá na
do cronista). Entretanto, a menção feita por Rodrigues nos pennite antecipar
de 36 anos a presença do grupo nessa região.
Resta agora analisar as designações tribais para a margem direita. Ao norte dos Pâma encontravam-se os Abacaxi. Esta designação faz pensar imediatamente no grupo mencionado por fontes do século XVII. Não parece, porém ,
tratar-se do mesmo grupo; a distância entre uns e outros - respectivamente
baixo curso e região encachoeirada do Madeira - , o tempo de aldeamento (16 ·
anos) dos Abacaxi mencionados no século XVII, assim como a indicação "antigos Chichirinins", dada por Rodrigues, falam contra essa hipótese.
Ao norte dos Abacaxi encontravam-se os Jaguaretus. Por volta de 1720, o
padre Sampaio desceu um contingente de índios Jaguaretes para a aldeia dos
(6)

Um terceiro grupo, os Camateris, localizados por Rodrigues entre os Pâmas e Karipunas na
margem direita do Madeira parecem ser ós Matiri mencionados na crônica da viagem de Palheta. Diz o cronista: "também fica practicado para si descerem os da nação Pama e a Matiris, cuja povoações são cunhamenas d'esta nação Cavaripunna l agora já estarão junttos e
descidos para roçarem sobre o rio , que são·confinantes ·umas.às outras'' (Anôn., 1930:215).
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Abacaxi (Caeiro, 1936:487) e o cronista de Palheta denomina a segunda cachoeira do Madeira '' laguerites'', o que parece indicar, ainda em 1723, a existência de um grupo com tal nome neste local. Mais tardiamente, em 1857, contingentes Jauarités são localizados na foz .do rio Aripuana (Amaral, 1857:615).
A estes seguiam os Purerus, Curepus e Manis. Sobre os dois primeiros não
constam outras informações, mas Noronha (1862:29) menciona, em 1768, os
Mamí como um dos grupos que, na sua época, habitavam o Madeira.
Continuando com sua localização para os grupos da margem direita, Rodrigues informa que depois dos Manis desaguava "o rio Ipitia, povoado da nação Arara, tão numerosa, que igualam os que tem penetrado seu sertão às folhas do mato em que habitam" (Rodrigues, 1714). Tanto a cartografia disponível, como os roteiros de viagem do século XVIII, não fazem referência ao
Ipitia, o que dificulta a localização desse grupo que parece ter ocupado diversas posições no rio Madeira. Contudo, o fato de serem os Arara, na época de
Rodrigues, vizinhos meridionais dos Tóra parec.e indicar que o lpitia seja o rio
Preto ou o Machado. Isto parece ser aceito também por Nimuendajú que considera o primeiro desses rios como habitat original destes indígenas (1925 : 138).
Por outro lado, talvez se possa relacionar este grupo com os Arara, mencionados, pela primeira vez, pelo padre Fritz em 1691, pois os dois cronistas os
situam na margem direita do Madeira. Fonseca (1860:300) faz referência, ao
sul do Aripuaná, à ilha dos Araras, habitada pelo grupo homônimo. Fontes do
século XIX registram Arara na região das cachoeiras do Madeira - 9° 40' lat.
sul - (Caste,lnau, 1850; Atlas, prancha 29), assim como aldeados, junto com
Tóra, na missão de São Francisco no Machado (Fonseca, 1881:315). Esta série
de localizações, sempre na banda oriental do rio, sugerem que, logo depois de
terem entrado em contato com o branco, os Arara iniciaram movimentos em
direção ao sul ocupando diversas posições até aquela dada por Rodrigues.
Ao norte dos Arara, Rodrigues localiza os Tóra. Fonseca (1860:313) nos
informa, entretanto, sobre um pequeno rio ao norte do Jamary que fora antiga moradia dos Tóra (Torazes), de onde passaram à vizinhança dos Mura. Baena
(1838:202) os localiza no rio Mahissi ou Maici, e, segundo tradições Tóra citadas p·or Nimuendajú (1925:137), eles seriam antigos moradores da área do
Maici, desde a foz do Machado até as cabeceiras do Marmelos. Em 1716, os
Tóra foram atacados no Maici por João de Barros, sofrendo os efeitos punitivos dessa expedição. Depois dessa data, parte dos Tóra foi aldeada no rio
Abacaxis junto com contingentes de diversos grupos e a outra foi levada para
um aldeamento na foz do Xingu (Porto de Moz), "mas a grande parte mais
afastada da tribu que não foi attingida pela guerra conservou-se no sertão"
(Nimuendajú, 1925: 137).
Logo depois dos Tóra encontravam-se os Mucas e Múra, entre os rios
Maici e Manicoré, sendo esta a primeira referência a esses grupos. A literatura
posterior registra repetidas vezes a alta agressividade e o amplo território que
os Múra ocuparam, mas em 1723 o cronista de Palheta não menciona estes indígenas, o que indica que até essa data os Múra ocupavam ainda o habitat acima apontado bem como ausência de conflitos. Daniel·(1860:167) assinala, co- 322 -

mo causa para o início das hostilidades entre eles e o branco •.os desmandos de
um português que, aproveitando-se do trabalho feito entre eles por um missionário, escravizara um grupo de Múra.
Ao norte dos Múra e a partir do rio Manicoré, Rodrigues assinala "aqui
entrava a nação Unicoré, Terari, Anhagatiinga, Aripuana e Irurí" (Rodrigues,
1714, grifo meu). Note-se que Rodrigues enfeixa esses cinco nomes numa única
"nação", dando a entender, do mesmo modo que Betendorf, a uniformidade
cultural ou unidade política dos grupos assim designados. Três dessas designações coincidem literalmente com as daquele jesuíta, enquanto os Teraris parecem corresponder aos Torerizes, segundo Betendorf também integrantes dos
Irurí. Acrescenta Rodrigues: "como destas nações.há já poucas no mato, nãqfaço delas menção" (ibid.).
Por outro lado, o çlevado número das designações fornecidas para a área
que medeia entre o Madeira e Tapajós, evidencia o quanto se encontrava povoado esse território no início do século XVIII. Assim, temos as seguintes denominações tribais para esta região.
QUADRO 4
região intermediária

rio Canumá:
Guapinas
Muraguaz
Pixunas
Carapayanas

rio Andirá:
Unaniâ
Guaranaguat
Abuaturiã
Uipiriâ
Kiãoiat
Acaioaniâ
Pyrapoiguat

Abucoât
Jacareoât
Pyragoât
Pyririâ
Avueteriâ
Uematrê

rio Guarinamâ:

rio dos Maguês:

Maraguaz

Neutus
Aitoriâ
Aneuguat
Opptiâ
Moguiriâ
Aigobiriâ
Sapopes
Periquitos
Pencorariâ

Rio Mariacoãl Acuriato:
Mokriutrê
Mariarõi
Abucaoaniâ Arixaroi
Muraât
Moriciru
Mateupu
Janhagoâ
Ocpiporiâ
Sacorimatiâ
ltixingoaniâ ' Içuaioât

Aldeia dos Andirases:
Amoria
Acaiunia

Mocaioriâ
Apanariâ
Soarirana
Monçau
Paramoriâ
Surridiâ
Ubucoaras
Sapium

rio Guamuru:
Maniquera
Abiariâ

Aldeia dos Tupinambaranas:
Arerutus
Capiurematia
Comandis
Mujuaria
Ubucoaras
Monçau
Andirases
Sapopes
J apucuitabijaras
Puraioania

Ao· ocupar-se deste setor da área, Rodrigues enumera os cursos d'água de
acordo com sua seqüência de oeste para leste. Das quatro designações tribais
.1
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para o primeiro desses rios, o Canumá, só temos uma referência para os Muraguas em Daniel, quando este se refere às marcas distintivas desse grupo: " tem
uma linha desde os ouvidos à boca, e tudo para baixo não só é preto, mas tem
vários debuxos, como flores e outros" (1860:173).
Rodrigues é o único autor a falar de um rio Guarinama, nome que não
ocorre nas demais fontes e na cartografia da época. Parece tratar-se do rio Abacaxis, pois esse é o único curso d'água importante que se encontra a leste do
Canumá e o religioso ainda fala de uma ' ' aldeia domesticada'' na enseada desse rio, referindo-se, sem dúvida, à aldeia dos Abacaxi estabelecida no local.
Ao contrário de todas as outras fontes, porém, este autor não faz nenhuma referência ao rio e aos indígenas desse nome. Quanto aos Muraguas não dispomos de dados para relacioná-los com os Maraguas localizados neste rio . Estes
últimos parecem ser integrantes dos Maraguas descidos para a aldeia dos Abacaxis, em 1692, pelo padre Antonio da Cunha (Betendorf, 1910:526).
A referência de Rodrigues ao rio Guarinama traz à tona a menção feita
por Acufia a um grupo com igual denominação (vide Quadro 1). Tendo em vista o tipo de fonte de que este último dispunha - os próprios Tupinambá - , ficaria identificada, pelo menos com um grau maior de precisão, a localização dos
Guarinumas. Na medida em que Guarinama e Abacaxis constituem o mesmo
rio, resta saber se essas duas designações referem-se também a um único grupo
indígena.
1
Rodrigues fala em seguida do rio dos Magues (atual Mahué), referência
indireta à tribo que emprestou o nome ao rio. Este era o mais povoado de todos e, dos grupos aí localizados, é possível isolar algun's que logo serão mencionados por outras duas fontes (São José e Monteiro Noronha) : os Sapupé,
Periquito, Apanariâ e Soarirana.
Pode.:se ainda agregar a estes um outro grupo, os Comandis. Rodrigues
não se refex:e diretamente a eles, mas diz: "No rio dos Magues, divido pelos
rios que entram neste, são: dos Comandís, Sapopes e dos Ubucua ras, se acham
as nações seguintes: ... " (Rodrigues, 1714), citando então os grupos que figuram no Quadro 4. Quanto aos Sapupé, já figuravan1 no mapa confeccionado
pelo padre Fritz em 1691 (cf. fig . 3). A referência feita por Rodrigues no Mahué
possivelmente indica um deslocamento desses índios do Tapajós para este rio.
Das designações tribais para os outros três rios - Andiras, Mariacoã ou
Acuriatos (atual Mariaqua) e Guamuru - somente a dos Mateupu, localizados no Mariaqua, parece ter correspondência com o nome de um aldeamento
no Tapajós: São José dos Matapús também chamada Maitapus. Os demais nomes tribais já não aparecem em fontes posteriores.
- Sobre a procedência dos índios das aldeias Andirases e Tupinainbaranas,
Rodrigues nos informa que para a primeira desceu ' 'parte'' das nações Amo ria
e Acaiunia, porém não dá sua localização original. Para a aldeia dos Tupinambaranas, o religioso efetuou vários descimentos, dos quais os Comandís, Ubu~
coaras, Mujuaria, Sapupé e Monçau localizavam-se na região do rio Mahué; .
quanto aos Andirases, Puraiuania e Capiurematia, habitavam o rio Mariaqua .
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No que diz respeito ao Tapajó's, Rodrigues não se ocupa deste rio que, na
sua época, só possuía o aldeamento fundado por Betendorf em 1661. Entretanto, antes de compulsar as fontes da década de 60 do século XVIII, será de interesse verificar o que diz a documentação que se ocupa dos aldeamentos fundados pelos jesuítas no curso inferior do Tapajós entre 1722 e 1740.
Nos primeiros anos do século XVIII a aldeia dos Tapajó, de que em 1690
pouco restava, parece t~r tido um novo período de prosperidade. Valha o que
valer a informação, o padre Jacinto Carvalho registra , em 1719, que nela estavam " não só os Tapajós, mas outras nações, em particular os Arapiuns e Corarienses, os quais são já para cima de 35.000 cristãos" (Leite, 1943, ///:362).
Por volta de 1720 a atividade do padre Luís Alvares fez com que essa aldeia
visse incrementada sua população com a ''gente que de ~eis tribus para lá levou
e a tribu inteira dos Ariquenas com os seus chefes" (Caeiro, 1936:495). "Em
1730, a aldeia çlos Tapajós, só a aldeia propriamente dita, constava de 793 índios" (Leite, ibid:362). Próxima a esta encontrava-se outra, Iburari, fundada
em 1722, e que contava, em 1730, com 235 índios (Leite, ibid:363); oito anos
mais tarde; o padre Manoel Ferreira trasladou-a mais para o sul "por causa de
ser grande a aldeia dos Tapajós e não ter terras bastantes para a cultura de tantos índios" (Moraes, 1860:509). "Foram aldeados aí o principal Masanemarú
com seus sobordinadps e acrescentou-lhe a população com uma boa multidão
de índios, vindos das tribus de Maribá e de Ocanhaá" (Caeiro, 1936:489).
Defronte a lburari, na margem esquerda, estava a aldeia de Nossa Senho. ra da Conceição dos Arapiuns. Estes indígenas foram reduzidos e aí aldeados
em 1723. Moraes (1860:509) chama a esta aldeia de Cumaru, que, em 1730,
contava com 1609 indígenas. Na mesma data é ainda citada a aldeia nova de
Cumaru, com 166 índios (Leite, 1943, ///:364), o que sugere o desdobramento
da primeira em duas.
Na mesma margem, e uns 120 km mais ao sul, encontrava-se a aldeia de
Santo Inácio ou dos Tupinambaranas. Inicialmente, esta aldeia encontrava-se
situada na confluência do rio Andirá com o Paraná Ramos (Betendorf,
1910:36). Esta parece ser a localização mais precisa para a aldeia dos Tupinambaranas a que se refere o padre Rodrigues e que, pelo número de descimentos efetuados na sua época, deve ter sido o núcleo mais importante da região. Também a esta aldeia parece referir-se Caeiro ao dizer'' ... tendo o padre
Manuel Lopez fundado a aldeia Topina dos barbaros Baranas (Vila Boim)
junto ao rio andirafuru, mudou-a depois, no ano de 1730, para sitio mais comodo e salubre, junto ao rio Tapajós ... " (1936:491). Além dos indígenas que
a ocupavam originariamente, foram aldeados neste último local o "principal dos
Comandióros com sua gente e muito número de índios a que chamam Suariranas, Apenoirios e Periquitos. Depois ainda o padre Manuel Afonzo para lá
mandou mais duzentos Guarupas" (Caeiro, ibid:493). Portanto, é provável
que todos estes grupos integrem aquele de que fala o padre Daniel ao referir-se
aos índios da aldeia de Santo Inácio '' .. . a nação Tupinamarana é muito parenta da dos Tupinambazes, senão é a mesma com alguma corrupção da língua
pela comunicação de outras nações" (1860: 175).
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Finalmente, a última aldeia jesuítica no Tapajós era São José dos Mata-.
pús ou Maitapus, também na margem esquerda e a uns 60 km ao sul de Santo
Inácio. A única referência dos indígenas ali aldeados que possuímos é a dos
Gurupa (Daniel, 1860:171). Este autor coincide com Caeiro (1936:491) ao afirmar que, pouco depois de reduzidos, os Gurupa voltaram a internar-se na floresta, incapazes de adaptar-.se à vida da aldeia.
A segunda fonte para este século, João de São José, foi Bispo do GrãoPará e nos anos de 1762 e 1763 fez uma viagem de visita e inspeção à jurisdição
de sua Diocese, viagem que o levou até o rio Negro. São José percorreu o baixo curso do Tapajós até as proximidades das primeiras cachoeiras do rio, porém, seu relato faz referência in extenso de toda a calha do Tapajós e dos grupos indígenas que ocupavam suas margens. Para compilar essas informações
utilizou-se de uma "arrumação informe que principiava um jesuíta" (1847:94)
que se baseara em dados fornecidos por João de Souza Azevedo, um dos primeiros a percorrer de fato todo o rio. Além disto, São José também se encontrou em Santarém com João de Souza Aievedo que lhe forneceu informação
adicional sobre o Tapajós e suas cabeceiras. Isto possibilitou a São José apresentar um relatório rico em dados geográficos que permitem uma localização
bastante aproximada dos grupos ali sediados e, ainda, incluir em nossas considerações os formadores do Tapajós, os rios Arinos e Juruena. Assim, com esta
fonte, ficaria delimitado o território que compreende a área Tapajós-Madeira.
As suas informações serão tratadas conjuntamente com a terceira fonte neste
período. Monteiro Noronha, vigário geral do rio Negro, deixou-nos um roteiro da sua viagem datada em 1768, em que se encontra informação adicional
sobre os rios Mahué, Abacaxis, Canumá e Madeira, além do Tapajós. O curto espaço entre as duas descrições _: cinco anos - permite ter uma visão de
conjunto das designações tribais conhecidas na região para a segunda metade
do século XVIII. As designações fornecidas por São José e Monteiro Noronha
podem ser resumidas no quadro da página seguinte.
Através da leitura desse quadro, podemos observar que apenas o rio Tapajós é tratado conjuntamente pelas duas fontes. Os grupos que ambos autores coincidem em localizar aí são os Jacareuara ou Jacaretapiya (Jakareguá),
Suarirana, Periquito, Urupá e Tapacoraria. Noronha ainda fornece uma segunda localização pa'ra os Sapupe e Urupá, ou seja, no rio Mahué<7>, onde também localiza o grupo homônimo. Entretanto, é São José que nos fornece dados para uma localização mais precisa destes grupos. Assim, os Mawé se achavam quatro léguas terra adentro na margem direita do Tapajós, sendo esta a
primeira indicação tão a leste para esses indígenas. Na margem esquerda do rio
localizavam-se os Jakareguá, Sapupé, Surinâna e Periquito, ocupando o setor
compreendido entre as primeiras cachoeiras - 4° 30' lat. sul - e os 6° 50' lat.
sul aproximadamente. Os Urupá encontravam-se na margem direita e o dado
(7)

Numa outra passagem de sua viagem, ao descrever os furos do rio Matary, .um afluente da
margem setentrional do Amazonas, pouco acima da desembocadura do Madeira, Noronha
refere-se a Sapupe e Periquito nessa região.
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QUADRO 6

Tapajós

São José
( 1763)

Noronha
( 1768)

Magues
Aripiuns
Jacareuara
Muriva
Tapacoraria
Amanajuz
Commandiz
Bradocas
Sapopes
Motuaris
Surinanas
NecuriaS'
Periquitos
Semicurias
Uarupas
Anijuarias
Apecurias

Confluência
dos rios
Arinos-Juruena
Apanaurias
Marixitas
Apicurus
Murivas
Muquirias

Arinos

Região
intermediária

Maguary
Arinos
Macuaris

Sapupe
Comany
Aitouaria
Acariuara
Brauará
Uarupa
Matucuru
Cu ri tia
He ou Maue

Tapacora
Carary
J a careta pi ya
Sapope
Yavaim
Uarupa
Suarirana
Piriquita
Uarapiranga
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Madeira

