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INFORMAÇÕES SôBRE OS' tN.D IO.S DO ALTO
RIO PURUS
por

HARALD SCHULTZ e VIL!\IA CHIARA

O ualto rio Pt1rl1S' é o trecho 1'.lcima da foz do rio Acre, em
território brasileiro e peruano.
O clima do alto Puru.s, com duas estaçõ.es, o verão sêco e o
inverno chuvoso, clifere um pot1co do clima equatori.al-amazônico
no seu cu,rso médio e baixo.
A estação sêca no alto Purus é interrompída de vez erri quando
i:>or chuviscos ráp,idos, parec·e ndo tratar. . se de um clima de transição
do equatorial para o tropical.
Um fenômeno climatérico curiosn é o das '<friagensn, que se
dão ·justamente nos meses de comêço do v~rão, geralmente. de maio
a agôsto, e que se caracterizam por uma queda rápida da temperatura, que pode descer a 10º C acima de zero, acompanhadas de
chuva fina e vento frio, dt1ranâo de três a oito dias, mais 011 inenos.
O alto Purus é muito correntoso e sinuoso. Francame:n te navegável no inverno para emba·r cações de 500 a 1.000 toi1eladas, que
sobem até Senna 1\1adureira, toma-se na sêca quase intransitável .
Acontece com .c erta freqüência que navios ficam "presos"' em conseqüência da queda rápida do nível das águas, o que então permite
navegação sômente a barcos de não 1nais de 10 toneladas.
A região tôda é flagelada pelo impaludismo, que se rarefaz
gradativamente no alto ct1rso, a começai· do rio Chandless.
A população civilizada é fortemente prejudicada por esta
doença, pois até agora não é assistida pelos poderes competentes
para combatê-la.
Entre os neo-brasileiros verificam-se casos e focos de lepra,
cuja profilaxia, apesar da atuação enérgica por parte do Govêrno
do Território do Acre, ainda não foi ·resolvida.
Não observamos nenhum caso de lepra entre os ,í11dios por nós
visitados.
Nas margens do rio Purus, cobertas de densas florestas, existe
a seringueira nativa e a castanheira em grande ·n{1mero. Ambas
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estas árvores começam a escassear acima do afluente maior direito,
o rio Chandless, sendo a primeira substituída pelo caucheiro. Há
numerosas madeiras-de-lei, entre as quais a mais valiosa da região
é o águano ou mogno.
Em virtude de sua riqueza natural a região foi invadida por
elementos civilizados, principalmente cearenses e incorporada à
•
n.ossa economia.
O contacto dos seringueiros, castanheiros e madeireiros com
as tribos, foi geralmente hostil, rest1ltando no quase extermínio dos
índios.
Até os tempos atuais o índio é considerado um indesejável em
suas próprias matas, que, pelas leis da nossa civilização, mudaram
~e dono, passando o índio a ser um estranho, sem lei e sem direitos.
Abundam no Acre as histórias de massacres traiçoeiros de tribos, praticados pelos invasores neo-brasileiros. E ainda hoje,
existem certas pessoas cuja fama se baseia no fato de terem chacinado um grande número de índios em seus seringais.
Afirmam conhecedores do Acre, que no alto rio Envira, afluente do Tarauacá da bacia do rio Juruá, ainda em tempos atuais,
certas firmas comerciais mantêm seus homens em armas para matar
índios, que se opõem pacífica ou hostilmente à devastação e ocupação de suas regiões de caça.
Estas matanças organizadas são chamadas "correrias de índios".
Mas, além das armas de fogo, foram principalmente as epidemias
introduzidas pelo civilizado que contribuíram consideràvelmen~
para a redução do seu número.
Desta maneira, as citações no Handbook of South American
Indians, volume III, páginas 660-664, do P. Tastevin, têm hoje
apenas valor histórico.
A maioria das tribos que o ilustre missionário indica já encontra-se extinta.
Nas duas viagens realizadas em 1950 e 1951 na região do alto
Purus e seus afluentes, conseguimos localizar apenas as seguintes
tribos indígenas:
Apurinã: A uma e meia léguas acima da foz do rio Acre,
residem em ambas as margens do rio Puros. Trata-se de um grupo
de três famílias, divididas entre duas casas, uma das quais é situada
num barranco alto em frente ao seringai Bem-Posta. Os Apurinã
vivem em contacto constante e dependência econômica com seus
vizinhos neo-brasileiros, empregando-se os homens como seringueiros, trabalhadores de roça, caçadores e pescadores. As mulheres
dedicam-se à fabricação de vasilhames de barro cozido, bilhas d'água
e "buiões", isto é, fomos de barro cozido utilizados para defumar
o látex.