Mura
Arara
Marupa
Pama
Tura
Matanaui
Orupa
Tocuma
Mamí
Cauaripuna
Yuquy
Yauretiuara

mais preciso que possuímos é que o limite sul para este grupo era o rio Harevan ou São João da Barra, afluente do curso médio do Juruena.
Quanto aos Tapacoraria ou Tapacora, apenas São José nos fornece alguma informação adicional quando afirma que os rios Tapacora-uassu e Tapacora-mirim - afluentes pela margem direita no baixo Tapajós - "Tomaram .. . o nome do gentio que os habitava, e de que se acha descido algum em
Villa Franca" (1847:100). Outra designação tribal que ambos autores registram, os Commandiz ou Comany, São José os localiza na margem esquerda
do Tapajós ao sul dos Jakareguá, dizendo, porém, que "hoje sabemos que os
Commandizes se internaram para os reconcavos do sertão, onde vivem, e algum resto d ' elles se acha descido em Monte Alegre'' (ibid:91). Noronha, entretanto, os localiza na região intermediária, ou seja, nos rios Canumá, Abacaxis ·
e Mahué .
·
Quanto às designações tribais não coincidentes nessas duas fontes para o Tapajós, São José se refere aos Arapiyú, que nessa época estavam aldeados em Villa Franca na margem esquerda do rio . Os Muriva, que ocupavam o antigo território dos Tapacora "fallando com pouca corrupção a mesma língua é tratável, pacífico~ com excelentes disposições para a vocação da igreja" (ibid: 100).
Ao sul destes, localiza os Amanajú - Noronha registra uma designação semelhante, Amanajez, sediados, porém, na margem oriental do Tocantins - , enquanto pela margem esquerda do Tapajós se encontravam os Motuaris que ocupavam o
rio homônimo, provavelmente o atual Muiçu ou Bouiçi e afluente daquele. Para as outras designações fornecidas por São José para o curso médio e superior
do Tapajós - Bradocas, Necurias, Semicurias, Anijuarias e Apecuarias - só
temos a referência de que todos eles localizavam-se na margem esquerda do
rio. O mapa da figura 5 permite visualizar a situação descrita. Quanto à localização da designação Apiaká, foi incluída com base em dados fornecidos pelo
roteiro de João de Souza Azevedo (1880:70).
Entretanto, dos ·cinco grupos localizados por São José na confluência do
Arinos com o Juruena, só é possível relacionar os Apanaurias com os Apanairia de Rodrigues que, na descrição desse autor, encontravam-se localizados no
rio Mahué.
Finalmente, na margem direita do Arinos localizava-se o grupo homônimo . Seu território estendia-se, para o norte, até o rio Harevan ou São João da
Barra, onde limitavam com os U rupá e, para o sul, até as cabeceiras do Arinos, onde encontravam os Maguary<8>. Ainda nessa região e na margem esquerda do rio localizavam-se os Macuaris. A semelhança na grafia e a proximidade
na localização fazem pensar que estas duas últimas denominações correspondiam ao mesmo grupo.
,
No que respeita àquelas designações dadas por Noronha para o Tapajós
e que não coincidem com as de São José - os Carary e Uarapiranga - não
possuímos outra informação além dessa vaga localização. Os Yavaim de No(8)

Nimuendaj ú relaciona os Arinos com os Ta payúna e os Maguary com os Bakairi
( 1963b:31 0).
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Figura 5 - Localização relativa das designações tribais ao longo do sistema Tapajós- Juruena- Arinos,
e m meados do século XVII I.
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ronha também são mencionados por Daniel, que os assinala como inimigos
dos Uarupá e "tem suas povoações no rio Tapajós, poucos dias acima das catadupas" (1860:287-8). Um dado mais preciso para a localização destes índios
parece ser fornecido por Castro e França ( 1868: 130), ao indicar no roteiro da
sua viagem o rio Jaguaim na margem direita do Tapajós, pouco depois da cachoeira dos Feixos, isto é, o atual Jamachim.
Além das localizações, Noronha nos fornece para os grupos por ele sediados no Tapajós alguma informação de cunho etnográfico. Assim, " ... os índios das nações Jacaretapiya, e Sapope são anthropophagos: os da nação
Yauain tem por signal distinctivo um listão largo, e preto no rosto, principianddo do alto da testa até a barba. Os das nações Uarupa, Suarirana e Piriquita
tem (as) faces matizadas com signaês pretos, que lhes fazem os paes na sua infância com pontas de espinhos e tinta negra applicada nas picaduras dos mesmos espinhos. Nos seus ritos, costumes e armas são como os mais, sem especialidade notavel" ( 1862:22).
Passando agora às designações do ql!adro para a região intermediária,
além dos Sapupé, Comany, Urupá e Mawé, Noronha fornece a dos Aitouaria,
Acaraiuara, Brauara, Curitia e Muturucu. Das quatro primeiras não temos
outra informação que a simples menção e não são registradas por fontes posteriores.A última - Muturucu ........ tafvez seja a mais interessante de todas as designações apresentadas por este autor. De acordo com Horton (1948:272), essa é a primeira menção para os Mundurukú.
No que diz respeito ao Madeira, Noronha confirma o predomínio que,
nessa época, os Múra possuíam nesse rio, pois "as margens do rio Madeira são
habitadas pelos índios da nação Mura, que são de corso; não admittem paz,
nem falla e costumão accometer, matar e roubar aos navegantes: não passão
com tudo do rio Jamary para cima" (1862:30). Quanto aos Orupa, localizados
no Madeira, não possuímos dados que nos permitam estabelecer, apesar da semelhança de grafia, uma relação com os Urupá localizados por este autor no
Tapajós e na região intermediária. Daniel (1860: 173) faz referência a Uarupazes no Madeira e o distintivo tribal destes - "uma linha preta em volta da boca'' - difere daquele mencionado por Noronha para os Urupá do Tapajós<9) .
Assim, parece possível pensar os Orupa e Uarupazes do Madeira como sendo o
mesmo grupo e que corresponderiam aos Urupá localizados, mais modernamente, no rio homônimo.
Quanto às restantes designações tribais que Noronha deixou para o rio
Madeira, apenas duas possuem um interesse maior para nós, ou seja, os Matanauí (Matanawi) e Yauretiuara, pelos diversos registros que terão em fontes
posteriores e os muitos deslocamentos que apresentam dentro da área.
A última fonte do século XVIII que nos fornece informação para a localização de grupos indígenas na área é Ricardo Franco de Almeida Serra. Este
autor, engenheiro-astrônomo que participou da Terceira Comissão que cuidou
da demarcação dos limites entre Portugal e Espanha - rios Paraguai, Guaporé
e Madeira-, tinha um acurado conhecimento dessa região, deixando um pa{9)

Nimuendajú (1925:139) também assinala a diferença entre Urupá do Madeira e do Tapajós.

- 330-

norama detalhado dos grupos indígenas que, em fins do século XVIII, habitavam a Província de Mato Grosso e, em particuJar, os que se encontravam na
região da serra dos Pareeis. Entretanto, fornece-nos uma rápida enumeração
daqueles que se encontrariam ao longo do sistema Tapajós-Juruena-Arinos.
Permite-nos, desse modo, completar o panorama para as localizações neste século. Assim, as designações tribais para esses rios são as seguintes:
QUADRO 7
rio Tapajós

Almeida
Serra
( 1797)

Tapajós
Manducus
Mondruci
Xavantes
Urubus
Passabus
Hia-u-ahins
Ereruuas
Magues

Ituarupas
Hy-aií-ahim
Urucú
Ta pujas
Mombrianas
U-y-apes
Cabaibas
Apiacas0 >

rio Juruena

rio Arinos

Mambares
Sarumas
Uhahias
Camarares
Matusares

Arinos
Bacuris
Guajojus

(1) na confluência do Juruena com o Arinos

Entretanto; no que diz respeito a uma localização mais precisa destes gru- ·
pos, só tem·os referências concretas para os Ituarupas, Hy-ai-i-ahim, Mondruci, Mombrianas, U-y-apes, Cabaibas (Kawahiwa) e Apiaká. Das outras designações constantes no quadro não temos mais informação que a vaga referência geográfica.
Assim sendo., o primeiro daqueles grupos, os Ituarupa, parecem ser os
Guarupa ou Uaurupa mencionados pelas fontes anteriores. Como já fora especificado, desde 1722 esse grupo encontrava-se aldeado no baixo Tapajós;
porém, as fontes que se ocupam desses indígenas (Caeiro, 1936:491 e Daniel,
1860: 171) coincidem ao assinalar, embora sem precisar a data, que eles abandonaram esse local. Portanto, se todas essas designações correspondem ao mesmo grupo, uma vez que saíram -das aldeias de São José e Santo Inácio, pelo
menos uma parte do grupo deve ter-se instalado mais acima no curso do rio,
ocupando a terceira cachoeira - do Bananal-, local indicado por Almeida
Serra.
À altura da quarta cachoeira situavam-se os Hy-aií-ahim. Segundo Horton (1963:272), estes indígenas são os Jaguaim ou Yauaim, mencionados respectivamente por Daniel e Noronha. E a contigüidade assinalada para estes e
os Ituarupa por Almeida Serra, coincide com a indicada por Daniel (1860: 171)
para os Jaguaim e Gurupa, quando se refere às hostilidades desses dois grupos.
Os Hia-u-ahins (Almeida Serra, 1869:3), também moradores do Tapajós, devem ser os Hy-aií-ahim mencionados por Almeida Serra no mesm·o trabalho
(1869:5).
Por outro lado, a designação Mondruci (Mundurukú) é a segunda referência para este grupo no Tapajós. O primeiro a fazer referência a eles neste rio é
Ribeiro Sampaio, quando informa que os "Muturicus, que de quatro anos
[ 1770) a esta parte hostilisão as nossas povoações do rio Tapajóz, trazem con-
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sigo as mulheres, as quaes na occazião do conflicto lhes subministrão as frechas, como se observou.no combate, que com aquella belicozissima nação teve o anno passado (1773] o commandante da fortaleza daquele rio, no qual
sustentarão valerosamente o fogo, que se lhe fez por hum largo espaço de tempo" (1825:30, colchetes meus).
Almeida Serra os dá como moradores do rio Vermelho, úm afluente do
Juruéna " ... aqui habita a nação Mondruci, uma das mais valerosas e atrevidas de todo o sertão do A1nazonas, porém, hoje -já amiga dos Portuguezes,
vindo alguns voluntariamente estabelecer-se entre nós pelos annos de 1795, em
consequencia da expedição que contra elles mandou o actual governador do
Pará ... " (1847:5). Conforme as indicações dadas por este autor, o rio Vermelho parece corresponder ao atual Costa Pinheiro. Se esta informação for correta, essa é a posição mais austral que possuímos para os Mundurukú.
Por último, no Juruena, Almeida Serra localiza os Apiaká, Mombrianas,
U-y-apes e Kawahiwa, sendo esta a primeira vez que as três últimas denominações aparecem na literatura. Para todos esses grupos o autor não fornece mais
informações do que sua 'contigüidade territorial, porém Kawahiwa e Apiaká
parecem mais intimamente ligados pela indicação de que ambos falavam a língua geral (1865: 195).
Isto posto, das designações apresentadas por Almeida ~erra, as de maior
interesse para nós são as que se referem aos Mundurukú, Apiaká, Mawé e Kawahiwa, na medida em que a preponderância desses grupos na região, desde fins do
século XVII e ao longo do XIX, levou posteriormente a caracterizar o território entre os rios Tapajós e Madeira como área eminentemente Tupi (Galvão,
1960:26). Entretanto, o surgimento e predomínio desses grupos dá-se sobre o
pano de fundo fornecido por aquelas tribos que até agora tentamos localizar e
identificar.
c) O século XIX

A presença marcante que Mundurukú e Apiaká tiveram na área TapajósMadeira ao longo do século XIX, os primeiros no curso do Tapajós e na região
intermediária, os segundos no Juruena e Arinos, ·é confirmada desde as primeiras notícias que possuímos para esse períoçlo histórico.
Da viagem dos expedicionários Castro e França que, em 1812 dirigiram-se de
Cuiabá a Belém pelos rios Arinos e Tapajós, ficou um roteiro que nos fornece
o quadro de situação nessa data para os dois rios. Assim, o Arinos estava habitado, desde os 11 ° lat. sul, pelos Apiaká que se localizavam em ambas as margens do rio, estendendo-se até o setor encachoeirado do Juruena, 10° lat. sul
aproximadamente. Para o setor seguinte do Juruena até a confluência do Teles
Pires com o Tapajós, os viajantes não registram presença indígena; porém, logo depois da foz desse rio localizam os Mundurukú até o baixo curso do Tapajós. Pouco abaixo da foz do Tapacora, afluente da margem direita desse setor
do rio, é registrado um último local Mundurukú e, na margem oposta, um assentamento Mawé.
- 332 -

No outro lado da área, no rio Madeira, os Múra que, desde 1784 tinham
encerrado as hostilidades com o branco, são assinalados no curso baixo e médio. Para 1828 é possível registrar, em ambas as margens do rio, sete aldeias
Múra. Embora não seja possível fazer um cálculo de sua população, Fernandez de Sousa fornece dados que permitem ter uma idéia de como seriam essas
aldeias. Assim, rio riacho Matupiri, afluente da margem esquerda do Madeira, '' ... aonde esta uma grande aldêia do Gentio Mura com roças de manivas
em terras firmes ... " e " ... a aldêia das Três-casas, que é habitação de Mura.
Tem somente três casas, aonde moram muitos centos de famílias, por consiguiente mui grandes ... " (1848:425).
Na região intermediária, por sua vez, existiam desde fins do século XVIII
três povoações fundadas por elementos brancos: Vila Nova da Rainha, de
. 1786, com índios Sapupé e Mawé; a Missão do Mahué, de 1792, com índios
dessa tribo; e a Missão do Canumá, local originalmente fundado por um chefe
Mundurukú. Em 1828, essas povoações possuíam, respectivamente, 1.700,
1.500 e 1.800 ocupantes entre índios e brancos (Sousa, 1848:418 e 425). As localizações para as duas últimas povoações indicam que para sua fundação foram utilizados antigos assentamentos jesuíticos.
Pode-se observar que toda esta informação corresponde à periferia da
área, sendo o seu interior escassamente conhecido. Em 1820, o rio Sucunduri curso superior do Canumã - era conhecido, pelo menos, até a cachoeira do
Airi - 6° 45' lat. sul - em local denominado Porto dos Mundurukú (Spix,
s.d., ///:307 e Coudreau, 1977:45). Só em 1853 é realizada uma exploração aos
"sertões interiores" ao longo dos rios Abacaxis e Crauiry, com o objetivo de
procurar uma via de comunicação mais rápida entre Manaus e Cuiabá (Furtado, 1853:255). Pode-se dizer, porém, que o território entre os cursos médios
do Madeira e Tapajós permanecia "Terra Incógnita" ainda em fins do século
XIX.
Contudo, embora de modo indireto, possuímos desde as primeiras décadas
desse período alguma informação sobre os grupos indígenas da região intermediária. Aires de Casal, ao referir-se à Mundrucânia, diz que " ... à exceção de alguns pedaçõs sobre as margens dos rios que a limitam, tudo o mais é dominado por varias nações selvagens, das quais as mais conhecidas são os Jumas, os
Maues, os Pamas, os Parintintin, os Muras, os Andiras, os Araras e Mundrucus, que dão nome ao pais: cada uma com seu idioma, e todas repartidas em
hordas, das quais umas são errantes ainda, outras já têm aldeias fixas onde habitam como os cristãos ... " (1976:324). Ao ocupar-se das cabeceiras dos rios
Mahué, Abacaxis e Cano má, Fernandez de Sousa informa que " ... os seus
centros são habitados de varias tribus gentilicas de differentes linguagem. Os
mais conhecidos são: Sapupe', Caripia', Mandrucu', e Parintintim, dos quaes
só os Parintintim é anthropophago, com cara e pulsos riscados de preto, que é
a -divisa dá sua nação. São-aborrecidos d'estas·mesmas nações, que os tem por
escravoz, talvez por serem comedores de carne humana. Dizem que são inmemsos no centro do seu domicilio, aonde os outros não podem chegar senão
com perigo de serem devorados." (1848:424-25).
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Com base naquelas fontes novecentistas que fornecem uma informação
mais precisa e na cartografia desse século para a área, é possível elaborar o
quadro geral da página seguinte, com as designações tribais que ali ocorrem.
A leitura do quadro mostra que as referências para grupos da região intermediária são muito pobres; porém, na análise da área neste período devem ser
levadas em conta tanto a presença dos Mawé, cada vez mais marcante desde
fins do século XVII no território compreendido entre o rio homônimo e o Tapajós, como a expansão Mundurukú que, desde 1770, vinha-se efetuando por
toda a região. Estes dois fatos determinam o quadro da situação desse setor da
área em meados do século XIX, dado o grande número de assentamentos desses dois grupos aí registrados< 10>.
A informação mais precisa que possuímos para os grupos arredios que habitariam a região intermediária, além daquela fornecida por Aires de Casal e
Fernandez de Sousa, é a suministrada, em 1853, a Rodrigues Medeiros (Penna, 1853:1_97) na sua exploração dos rios Abacaxis e Cruary por Mundurukú aí
localizados. Ela refere-se a Matuaues, Araras, Parintintin, Juruas e Pirianus.
Destes cinco grupos, os três primeiros já eram conhecidos nessa data. Quanto
aos Juruas, provavelmente correspondam aos Jurazes mencionados por Daniel ao ocupar-se dos indígenas do rio Madeira " ... chamados uns Jurazes e
outros Urupazes, também tem sua distinção; porque os Jurázes tem só uma linha, ou fita preta que lhes dece dos ouvidos aos cantos da bocca... " (1860: 173).
Os Pirianus também são mencionados pela primeira vez e de acordo com
Nimuendajú correspondem aos Piraha, uma sub-tribo dos Múra. Esse autor
ainda fornece informação adicional para uma localização mais precisa deste
grupo .ao dizer que "não há tradição que os Pirahá tivessem jamais abandona- do a região que ainda hoje occupam, isto é, o Estirão Grande do Marmellos,
pouco abaixo da bocca do Maicy, e o curso inferior deste último rio"
(1925:142).
Voltando ao quadro geral e à coluna para o r.io Madeira, podemos observar que o maior volume de designações para esse rio corresponde às datas de
1829 e 1853. A primeira delas é a de um artigo do jornal "Telégrafo Paraense"
sobre as tribos que habitavam, naquela data, o rio Madeira e seus afluentes; só
(10) Assim temos para o r.io Andira uma missão - provavelmente a antiga missão dos Tupinambaranas - com uma população de 507 Mawé (Anôn.: 1906). Enquanto que no riohomônimo,
além da Vila dos Maués, existia uma aldeia, Paricatuba, com 22 casas. Este local era ponto
de encontro desses indígenas para festividades anuais. No rio Guaranatuba, afluente oriental
do curso mé.dio do Mahué, havia um total de 50 sítios. De acordo com Wilkens de Mattos,
Diretor Geral de Índios da Província de Amazonas, cada " sítio" corresponderia a uma família e os integrantes de cada sítio podiam variar de 6 a 8 pessoas; neste caso 6, tendo assim um ·
total de 300 Mawé. Quanto aos Mundurukú, na margem direita do Mahué, e a seis léguas da
foz do Guaranatuba , encontrava-se a aldeia Mucajatuba e, numa e outra margem do rio até
uma distância de 30 léguas dessa aldeia, havia 75 sítios com uma população de 600 índios. Na
região do rio Abacaxis ou aldeia do Abacaxis, cujo distrito abarcava o território ao leste até o
rio Pracony, além da aldeia propriamente .dita com 17 casas, contabilizavam-se 134 sítios
com 1072 Mundurukú. Finalmente, na freguesia do Canumá, que compreendia ambas as
margens do rio até seu curso médio, existiam 111 sítios com 888 Mundurukú (Mattos,
1858:138).
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QUADRO 8

.

primeira metade do século XIX

Aires de
Casal
(18 17)

rio Tapajós

região
intermediária

rio Madeira

rio
Juruena: Uaiá, Saruma
rio
Arinos:. Bacuri, Apiaca,
Mambare, Cabaiba

Juma, Maue, Pama
Parna, Mura, Arara
Parintintin, Mundrucu, Andira.

Pama, Mura,
Guariteres,
Camarares.

segunda metade do século XIX
rio Tapajós
Relatório
Presidente
de
Província
Amazonas

região
intermediária

rio Madeira

Mundurucu, Maue,
Parintintin,
Matanawi, Jurua,
Pirianus.

Anicore, Abacaxi,
APonaria, Arara,
Aricunane, Bari,
Ariquena, Catauxi,
Curuaxia, Itatapria,
Juma, Juqui, Pama,
Parintintin, Sará,
Tora, T~ruri, Urupa,
Aries, Matanau,
Canga-piranga, Yaura
ou Jauarites.

1853

e
Maue, Supupe,
Tupinarnbá.
Jornal
Telegrafo
Paraense

1

(1829)

Sapupe, Tucuru,
Caripia, Manducu, Parintintin.

Fernandez
de Souza
(1828)

Castelnau
(1850)

Mura, Arara,
MarupQ, Parna,
Unupa, Tucuna,
Manu, Cauripuru,
Sapupe, Turocu,
Caripea, Mane,
Mundurucu,
Parintintin.

1857

Repete a listagem de Noronha.
[ 1768)

Caldas

alto
Tapajós: Parintintin,
Mitundue,
Jahuariti-Tapuyos.
Arinos: Apiaca, Bacuri,
Tapanhuna.

(1887)

1

Coudreau
(1896)

alto
Juruena: Apiaca, Oropia,
Bororo, Cauaiuas,
Sitihuava.

Juruena: Apiaca, Birapaçara, Cabixi-ua-juruhy, Cuata, Cutri!l, Jaguarete, Mambariana,
Metendue, Mucury,
Nambiquara, Parici, Sanabo, Saruma, Tamarare,
Tamepunga, Ubaiba,
Ubaiba, Urupa, Urury.
U-y-apes, Xacuruina.
alto
Tapajós: Mundurucu,
Apiaca, Parintintin.

baixo

Juruena: Tapaimuaca,
Narnbiquara,
Temauanga,
Coroados, Uyapes, Parabi-Tata.

Arara, Aricunane,
Caripuna, Guacia,
Jacarias, Mura,
Pama, Tora.

alto
Tapajós: Bacairi, Maimbare, Murura, Tapanhuna

Juruena:
e
Teles
Pires

Pariuaia-Bararaii,
Parauarête, Bacairi,
Cajabi, Aipocici ou
Raipexixi.

.Arinos: Apiaca, Tapanhuna, Bacairi, Cajabi, Nambiquara.

Obs.: A coluna para o rio Tapajós inclui s,eus formadores, os rios Arinos e Juruena, e seu afluente do curso superior, o Teles Pires.

.

nos é fornecida, porém, a listagem de designações com o esclarecimento de que
todos esses grupos eram guerreiros e os últimos, os Parintintin, antropófagos
(apud Castelnau, 1850, V: l 64). Entretanto, nessa lista é possível fazer duas
identificações, a dos Marupos ou Marupa já mencionados
para o rio Madeira
•
por Noronha em 1768 e os Caripea ou Caripiá localizados por Fernandez de
Sousa na região dos rios intermediários, Mahué, Abacaxis e Canumá.
A segunda data, 1853, tem como fonte uma longa lista fornecida pelo relatório de Ferreira Penna, presidente do Amazonas (Penna, 1853:259). Nela
são registrados cada um dos grupos tribais conhecidos na época para a província, o rio do qual procediam e o local onde se encontravam alojados. Assim,
no que diz respeito à área Tapajós-Madeira essa lista é a seguinte:
QUADRO 9
Grupos
Abacaxis
Andira
Anicore
Aponaria
Arara
Aricunane
Ariquena
Bari
Catauixi
C uruaxiá
ltatapriá
Juma
Juqui
Maué
Mundurucu
Pamma
Parintintin
Sapupes
Sará
Tora
Tururi
Urupa
Ya urá

Rios
Abacaxis
Andria
Madeira
Madeira
Madeira
Madeira
Madeira
Madeira
Madeira e outros
Madeira
Madeira e Capana
Madeira e Purus, Coari
Teffe, Jurua
Madeira
Maué
Uariá e Tupinambarana
Madeira
Amazonas e Madeira
Madeira
Madeira
Madeira
Madeira
Madeira

Povoações
Itacoatiara
Andira
ltacoatiara
ltacoatiara
Araretama

Coari, Parauari
ltacoatiara
Araretama, Itacoatiara, Coari

Tupinambarana, l.usea, Canoma
Tupinambarana, Maues e Canoma
Jatapú
Tupinambarana
1tacoatiara
Jtacoatiara e Araretama
ltacoatiara
Araretama

A leitura e comparação desta lista com os quadros que até agora foram
apresentados, nos mostram que a maior parte dessas designações já foram
mencionadas por fontes do século XVII [Betendorf, 1690: Abacaxi, Anicore e
Andira; Fritz, 169 1: Arara] e do XVIII [Rodrigues, 1714: Aponaria, Pama,
Tora, Sapupe; Palheta, 1723: Juma; Noronha, 1768: Juqui, Urupa e Yaura]
ora como grupos arredios, ora como grupos que começavam a ser aldeados.
Por outro lado, são muito poucas as designações que se referem a novos grupos, tais como Aricunane, Ariquena, Bari, Catauixi, ltatapria e Sará. Na verdade, poderia-se dizer que as mesmas se referem a grupos ou indivíduos dos
mesmos que foram levados para o rio Madeira.
Assim, em 1774, Ariquena, oriundos do rio Negro encontravam-se em
L-
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Borba junto de Baré, Tóra e Orupa (Sampaio, 1825: 10). Todavia, em 1782, indígenas desse rio foram levados para o Madeira com a finalidade de fundar
São João do Crato na foz do Jamary (Baena, 1832:439). Quanto aos Catauixi
e ltatapria, tampouco pertenciam ao Madeira. Em 1828, estes dois grupos
eram localizados no rio Purus (Sousa, 1848:434). No que diz respeito às outras
designações presentes na lista pela primeira vez, não foi possível achar nenhuma referência em outras fontes.
Por outro lado, para a segunda metade do século XIX, as fontes par~ o
rio Madeira se referem quase que exclusivamente aos Múra, Parintintin, Mundurukú, Arara e Tóra no curso baixo e médio deste rio, como às freqüentes
hostilidades que esses grupos mantinham entre si e com o branco.
Neste sentido, desde 1852 é registrada, na região do rio Marmelos, a presença maciça dos Parintintin (Penna, 1853:178). E, em 1857, é mencionada na
foz do rio Aripuaná a presença de Arara, Matanau, Ariê, Canga-piranga e
Jauarite que impediam o estabelecimento de uma aldeia Mundurukú nesse local (Amaral, 1857:614). Essa notícia, porém, refere-se a rápidas escaramuças
desses indígenas, não fornecendo maior informação para uma localização
mais precisa. Assim, por exemplo, os Canga-piranga, em 1878, são localizados
na margem direita do rio Machado, a leste dos Parintintin (Fonseca, 1881 :315)
e, um ano mais tarde, são mencionados a oeste dessa posição,· 300 km aproximadamente, como atacantes dos trabalhadores da estrada de ferro MadeiraMamoré (Galvão, 1879:3).
Ainda em 1887 encontramos designações tribais para o Madeira (Caldas,
(1887:46); porém, sem nenhuma outra indicação, além dessa vaga referência
geográfica, que nos permita, fora o já estudado, precisar localizações ou identificações desses grupos.
Esta carência de informação de fins do século sobre os grupos indígenas
da região parece decorrente da própria situação de ocupação da mesma pelo
branco. A presença cada vez mais intensa da frente extrativista ao longo de todo o curso do Madeira e a ausência de qualquer ação do governo ou de religiosos por falta de pessoal ou de verbâs, destinadas ao atendimento efetivo da população indígena da Província, obrigou aos grupos aborígenes aí sediados a
aceitar as condições impostas pela frente ou, pelo contrário, a recuar frente à
sua pressão e a dos outros indígenas num constante deslocamento. A exceção
parece ter sido os Parintintin que conseguiram manter seu território, por mais
de 80 anos, sob uma estratégia com base nos contínuos confrontos.
Quanto ao Tapajós verificamos em primeiro lugar que tanto o seu curso
baixo e médio, como a região que se estende desde ambas as margens desse rio
para o interior do território, estava densamente povoado pelos Mundurukú,
como já foi constatado. "Todas as aldeias existem distantes da margem do rio
cinco ou seis legoas, a saber as que se acham no lado direito são formadas em
uma famosa campina, e as que estão na margem esquerda em uma famosa mataria" (Anôn.:1898:107). Não parece provável realizar um levantamento correto de todas essas aldeias; porém na segunda metade do século XIX eram conhecidos numerosos assentamentos Mundurukú na região do Tapajós. Na informação deixada por Bernardino de Souza sobre esse rio possuímos a locali-337Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
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zação de alguns e o número de seus habitantes: no curso baixo do rio existiam
13 "aldeias" com 2.671 ocupantes. Porém, " ... a mais importante de todas as
aldeias Mundurucus é a taba das campinas.
Compõe-se a taba ... de muitas malocas pequenas, collocadas a pouca distancia umas das outras e communicando todas entre si.
Esta situada à margem esquerda do Tapajoz, um pouco distante do rio,
na linha que separa as grandes florestas amazonicas dos campos geraes que
vao para Mato Grosso." (Souza, 1874:26). O local contava com 7.316 indígenas, totalizando o cômputo feito pelo autor em 9.917 Mundurukú para o curso
do Tapajós. Por outro lado, a menção feita por Bernardino de Souza à margem .esquerda do rio, parece indicar que se refere às "aldeias" mencionadas
pelo cronista de princípio do século e que as localizara "em uma famosa mataria" (A-nôn., 1898: 107).
Para essa mesma época, Rodrigues (1875: 124 e 135) informa da existência
de 12 "malocas" Mundurukú no curso do_Tapajós, sendo duas delas extintas:
uma na foz do Jamaxim e a outra na altura da cachoeira do Mangabal. Das
habitadas, a de Bacabal era a mais populoza, somando entre todas 1.200 indígenas. Já para as campinas localizadas no curso do alto Cururu, afluente da
margem direita do Tapajós, este autor menciona 32 "mal9cas", porém sem
dizer-nos o número de seus ocupantes.
I