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Entre êles falam sua língua, mas ambos os sexos falam o portugues .
Informam os neo-brasileiros que os Apurinã realizam festas e
rituais tradicionais, para os quais convidam seus vizinhos civilizados
como visitantes não-participantes.
Suas habitações e trajes não se distinguem dos de seus vizinhos
neo-brasileiros.
São os mesmos Ipuriná, Hy1>urina, Jupu1·ina, etc., citados por
diversos autores.
Jamamadi: Existem duas aldeias de índios Jamamadi no seringai São Miguel, situado na margem esquerda do rio Purus, duas a
três horas (a motor) abaixo da foz do rio Iaco.
Segundo informes dos seringueiros vizinhos, êstes índios dedicam-se à extração da borracha nativa e à colheita de castanhas,
que vendem aos donos dos seringais e castanhais em que vivem.
Recente epidemia reduziu ainda mais seu número já muito
pequeno.
Todavia há vários grupos de índios Jamamadi no médio Purus
e em alguns de seus afluentes.
Katiana: No seringai Natal, perto de oitenta quilômetros acima
da foz do rio Iaco encon·tramos talvez a única sobrevivente da tribo
Katiana, uma mulher velha, casada há muitos anos com um sertanejo prêto.
Como única reminiscência de sua cultura primitiva, dedica-se
à confecção eventual de trançados, para venda.
Não há informes sôbre a existência de ot1tros índios Katiana
naquela região.
Kurina, Korina ou Kolina: Aproximadamente trinta quilômetros acima da foz do rio Chandless, afluente direito do alto Purus,
vive um grupo remanescente de índios Kurina nos seringais "Fronteira do Cassianã" e "Terra Alta".
São perto de vinte pessoas. Poucas semanas antes de nossa
chegada, êstes índios tinham sido vítimas de uma epidemia de
sarampo, que reduziu a quase a metade sua população, morrendo
inclusive seu querido chefe, o tuchaua do vernáculo regional.
Em virtude desta morte abandonaram sua aldeia (cupichaua)
e suas roças, vivendo em "papiris", habitações primitivas de simples
postes e vigas, cobertos de ralas fôlhas de palmeira, erigidas em
plena mata, não muito distante do Purus.
A aldeia estava pràticamente em estado de fuga da epidemia
que os tinha assolado.. Como suas roças fôssem muito distante.s,
não hesitavam em furtar as plantações dos neo-brasileiros, que disto
queixavam-se unânimes. Com certo senso de humor descreviam
A
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como os índios ar1·ancavam as raízes de n1andioca, recolocando as
hastes com fôlhas verdes nos lugares, para dar a impressão de: plantas intactas.
Contudo, observamos qt1e os TKurina passavam fome muitas
vezes.
O grupo :a chava-se numa fase de re.o rganização social. ~1fuitas
das famílias que o compunham, tinham sido esfaceladas pela perda
de um ou vários membros, notando-se uma te11tativa de formar novas
u11idades familiares com os membros que restaram. Planejavan1
construir uma nova aldeia e fazer novos roçadQs no outro Iaclo elo
• •
rio.
Sem querer afirmar q·u e se trata de uma instituição existente
entre os Kurina, foi observado por nós que 11m índio, por ocasião
da morte de seu irmão., tomou conta da espôsa deste e de seus
filhos, vivendo aparentemente com ela como seu espôso.
Quando voltamos por aquela aldeia erri 1951, os Kurina já
tinham construído nova aldeia com casas palafíticas, dando a impressão de terem reorganizado sua vida social e econômica. Além
das casas haviam vários .:.:defumadores de borracha'' nas quais os
í11dios trabalhavam constantemente.
Um segundo grupo de índios Kurina, composto de cêrca de
quarenta índios, vive no seringai Tabajara do i·io Chandless que
pe1·tence ao negociante sírio Senhor Salim Derze.
~stes índios trabalh·a m também na extração da borracha e na
lavoura a serviço do proprietário daquele seringai. Alguns empregam-se e1n serviços de bordo do barco a motor do co1nerciante
A. .
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Finalmente, vivem dois grupos de índios Kurina perto ela
fronteira peruano-brasileira, um dêles localizado no igarapé Santa
Rosa que forma a. fronteira e o último em Cataya, pequena localidade situada erri terras peru·a nas, na margem direita elo alto Purus.
Todos êstes índios Kurina vivem em contacto mais ot1 menos
freqüente com os neo~brasileiros e peruanos, desde há algt1ns decênios, coincidindo com o primeiro surto do comércio da borracha.
O único grupo que talvez tenha mantido sua independência
econômica, e ·q ue permita realizar estudos de sua cultura tradicional,
é o que vive nas margens do igarapé Santa Rosa e somente atingível
na época da cheia. Os dem:a is oferecem possibilidades de interessante_s est11dos de aculturação..
Tukurina: A tribo mais n.u1nerosa do alto Pu1us brasileiro. é
a dos índios Tukurina.
·
Atualmente vivem em uma aldeia situada nu.m barranco alto
da margem direita do igarapé Ct1chichá, afluente esquerdo do rio
Chandless.
I
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A maneira mais prática de visitá-los consiste em atravessar a
i11ata durante quatro a cinco dias de 1narcha, a partir da rnargem
clireita do rio Purus na altura do seringal Carolina.
No inverno, com o rio cheio, tambén1 poclem ser :.-1lca11çados
por água, subindo os rios Chandless e Cuchichá e penetrê1ndo 110
igarapé Acre, que então é navegável em canoas.
Ambas as viagens são penosas. A primeira em virtude do terreno acidentado, as sendas estreitas e semicerradas de mata, os
tabocais espinhentos e nt1merosos, as colinas íngremes, e os vales
com igarapés, que secam qt1ase totalmente no verão.
Até alguns anos atrás os Tukurina habitavam uma aldeia perto
(lo seringai Carolina, donde se retiraram para o "centro das matas"
após o falecimento do antigo dono do seringai, a quem muito estimavam.
Aldeia - Os Tukurina moravam antigamente em Cupichauas,
que nos foram descritos como tendo sido casas muito grandes de
postes e vigas retangulares e cobertas de palha, habitadas pelo
grupo todo. Hoje, a aldeia consiste de dez casas, palafíticas, retangulares, que em nada se distinguem das casas dos seringueiros da
região.
Nem uma casa era habitada por uma família conjugal restrita.
Sempre contava pelo menos mais uma pessoa solteira, parente chegado ot1 não. Parece qt1e não havia uma relação obrigatória entre
<>s habitantes da mesma habitação.
Uma das casas era ocupada pelo casal, seus filhos e mais a
irmã da espôsa. Not1tra vivia uma família conjugal e a família da
mãe da mulher. Num outro caso, a família abrigava tambén1
t1m rapaz solteiro não pare11te, com traços negróides e cabelos crespos . Quatro casas reuniam vários c<:1sais, com mais ou menos a
mesma idade, sem terem qualquer afinidade consangüínea.
Outra casa pertencia à mãe e set1s filhos casados, com seus
con1uges.
A casa mais importante e concorrida, pois lá se efetuavam as
ct1ras de doentes, era de um casal de uns quarente:1 e cinco anos e
quatro casais, isto é, suas quatro filhas casadas. A quinta fill1a
era a segunda espôsa do próprio cunhado, que morava, porém, em
outra casa, a de sua mãe, com a primeira mulher. Um rapaz viúvo,
com um filho peqt1eno, estava alojado nesta mesma casa, sem ter
parentesco consangüíneo direto. ~ste rapaz era filho do casal mais
velho da aldeia que tinha sua casa ao lado, coabitando com ot1tra
família conjt1gal de pais e dois filhos menores.
Esta situação não só foi provocada pela destruição de seu
antigo modo de construir suas habitações, influenciada conscientemente pelos neo-brasileiros "evitando assim a promiscuidade em
que viviam aqt1êles índios'', mas também pelo fato de alguns dos
A
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índios haverem-se mudado teçehtemente para ._aquela aldeia resi. .
dindo em alojamentos provisórios.
O visitante recém-che.g ado não se pode furta,r à impressão de
encontrar-se numa aldeia de sertanejos neo- brasileiros., pois os Tukurina, ap.e sar de se encontrarem tão distantes d.a queles, andam.
sempre vestidos à moda serta11eja: os homens de calça e camisa e
as mull1eres e moças de vestidos inteiros geralmente confeccionados
por elas me.smas. Algumas vêzes podem observar-se· crianças des ..
pidas e muitas vestid.as com trapos.
.
Consideramos o mo·tivo ptincípal do use' de roupas o grande
número de. pragas desagradáveis e-xistente~ de· piun·s, mosquitos,
mutucas e principalmente· os borraehudos) cujas picadas· em n.ós
provocavam feridas puru.lent.as.
.
Por outro lado, o contacto dos Tukurina com os se-r ingueiros
foi b·a stante prolongado para incutir um novo senso de m·oralidade.
Hoje nunca se despem diante do visitante_, e d.i stinguem-se .com
orgulho dos '~caboelos brabo.s:>' (índios) que não tisam roupa.
Os homens cortam o ca.b elo e fazem a barba. O corte do
cabelo é realizado com teso·u ras por vários índios da alde.ia. Não
.