O setor encachoeirado do Juruena parece ter sido a fronteira natural para
os assentamentos dos Apiaká e Mundurukú. Assim, ao sul dessas cachoeiras e
ao longo do curso do Juruena e Arinos, o território era nitidamente Apiaká até
os 13° 30' lat. sul, aproximadamente. Segundo um cronista do Arinos, depois
do rio Sumidouro, afluente ocidental daquele, encontrava-se a primeira aldeia
dos Apiaká e pouco depois da foz do rio dos Peixes, sobre a margem direita '' ... se
acha o maior número de aldeias do gentio Apiacás. Esta nação de índios é poderosa em número de arcos; elles tem guerra com toda a nação de índios vizinhos ... " (Anôn., 1898:101). Pelo rio dos Peixes os Apiaká dirigiam-se até suas
cabeceiras à procura de pedras para seus machados. Aí encontrava-se o domicílio dos Tapanyúna e, ao que tudo indica, esse local era o ponto mais oriental
que os Apiaká alcançavam . Para oeste, os Apiaká limitavam com os numerosos grupos que ocupavam a encosta oriental da serra dos Pareeis, as cabeceiras
e afluentes da margem esquerda do Juruena.
Por outro lado, não possuímos informação certa para calcular quantos seriam os Apiaká que povoavam a região do Juruena-Arinos, embora uma estimativa gro~seira do cronista citado calculasse em 16.000 seu número (Anôn .,
1898: 103). Tampouco sabemos das aldeias que estes possuíam, embora tenhamos o relato de como era uma destas nas primeiras décadas do século passado.
Assim, "~ .. cada uma das aldeias não tem mais de uma casa muito grande,
comprida, repartida em três corredores, servindo o do meio para passeio e nos
lados é onde estão as redes, e sobre ellas tem um girau de madeira para impilharem o milho e outros mantimentos, ficando-lhes as baixas portas nas quatro frente: as paredes d'esta casa são de casca de pau de castanheiro: Toda esta
nação habita 100 ou 150 passos distantes do rio ... " (ibid: 102). Entretanto,
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Chandless, que na década de 60 viajou pelo Arinos, nos deixa informações
mais detalhadas:
" ... They have about half-a-dozen villages, all on the waterside; and generally
showing a good deal of taste both in the positions and in the way the wood has
been cleared or left standing; the houses are very neatly walled, and thatched
with pindorval-leaves, but inside ali is dark and dirty, and hammocks are hung
from post to post in every possible direction. Neither men nor women wear
any clothing whatever: they besmear themselves with a mixture of urucu and
palm-oil, which serves to colour them and to kill the "piuns". ln appearance
the men are very superior to the women, and some of the younger ones handsome; they wear their hair short. Around the houses are plantations of urucu,
cotton, sugar-cane, mandioca, bananas, corn, and sweet potatoes; the cultivation being at least as good as one sees anywhere in the interior of Brazil. Cotton they use only for fishinglines and for their hammocks: in one of the houses 1
saw a rude sort of loom. The men occasionally work in canoes bound upstream, but very seldom is those bound down, as they are lazy and dislike the
hard work in the rapids. Salsa-parilha in the only object of trade they have to
sell, and they seem to have learnt its value; anything else may be bought for a
few fishing-hooks." ( 1862:273).
Apesar desse incontestável predomínio de Mundurukú e Apiaká ao longo
da calha do Tapajós, as fontes que se ocuparam do alto curso desse rio e de
seus formadores, nos fornecem diversas designações para outros grupos que aí
se localizariam. Voltando agora ao quadro geral, observamos que as duas fontes que mais detalhadamente se ocuparam dessa região são Castelnau (1850) e
Coudreau (1896).
o primeiro, utilizando-se das informações fornecidas por um morador de
Diamantino e bom conhecedor da região, assim como de manuscritos consultados em Cuiabá, localiza na margem do alto Tapajós os Parintintin, assinalando que eram inimigos declarados dos Apiaká e hostis aos viajantes. Castelnau refere-se também aos Jahuariti-Tapuyo, sem fornecer nenhum dado para
sua localização. Sobre estes indígenas nada se conhecia, salvo as informações
que puderam dar outros indígenas, de que também recebiam o apelido de Morcegos, pelo fato de que a luz do dia lhes faria mal e somente se movimentariam
à noite (Castelnau, 1850, ///:306). Embora este autor não nos forneça dados
para sua localização, olhando a prancha 29 do seu Atlas (fig. 5) podemos observar que os Jahuariti-Tapuyo ocupariam o mesmo local que os Parintintin,
isto é, a margem esquerda do Tapajós até pouco acima da foz do São Manoel
ou Teles Pires (ibid., III: 104).
Por outro lado, deixando momentaneamente a possibilidade oferecida pela fantasia,, o apelido destes índios exige uma discussão mais ampla.
Morcego em Tupi e Andira ou Anirá e nós temos, desde o século XVII, os
Andirazes ou Andirá como grupo localizado no território entre os rios Mahué e Tapajós. Este grupo era, provavelmente, aparentado com os Mawé. Be.:.
tendorf, o primeiro cronista a citá-los, além de localizar suas aldeias em .território Mawé, os dá como excelentes preparadores do guaraná (1910:36).
Por outro lado, as fontes novecentistas (Aires de Casal, Fernandez de
1
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Sousa e Martius) localizam próximo a essa região - cabeceiras dos rios Mahué, Abacaxis e Canumá - os Parintintin. Cumpre lembrar que essa não é
uma auto-denominação, provindo, pelo contrário, de seus vizinhos. De acordo com Nimuendajú, "in Mundurucu Pari-rign-rign, "Fetid Indians"; in
Maué, Paritin, from the Mundurucu term designating all hostile Indians ... "
(1948a:284). Este autor também nos informa que Yawarete-Tapuyos era a designação dos Parintintin em língua geral e reconhece a denominação utilizada
por Castelnau, Jahuariti-Tapuyo, como pertencente a esses índios (1942:202 e
207; 1948a:284). Assim sendo, estas três designações - Parintintin, JahuaritiTapuyo e Andirá - se não correspondem a um mesmo grupo, referem-se a
grupos que estariam muito próximos entre si.
Todavia, a designação" Jaguar" para indígenas da área Tapajós-Madeira
ocorre desde o início do século XVIII, quando o padre Bartolome Rodrigues localiza os J aguaretu no setor encachoeirado do Madeira. É provável que estes
sejam os Jaguarete aldeados por volta de 1720 pelo padre Sampaio em Abacaxis (Caeiro, 1936:487). Noronha (1862:27) também se refere a "Yaretiuara"
no Madeira ~ Coutinho (1861:19) localiza nas cabeceiras do Aripuaná os
Jahuariti-Tapuyo e os Anirá-Tapuyo, aparecendo, assim, essas duas denominações relacionadas do ponto de vista geográfico. Reclus ainda menciona para
esse setor da área "aos Jacareuaras, mysteriosos, albinos, que só viajam à noite e por isso chamannos de Morcegos" (1900:102)(1 1>.
Finalmente, um outro dado que permitiria relacionar intimamente todos
estes grupos é fornecido por Coudreau, ao mencionar um projeto de expedição
dos Mundurukú das campinas, organizado por seringalistas do Madeira como
vingança pela morte de três companheiros, atacados nesse rio por índios arredios. "Falaram de uma grande degola que iriam fazer entre os iauretês (nome
relativamente genérico que se dá aos índios do rio Machado) ... " (Coudreau,
1977:45).
O primeiro desses fatos realmente ocorreu: "em novembro de 1852, os
gentios da tribu Parintintin assasinarão no rio Marmelos ... 3 pessoas que se
ocupavão em extrair oleo de cupaiba, queimando depois a barraca e todos os
objectos que ahi acharão depositados" (Penna, 1853: 178).
Embora tal tentativa de interrelacionar esses grupos indígenas seja um
pouco vaga e conjetural, ela é uma pequena luz em nossa ignorância sobre o
interior da área Tapajós-Madeira nesse período.
Passando às outras designações fornecidas por Castelnau no território
compreendido entre o Juruena e o Teles Pires, encontravam-se os Matanawi,
Tapaimucas, Temauangas, Nanbikúara, Parabi-tata e Coroados. Os primeiros, localizados entre os rios São Tomé e São João da Barra, afluentes do Juruena, seriam, de acordo com Nimuendajú (1925:143), os Matanawi do rio
Aripuaná e Marmelos. Castelnau assinala que este grupo falava a mesma lín(11) Neste autor, a denominação" Jaguar" parece confundir-se com a de "Jacaré". Esta corresponderia aos Jacareuara de São José, aosjacaretapiya de Noronha e aos Jacareuás de Rodrigues, ocupantes também do setor norte da área Tapajós-Madeira. Martius levantou entre
os Mawé uma lista de hordas integrantes dessa etnia e os J auaretés figuram como uma delas
(Spix e Martius, 1976:253; nota de rodapé).
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gua dos Apiaká, ou seja, Tupi, fato que também parece reconhecer Nimuendajú baseado num vocabulário levantado com três Matanawi puros do Marmelos (1925:143).
Na margem esquerda do Teles Pires, Castelnau localiza aos Tapaimuacas,
Temauangas e Coroados. Sobre estes três grupos não nos é fornecida outra informação que sua localização.
Quanto aos Nanbikúaras, esta é a primeira referência para esse grupo na
literatura. Castelnau só nos informa que habitavam as "florestas centrais",
sendo ferozes e antropófagos.
·
Ao sul destes localizavam-se os Parabi-tata. A primeira notícia que temos
sobre esse grupo é fornecida por Peixoto de Azevedo para 1819. Ao descer o
São Manuel ou Teles Pires, o cronista localiza, à altura dos 12° lat. sul, os Mururá que o atacaram. Mais adiante, nos 11 ° lat. sul aproximadamente, localiza
à esquerda os Parabi-tata. Grünberg (1970:27), baseando-se no fato de que a
expedição contava com três Mundurukú, conclui que Parabi-tata é a designação mundurukú para os Mururá; porém, o próprio Peixoto de Azevedo não
permite essa conclusão ao dizer que "e da la para baixo achei vestígios de outros índios, differentes dos que me atacaram por terem tambem differente modo de passarem o rio, fazendo para esse fim suas jangadas; o que os antecedentes não tinham." (1885:33). Gonçalves Tocantins, de acordo com informação
fornecida por Mundurukú, dá duas designações semelhantes: Paribitat que
habitavam os campos em direção de Cuiabá e Parabitêtê habitantes das cabeceiras do rio Teles Pires (1877:97). Pela localização, os primeiros parecem corresponder ao grupo localizado por Castelnau.
Castelnau localizou os Bakairí, Cajahis (Kayabi), Tapayúna e Apiaká no
rio Arinos, os dois primeiros grupos nas cabeceiras do rio. Os Tapayúna ocupavam o curso superior do rio dos Peixes, margem direita do Arinos, onde, segundo a informação recolhida por Guimarães junto aos Apiaká, se localizavam "três differentes nações que são: Tapanhona, Tapanhoáubum e Timaóana" (1865:317), possivelmente três subdivisões locais dos Tapayúna (Nimuendajú, 1948:310). Tapayúna e Bakairí falavam a mesma língua (Castelnau,
1850, 111:306). Quanto aos Apiaká, este autor confirma sua presença em ambas as margens do Arinos até sua confluência com o J uruena, dando ademais
algumas notas de caráter etnográfico.
Cabe lembrar que o território ocupado pelos Apiaká na margem direita
do Arinos, corresponde àquele que, no século anterior, foi atribuído aos índios Arinos por São José e Almeida Serra. Nimuendajú afirma que, ao desaparecer esta designação, a Tapayúna passou a ser citada no local (1943b:310).
Se isto for assim, os Tapayúna devem ter sofrido um deslocamento de seu domicílio na margem do rio para o interior, pois todas as fontes novecentistas
que se ocupam deles os dão como moradores das cabeceiras do rio dos Peixes.
Esse movimento, provavelmente, foi causado pela expansão dos Apiaká que é
registrada desde fins do século XVIII.
Castelnau, utilizando-se de informações obtidas de um índio Apiaká, dá
para o rio Juruena, além dos Apiaká, os seguintes ocupantes: Oropias, Bororos e Kawahiwa. Os primeiros, embora inimigos dos Apiaká, falavam a mes- 341-
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Figura 6 - Secção da prancha 29 do Atlas de Castelnau, relativa à área Tapajós-Madeira.
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ma língua, sendo também antropófagos. Não temos nenhuma outra informação para Bororo nesse local. Quanto aos Kawahiwa, ocupavam as margens
desse rio para onde foram compelidos pelos próprios Apiaká. Informação adicional para uma localização mais precisa desses indígenas nos é fornecida por
Guimarães (1865:325). De acordo com seu informante Apiaká, os Kawahiwa
habitavam o Paramatunga, um afluente do rio do Sangue, confluente por sua
vez da margem direita do J uruena.
Castelnau fornece ainda duas outras designações tribais, os Mutonihuenes e os Sitihuavas, indígenas antropófagos com que os Apiaká mantinham
hostilidades. Não fornece, porém, nenhum outro dado que permita a localização desses dois grupos. De acordo com Nimuendajú, a primeira dessas designações corresponde aos Matanawí (1925:143).
Henri Coudreau, a segunda das fontes mencionadas para a região do alto
Tapajós, percorreu esse rio até seu curso superior chegando ao Salto Augusto
no Juruena, e o Teles Pires até a cachoeira áas Sete Quedas. No seu percurso o
viajante esteve em contato com muitos moradores desses dois rios, tanto brancos como indígenas - Mundurukú e Apiaká - que lhe forneceram a informação que nos apresenta.
Asssim, no rio Bararati, um afluente da margem esquerda do baixo Juruena, localizavam-se os Pariauaia-Bararati. Esse local coincide com o assinalado por Castelnau para os Parintintin e os Jahuariti-Tapuyo. Coudreau obteve a informação dos Mundurukú, mas não nos fornece outros dados que nos
permitam uma identificação mais precisa que possa relacioná-los ou não àqueles grupos. Nimuendajú (l 948a:284), sem fazer referência à designação, porém
baseando-se na localização, conclui que um grupo do alto Bararati (os Pariauaia?) seria um setor dos Kawahiwa, ou seja, dos Parintintin.
Já no curso do J uruena propriamente dito e pouco acima da cachoeira de
São Simão, começavam, na data da viagem de Coudreau, as habitações dos
Apiaká. Esta localização ao lon_go do setor encachoeirado do Juruena difere
daquela dada por Castro e França, que assinalam a presença dos Apiaká só no
curso livre deste rio, entre a última cachoeira e a confluência com o Arinos.
A localização dada por Coudreau torna-se inteligível se recordamos as tentativas feitas para fundar, em 1832, um entreposto no Salto Augusto com índios
Apiaká (Leverger, 1949:344).
Baseado em notícias dadas pelos Mundurukú, Coudreau localiza os Parintintin na faixa de terras que se estende do rio Juruena ao Teles Pires à altura
do salto Augusto e salto das Sete Quedas; não nos fornece, porém, outra informação. Ao sul destes encontravam-se os Taipe-xixi. De acordo com as notícias dadas pelos mesmos Mundurukú, estes indígenas se caracterizariam por
um desenvolvimento exagerado do pênis. Esta notícia está de acordo com o
costume dos Parintintin de utilizar um estojo peniano que, em alguns casos,
alcançava 40 cm de comprimento (Nimuendajú, 1924:254). Notícias adicionais
sobre uma possível relação entre estes indígenas e os Parintintin nos é fornecida pelo padre Hugo Mense: "os Parintintin são os pari-Taypehpeh-shishi dos
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Mundurukus e os Tacaymbucwu dos Apiaká. Taypehpeh-shishi e Tacaymbucwu significam membrum magnum" (1937:82) 12 •
Imediatamente ao sul localizavam-se os Parauarête, vizinhos dos Parintintin, conforme Coudreau (1977:87), e ambos os grupos mantinham hostilidades com os Mundurukú . Bates (1979:182) também registra a denominação e
a inimizade entre as duas tribos localizadas no rio Copari. Segundo Bates, as
hostilidades entre essas tribos começaram quando os Mundurukú exterminaram os Juma e Jacare. O fato de ambos os autores localizarem os Parauarête .
na margem direita do Tapajós, leva a pensar que se referem à mesma etnia
que, hostilizada, deslocara-se para o sul.
Para os Tapayúna, Coudreau confirma as localizações fornecidas pelas
fontes anteriores: o rio dos Peixes.. E na margem oposta do Arinos,
localizavam-se os Nanbikúara. Mais ao sul, no rio dos Patos, um afluente da
margem direita do Arinos, encontravam-se os Bakairí mansos. Entretanto,
Coudreau dá uma segunda localização para estes indígenas, ou seja, na confluência do rio Paranaita com o Teles Pires. Finalmente, no território que existe entre esse rio e o Arinos encontrar-se-iam os Bakairí bravos e os Kayabi bravos.
Constata-se que a informação do século XIX que nos permite localizar e
identificar grupos até então desconhecidos na área, refere-se""quase exclusivamente ao alto Tapajós e seus formadores, região que estava sendo devassada e
na época era alvo de viagens, tanto de descoberta, como de caráter científico.
Um outro elemento de interesse na análise das designações que possuímos
para esse setor são as considerações que Martius faz a respeito dos grupos aí
localizados. Segundo ele, "existem diversas hordas pertencenfes à tribo Tupi
que habitam a vasta área pouco conhecida entre os afluentes meridionais do
Amazonas, o Tocantins e o Madeira, uma área que atualmente não apresenta
povoamento cristão. Essas hordas são mais numerosas na área do alto Tapajós; mas também são encontradas entre 5° e 15° de lat. sul, tanto nos afluentes
do Araguaia e Xingu a leste, como nos do Madeira a oeste. Praticam uma agricultura precária, não sendo, portanto, nômades no sentido estrito da palavra;
mas seus assentamentos não ficam sempre no mesmo lugar" (1867:201). Martius agrupa as tribos aí residentes sob a designação de Tupi Centrais e estes senam:
a) Apiacas
b) Uyapas ou Oropias
c) Cahahybas, Caa-uvas, Cabahybas
d) Mitandues
e) Ababas

f) Temauangas

g) Tapirapes
h) Pochetys
i) Mundurucus
j) Bororos

(12) O padre Mense colheu também um vocabulãrio de 21 palavras com um indígena cativo dos
Mundurukú, proveniente do rio das Antas, um afluente do Juruena; porém, não nos esclarece se aquele pertence aos Parintintin ou Taipe-xixi. Uma rápida comparação desse vocabulário com os levantados por Nimuendajú (1924:262) com índios Parintintin do rio Maici e Paranawat e Mialat do alto Machado, nos apresenta uma correspondência quase total entre todos os termos comparados.
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Figura 7 - Reconstrução aproximada da ocupação indígena do alto Tapajós e seus formadores
no século XIX:
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De todos estes grupos, os Ababas, Bororos, Pochetys e Tapirapes não
pertencem à região do alto Tapajós. Os primeiros já tinham sido localizados
por Almeida Serra, ·em 1797, como moradores dos afluentes superiores do rio
Corumbiara (1844:195) e o próprio Martius os localiza entre este rio e o Gyparaná ou Machado. Os Pochetys encontravam-se entre o rio Araguaia e o
Mogu, no Estado de Pará. Os Tapirapés, já no século XVIII, são localizados
num afluente do alto Araguaia (Baldus, 1970:34, mapa 2). Quanto aos Bororos, Martius, sem dúvida, está fazendo referência aos indígenas localizados
por Castelnau no rio J uruena.
Os Uyapas ou Oropias parecem corresponder aos U-y-apes localizados
:por Almeida Serra, em 1797, como vizinhos dos Kawahiwa; a vaga indicaç~o
de encontrarem-se "ainda mais abaixo" não permite inferir se eles ficavam ao
norte ou ao sul desse grupo. Martius os dá como uma sub-horda pouco diferenciada dos Apiaká e morando entre eles (1867:204).
Portanto, restam como "Tupi centrais", habitantes do alto Tapajós, os
Apiaká, Uyapas, Kawahiwa, Matanawi e Mundurukú. Todavia, nas considerações levantadas por Martius deve ser levado em conta que este autor não viajou pela região e suas informações são baseadas nos relatórios conhecidos na
época. Martius tampouco nos diz como chegou ao conceito de Tupi centrais e
talvez toda sua classificação dos Tupis - . do norte, leste, oe-ste, sul e centrais
- , não seja mais do que um recurso para organizar a infprmação que, nesse
tempo, era conhecida para essa família lingüística. É provável que o termo
"Tupi centrais" apenas se refira à localização geográfica desses grupos e, por
não indicar semelhanças ou disparidades culturais entre os diversos grupos Tupi, a designação apresenta-se como um interrogante no que diz respeito ao povoamento da área e, nos termos de Métraux, às migrações que levaram representantes dessa família aos diversos quadrantes da América do Sul.
III
MOBILIDADE INDÍGENA NA ÁREA TAPAJÔS-MADEIRA
As fontes trabalhadas para a tentativa de localizar e identificar os grupos
tribais que habitaram a área Tapajós-Madeira no espaço de tempo compreendido entre 1650 e fins do século XIX, referem-se explícita, ou implicitamente,
a movimentos que esses grupos realizaram, impulsionados por diversos.motivos, tanto no interior da área como para o exterior da mesma. O cotejo entre
essas fontes permite-nos, em primeiro lugar, traçar os deslocamentos que foram efetuados durante esse período e, em segundo lugar, fornece a possibilidade de inferir as causas que os produziram e suas conseqüências.
A leitura das fontes seiscentistas e setecentistas, além de permitir-nos
acompanhar essa movimentação, nos serve para jogar um pouco de luz sobre a
situação da região anteriormente à chegada do branco. Assim, podemos constatar a existência de deslocamentos produzidos pelos contatos intertribais de
um lado, e, de _o utro, os induzidos pela presença e/ ou atuação posterior do
alienígena. Isto nos permite dividir essa movimentação em dois períodos, um
anterior à chegada do branco e produto daqueles contatos. O outro, embora
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continuação do anterior, radicalmente modificado pela ação das frentes de
ocupação que atuaram na região.
a) Mobilidade antes da chegada do branco

Embora desde a navegação de Orellana a presença do europeu no Amazonas sob a figura daqueles que iam à procura de drogas e escravos, fosse tomando vizos de periodicidade - e isto vale para o setor compreendido entre o Tapajós e o Madeira - poder-se-ia afirmar que a movimentação colocada em relevo pelas crônicas para os grupos aí localizados é, pelo menos até a segunda
metade .d o século XVII, independente. Assim, os deslocamentos deste primeiro período, emergentes da dinâmica própria dessas populações, podem ser caracterizados como sendo de expansão territorial, sujeição e comércio intertribal.
Os exemplos mais concretos que possuímos referem-se aos Tupinambá,
Tapajó e Irurí. Os primeiros, num movimento sobre o qual as fontes são bem
claras, deslocaram-se desde o extremo oeste da ilha dos Tupinambaranas para
leste, ocupando o território anteriormente delimitado (cf. fÍg. 4), e implantaram um sistema de sujeição aos grupos aí localizados, que rapidamente foram
absorvidos através do casamento intertribal com os próprios Tupinambá.
Um comércio intertribal intenso também .é atestado para os Tupinambá.
A este respeito, Acufta nos diz: "Tambem afirmam que com outra nação que
confina com esta estiveram em paz muito tempo, havendo entre elas comercio
do que cada qual tinha com abundância em sua província, e o principal de que
proviam os Tupinambás era de sal, que os amigos lhes traziam para seus escambos, e que afirmavam vir-lhes de outras terras vizinhas das suas ... "
(1941:264). Este intercâmbio deve ter implicado em deslocamentos periódicos
·
para a aquisição dos produtos requeridos.
Quanto aos Tapajó, os cronistas são unânimes ao referir-se ao rio homônimo como sendo ponto de concentração desses indígenas. A ampla distribuição que tiveram em ambas as margens desse rio, alcançando ainda, para leste,
o rio Curuá e, na margem ·norte do Amazonas, o curso baixo do Trombetas, é
verificada através da evidência arqueológica de sua cerâmica. Não é possível,
porém, afirmar com segurança· se essa distribuição correspondeu a um movimento de expansão territorial propriamente dito - embora tanto Acufta como
Heriarte concordem ao afirmar a superioridade numérica e militar dos Tapajó
sobre os outros grupos - ou se ela é produto de contatos intertribais pelo intercâmbio comercial.
Neste sentido, parece oportuno voltar a considerar a referência feita por
Acufta para o comércio dos Tupinambá e que nos permite inferir a existência
de contato entre estes e os Tapajó.
Embora nem as fontes primárias, nem os trabalhos modernos, relacionem
estes dois grupos, fora o fato que os Tapajó conheceriam também· a Língua
Geral (Barata, 1950:464), cabe lembrar que ambos eram confinantes: A última
aldeia Tupinambá sobre o Amazonas, indicada por Acufta, e o limite oriental
para sua "Província" encontravam-se próximos a locais em que foi achada ce- 347 -