.

.

.

.

recebem recompensa pelo trabalho. As mt1lheres têm o cabelo
comprido.
.
Ainda usam o s.e pto-nasal e -as bordas · das orelhas, um pouco
acima dos lóbulos, perfuradps. As mulheres, além disto., furam as
narinas perto da fossa nasal.
No septo-nasal, em dias de festa, dependuram enfeites em
forma de lua nov.a ou lu.a cheia, chamados tanonu, fabricados de
metal de moedas ou de madrepérola de conchas lacustres.
As mulheres coloca_m nos orifí·eios das narinas pauzinhos finos
e ambos usam nos orifícios das or-elhas_penas coloridas.
.
A pintura do cor·po com urucu, jenipapo ou fuligem também é
usada somente em ocasiões festivas, nas danças· sociais e por oca ...
sião da recepção festiva dos caçadores bem . .sµcedidos. Raras vêzes
observamos o uso de alguns diademas restantes, feitos de pena'.s,
qt:1e parecem ter tido grande importância ot1trora como enfeite.
Pa:r a as danças dos espíritos que se incorporam nos médicos-feiticeiros,. êstes vestem-se e-oro saias. de p-ralha de jarina, .c onservando cueca 011 calça debaixo desta,, tendo p·orém o dorso nu.
Colares, pendentes_, anéis, braceiras e· outros adornos são, com
raras exceções, de origem industrial brasileira ou estrangeira.
Idioma: As tribos do alto Purus b_rasileiro p·a recem pertencer
a u·m só grupo lingüístico. Vocabulários comp·a rativos obtidos das
tribos Jamaniadi, Kurina e Tukurina são concordantes. Segundo
Métraux. (Tribes of Jurua-Purus Basíns, Han.d book of South American Indiaps, volume 3, página 660), pertencem aos Arauá, um
subgrupo dos Aruak.
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Os Apurinã da bôca do rio Acre não podem ser incluídos no
mesmo subgrupo.
Os Tukurina, seja como tribo ou subgrupo de tribo não são
mencionados em nenhuma publicação por nós conhecida, apesar
de tratar-se do grupo indígena mais numeroso do alto Purus brasileiro.
Todos os homens entre os Kurina e Tukurina falam o português "sertanejo". Só algumas mulheres sabem expressar-se no
vernáculo.
Sendo os seringueiros da região, na sua maior parte, cearenses,
encontramos também entre os índios formas típicas do linguajar
regional e pitoresco: "Estou aperreado" para "estou aborrecido,
conf uso,,; ou "estou avexad"
o , por-" estou com pressa,,.
Anotamos também algumas palavras castelhanas devido ao
grande número de peruanos que residem no alto rio Purus perto
da fronteira.
A influência do idioma indígena sôbre a formação da frase em
português revela-se nas seguintes sentenças, que citamos como
exemplos: "De mim anzol comeu peixe!" - O peixe cortou meu
anzol, ou "Caboclo de terçado!" - Terçado do índio ou meu fac_·ão
de mato.
A maioria das crianças falava o português regularmente bem,
tendo aprendido êste idioma fàcilmente, em contacto com crianças
sertanejas por ocasião das visitas repetidas com fins comerciais,
acompanhando os seus pais, como é de uso, para entrega de borracha e caucho.
Mercado de troca: Foi difícil conseguir que os Tukurina compreendessem que a nossa intenção não era a de comprar caucho,
e sim, participar de sua vida e obter objetos etnográficos.
Insistiam em querer troçar caucho por tecidos para mosquiteiros, roupas, armas e munições, ferramentas, bijuteria e perfumaria.
Os índios trabalham geralmente por empreitada para os "patrões", a quem chamam algumas vêzes de "pai".
Fabricam bolas de caucho de 20 a 40 quilos, que transportam
11as costas 70 a 80 quilômetros através da mata fechada, seguindo
os estreitos e acidentados "varadouros".
Os compradores lhes fornecem em troca tudo de que necessitam. ~.fas os índios queixam-se muito da maneira pela qual são
realizadas estas negociatas, pois recebem mercadorias inferiores,
abaixo do valor do caucho ou bugigangas inúteis.
Acreditamos que a maioria destas queixas tenha fundamento,
o que aliás nos foi possível observar em mais de um caso.
Por outro lado, a capacidade dos Tukurina de avaliar o seu
próprio produto e o que desejam obter em troca, é insuficiente.
Não sabem êles, com certeza, se são ou não vítimas de exploração,
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·e muitas vêzes chegam a culpar o comprador de fraude quando são
tratados com honestidade, e vice-versa.
Esta situação parece ter sido um dos motivos pelo ·q ual se
tornaram ousados na maneira de negociar com os seus ~patrões''.
~1t1itos dêstes têm-se queixado a nós de q ue o ''negócio com
os ca boclos não dava resultado!".
Quand.o un1 "patrão':> incumbe os índios do preparo de caticho,
dá-lhes adiantadamente determin·a das mercadorias.
O preparo de um bôlo de 30 a 40 quilos, pelos í11dios, demora
um mês mais ou menos. Começam a trabalhar, interrompendo a
extração com caçadas e trabalhos de lavot1ra. Quando continuam,
dirigem-se novamente ao ''patrão~' exigindo novo suprimento de
tabaco, munição, sal ou cousas semelhantes, alegando que sem êstes
produtos não podem trabalhar na extração do caucho.
E isto se repete até que o crédito dos .í ndios esteja esgotado,
não recebendo êstes mais nada em pagamento pot ocasião da entrega
do cat1cho. Acontece mesmo, algumas vêzes, que o caucho p-r oduzido pelo índio não corresponde ao valor dos fornecimentos antecipados pelo ''.p atrão".
A capacidade de produção dos índios Tukurina é inferior às
suas necessidades de aquisição dos ·p rodutos manl.lfaturados da
nossa civilização, que, portanto, só podern ser satisfeitas em parte.
Por outro lado não lhes é mais hoje possível suprir ·a tôdas
as suas necessidades .r ecorrendo às fontes da natureza em que
vivem, mesmo se quisessem voltar ao sistema primitivo de sua vida
econômica, pois, com a inva.s ão das matas por levas de seringueiros, madeireiros, comerciantes e caçadores, os recursos naturais tên1
sido diminuídos ou até esgotados.
A influência mais· decisiva foi exercida sôbre .a cultura material
Tukurina. Ilustra isto de modo compreensivo o confronto dos
produtos adquiridos de nossa civilízação existentes na aldeia com
as de sua confecção.
Em muitos casos conservaram os o·b jetos da cultura antiga por
não haver, de certo, substitutos para os mesmos, de origem neo-brasileira.

Cultura neo-brasileira:

Cult11ra indígena atual:

i1a·n elas de ferro esmaltado e de
al11mínio
colheres de ferro estanhado

panelas de barro CO·z ido

.

tigelas esmaltadas
pratos esmaltados e de alumínio

colheres de barro cozido, conchas lacustres, casca de banana verde
cabaças de lagenária

pratos de barro cozido

•
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canecos de ferro esmaltado e de
alumínio
depósitos d'água utilizando latas
ae gasolina
fogão sertanejo de barro cru,
aberto, sem chapa
forno de farinha com chapa de
ferro
côcho de farinha de tronco escavado
engenho manual de cana de
açucar
ralador de fôlha-de-flandres
pedra de amolar
caixas de madeira e latas com
ou sem tampa
tábuas para retalhar carne
lamparina a querosene
vidros e garrafas para guardar
sal de cozinha
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . .
rêdes de dormir de algodão, do
Ceará
cobertores de algodão
mosquiteiros de algodãozinho
sacos de pano encauchado
rifles calibre 44, espingardas de
cartucho
cartucheira de borracha

chumbo, pólvora, espolêtas
• • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • ••

• •

• • •

facas, facões, machados
tesouras
anzóis, linhas para pesca, chumbadas, harpões com haste
calça, camisa, cueca, cinturão

combucas d'água de lagenária
bilhas d'água de barro cozido,
ornamentadas
fogueira indígena em estrêla, ao
~lr livre ao laclo da cozinha
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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cêstos para guardar objetos,
combucas de lagenária
fôlhas silvestres grandes, esteiras de palha, abanos
candeia de cemambi (caucho)
•

•

•

•

•

•

•

•
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assentos de casco de jaboti
rêdes enodadas de aigodão
fogueira, braseiros em cascos de
jaboti
• • •

• •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

.
...
pane1ros, cestos
arcos

depósito de varas para flechas
de entrecasca de caucheiro.
Saquinhos com penas para flechas
flechas
choças de palha, cônicas, para
espreitar a caça em baixo de
árvores fn1 tíferas em plena
mata
• • • • •

• • • • • • • • • • • • •

•

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

flechas para pesca, ervas venenosas para pesca
•

• • • •

• • • •

• •

• • •

• •

• • •

•

• • •

•

• • • • •
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chapé11 de palha 1nanufaturado
vestidos de mulher
sapatos de. seri11ga
agulhas e linhas de costura

espelhos, navalhas, pentes, botões, lima, pregos para carre ..
gar cartuchos. de caça, pedaço
de· serrote, i·ecipiente de flandres para guardar p·ólvora,
arame, fitas de côr, ''papelinho'' para fumar e outros
fósforos
graxa para armas
máquina de ralar mandioca, tipo
sertanejo
prensa para farinha de mandioca
plantas úteis: bananeira, ma ..
moeiro, cana de açúcar, melão
doce, melancias
galinhas

···················-·•••jii•••••

cachaça, tabaco para fumar

remédios contra malária, feridas·,
; .
ana1ges1cos
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .- 111••••

•

gaita de bôca, reco-reco executado com duas colheres,
violão

.:"pára-sol'' de palha trançada e
manufatura imitativa de cha . .
péus de palha
• • • • • • •• • • • • • •

•••• • • • •• ••

• • • • •

... . .............. ..... . ...... .
,

novelos de fio de algodão, cêra
preparada para fabricação de
artefatos
•

•

•

•

•

..

•

•

• •

•

•

..

•

•

•

..

•

•

•

•
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artefato para fazer
gordura de anta

fogo

········ •·:1 11•••••••1!11••········

. . . . . . .. . . . . . .-- •. . . . . . . . . ... . .
mandioca, aipim, batata..doce,
milho, cará, feijão, pimenta,
amendQim, frutas do mato e
outras
caças, pescado, mel silvestre
caissuma de mandioca
beberagem alucinante da Aya. .
huasca (Ramí), rapé
rapé e ervas medicinais numerosas
·
assoprador de rapé, pequena
sarabatana para insuflar os
"feitiços'' provocadores de do...
enças, pilãozinho de rapé,
saias de palha de jarina dos
"T·.ucunme
. ''', i.. e.,
' a1mas curadoras) encarnadas nos médi...
cos-feiticeiros
arquinho musical, flauta lateral,
flaqta comprida, ''tetecu" i. é._,
.instrumento de sôpro e fricção, bu.zina de barro cozido,
buzina de caracol, buzina de
rabo de tatu

•
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anéis, medalhas de santos, batom,
colares de contas de vidro,
pendentes de cápsulas de munição, pendentes de moedas,
fivelas, broches, brincos

1
brinquedos: bolas de vidro

t
•

'

• •

• • • •

• •

• • • • •

•

• • • • • • • • • •

• •

• • •

'

• • •
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• • • • • • • • •
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• •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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• • • • •
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•