râmica pertencente aos Tapajó. Por outro lado, uma rápida olhada na informação sobre os restantes vizinhos dos Tupinambá, nos diz que, fora os grupos
ao sul, que sabemos se encontravam sob sua sujeição, ao norte, isto é, na margem setentrional do Amazonas, localizavam-se " ... sete Provincias bem povoadas, mas gente sem valia, e que só se sustentam de frutas e animaizinhos
silvestres, sem nunca fazerem guerra entre si nem com outros, de· modo que
são desprezados." (Acuna, 1941 :264).
A superioridade numérica e a capacidade militar, já assinaladas, dos Tapajó, deve ter atuado como "muro de contenção" à expansão evidenciada para os Tupinambá. Assim, não parece muito improvável que entre estes dois
grupos existissem contatos baseados no intercâmbio, uma vez que, da informação dada por Acuna, se depreende claramente que os parceiros dos Tupinambá não eram vassalos.
A informação que possuímos sobre os Irurí também nos permite inferir os
possíveis deslocamentos que estes efetuaram antes da chegada do branco. Estes indígenas já ocupavam, na segunda metade do século XVII, o curso baixo
do Madeira, porém não é possível afirmar desde que data encontravam-se aí.
Possivelmente, a lista de "nações" que Acuna nos legou para esse rio os inclua, mas não possuímos elementos para relacionar as suas designações com as
correspondentes aos cinco sub-grupos Irurí já identificados. "
De acordo com Betendorf (1910:354), este grupo destaoava-se dos outros
indígenas do Madeira. A ocorrência da vassalagem deve ter significado a existência de movimentos de confronto não só com os grupos vizinhos, como com
os de outras regiõ_es. O que é confirmado por Heriarte (1956:182) que assinala
que os indígenas do rio Negro encontravam-se em guerra cem os do Madeira.
Quanto a movimentos de comércio intertribal, as informações são mais
precisas. Assim, os lrurí mantinham intercâmbio com os grupos da margem
setentrional do Amazonas e do rio Negro. De acordo com Heriarte, "Nesse rio
[Madeira] ha 1:.1m _barro mui cheiroso, de que fazem os moradores Jgaçavas,
que sam talhas grandes e pequenas, que a vender levão a outras partes a troco
de algodam e fio para atarem as frechas, e por milho e tabaco, e outras cousas
que lhes são necessarias, supposto que nas suas terras nam faltão." (ibid:182,
colchetes meus). E esse cronista, ao referir-se aos Araquizes moradores do rio
Urubu, menciona que eles comerciavam louça, remos e escravos que traziam,
dentre outros lugares, do rio Madeira. Mais tarde, o padre Betendorf nos confirma o intercâmbio que os lrurí possuíam com grupos do rio Negro, ao assinalar que "Não fazem grande caso das ferramentas dos portuguezes porque
lhes vem do rio Negro outras muito melhores que lhes trazem os índios daquellas bandas, que contratam com os extranjeiros ou bem com as nações que lhes
são mais chegadas." (1910:356). ·
Assim, a área Tapajós-Madeira caracteriza-se nos primeiros· decênios do
século XVII por muitos deslocamentos tribais que refletem o jogo de relações
estabelecidas entre os grupos ocupantes. Resta saber se uma análise mais sociológica dessas relações, baseadas, provavelmente, em padrões tais como
"força", "poder", "organização guerreira", "ciclo anual de atividades",
"economia", etc., poderia ser feita a partir do conhecimento que possuímos,
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neste sentido, para os grupos mais modernos. Isto fugiria, porém, aos limites
do presente trabalho.
b) Movimentos indígenas no período pós-contato

A partir da segunda metade do século XVII, a aparição do branco de uma
maneira mais organizada e efetiva, apresenta-se como um elemento desestabilizador do "status quo" existente até então na área. Uma das primeiras conseqüências dessa _presença é a diminuição, para fins desse século, dos contingentes populacionais daquelas tribos que entraram primeiro em contato com o europeu, causada pelas hostilidades e pelas epidemias introduzidas.
Isto provocou uma retração na expansão alcançada e determinou uma redistribuição de alguns grupos. Tal parece ser o caso dos Guayazis que, em tempos de Acufia (1639], estariam subjugados aos Tupinambá, e, na data da viagem do padre Fritz (1691), são dados como os únicos ocupantes da ilha Grande ou dos Tupinambaranas. Todavia, no iníclo do século XVIII, o grupo apresenta uma nova localização na margem esquerda do rio Madeira. Por outro lado, grupos interioranos passam a ocupar territóri.o~ mais periféricos entrando,
por sua vez, em contato com o branco. Assim, os Arara que não são mencionados nos registros anteriores a 1691, surgem nessa data locálizados entre os
rios Madeira e Abacaxis.
/
Um outro exemplo neste sentido é fornecido pelo padre Rodrigues, que
registra que no rio Aripuaná '' ... habita a nação J acareguá, e as duas vastíssimas dos Cujés, e Tituans." (Rodrigues, 1714). A diminuição dos contingentes
lrurí - em particular os Aripuaná - que se encontravam localizados nesse rio
e o surgimento de três novos grupos (Jacareguá, Cujés e Tituans), que-até então não tinham sido mencionados, confere inicialmente suporte à hipótese de
deslocamentos de grupos interioranos para o limite externo da área ocupando
o espaço deixado por aqueles que entraram em declínio após o contato com o
branco.
De outro modo, a presença do branco, representada tanto pelos buscadores de drogas e escravos, como pelos missionários, implica na aproximação de
alguns desses grupos ao europeu. Esta aproximação geralmente se dá de um
modo forçado e conflitivo. Tal é o caso dos Tapajó que, após um contato inicial cruento, estabeleceram, pressionados pelos portugueses, um intercâmbio
baseado na troca de escravos que obtinham através da guerra com os grupos
vizinhos. Acufia nos relata de modo dramático como os Tapajó tiveram de
submeter-se ao poder do branco " ... não parou aqui a crueldade dos Portugueses, que, como ia envolta na cubiça de escravoz, não ficava satisfeita até
ver-se senhora deles.
Ameaçam os índios encurralados e tímidos, atérrorizando-os com crueldades novas, para que ofereçam escravoz, assegurando-lhes que, com isso,
não so ficariam livres mas seus amigos e carregados de ferramentas e panos de
algodão que lhes dariam por eles.
Que haviam de fazer os miseraveis, presos, sem armas, saqueadas suas ca-350-

sas, oprimidas suas mulheres e filhos, senão render-se a tudo o que eles quizessem fazer?." (1941:273).
Entretanto, a ação do branco nem sempre causou a sujeição de um grupo
ao seu poder. Em 1716, os Tóra deslocaram-se de seu habitat natural, o rio
Maici, para a foz do Madeira, onde atacaram as aldeias jesuíticas de Canumá e
Abacaxis como também uma monção que se dirigia do Pará ao Solimões. A
bibliografia não dá as causas para este ataque indígena, porém não é arriscado
pensar tratar-se de fruto da ação daqueles que, já nessa data, percorriam o
Madeira à procura de drogas. Os Tóra foram reprimidos duramente por uma
força militar enviada de Belém; os indígenas pediram a paz e foram aldeados,
parte na aldeia dos Abacaxi e parte no Porto de Moz, na foz do Xingu. Contudo, o grosso da tribo, que não foi atingida pela represália do branco,
conservou-se no seu território.
Da carta do padre Rodrigues, que antecede de dois anos o ataque Tóra,
depreende-se que os grupos localizados nesse setor do rio Madeira
encontravam-se em paz e que as fronteiras tribais estavam bem definidas. Portanto, a ofensiva Tóra, assim como a punição sofrida, devem ter repercutido
em todo o quadro da situação desse setor e produzido um remanejamento nos
grupos aí localizados.
Mais tarde, entre 1723 e 1725, verifica-se a movimentação dos Múra. Como causa é apontado o início das hostilidades entre brancos e esses indígenas
(Nimuendajú, 1925:140 e 1948d:255). Depois disso, os Múra começaram a
expandir-se, desde seu habitat entre os rios Maici e Manicoré, tanto para o
norte como para o sul, ao longo do rio Madeira, e para oeste, alcançando o rio
Purus. A própria tradição dos Múra parece confirmar isto. Conforme a Ínformação fornecida por estes indígenas ao Diretor do Lugar de Alvarens, temos
que ''Indagando com individuação qual fosse a primeira, e principal habitação d'este gentio, me figuraram, que sendo o seu costume viverem de corso,
tinham comtudo a sua assembleia geral na margem septentrional do Beni, em
toda a extensão da parte d'aquelle rio, que corre com o nome de Madeira isto é
a margem esquerda do rio, sendo a paragem do seu maior ajuntamento no celebre lago, que quasi na foz d'aquelle rio se encontra com o nome de Guatazes,
o qual por um furo, ou furos se communica com o Solimões para baixo dos
Purús na parte meridional do mesmo Solimões: Que sendo por aquella margem do Madeira o seu imperio, e antiga habitação d'ella sahiram a diffundirse, primeiro pelas margens do Madeira, e descendo à antiga povoação dos
Abacaxis, mataram, e aprisionaram muitas d'ella; ... Que depois tendo sahido
a algumas canôas, que viajavam aquelle rio, entraram a fazer presas e mortes,
(creio trazem à memoria a primeira subida do sargento mór João de Sousa por
aquelle rio para Matto-Grosso, em cuja occasião foi por elles atacado, como
me contou, e com bastante vigor; não havendo noticia de outro anterior nem
consta dos Annaes de Berredo) e que passando depois para o Solimões, principiaram a infestar aquelle rio, atravessando dos Guatazes ja dito para o lago
Piuinurl, na margem setentrional do Solimões, que é onde· o principal agora
vindo de novo diz quer fundar a sua povoação ... ". (Anôn.,
. 1873:343) .
Cabe assinalar, porém, que o sentido assumido por essa difusão parece
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obedecer mais às condições de um escasso povoamento que a região apresentava o que foi registrado por Rodrigues na sua carta.
De acordo com o exposto e considerando novamente o quadro de designações tribais de Rodrigues para o Madeira (Quadro 3), observamos que a margem esquerda, desde a foz até as primeiras cachoeiras, só era ocupada por seis
grupos, em contraposição aos 14, além dos Múra e Mucas, que ocupavam o
mesmo setor na margem oposta. Não é difícil pensar que a densidade das populações da margem direita configurasse uma certa ''pressão demográfica''.
Basta lembrar o comentário de Rogrigues para duas das "nações" vizinhas
aos Múra - os Arara e os Tóra. Da primeira o cronista diz: " ... tão numerosa, que igualam os que tem penetrado seu certão às folhas do mato ~m que habitam ... " e dos Tóra " ... que são em tanta multidão, que as mais ·nações lhe
chamam o formigueiro; com estas também habitam os Jaraguaris e
Arauaxis ... " (Rodrigues, 1714). Por outro lado, ao tratar dos lrurí, localizados ao norte dos Múra, tínhamos visto que os cinco grupos que integravam essa "nação" possuíam em fins do século XV.II uma ampla distribuição e mantinham comércio com os grupos da margem setentrional do Amazonas, o que
.devia permitir-lhes o controle do baixo" curso do Madeira.
Tudo isto nos fala do instável dessa região, onde a expansão Múra pode
ter sido o efeito daquela "pressão". Assim sendo, a moviméntação para oeste
parece responder à necessidade de procurar novos territórips. Para isso, a margem esquerda do Madeira, escassamente povoada, parece ter sido o palco
ideal. Nimuendajú também assinala esse fato: "The expansion of the Mura
was facilitated by the fact that they found the country only sparcely inhabited;
the numerous old sedentary tribes had succumbed to the "avenging troops"
and the mission system". (1948d: 256). Entretanto, nós sabemos que, pelo
menos para o Madeira, até meados do século XVIII, a presença do branco tanto leigo como missionário - é esporádica. Portanto, é difícil aceitar que a
configuração da região, tal como nos é apresentada por Rodrigues, seja decor.rente da presença maciça do branco como quer .Nimuendajú.
Assim sendo·, a fuga em massa dos Múra de seu habitat original
apresenta-se como um caso onde a ação depredatória do branco sobre as populações indígenas não seria a causa, e, sim, o detonante duma situação decorrente, das próprias características das populações indígenas, já esboçadas como
anteriores à chegada do branco.
Outro movimento de importância que se realiza na área Tapajós-Madeira
é a expansão dos Mundurukú. Em 1768 eles são registrádos pela primeira vez
na região dos rios Canumá-Mahué (Noronha, 1862:27). Dois anos mais tarde
sua presença é registrada no rio Tapajós em ataques às populações de brancos
ali sediadas (Sampaio, 1825:30). Dezesseis anos mais tarde, em 1786, há notícia de Mundurukú no extremo ocidental da área, no Madeira, e além dele, no
lago Autazes, hostilizando os Múra ali estabelecidos. A movimentação Mundurukú transcende também os limites da área em estudo: em 1780 os índios estavam às margens do rio Curuá, a uns 70 km a leste do Tapajós, assediando os
· moradores locais e obrigando mais de 200 pessoas a refugiarem-se na foz daquele afluente do Amazonas (Braum, 1860:448). Há ainda a notícia de que um
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exército de 2.000 Mundurukú teria cruzado o Xingu e o Tocantins, sendo rechaçados pelos Apinayé. Tal notícia é posta em dúvida por Nimuendajú (apud
Horton, 1963:273). Mesmo que os Mundurukú não tenham atingido esse extremo leste, as informações atestam suficientemente o alcance da movimentação do grupo no eixo leste-oeste. Afinal, em linha reta, a distância entre o Curuá e o lago Autazes perfaz cerca de 600 km.
Quanto à penetração para o sul, os Mundurukú foram muito além dos limites de seu território, mesmo em períodos posteriores. Em 1819 alcançavam a
foz do rio Parado, um afluente oriental do Teles Pires (10° 15' lat. sul) onde
mantinham confrontos com os Parabi-tatá (Azevedo, 1885:35). Seguiam também pelo Juruena em direção ao sul onde "Batiam os Apiacas, e só os _deixaram depois que estes gentios fixaram-se no Juruena, ao pe do Salto Augusto.
Ainda hoje aquelles tem muito medos dos Mundurucus, e quando estes vão
para suas guerras e passam pelas malocas Apiacas, estes lhes fornecem farinha
e outras provisões''. (Tocantins, 1877:98).
Em 1795 encerram-se as hostilidades dos Mundurukú contra os brancos.
Esse evento marca o início de um novo período na história e na mol:Jilidade do
grupo. Os movimentos realizados entre 1768 e 1795 parecem obedecer aos padrões originais de dinâmica populacional vigentes na área antes do aparecimento do branco.
Todas as notícias posteriores a 1795 permitem delimitar a confluência do
Teles Pires com o Tapajós como o limite meridional do território ocupado pelos Mundurukú em sua fase de expansão, registrando as fontes aldeias de ambos os lados do Tapajós. Apenas uma notícia os dá ao sul desse pónto, mais
precisamente no rio Vermelho (talvez o atual Costa Pinheiro), um tributário
da margem direita do médio Juruena. Considerando que os Mundurukú empreendiam incursões guerreiras ao sul de seu território, atacando tribos inimigas localizadas nos cursos médios do Juruena e do Teles Pires por exemplo, é
possível que seu registro no rio Vermelho se deva a uma dessas incursões.
Em capítulo anterior já foi estudada a ampla distribuição dos assentamentos Mundurukú nesse setor da área Tapajós-Madeira. Dispomos de dados
suficientes para comprovar a mobilidade do grupo no interior de seu território. Assim: " ... dizem os ditos índios [Mundurucus] habitantes no lado esquerdo do Tapajós que vão negociar com os brancos na margem direita do
Amazonas; cuja jornada fazem em cinco dias passando por algumas aldeias da
mesma nação ... " (Anôn., 1898: 107, colchetes meus). O livre trânsito desses
indígenas pelo interior da área parecia ser um fato costumeiro. Wilkens de
Mattos nos informa que, em 1856, causada por uma epidemia, efetuou-se uma
migração de 200 Mundurukú da região das Campinas, na margem direita do
Tapajós, para as cachoeiras do rio Mahué, empregando a horda cinco dias para fazer o percurso (Mattos, 1858: 140).
Outra das vias de comunicação no interior do território mundurukú era
constituída pelos "campos" do Sucunduri,' localizados a 6° 50' lat. sul, caminho natural fr.e qüentemente utilizado pelos Mundurukú moradores do Tapajós para dirigir-se ao norte da área.
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As obras de cunho etnológico que se preocuparam com os Mundurukú
abordaram direta ou indiretamente a questão do centro de irradiação do grupo. Se o problema pode ser resolvido com os conhecimentos de que dispomos
atualmente é uma questão em aberto . Mas o pro blema merece ser considerado
na medida em que contribui para a compreensão dos fenômenos de dinâmica
populacional verificados na área e talvez constitua o ponto de partida para o
esclarecimento do nexo existente entre os velhos Tupinambá, os numerosos e
indefinidos grupos "Tupinambaranas" e os modernos Tupi do sistema
Tapajós-Madeira.
Essas considerações aplicam-se no momento em que a atenção se volta
aos Mundurukú sediados na margem direita do Tapajós, pois aqui divergem
os dados oferecidos pela mitologia da tribo, os informes deixados pelas fontes
e as interpretações etnológicas.
Quando Martius se preocupou com a origem dos Mundurukú, ele os fez
. provirem de zonas ao sul e a sudoeste dos domínios Apiaká que teriam atravessado dirigindo-se para o norte (Martius, 1867:282-283) . Kruse também localizou as moradas originais dos Mundurukú nas vizinhanças dos Apiaká (apud
Horton, 1948:273).
A mitologia mundurukú fixa as origens da tribo na aldeia de Necodemus
localizada nas campinas do alto curso do rio Cururu . Se for assim, os Mundurukú registrados na região dos rios Canumá-Abacaxis-Mahué pela primeira
fonte [Noronha, 1768] teriam partido do habitat original, atravessando o Tapajós rumo ao interior da área, alcançando aquela região e, posteriormente, o
curso baixo e a foz do Tapajós. Nimuendajú, além de Horton (1948) e Murphy
(1960) endQssam esta versão. Isso significa que o movimento mundurukú deveria ter sido registrado entre 1746 e 1768. A primeira dessa s datas corresponde à viagem de Sousa Azevedo pelo Tapajós, e, da informação que possuímos
sobre ela, não temos nenhuma referência aos Mundurukú no curso médio desse rio. Mas, das·designações tribais que o sertanista deixou para esse setor do
Tapajós - Bradoca, Motuari, Sapupé, Suarirana e Periquito - as quatro últimas corres pondem a grupos originários do rio Mahué.
Se reunirmos num quadro as informações oitocentistas sobre os Mundurukú e sobre os outros grupos registrados nesse setor da área, obteremos o seguinte resultado:
''T upinambaranas••<ll

Mundurukú
alto C ururu

..±.. 7°

L. sul

Canumá-Abacaxis-Ma hué
baixo Tapajós
médio Tapajós 6° L. sul

1768
1770
1795

1714
1730

Vermelho 10° 15' L. sul
alto Tapaj ós

1797
1812

1746

(1)

rio Ma hué
baixo Tapajós
6° L. sul Motuari, Suarirana,
Sapupé
10° 15' L. sul Urupá
7° L . sul P eriquito