•

•
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•

•

•
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•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Diademas de penas para os dias
de festas, pendentes do septo-nasal, penas colocadas nos
orifícios das orelhas, colares·
de ossos de espinhaço de
arraia, dentes de onça e jacaré,
colares e braceiras de sementes pretas silvestres.
zunidor de sementes perfuradas
que provocan1 ruído forte, peteca de palha de milho, peteca
de penas de mutum, bolas de
cemambi, jôgo de aros conf eccionados de cipó
pauzinho para marcar dias de
viagem e para contar o número de árvores de caucho
derrubadas. Começam a fazer
entalhes da extremidade não
colorida
esteiras de palha, abanos de palha de uricurí
açoute de couro de anta, enfeitado, com cabo de madeira,
usado para flagelações
receptáculo para soprar o rapé.
Colocando-se uma das extremidades na narina e a outra
na própria bôca, assoprando o
rapé para o nariz. Dois ossos
de perna de mutum, em ângulo agudo, unidos por um
cotovêlo de resina

Vida social: O canto em côro ritmado acompanhado de dança
e1n roda é o principal divertimento dos Tukurina. Estas danças
são realizadas por vários motivos. Por exemplo, a chegada dum
visitante de aldeia vizinha distante ou sua próxima partida. Às
vêzes o único motivo é a simples necessidade de divertir-se. Estas
danças têm caráter puramente indígena, tanto em coreografia como
na musica .
Se não observamos nenhuma influência neo-brasileira nas danças dos Tukurina, por ot1tro lado, tivemos o ensejo de assistir a uma
verdadeira imitação de baile sertanejo exect1tada por êsses índios,
certé:lmente atendendo à 11ossa presença e no sentido de nos serem
I
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agrad·áveis. Ou talvez estivessem ridicularizando os nossos costumes.. O fato presenciado é, em linhas gerais, o seguinte:
Um grupo de rapazes solteiros e casados, entre êles o proprietário do único violão e de uma gaita de bôca, retiniram-se ao cair
da tarde no terreiro da aldeia. Um outro· índio muniu-se de duas
colheres de metal à guisa de reco-reco.
O violeiro começou a tocar, proctrrando imitar O· ritmo da dança.
brasileíra, acompanhado pe.los sons desenfreados do tocador de
gaita de bôca, enquanto o terceiro ípdio marcava com o ";reco-reco"
o ritmo independente dos outros instrumentos.
A '.:músic~1" resultante nada tinha de semelhante à c.o stumeira
n1ú.sica de baile dos sertanej,os, i1ma vez que não tinh.a n1elodia e
nem ritmo definido.
Os executantes pareciam estar conscie.n tes disto, pois interro1npiam o sarau com gargalhadas fortes, continuando em segtiicla a
tocar.
Outros rapazes começaram a arrastar quase à fôrça moças e
inulheres para o terreiro, forç.~ndo-<;is a imitar com êles o passo das
danças neo-brasileiras, o que c·o nseguiram aproximadamente após
muitas tentativas, .a contragosto do sexo feminino.
~ste baile e música provocavam a hilaridade. constante da
socied.a de tukurina e durou .a té a madrugada, quando esrnorecet1
lentamente, sem que tivesse mudado o teor social ou artístico.
Há forte intercâmbio de músicas e canções entre os índios das
diversas aldeias. Um grupo de índios que vieram visitá-los, provenientes do rio En·v ira, afluente do Tarauacá, ensinaram-lhes novas
canções e por sua vez aprenderam as canções do grupo tukurina
do igarapé Acre.
Em nenhuma ocasião foram cantadas canções ot1 mesmo meloclias neo-brasilei_ras ot1 influenciadas pelas mesmas.
.
Mas, o índio kurina, Retá, que nos acompanhava na visita aos
t.ukurina, tinha estado em Rio Branco, capital do Território do Acre,
e sabia cantar Clúquita bacana.
Doenças e medicina: Um capítulo que mereceria un1 estt1do
mais minucioso, é o da introdução 11a vida -indígena de doenças e
1·emédios provenientes da nossa civilização.
Uma doença q11e parece ser autóctone e muito freqüente entre
v·á rios grt1pos indígenas do Purt1s é a chamada "pinta", que se
manifesta por manchas claras ou escuras espalhadas pelo corpo,
atacando tanto lactantes como adultos.
Esta doença espalhou-se entre moradores neo-brasileiros, que
apontam como trans1nissores, unânimemente, os índios.
Nos últimos anos o "sarampo" e a "amebiase~' têm assolado e
diminuído o ní1mero dos índios do alto Purus. As info1·mações que
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índia kachináua, do Alto Curanja, afluente do Alto Purus, Peru. A
ornamentação com sumo de jenipapo obedece às mesmas formas geométricas usadas
nos artefatos.
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Nos dias de "friagem", s\1rpreendidos longe de suas moradias, os índios
- kachináua. aquecem o corpo com um tição. A pintura com tinta de jenipapo, sem
formas definidas, indica que o pescador matou somente arraías.
Fig. 2 -
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Em determinadas ocasiões os homens kachiná.ua r eúnem -Re a convite de algum índio par a uma refeição.
famílias tomam as r efeições separadamente.