Designação genérica aplicada entre outros, aos Mo tu ari , Sua rirana, Sapupé, Urupá e Periquito do rio Mahué.
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Completam o quadro acima as designações tribais deixadas em 1768 por
Noronha para o Tapajós: Sapupé, Suarirana e Periquito. E este último grupo,
já em 1746, ocupava na margem esquerda do Tapajós um território que mais
tarde seria nitidamente Mundurukú.
Os dados parecem .apontar, portanto, para uma relação estreita, talvez genética, entre Mundurukú e "Tupinambaranas", que merece ser investigada.
Embora seja assunto para outro trabalho, alguns materiais suplementares que
apontam na direção dessa hipótese podem ser arrolados.
Assim, os Periquito foram descritos como uma nação "numerosissima e
celebre" (São José, 1847:97) e os Urupá como "Uma das nações mais celebres
do mesmo rio Topajoz . .. porque é Tapuia de corso, sem assist.êpcia. em lugar
certo nem povoações estaveis ... " (Daniel, 1860:171).
Também a descrição da tatuagem dos Mundurukú, deixada por Hartt, se
assemelha à de Noronha para os Urupá, Suarirana e Periquito que " ... tem
(as) faces matizadas com signães pretos que lhes fazem os pães na sua infancia
com pontos de espinhos e tinta negra applicada na picadura dos mesmos espinhos ... " (1862:22). E em Hartt "Esta tatuagem é executada com uma especie
de pente feito com um dos longos espinhos afiados do Murumuru (Astrocaryum Murumuru) do Javaré ou de algumas outra~ palmeiras ... M. de Lincourt
diz que a operação é feita quando a criança é muito nova, e que si é rapaz, é
executada pelo pai. As linhas são primeiramente marcadas, picando-se a pelle
com o pente, e friccionando com fuligem que se. obtem queimando resina de
jutahi." (1885:117).
A possibilidade de uma relação estreita entre Mundurukú e " Tupinambaranas" pode ser testada através de um recuo no tempo e de um exame detido
da história dos Tupinambaranas, que são encontrádos muitos anos antes na
mesma região onde os Mundurukú foram registrados pela primeira vez, ou
seja, na região do rio Mahué.
O levantamento das informações contidas nas fontes do século XVIII
mostrou o rio "Mague" como o mais povoado e o mais rico em desigp.ações
tribais (vide Quadro 4). E os jesuítas, cuja atuação foi intensa entre 1660 e
1757, recorreram particularmente à região do rio Mahué para descimentos de
índios para os seus aldeamentos. Esses contingentes indígenas entram na literatura sob o nome genérico de Tupinambaranas, ''nação'' da qual o padre Daniel diz ser "Muita parenta da dos Tupinambazes, senão e a mesma com alguma corrupção da língua pela comunicação de outras nações". (1860:175).
Entre os grupos melhor documentados nesse particular pela literatura da
época encontram-se Comandi, Sapupé, Suarirana, Periquito e Apanauria. Em
1714, os dois primeiros grupos já se encontravam aldeados na missão dos Tupinambaranas, junto a outros grupos do rio Mahué. Por volta de 1720 um contingente de Sapupé foi levado para a aldeia dos Abacaxis na foz do rio homônlmo, a oeste do Mahué. Em 1768, achamos registrado um contingente.destes índios, junto com Periquito, no rio Matary, afluente da margem setentrional do
Amazonas. Os Sapupé aldeados em Abacaxis parecem ter acompanhadq as vi-355 -

cissitudes da aldeia e uma vez que esta é trasladada definitivamente para a
atual Itaquatiara, os Sapupé devem ter abandonado esse local e localizaram-se
mais para oeste.
O rio Tapajós também é palco dos deslocamentos desses grupos. Por volta de 1730, Comandi, Suarirana, Periquito e Apanauria foram aldeados em
Santo Inácio, às margens do baixo Tapajós. Já em 1746, data da viagem de
Sousa Azevedo por esse rio, esses grupos parecem ter se deslocado para o sul
ao longo de seu curso. Não possuímos nenhuma informação de que estes indígenas tivessem abandonado essa localização; porém, as fontes são unânimes
ao afirmar a inestabilidade dos índios nos locais religiosos e os freqüentes
abandonos que faziam dos mesmos (Caeiro, 1936:491; São José, 1847:85; Daniel, 1860: 171 ).
Assim sendo, e aceitando que os grupos sobre os quais nos informa esse
viajante sejam os mesmos contingentes mencionados por Caeiro para a aldeia
de Santo Inácio e por Rodrigues a dos Tupinambaranas e o rio Mahué, temos
que os Apanauria dirigiram-se do baixo Tapajós até o Juruena, fixando-se na
confluência do Arinos com esse rio. Os Periquito localizaram-se mais ao norte
no Tapajós e um pouco mais acima os Suarirana, seguidos dos Motuari, Sapupé e Comandi.
Cabe destacar que todos esses grupos ocupavam, em 1746, a margem esquerda do Tapajós, segundo o testemunho de Sousa Azevedo, e repetiam em
sua localização a mesma contigüidade verificada no Mahué (vide Quadro 4).
Aparentemente, essa movimentação dos mencionados grupos para o médio e
alto Tapajós está ligada à ocupação maciça da região do Mahué pelo branco,
onde a descoberta de minas de ouro na segunda metade do século XVIII criou
um atrativo a mais (Daniel, 1860:439). Sousa Azevedo ainda registrou apresença de outros grupos ali: Urupá, Necuria, Motuari e Bradoca. Para alguns
deles o cronista fornece localizações exatas e a posição relativa dos grupos pode ser representada esquematicamente (fig_. 9).
Com relação aos outros últimos grupos - Urupá, Necuria, Motuari e
Bradoca - apenas o primeiro pode ser traçado em fontes anteriores. Nimuendajú identifica Urupá com Uarupá, Ituarupá, Arupa, Gurupá, Urupuya
(1925: 139). O aldeamento de São José no baixo Tapajós, foi formado, em
1722, exclusivamente com Guarupa; segundo Nimuendajú, com Mawé. Não
temos dados sobre a localização anterior desses índios, mas sabemos que, logo
depois de aldeados, parte deles abandonaram o local passando a·ocupar o interior da região intermediária - nas imediações dos rios Mahué, Canumá e
Abacaxis - onde são registrados em 1768. A referência feita por São José
(1847:86) de que estes indígenas abandonaram a missão por estarem cansados
de conviver com o branco e desejarem estar com seus parentes "Magues", pa-.
rece indicar, de um certo modo, que aquela região seria o território primitivo
destes indígenas. Por outro lado, São José também recebeu o nome Matapus.
Se esta designação pode ser relacionada com os Mateupü do rio Mariaqua,
existe a possibilidade de relacionar esse grupo com os Urupá e o seu local de
origem estaria determinado: o rio Acuriatos (atual Mariaqua), integrante da
região do Mahué e da área de assentamentos "Tupinambaranas".
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Uma vez colocada a informação que possuímos sobre os primeiros tempos da expansão Mundurukú, é preciso considerar o relacionamento destes indígenas com o branco, na medida em que este interfere no relacionamento dos
Mundurukú com os outros grupos tribais.
As relações Mundurukú-branco caracterizam-se pelas contínuas hostilidades até 1795. A paz com o branco não foi inconveniente para o processo de expansão destes indígenas, que continuou até alcançar seu clímax na primeira
metade do século XIX . O branco parece aproveitar-se de rivalidades intertribais muito antigas e sua intervenção só atua no sentido de re-o rientar o processo de expansão e as hostilidades destes indígenas em proveito próprio. Ainda
em 1896 Coudreau descreve os Mundurukú como "mercenários de uma nova
espécie, conhecidos por alugarem a quem quiser pagar seu valor militar que
talvez seja um pouco superestimado". (1977 :45).
A partir de 1795, os Mundurukú passaram a ser "ponta-de-lança" para a
ocupação da área pelo branco. Segundo Correa de Sá e Benevides, " ... pouco
tempo depois fizeram as pazes com os brancos de quem desde então têm sido
alliados fieis e amigos leaes, tendo à s vezes prestado bons serviçõs do paiz e f azendo guerra de extermínio a todas as tribus selvagens que são inimigas dos
brancos ou que accidentalmente lhes fazem mal" (Benevides, 1875:58). Isto é
confirmado por Bates quando se refere aos ataques que, em meados do século
XIX, os Arara levavam contra o branco " ... os homens brancos de Borba começaram a fazer represálias, persuadindo os Mundurucus, que tinham uma
antiga rixa com os Araras, a ajuda-los" (1979: 125). E o presidente do Pará,
Guilherme F. Cruz, fala do aldeamento do Bacabal, " . .. onde já se achão reunidos mais de 700 índios da tribu dos Mundurucús que começam a sujeitar-se à
disciplina da civilização. Aldeados estes índios, que são o terror e espanto dos
demais, se tornará menos dificil o aldeamento das outras tribus que numerosas
vagueião errantes sem domicilio certo" (1873:23).
Se a colaboração com o branco, juntamente com o processo de expansão
da tribo, se apresenta como causa do deslocamento que outros grupos da área
realizaram no decorrer do século XIX, as hostilidades dos Mundurukú face a
eles parecem ser anteriores a qualquer aliança com o português.
É o que ilustra um dos Diretores de Índios da província de Amazonas ao
dizer que " ... existe na "Terra Vermelha" [curso médio do rio Canumá] um
principal - Belchior - que muito convem agradar, porque communicando-se
elle constantemente com os índios das Campinas, e sendo ouvido por estes
com attenção podera conctribuir vantajosamente para descimentos dos milhares de Mundurucus que habitão nas campinas e que vivem continuamente em
hostilidades com os Araras, e outros índios antropophagos dos rios Aripuanã
e Machados" (Mattos, 1858:138, colchetes meus).

Assim sendo, a atuação dos Mundurukú nesse período teve o efeito de
empurrar grupos localizados no terri.tório onde se deu a sua movimentação para fora do mesmo, em procura de novos locais. Concretamente, podem
assinalar-se os deslocamentos dos Parintintin, Matanawi e Parauaretê.
Pode-se dizer que os Parintintin, localizados em 1817 na região do Ma- 358 -
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hué, deixaram esse local em massa. Seu deslocamento assume duas direções,
uma ao longo do Tapajós, realizadas por pequenos grupos da tribo. Seguindo
as fontes novecentistas, pode-se concluir que esta migração teve como ponto
final o território entre o Juruena e o Teles Pires, onde são registrados por Coudreau em 1896.
A outra linha migratória, efetuada pelo grosso da tribo, teve como destino o curso médio do Madeira. Esse movimento, de proporções significativas,
levou os Parintintin ao território ocupado desde longo tempo pelos Tóra,
Mura-Piraha e Matanawi, sendo motivo de hostilidades intertribais. Apesar
disto, tanto Tóra como Mura-Piraha permaneceram em seus habitats, os primeiros nas cabeceiras do Marmelos e os segundos no curso baixo desse rio.
Quanto aos Matanawi, aliados dos Tóra, sofreram uma cisão, ficando uma
parte da tribo junto aos Tóra, dirigindo-se a outra para as margens do alto Tapajós, onde são registrados por Castelnau em 1850.
A movimentação dos Matanawi foi interpretada, a nosso ver erroneamente, por Nimuendajú (1925:143). Segundo ele, esta tribo habitava o sertão en~re
o Tapajós e o Madeira, onde foram atacados pelos Mundurukú, migrando
uma parte da tribo para oeste, aliando-se aos Tóra do Marmelos. Entretanto, a
primeira notícia para este grupo os localiza no rio Madeira [Noronha, 1768),
enquanto as fontes para o Tapajós os registram neste rio na segunda metade
do século XIX (Castelnau, 1850). Se o verdadeiro habitat dos Matanawi era o
curso médio do Madeira, entre o Aripuaná e o Marmelos, parece mais provável que aí foram atacados pelos Parintintin em migração para o sul. Nesse
mesmo habitat parecem ter sofrido também o efeito das incursões dos Mundurukú. Os Matanawi deslocaram-se então para o sul - às cabeceiras do Marmelos - e para leste onde Castelnau os registra mais tarde.
Finalmente, os Parauaretê do rio Copari, afluente oriental do baixo Tapajós, onde são localizados por Bates (1979:179) em 1852, eram freqüentemente atacados pelos Mundurukú. A localização seguinte que temos para este
grupo data de 1896, como vizinhos meridionais dos Parintintin entre o J uruena e o Teles Pires, onde ambos os grupos eram hostilizados pelos Mundurukú
(Coudreau, 1977:87). Hartt (1872:130) que reúne as informações de Martius e
Bates, os dá como sendo Parintintin. A observação feita por este autor de os
Parauaretê tatuarem o rosto e o lado interno do antebraço sobre o pulso, coincide com o costume idêntico dos Parintintin. Cabe lembrar que entre Parintintin e Paruaretê, Coudreau localiza os Taipe-xixi, factíveis de serem identificados com os primeiros. Assim, poder-se-ia concluir que a região entre o Juruena e o Teles Pires recebeu levas sucessivas de prováveis sub-grupos Parintintin.
Isto posto, pode-se tentar uma caracterização global da expansão Mundurukú. Assim, às primeiras localizações restritas ao rio Mahué e o curso baixo
do Tapajós segue-se uma ampliação da área de registro que os assinala no curso médio do rio Juruena, no curso médio do Teles Pires, no rio Madeira e seus
afluentes da margem direita. O movimento realizado por estes indígenas parece ter duas características: primeiro, o apossamento de um território amplo
com as conseqüentes hostilidades com as tribos aí localizadas e seu deslocamento; segundo, incursões para fora dos limites desse território, sendo que es- J60-

tas expedições tinham caráter puramente guerreiro com a finalidade de obter
.. .
pns1oneiros.
A aliança que os Mundurukú realizaram com o branco, a partir de 1795,
fez com que se produzisse uma·re-orientação no seu processo de expansão e, a
partir daquela data, muitos dos deslocamentos e confrontos levados a cabo foram a soldo de seus aliados portugueses, passando assim a serem a "vanguarda" para a ocupação de todo o setor norte da área Tapajós-Madeira.
Desde fins do século XVIII pode ser assinalado também um terceiro processo de expansão, o dos Apiaká, porém sem a força e magnitude daquele verificado entre os Múra e os Mundurukú.
Em 1746, o "reino dos Apiacas" encontrava-se na 'margem esquerda do
Arinos, entre os rios Sumidouro e dos Pareeis. João de Sousa Azevedo levou
dois dias de canoa para ladeá-lo ao longo do rio (1880:70). Em 1797 os Apiaká
são localizados na confluência do Arinos com o Juruena (Almeida Serra,
1844: 195). Em 1812 Castro e França já os registram na margem direita do Arinos à altura do rio dos Peixes. Em 1819, índios Apiaká em visita a Cuiabá fornecem ao cônego Guimarães informações que refletem a sua familiaridade
com as áreas a leste e oeste do eixo do Arinos: dizem subir o rio dos Peixes à
procura de pedras para os machados, mantendo no seu curso médio escaramuças com os Tapayúna; e falam do rio do Sangue e de seus habitantes Kawahiwa. Finalmente, em 1850, Castelnau registra Apiaká no próprio curso do alto
Juruena.
Que o movimento apiaká é de expansão ainda atesta uma das fontes primárias das primeiras décadas do século XIX: '' ... e todos os annos sahem bandeiras ou escoltas de 200 ou 300 arcos a prisionarem seus inimigos, sendo unicamente o seu iptento destruiremos outros para aumentarem a sua nação ... "
(Anôn., 1898:101). Assim os Apiaká passaram a ocupar, num período de 100
anos, um território que abrangia ambas as margens do Arinos numa extensão
de nove dias de viagem descontínua de canoa e avançava para o interior até o
rio dos Peixes a leste e o J uruenjl a oeste.
Essa ocupação de novos territórios não se deu no vazio. Na margem direita do Arinos a tribo homônima é registrada ainda em 1797, e para a região
compreendida entre o Arinos e o Juruena a oeste as crônicas falam de uma série de outros grupos: Matusares, Kawahiwa, Oropia, Bororo e, talvez, os Sitihuavas. Não possuíamos muita informação sobre as conseqüências de expansão Apiaká para esses outros ocupantes da área. Sabe-se apenas que, no períqdo, os Apiaká tiveram conflitos com os Oropia e os Sitihuavas e que expulsaram os Kawahiwa para as margens do Juruena (Castelnau, 1850, ///:313).
Para fora dos limites desse território ampliado os Apiaká mantiveram
uma série de confrontos armados com seus vizinhos .setentrionais e orientais,
pondo de manifesto a capacidade de mobilização que o grupo possuía. As f ontes do século XIX registram conflitos com Matanawi, Tapayúna, Mundurukú
e Parabi-tatá, mantidos fora dos domínios Apiaká.
Contudo, ao contrário do que se pode assinalar para os Mundurukú, as
hostilidades que os Apiaká mantinham com as outras tribos não são estimula-
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das pelo branco e, sim, são o produto da situação existente anteriormente ao
conta to.
Por outro lado, a expansão Apiaká levou-os à aproximação com o branco
que, desde fins do século XVIII vai se fazendo presente, cada vez mais, nessa
região. Desde o início, essa aproximação se dá em termos pacíficos (Azevedo,
1880). As hostilidades denunciadas para a expedição de Manoel Gomes em
1805 (Castro e França, 1868: 114) não são um inconveniente para o relacionamento e os Apiaká se convertem rapidamente em eficazes colaboradores do
branco: fornecem-lhe mantimentos e engajam-se como remeiros nas monções
que utilizam o sistema Tapajós-Juruena-Arinos.
Para facilitar essa navegação, o branco faz esforços, desde 1816, para
fundar um estabelecimento no salto Augusto, no baixo Juruena. Essas tentativas concretizam-se em 1832 com o auxílio dos Apiaká, o que significou odeslocamento para o norte de contingentes destes índios que, em 1828, ainda tinham como limite de seu território a confluência do Arinos com o Juruena.
Um ano mais tarde o estabelecimento é abandonado pelo branco, porém os
Apiaká parecem permanecer no local e quando, em 1842, é retomado o povoamento do salto Augusto, o local escolhido é uma aldeia Apiaká localizada na
margem direita do Juruena (Leverger, 1949:360). Para essa mesma
data, Cou,.
dreau (1977:78) assinala os esforços de Manuel Amazonas, Dir~tor dos Apiaká, por descer para esse local Apiaká localizados mais ao sul com o objetivo de
resolver problemas fronteiriços entre as províncias de Pará e Mato Grosso.
Conseqüência dessa atuação do branco parecem ser os assentamentos desses índios que, em fins do século XIX, são encontrados no curso baixo e médio
do Juruena, onde foram visitados por Coudreau em 1896. Seus ocupantes
encontravam-se em franco processo de aculturação, produto do intenso contato interétnico sofrido. Contudo, este não parece ser o destino de toda a tribo:
" ... it is said that a larger portion of the tribe, not wishing to hold intercourse
with the whites, broke off and settled on the Rio S. Manoel" (Chandless,
1862:273).
Assim sendo, pode-se dizer que a expansão Apiaká começou a ser realizada muito antes que o branco tivesse uma presença marcante na região, sendo,
portanto, independente deste. Caracterizada pelas hostilidades contra os grupos vizinhos, foi pacífica em relação ao branco, o que levou o grupo a um grau
intenso de conta to com a frente pioneira extrativista que passou a localizar-se
nesse setor da área.
Um quarto movimento na região é o protagonizado pelos Kawahiwa, vizinhos dos Apiaká. Trata-se de movimento de proporções significativas, na medida em que os Kawahiwa foram registrados como possuidores de ''plantações
consideráveis" por Castelnau (1850, ///:116) e "tribo considerável, agricultora
e guerreira" nas palavras de Nimuendajú (1924:206).
Depois de fazer um balanço dos dados históricos que se possuem sobre estes indígenas, Nimuendajú conclui que " ... pode-se deduzir que nos primeiros
decenios do século XIX os Kawahib se acharam na segunda phase da sua evolução histórica: destroçados pelos Mundurukú, a divisão occidental (?)da tribu
se retirou para os afluentes do Madeira. Alguns bandos, os chamados Tupi, se
-362-