Em geral, as
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Fig. 4 -

índio kachináua do Alto CuranJa em traje de festa, com pintura de jenipapo e penas de rabo de arara n'.\s narinas
perfuradas.
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conseguimos colhêr destas dt1as doenças muito perigosas aos índios,
indicam que provieram dos neo-brasileiros.
A lepra, entretanto, freqüente entre certas aglomerações neo-brasileiras no alto Purus, não parece ter sido transmitida em nenhum caso aos índios.
A gripe e o catarro são suportados pelos Tukrina e as tribos
vizinhas, sem que tivéssemos registrado óbito conseqüente. Também não se transformaram êstes casos nos conhecidos sintomas de
bronco-pneumonia, tão fatal e freqüente entre outras tribos.
O conceito da origem da doença e sua cura pouca ou nenhuma
influência sofreu pelo contacto com os neo-brasileiros.
Os Tt1kurina distinguem duas espécies de origem das doenças.
As comt1ns: ferimentos, dor de cabeça, desarranjos intestinais ag\1dos, curáveis com remédios naturais. As doenças de origem sobrenatural: tôdas as doenças com dores internas, estados febris, que só
podem ser curadas pela intervenção do médico-feiticeiro dotado de
poderes mágicos ou pelos ''Tucurimé", almas de defuntos de gente
ou de animais, incorporadas nos médicos-feiticeiros.
A base de cura do segundo grupo de doenças é o rapé. Sem
êste nem médico-feiticeiro, nem alma "Tucurimé" tem poder de
cura.
Em casos simples, tais como resfriados ou dores de cabeça
usam, quando têm, os analgésicos de nossa civilização.
Por insistência nossa aceitaram vitaminas num caso de polineurite dum menino, só depois de lhes têrmos provado, ~ ingerindo-as, que as pastilhas não eram "Dorí" - feitiço.
A já mencionada "pinta" parece ser hereditária, possivelmente
também transmitida por ocasião da "festa do peixe-boi", ritual com
flagelações recíprocas realizado qt1ando um grande número de
índios reúne-se no rio Envira, centro atual da vida indígena no
Acre.
O costume das flagelações parece encontrar-se em declínio.
Não nos foi possível averiguar com certeza seu sentido na vida dos
Tukurina, havendo muitos informes divergentes.
Para satisfazer a nossa curiosidade e insistência realizaram o
açoitamento, utilizando-se para isto de "olhos de bananeira", que
as mulheres arrebentavam com violência sôbre o dorso nu dos
homens, provocando a hilaridade dos açoitados, que incitavam as
mulheres à repetição da dose.
Evidentemente não se tratava neste caso do ritual de flagelação, cujo teor deve ser de máxima importância na vida social
indígena.
Religião: Como fator de aculturação dos Tukurina, consideramos principalmente seu fechamento hermético contra informações
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ou esclarecimentos de suas idéias religiosas, que mantiveram contra tôdas nossas tentativas.
É óbvio dizer que ousamos palmilhar êstes terrenos apenas
após contacto prolongado, e depois de têrmos conquistado st1a
amizade e relativa confiança.
É também supérfluo dizer que não mostramos ''demasiado
interêsse" para não to1ná-los "ariscos". Mas, apesar de tudo não
nos foi possível conseguir dos Tukurina informações precisas a respeito de seus conceitos do sobrenatural, da origem,. da vida e da
morte, além das observações de aparecimento de espíritos-curadores
"Tucurimé" já mencionados e de alguns casos da aproximação de
espíritos perigosos à noite, que foram afastados por tiros de espingarda.
Os Tukurina afirmavam "que não mais conheciam as lendas
de origem e os mitos da tribo". Os índios que as conheciam já
teriam morrido.
Parece-nos que o contacto guerreiro e, depois, o simples intercâmbio comercial com os neo-brasileiros da região, que n1uitas vêzes
ridicularizam as crenças e costumes indígenas, tomaram-nos receiosos de revelar suas idéias a qualquer visitante.
Sepultamento: Nloradores neo-brasileiros antigos na re.gi.ão
informam que os Tukurina e Kurina enterravam seus mortos de
cócoras em simples buracos redondos e não muito fundos, cobrindo-os com caibros e. terra e construindo choças em cima das sepulturas.
Hoje, o método é diferente. Assistimos. ao enterramento de
uma menina, vítima de amebíase.
Dois índios, que não eram parentes da morta, escavaram uma
sepultura retangular de cêrca de um metro de profundidade numa
choça de palha, ond~ é o cemitério, situada atrás ·d a aldeia. Nesta
choça já existiam várias outras sepulturas.
A criança veio ca-r regada por duas moças, enrolada numa rêde
de dormir de confecção indígena, suspensa de uma vara forte. As
moças colocaram-na
simplesmente
ao
lado
da
sepultura
e
afasta•
ram-se.
Um pouco mais tarde a rêde foi suspensa entre dois postes,
fincados no fundo da cova, que cobriram com caibros, esteiras e,
por fim, terra.
No dia seguinte verificamos q11e tinham acendido uma fogueira
ao lado, perto da sepultura, e nos informaram que o fazem para
aquecer a alma "Tucurimé'', que passa frio sem o fogo.