vieram fixar no alto Machado, conservando-se lá obscuros e desconhecidos,
até que delles recebemos notícias pela abertura da linha telegraphica de Cuyabá a Santo Antonio do Madeira, entre os annos de 1911 e 1914. Um outro bando de Kawahib se estabeleceu a mais de 250 kilometros de distancia delles, ao
norte do curso inferior do mesmo Machado, e tornou-se célebre debaixo do
nome Parintintin" (Nimuendajú, 1924:207-208).
Nimuendajú responsabiliza, portanto, os Mundurukú pelo movimento
Kawahiwa e acredita que ele se faz em direção ao oeste. Esta hipótese merece
ser examinada de perto à luz da bibliografia sobre a área.
Não há registro dê conflitos entre Kawahiwa e Mundurukú. Ainda assim,
os Mundurukú poderiam ser os responsáveis pelo deslocamento Kawahiwa.
Em 1797, os Mundurukú são localizados no rio Vermelho (Costa Pinheiro),
tributário da margem direita do Juruena, e os Kawahiwà se achavam localizados entre estes e os Apiaká. Se os conflitos registrados entre os Mundurukú e os
Apiaká na mesma época incluíssem também os Kawahiwa, o seu movimento se
tornaria inteligível. Outro dado a favor da hipótese é a informação que os próprios Mundurukú deram a Gonçalves Tocantins de que, no passado, realizavam suas incursões guerreiras para os lados de Cuiabá (1870:98).
Quanto ao rumo do movimento Kawahiwa que, segundo Nimuendajú, se
deu em direção a oeste, a bibliografia apenas parcialmente o confirma. Senão
vejamos: em 1797 os Kawahiwa localizavam-se na confluência do Arinos com
o Juruena (Almeida Serra, 1844:195), ao norte do território Apiaká. Em 1817
já são registrados dentro dos domínios Apiaká (Aires de Casal, 1976:42). Mais
tarde, em 1819, e de acordo com a informação dada pelos Apiaká ao cônego
Guimarães (1865 :325), os Kawahiwa encontravam-se num afluente do rio do
Sangue, tributário por sua vez do Juruena. Finalmente, estes indígenas são
empurrados para as margens do Juruena pelos Apiaká (Castelnau, 1850,
//:313). A partir da segunda metade do século XIX, perdemos o registro dos
Kawahiwa até 1913, data em que um grupo deles - os Takwatip - são contatados por Rondon no curso superior do Machado.
Essas informações dizem, portanto, que entre 1797 e 1850, os Kawahiwa
movimentaram-se para o sul0 3> atravessando o território Apiaká e dirigindose depois dessa data para o oeste, onde os encontrou Rondon em 1913.
É possível reconstruir o caminho percorrido pelos Kawahiwa desde o Juruena até o Machado. Estes indígenas devem ter utilizado , com9 via migratória, a encosta norte da serra dos Pareeis. Atravessaram esse território até alcançar o rio Barão de Melgaço, um dos formadores do Machado, e, daí, o
curso superior desse rio onde se estabelec~ram. Desse modo, a linha Kawahiwa
de migração para oeste está localizada cerca de 200 quilômetros mais ao sul do
que a estabelecida por Nimuendajú em 1948 (vide fig. 11).
(13) Movimento semelhante, embora posterior, parecem ter realizado os Nanbikúara, vindo do alto Tapajós para o sul. Castelnau registra-os pela primeira vez na margem direita do Juruena
(1850, ///:307). A notícia seguinte é de Coudreau (1979:86), que os localiza na margem esquerda do Arinos, opostos aos Tapayúna. E Rondon os menciona em 1907 no Juruena.
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Em 1948, Nimuendajú apresenta uma nova hipótese sobre esse mesmo
movimento dos Kawahiwa. Por volta de 1750, os "Parintintin", ou seja, os
Kawahiwa, foram expulsos da bacia do rio Cururu pelos Mundurukú, o que os
obrigou a dividir-se em seis grupos independentes, localizados entre o Madeira
e o Teles Pires. Dois deles seriam os Parintintin do Madeira, moradores dos
rios lpixuna e Marmelos, e os Kawahiwa do Machado. O terceiro estaria localizado nas cabeceiras do rio Machadinho, um afluente da margem esquerda do
Machado. O quarto, entre o Juruena e o Teles Pires, constituindo os Parintintin de Coudreau ou os Taipe-xixi do padre Mense. O quinto, sediado no rio
Sangue corresponderia aos Kawahiwa mencionados pelos Apiaká ao cônego
Guimarães em 1819 e a Casteln.a u em 1850. Finalmente, o sexto grupo, habitante das cabeceiras do rio Bararaty, corresponderia aos Paraiuaia-Bararati
mencionados por Coudreau.
Em outras palavras, em 1750 os Kawahiwá, subdivididos em seis grupos,
empreendem migrações independentes que os levam aos locais ao sul e a oeste
da área onde foram posteriormente registrados.
Para essa nova hipótese Nimuendajú apenas dispunha, ao que parece, das
fontes conhecidas para o período de 1750, ou seja, São José (1847) e Azevedo
(1880). Esta, aliás, nem figura na bibliografia de seu trabalho no Handbook of
South American Indians. A leitura dessas fontes não permite inferir a existência dos seis grupos independentes, nem a sua filiação original a uma única etnia localizada no rio Cururu. No entanto, Rodrigues, em sua descrição do rio
Tapajós faz referência a uma tradição entre os Mundurukú, a qual dá como
.origem dos Parintintin o resultado da rivalidade de dois chefes mundurukú e
que produz a cisão da tribo (1875:133).
Na verdade, o que as fontes permitem deduzir é que os Kawahiwa movimentaram-se para o sul entre os formadores do Tapajós, guinando dali para o
oeste até alcançar o rio Machado. E que a ausência de informações sobre eles
nos rios Juruena e Arinos, a partir da segunda metade do século XIX, indica
que a migração levou o grosso da tribo à procura de um novo habitat.
A esta altura, é preciso destàcar alguns aspectos na relação entre os "Cabaibas" ou Kawahiwa e os Parintintin, principalmente no que diz respeito à
identidade dos dois grupos postulada por Nimuendajú. "Pelo anno de 1800 os
Kwahib (Cauahipe, Cahahiba, Cabahyba, Cabaiva), moravam ao oeste (e talvez tambem ao leste?) do alto Tapajós, longe da margem, no interior, formando uma tribu consideravel, agricultora e guerreira que f aliava a mesma lingua
dos Apiaká, seus inimigos pelo lado de cima. Desde então, o nome Tupí Cabahiba desaparece para dar Jogar à denominação mundurukú Parintintin, p'o rque nada mais sabemos da tribu como vizinha e parente dos Apiaká, mas só a:
conhecemos dallí em diante como inimiga dos mundurukú." (1924:206).
Embora "Cabaibas" e Parintintin respondam ao termo "Kawahib" como
autodenominação tribal (Nimuendajú, 1924:263 e 274), a afirmação acima
apresenta algumas contradições que podem ser esclarecidas do ponto de vista
da cronologia e dos deslocamentos de ambos os grupos.
Entre 1797 e 1817 só possuímos a designação "Cabaibas". A partir de en- 365-
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tão essa designação e a de Parintintin são mencionadas conjuntamente para regiões bem distantes dentro da área Tapajós-Madeira: a primeira ocorre no sul
e a segunda no norte da mesma. Todavia, entre aquelas duas datas, os "Cabaibas" sofrem uma alteração na sua localização primitiva, deslocando-se para o
sul e, em 1819, encontravam-se próximos ao Juruena. Quanto aos Parintintin,
entre 1817 e 1829 ainda são registrados nó mesmo local - as cabeceiras do
Mahué. Já em 1850 os "Cabaibas" são localizados no curso superior do Juruena, enquanto um setor dos Parintintin havia alcançado o curso(superior do
Tapajós. Portanto, pode-se afirmar que no período em que a bibliografia registra estes dois grupos não existiam condições para contato entre eles.
Por outro lado, como foi visto quando se tratou da expansão Mundurukú, os Parintintin que ocupavam a região do rio Marmelos provinham daqueles que, no início do século XIX, se encontravam localizados nas imediações
do Mahué. Assim, não parece fácil estabelecer uma relação imediata entre esses Parintintin e os Kawahiwa do Machado, como afirma Nimuendajú na cita. ção transcrita.
Do ponto. de vista militar, "Cabaibas" e Parintintin também parecem
apresentar algumas diferenças. As únicas referências que nos permitem supor
que os Cabaibas mantinham relações hostis com outros grupos são as de Martius (1867:205), ao dizer que viviam em guerra com os Apiaká•e os Uyapas ou
Oropias, que seriam uma sub-horda dos Apiaká; também Castelnau
referiu-se
1
ao fato de ocuparem as margens do Juruena por terem sido repelidos para aí pelos
Apiaká. Não há outros dados ·a indicar a existência de confrontos entre os
"Cabaibas" e seus vizinhos. Para os Parintintin, ao contrário, todas as fontes
são unânimes em destacar sua capacidade guerreira tanto contra seus vizinhos
indígenas como contra o branco, e a despeito de terem sofrido os efeitos da expansão Mundurukú, sua beligerância não decaiu até o momento da sua pacificação.
Outros aspectos que distanciam um grupo do outro podem ser arrolados,
ou seja, prática da aritropofagia e alguns traços físicos.
Assim, nenhuma fonte se refere aos "Cabaibas" como antropófagos, a
menos que estendamos a estes as notícias dessa prática .entre seus vizinhos
Apiaká. Pelo contrário, ninguém que mencione os Parintintin deixa de enfatizar esse costume, e, para tal, valha o comentário de Fernandez de Sousa sobre
eles ' ' ... dizem que são imensos no centro de seu domicilio, aonde os outros
não podem chegar senão com perigo de serem devorados ... " (1848:425). Nimuendajú diz não ter observado nenhum indício de antropofagia entre os Parintintin por ele pacificados; porém, estes lhe confirmaram que a praticavam
em relação aos Mura-Piraha (1924:23.3).
Finalmente, diferenças entre Parintintin e "Cabaibas" podem ser verificadas através de uma avaliação do registro iconográfico. Para tal, possuímos um conjunto de f ~tografias deixadas pela Comissão Rondon dos Paranawát e Takuatib do rio Machado (Rondon, 1946:140ss.) - dois sub-clãs Kawahiwa segundo Lévi-Strauss (1958:332) - e dos Parintintin do Maici-mirim
(Rondon, 1946: 193ss.). Há ainda as fotos de Lévi-Strauss (1957) dos Mialát,
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outrp sub-clã Kawahiwa, do igarapé do Leitão, afluente do Machado. E, finalmente, as dos Parintintin da região do médio Madeira (acervo do Museu Plínio Ayrosa da FFLCH da USP; Hugo, Vitor, 1959, //:anexos).
As diferenças que se podem observar entre os indivíduos pertencentes aos
grupos do Machado e do Madeira dizem respeito à indumentária, tratamento
do corpo, enfeites e corte do cabelo, resumindo-se no seguinte quadro:
Kawahiwa

Parintint in

Homem:
Estojo peniano, tipo cilindro, de 25 a
40, cm de comprimento.

Estojo peniano, tipo cartucho, de 8 a 10 cm de
comprimento.

Cinto de embira.

Cintos de contas ou sementes fixadas a vários
cordéis, também ornamentados com penas.

Grinaldas de penas com cobre-nuca de
longas pe nas de arara.

Coroa vertical com cobre-nuca de longas penas.

Braçadeira de fibras.
Cabelo curto com franja.

Cabelo curto, repartido ao meio para os lados.

Pintura corporal geomét rica.

Mulher:
Joelheiras e tornozeleiras de fibras

Colares de contas ou sementes.
Joelheiras de contas ou sementes. Tornozeleiras
de fibras.
Saia ou tanga de pano de algodão.

Pintura facial geométrica.
Cabelo curto com franja.

Cabelo comprido para trás, formando um coque
no occipício. Depilação da porção frontal da cabeça.

Esta enumeração de diferenças entre "Cabaibas,, e Parintintin coloca de
manifesto que essas duas designações, pelo menos no período em que são registradas pelas fontes novecentistas, referem-se a grupos tribais diferentes. Assim, é difícil aceitar, como quer Nimuendajú, que os Kawahiwa do rio Machado e os Parintintin do Marmelos sejam o mesmo grupo quanto a sua procedência e a um passado imediato comum.
Contudo, no que diz respeito a serem os Parintintin um setor dos "Cabaibas,,, existe ainda uma alternativa, no plano das conjeturas, que não foi considerada. É que, provavelmente no decorrer do século XVII ou XVIII, os assim
chamados Parintintin deslocaram-se da confluência do Arinos com o Juruena
para o norte até alcançar a região do Mahué, onde são registrados pela primeira vez em 1817 e de onde são expulsos mais tarde. Não há nenhum indício na
bibliografia que nos permita supor esse deslocamento. Porém, quando Martius se refere à procedência dos Mundurukú, ele os faz sair do sul, atravessar o
território Apiaká, até alcançar o rio Mahué. Se isto for passível de confirmação, o deslocamento dos Mundurukú e o suposto pàra os Parintintin teria a
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mesma feição e ambos estariam contidos na informação deixada por esse viajante.
Por outro lado, enquanto a relação entre "Cabaibas" e Parintintin permanece uma questão em aberto, o interrogante que eles colocam vai de encontro ao significado do termo "Kawahiwa", na medida em que os dois grupos
tribais tupi diferentes o reconhecem como autodenominação.
A real identidade dos Kawahiwa continua sendo um problema. Galvão
(1960:26), na sua classificação dos grupos da área Tapajós-Madeira, conclui
que até os Kayabi poderiam ser incluídos entre os diversos sub-grupos Kawahiwa, embora eles sejam identificados nas fontes, desde meados do século passado, como unidade tribal independente (Castelnau, 1850, .//:306; Coudreau,
1977:87).
O movimento de Apiaká e Kawahiwa coloca em relevo o alto grau de mobilidade indígena na região do alto Tapajós e seus formadores ainda em fins
do século XVIII e durante o XIX, tanto para o interior como para fora desse
território. Todavia, esta mobilidade não pode ser atribuída à presença do
branco que, nesse período, apenas se deslocava ao longo do sistema TapajósJuruena-Arinos. Tais movimentos seriam, portanto, resultado da própria dinâmica intertribal que regia o relacionamento dessas tribos. E que, através dos
diferentes grupos estudados neste capítulo, é possível registrar em toda a área
desde o século XVII .
I

e) Mobilidade indígena e contato interétnico

Os movimentos específicos que acabamos de descrever mostram que as diferentes tribos encontravam-se envolvidas, mesmo antes da chegada do branco, numa rede de relações em que comércio, alianças, situações de denominação-subordinação, guerra e expansão territorial constituíam uma constante.
Esse conjunto de relações intertribais conferem à região o alto grau de mobilidade que parece configurar-se como um de seus traços distintivos. Intercâmbio, hostilidades e um processo emergente de aculturação intertribal estão à
base de toda essa intensa movimentação que os primeiros cronistas souberam
captar vertendo-a nos seus relatos.
É dentro desse contexto e dessa perspectiva que se deve considerar a entrada do branco na área. Com a ocupação do território pelo alienígena, inténsificada a partir de meados do século XVII, as mencionadas características da
área não parecem diminuir; pelo contrário, tendem a reforçar-se. Não parece
possível, entretanto, indicar uma orientação geral para o comportamento dos
diferentes grupos face ao branco, embora se possa afirmar que o mesmo, como resposta à presença do invasor, começa a manifestar-se uma vez decorrido
certo tempo do contato inicial e assume formas que oscilaram entre oposição,
fuga e aproximação.
Uma maior compreensão da mobilidade indígena, após contato, deve levar em conta a natureza e os efeitos da interação índio-branco, considerando,
entretanto, o contexto em que essa interação se inscreveu.
No setor norte da área, o movimento de devassamento é acompanhado,
desde o início, pelo processo evangelizador 'levado a cabo pelos jesuítas. A in- 368'

tensidade da ação missionária, movjda pelo zelo catequizador, fez com que o
controle da situação de contato ficasse inicialmente nas mãos dos inacianos.
São eles que se estabelecem nas aldeias dos índios, fundam estabelecimentos,
planejam e efetuam descimentos, interferem diretamefite na organização tribal: queimando "ídolos", proibindo festas, baixando novas normas para casamentos, etc. ~ntretanto, as relações dos indígenas com o leigo integrante da
frente de ocupação desenvolvem-se num plano mais ou menos pacífico, em
que os atritos são esparsos ou temperados pela mediação dos missionários.
A este primeiro momento da história, das relações índio-branco na área
Tapajós-Madeira, segue-se um período marcado pelos confrontos que se instalam com a expulsão dos jesuítas do território.
Dois exemplos podem ilustrar-nos a respeito. Os Arara são registrados em
1691 como ocupantes do que seria o primitivo território dos Guayazis - setor
noroeste da área. Por volta de 1720, 500 destes indígenas foram aldeados em
Abacaxis. A notícia seguinte é de 1768 para um contingente estabelecido em
Itacoatiara. Logo mais, perde-se toda notícia sobre eles. Porém, no século
XIX são dados como arredios e ataques a estabelecimentos do branco são assinalados em diversos pontos do rio Madeira. As hostilidades, também deste período, dos Arara com Múra e Mundurukú, decorrem do fato de serem, estes
últimos, aliciados pelo branco para conter os avanços daqueles (Penna,
1853:178; Amaral, 1857:614; Furtado, 1858:8).
O outro exemplo, os Mawé, parece ter sido um dos grupos que mais sofreu a ação catequizadora dos jesuítas. Em 1691, quando este grupo é registrado pela primeira vez, aqueles já tinham uma ação significativa no seu território . Em 1714, o rio homônimo, possivelmente o centro destes indígenas, é um
dos locais mais trabalhados pelos inacianos, não se tendo notícias sobre confrontos interétnicos neste setor da área. Na segunda metade do século XVIII
os Mawé possuíam um intenso comércio de drogas e guaraná com o branco.
Para 1763, são assinalados atritos entre eles e o branco (São José, 1847:100-1);
em 1769 é proibido pelo governo do Pará todo comércio com os Mawé. Essa
proibição é causada pela morte a mãos dos índios de vários brancos responsáveis desse comércio.
Estes dois exemplos colocam de manifesto que os conflitos entre índios e a
frente de ocupação que atuava no norte da área, começam a desenvolver-se a
partir da retirada dos jesuítas, que parecem ter sido uma contenção aos desmandos leigos. Isto fica corroborado pelo fato de que, onde não se registra a
ação dos missionários ou esta foi fraca, as hostilidades começam muito mais
cedo. Tal é o caso dos Tóra em 1716 e dos Múra em 1725 que, em meados do
século XVIII, haviam generalizado suas atitudes hostis face ao branco. A expansão dos Múra, subseqüente ao início das hostilidades, cobra feições de uma
oposição sistemática que -h á de manter-se por cerca de 70 anos. Este processo e
aquele que, mais tarde, entre 1770 e 1795, protagonizariam os Mundurukú,
polarizam todo o decurso do relacionamento interétnico ao longo do século
XVIII.
Por outro lado, movimentos de fuga de grupos indígenas face à presença
do branco podem ser registrados nas missões ou aldeias para onde aqueles fo•
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ram descidos. A instabilidade da presença indígena nesses locais, assinalada
por alguns cronistas, pode ser entendida como uma resposta aos métodos utilizados pelos religiosos inacianos na sua catequese, que levavam a uma descaracterização desses grupos. Esses mesmos locais eram alvo, também, das doenças introduzidas pelo branco e das práticas dos leigos que os procuravam para
aliciar índios para seu serviço, o que repercute no próprio relacionam~nto in.terno da frente de ocupação, levando a atritos entre seculares e religiosos, afetando, por sua vez, aos índios. Neste sentido, um comentário de São José parece-nos ilustrativo: '' .. . tal era o horror dos índios pelas practicas contra os
brancos que apparecendo algum d'estes nas praias dos jesuítas, ao som de badaladas se occ_ultava todo, e o primeiro que se fazia invisível era o padre, não
achando os passageiros farinha que resgatar, nem cosa alguma em necessidades bem extremas . Isto que algum tempo pareceu paradoxo, o mostrou mais
que uma vez a experiencia ao mesmo governador do Estado e capitão geral
Francisco Xavier de Mendonça, devendo á resolução do capitão José da Silva
Delgado ter provimento para os índios de remo e para a gente que não era de
voga, quasi é força d'armas." (1847: 105-6):
O abandono das missões pelo indígena pode ser interpretado, portanto,
como a tentativa de garantir a existência do grupo, ameaçada pelo convívio
com o branco. O exemplo para esta modalidade do comportamento indígena
perante o branco é o dos "Tupinambaranas", sediados nas aldeias jesuíticas
de São José e Santo Inácio. A rejeição definitiva do contato é ressaltada pela
escolha do novo habitat, distante do primitivo, do qual foram descidos e onde
o branco ainda não se aventurava.
Por outro lado, é possível registrar a aproximação pacífica de alguns grupos indígenas ao branco desde o momento inicial do contato. Pãma, Karipuna
e Apiaká qão-nos. o exemplo dessa modalidade de comportamento.
Os dois primeiros localizavam-se no setor encachoeirado do Madeira. Ao
que tudo indica, foram contatados primeiramente pelos jesuítas e, muito depois, desde a segunda década do século XVIII, possuem um intenso relacionamento com os viajantes que percorrem essa região. Muitos destes eram agentes
do governo, imbuídos de uma preocupação dita científica na época e tinham
·como objetivo abrir a navegação do 'Maqeira. Longe dos interesses que moviam -aqueles que se dedicavam à extração dos produtos naturais, sua tarefa
era realizar um levantamento exaustivo do rio e suas condições de navegabilidade. Tudo isso parece definir as diretrizes do relacionamento com os indígenas.
Em 1723, a expedição de Melo Palheta, a pri~eira a subir o Madeira com
esse intuito, não registra hostilidades com nenhum grupo do rio. Quanto a Pãma e Karipuna, estes foram "practicados" por Palheta que lhes designa um
território sobre as margens do rio para instalar suas roças.
•
Mais tarde, essa região é percorrida pelo pessoal que, partindo de Belém,
dirigia-se a Vila Bela do Mato Grosso e vice-versa, fundando-se diversos entrepostos com índios Pãma. Estes, de índole pacífica, diferenciavam-se dos Karipuna que são dados por Braum " ... como inteiramente selvagem .. . muito desconfiados, ladrões, robustos e ferozes ... " (1873 :460) . Todavia, a despeito das
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poucas condições para o convívio com estes últim0s, não há nesse autor, nem
em nenhuma das crônicas que se ocupam desse setor do Madeira, referências a
hostilidades<1 4). Estas viriam a produzir-se muito mais tarde com o estabelecimento da frente de ocupação dedicada à extração da borracha e dos trabalhadores da estrada de ferro Madeira-Mamoré.
Quanto aos Apiaká, este grupo pouco ou nada fora afetado pela presença
da frente mineradora que atuava no sul da área. Esta alcança, em meados do
século XVIII, 1746, o curso médio do rio Arinos; porém, retira-se rapidamente frente ao fracasso das minas de Santa Isabel aí descobertas.
As notícias do século XVIII que possuímos para estes índios não registram
hostilidades para com o branco e os primeiros viajantes com quem têm um contato duradouro são agentes do governo de Mato Grosso, que tratam de ligar
Cuiabá com Belém pelo sistema Tapajós-Juruena-Arinos. Estes procuram a
todo momento não ter confrontos com os indígenas e, na medida do possível,
ganhar sua · confiança. Castro e França, os · responsáveis pela expedição de
1812, a segunda a realizar essa viagem no século XIX, ao perceber que os
Apiaká não tinham atitudes hostis para com eles, o que tinha acontecido com
a expedição de 1805, deixam-lhes presentes em diferentes locais e, ao narrar o
encontro com um grupo destes indígenas, os viajantes apontam "receberamnos com alegria misturada com temor, que logo perderam, vendo o agasalho
que se lhes fazia, dando-lhes machados, facões, facas, espelhos, anzões, fumo
e algumas roupas, que tudo aceitaram mui gostosos, e corresponderam com
pedaços de porcos montezes, farinha de mandioca e alguns arcos e flechas."
(1868:116).
A atitude pacífica dos Apiaká para com o branco levou-os a prestarem auxílio nas lides de navegação. Efetivos Apiaká estabelecem-se nos entrepostos
criados desde os anos 30 do século XIX no curso médio do J uruena, entrando,
por sua vez, em contato com a frente de ocupação extrativa que, desde o norte,
se estendia ao longo do Tapajós. A ausência de conflitos apontada entre brancos e Apiaká levou aqueles contingentes a .u ma rápida adaptação ao modus vivendi da frente, descaracterizando-os.
Outra modalidade de reação indígena à presença do branco é a dos grupos
que, logo de início, resistiram a ela. Porém, uma vez fixada a frente de ocupação extrativista e vencida a oposição indígena, alguns grupos procuram a aproximação com o branco, passando a conviver nas proximidades dos seus estabelecimentos. Múra e Mundurukú são os exemplos mais destacáveis.
Para 1786, podem-se registrar quatro locais fundados com Múra - Mamia, Manacapurú, Amana e. Piurini - todos eles na região do rio Puru$, totalizando uma população que devia superar os 800 indivíduos. Na primeira dessas povoações, que era a mais adiantada, os Múra possuíam várias roças dedicadas ao plantio de milho e da mandioca, entre outras culturas, levando mandioca para a povoação de Alvellós, provavelmente com o objetivo de trocá-la
(14) Em 1774, Balsemão, entreposto situado no Salto Grande do Madeira (6~ cachoeira) teve de
ser abandonado por causa dos freqüentes assaltos dos indígenas; porém, os ataques são imputados aos Múra (Coelho, 1850: 186).
·
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por produtos manufaturados. Em Borba, sobre o rio Madeirà, encontravamse, para essa data, mais de 1.000 Múra dedicados ao cultivo. O branco, como
uma forma de manter a atitude pacífica destes indígenas, concorre para a manutenção desses locais com alimentos, roupa, ferramentas e construção de casas.
Quanto aos Mundurukú, o convívio com o branco~ particularmente daqueles situados no baixo e médio Tapajós e nos rios Canumá, Abacaxis e Mahué,
produz as rápidas mudanças que se registram entre esses indígenas e que leva a
distinguir entre os Mundurukú "dos districtos civilizados e na
Mundurucania" e os "do interior" (Hartt, 1875: 119). Os primeiros caracterizam-se por uma perda de alguns dos elementos que os individualizavam como
etnia, tal como a tatuagem corporal, a organização tradicional da aldeia, a instituição das cabeças-troféu e a aquisição de alguns caracteres ocidentais como
a troca de nomes indígenas pelos dos civilizados, o uso de roupas, a incorporação de ferramentas na lavoura, etc.
·
Por outro lado, desde cedo, os Mundurukú passaram a comercializar
com o branco. No Tapajós, esse comércio baseava-se na troca de salsaparrilha, borracha, fava tonca e mandioca - 3.000 a 5.000 cestos anuais - por
produtos manufaturados (Bates, 1979:181). Os índios localizados na região
dos rios intermediários - Canumá, Abacaxis e Mahué - dedicavam-se também ao cultivo do guaraná, mandioca, milho, tabaco, café e empregavam-se
na extração do óleo de copaíba, devendo, também, comercializar o excedente
destes produtos. Um dos centros devia ser a Vila de Maués, localizada na foz
do rio homõnimo e a importância desse comércio está dada pelo fato de os habitantes de Cuiabá irem uma vez ao ano comprar guaraná nesse local.
Assim, pode-se afirmar que o contato interétnico na área Tapajós-Madeira move-se ao longo do continuum entre guerra e paz, resultado das diferentes
situações a nível econômico, social e político, evidenciadas no decorrer da pesquisa. Contudo, numa análise desta ordem não é possível levar em conta somente o binômio índio-branco, mas também a interação dos diferentes grupos
indígenas. Todo esse conjunto de relações é que porporcionara, ao nosso ver,
a feição verdadeira ao citado continuum.
Desse modo, a utilização de tropas mercenárias constituíd.as por aboríge- .
nes - e mais especificamente os Mundurukú - contra outros grupos indígenas, parece ser fator de capital importância para a mobilidade tribal na área.no
decorre de boa parte do século XIX, momento em que a presença do branco
começa a se afirmar de modo definitivo. Cumpre lembrar, porém, que essa
utilização baseia-se naquilo que foi chamado de dinâmica própria dos grupos
localizados na área Tapajós-Madeira, ou seja, o branco não cria hostilidaqes
entre os Mundurukú e seus vizinhos, aproveita-se daquelas que já existiam
(Bates, 1979:181-2; Mattos, 1858:138; Tocantins, 1870:140). Os confrontos
dos Mundurukú, por volta de 1786, com efetivos Múra que obrigaram a estes
a deixar o Madeira e dirigir-se para oeste (Anôn., 1873:371) são anteriores a
qualquer aliança com o branco. A esse período também parece possível remeter o início das hostilidades dos Mundurukú com seus outros vizinhos - Arara, Juma, Jakare, Parintintin, Parauarete, Apiaká, etc. - que se estendem até
o século XIX e por ele se adentram, já então insuflados pelo branco.
1
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ESBOÇO DE MAPA ETNO- HISTÔRICO DA ÁREA TAPAJÔS-MADEIRA

PARA O PERfODO 1624 - 1900
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LEGENDA:
Obs.: a espessura dos traços e a família dos tipos das
informações (designações tribais, linhas de movimen·
to, missões, loca.is leigos) indicam os períodos aos
quais se refere a informação.
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
A concentração de grupos indígenas de fala Tupi e a contigüidade de certos elementos culturais semelhantes no território compreendido pelo rios Tapajós e Madeira, foram observadas por todos os autores preocupados com
áreas culturais, que procuraram incluir o Brasil em seus respectivos esquemas.
Steward, Murdock e Galvão, apesar de todas as diferenças no resto de suas
clas.sificações, manifestam consenso quanto à consideração do território entre
Tapajós e Madeira como uma área cultural (Galvão, 1960:6, 10 e 16). E Galvão sugere que "Esclarecido o quadro atual (1900-1959), conexões e inferências históricas poderão ser tentadas para aprofundar a perspectiva temporal e
espacial" (ibid:14). Como bem mostrou esse autor, o conceito de "área cultural" é um conceito raso no tempo que pouco ou nada nos diz sobre o seu vir-aser e os processos que lhe são inerentes. O consenso de Galvão e outros autores
quanto à aceitação da região Tapajós-Madeira como uma área cultural, entretanto, constitui o ponto de partida necessário para o mergulho no tempo.
Com materiais fornecidos pelos cronistas e outras fontes históricas que se
ocuparam da região, procurou.;.se localizar, com um grau relativo de precisão,
os diferentes grupos tribais que mencionam, de acordo com uma organização
do espaço geográfico implícita nas descrições: rio Tapajós, região intermediária e rio Madeira. Já as fronteiras meridionais da área foram inferidas a partir
dos dados propriamente ditos. As fontes centradas em Vila Bela do Mato
Grosso e Cuiabá referem-se a numerosos grupos indígenas localizados entre os
altos cursos do Madeira e dos formadores do Tapajós. Destes, selecionamos os
que, de uma ou de outra forma, estavam historicamente relacionados com o
norte ou o cent'r o da área. Tendo em vista que "A partir do século XVII,
quando se firmaram os contactos entre colonos e indígenas, a distribuição espacial dêstes, a sua configuração cultural e a sua densidade demográfica foram
bastante modificadas" (Galvão, 1960: 14), não houve como deixar de considerar a presença do branco, a fim de ajustar o estudo o mais possível à realidade
da área.
Essa abordagem evidenciou não apena·s o elevado número de grupos tribais que ocupavam a área, como também a multiplicidade de relações que os
envolviam, entre si e com o branco, constituindo a base da antropodinâmica
do território cuja expressão mais clara é a mobilidade que animava todos os.
grupos.
A mobilidade é uma constante na área Tapajós-Madeira desde as primeiras notícias que os cronistas sobre ela nos legaram. Inicialmente, extravasava
os cursos dos rios que circunscrevem a área ao norte, com os Tupinambá, Tapajó e Irurí saindo de seus respectivos territórios tribais, em todas as direções, ·
em excursões de intercâmbio pacífico e de guerra.
Quando o branco se instala na calha do grande rio, esse quadro se altera
substancialmente, pois a mobilidade indígena, em linhas gerais, passa a restringir-se ao território delimitado pelos rios Madeira, Amazonas e Tapajós,
- '377 -

adquirindo feição diferente. Assim, a vacância de territórios habitáveis ao longo desses cursos fluviais, anteriormente ocupados por Tupinambá, Tapajó e
Irurí, atrai grupos do interior da área, seja pelos atrativos do comércio com o
branco, seja por pressões populacionais na hinterlândia. Os "descimentos"
de grandes contingentes indígenas, empreendidos pelo branco, alteram, de um
lado, a localização primitiva das 'diversas etnias atingidas e, de outro, provocam migrações como reação dos índios ao regime de aldeamento.
Verificam-se, entretanto, outros movimentos no período, que são determinados por conflitos intertribais, conseqüência da interação entre os grupos.
Esta merece escrutínio atento por lançar luz sobre processos semelhantes ocorridos em época pré-colombiana, particularmente no que diz respeito ao significado de altas densidades demográficas num contexto indígena. Casos como o
dos Arara e Parintintin que migram para outras regiões depois de confrontos
com os Mundurukú em processo de expansão, ou dos Kawahiwa que abandonam o Juruena para localizar-se no Machado devido a pressões Apiaká, prestam-se particularmente bem para o exame daquela ordem de problemas.
Todos esses movimentos, com exceção daquele dos Múra, desenvolvem-se
no interior da área Tapajós-Madeira, não ultrapassando os limites traçados
por esses cursos d'água. Todavia, parece muito fraca a hipótese de que, aqui, a
presença do branco tenha sido causa única para tal feição da mobilidade registrada. Inicialmente, o alienígena restringiu-se aos cursos baixos do Madeira e
do Tapajós; mais tarde, com a fundação de Cuiabá e Vila Bela do Mato Grosso, o seu movimento adquiriu o sentido de um circuito a envolver a área também pelo sul e apenas muito recentemente o branco aventurou-se pelo seu inte.
nor.
O grosso dos dados históricos que permitiram explicitar toda essa mobilidade de grupos indígenas indica como seu cenário a área compreendida pelos
limites apontado,s. Tudo se passa como se estes constituíssem barreiras intransponíveis para um alastramento daqueles processos que têm, dentro da área Tapajós-Madeira, as suas formas mais adequadas de expressão. É assim a pró.Pria mobilidade das populações indígenas que fornece·os elementos para considerar-se a área como um todo etnográfico integrado.
Se pensarmos em termos da evolução interna da área Tapajós-Madeira
nos últimos três séculos, verifica-se que a intensa movimentação indígena vai
redundando numa sucessiva cristalização de posições no sentido norte/ sul, a
partir da segunda metade do século XVIII: Mawé, Múra, Munduiukú, Apiaká, Parintintin, Kawahiwa imobilizam-se, aproximadamente nessa ordem, nos
territórios da área que hoje lhes atribuímos. E que a mobilidade, apontada como característica da área, ainda não se exaure mesmo nos dias atuais, parece
indicar a ocorrência de novos grupos ou novas denominações que começam
a ser citadas no sul da área- Ntogapid, Zoró, Erigpaktsa, Gaviões, Suruí,
etc. - em sua maioria de filiação Tupi.
A mobilidade em suas diferentes expressões configurou-se deste modo, ao
longo da pesquisa, como uma forma de explicação viável e fecunda. Explicitou
como se desenvolveram as relações intertribais e interétnicas, forneceu subsí-378 -

dios para a identificação efetiva de alguns dos grupos tribais e, finalmente,
possibilitou uma compreensão melhor do processo que levou a região entre os
rios Tapajós e Madeira a ser considerada, mais modernamente,· uma área cultural tupi.
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