Contacto com outras tribos: Existe grande mobilidade entre
os índios da bacia do Purus e do alto Juntá, principalmente seus
aflQentes Envira e Tarauacá.
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Grupos de Kurina e Tukurina atravessam todos os anos as
matas pelos varadouros, em marcha de dez e mais dias para as
visitas recíprocas.
Todos êstes grupos parecem demonstrar grande semelhança no
grau de act1lturação ao meio neo-brasileiro.
Estas visitas são as grandes oportunidades para intercâmbio
cultural entre os vários grupos.
Já mencionamos a troca de músicas. Observamos além disso
migrações de grupos de índios Kurina do alto Purus em território
peruano, que tentaram atingir o U caiale, aparentemente influenciados por um grupo de peruanos que residia em suas vizinhanças.
A tentativa de migração por parte dos índios foi frustrada.
Mas, no percurso realizado entraram em contacto com os índios
Charanáua, Marináua e Kachináua, os primeiros residindo no Purus
perto da confluência do rio Curanja, e os últimos no alto rio
Curanja.
Dêsses, aprenderam a confecção de chapéus de palha de jarina,
semelhantes na forma aos dos civilizados, cuja técnica ficou, entretanto, inferior ~ daqueles índios de quem aprenderam.
Os Marináua e Charanáua: Por ocasião da segunda expedição
ao alto Purus em 1951, aportamos nas aldeias dos índios Marináua
e Charanáua, situadas separadamente uma légua mais ou menos
abaixo da confluência do rio Curanja com o alto Purus, já em
território peruano. A aldeia dos Charanáua consiste em meia dúzia
de casas, construídas num barranco alto, assoalhadas e sôbre postes
de um metro de altura, aproximadamente, tendo todos os lados
abertos, com cobertura de palha. Acendem as fogueiras ao ar
livre.
Foram pacificados há mais de vinte anos, dedicando-se os
homens à extração do caucho, espécie de borracha nativa, cujas
''bolas" vendem aos peruanos e aos "regatões" (comerciantes) brasileiros que ocasionalmente sobem até aquela altt1ra.
Na aldeia viam-se numerosos cascos de jabotis espalhados pelo
chão. Para cozinhar usam panelas de barro cozido, de st1a fabricação, e viam-se muitas em t1so e ot1tras tantas novas debaixo das
casas.
Todos andam vestidos à maneira dos civilizados. A maioria
das mulheres fazem a roupa de tecidos confeccionados pelos índios
Kachináua.
Os Marináua e Charanáua fabrica1n tecidos de algodão de
malhas muito finas e desenhos muito delicados, do ponto de vista
técnico e artístico superiores aos tecidos fabricados pelos Kachináua,
mas, de mais morosa confecção.
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Sua cerâmica é bem queimada, mas em geral desprovida de
ornamentos. Os enfeites que se encontram entre êles, geralmente
não são feitos por êles mesmos, mas, sim, adquiridos dos Kachináua.
Os Marináua e Charanáua são ótimos navegadores e possuem
belas "ubadas" de proas longas e levantadas, próprias para a navegação em rios atravancados.
Costumam empregar-se como remadores, mas, ultimamente
exigem o pagamento adiantado, por terem sido enganados.
Em dias determinados, os jovens remam até Esperanza, pôsto
policial da fronteira peruana, onde recebem instrução militar.
Diz-se na região que os Marináua atacavam as aldeias dos
Charanáua para lhes roubarem as mulheres. Hoje, o intercasamento é freqüente. Sua cultura e idioma são idênticos.
Os Marináua e Charanáua furtam quando podem. Enquanto
nossas canoas estavam encostadas no pôrto dos Marináua, um grupo
de homens conversava animadamente com a tripulação de uma de
nossas embarcações, e suas mulheres se dirigiam à pôpa, fazendo
desaparecer alguns objetos que ora escondiam debaixo de suas
vestes, ora atiravam n'água, para retirá-los depois da partida de
seus visitantes.
No verão costumam viajar rio acima para visitar os índios
Kachináua, dos quais "compram", quase à fôrça, objetos manufaturados, dando em trocà outros muito usados e quase imprestáveis
da nossa civilização.
Em virtude de possuírem armas de fogo sentem-se superiores
aos hospedeiros.
Há entre os Marináua alguns casos de albinismo, qt1e, como
parece, são limitados a certas famílias consagüíneas. Um dêles é
tão pronunciado, que o indivíduo em questão não podia expor-se
ao sol, tendo que cobrir seu rosto com um chapéu de aba larga e
vedar todo o corpo aos raios solares. Apesar disso contraiu queimaduras sérias em ambas as mãos, ao servir de remador em nossa
comitiva.
Mastanáua: No igarapé Cetico (palavra peruana para nossa
imbaúba) que desemboca no médio rio Curanja, lado esquerdo,
. vivem, como informam índios e peruanos, os Mastanáua.
Até a data da nossa expedição ninguém os tinha visitado em
sua aldeia.
Aparecem no entanto nas margens do Curanja na época da
colheita de ovos de tartaruga e mostram-se franca1nente hostis para
com os viajantes.
Dizem que possuem armas de fogo, que usam de dentro de
esconderijos na mata.
Por êste motivo, o Curanja é apelidado n(l região de rio da
morte.
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Kachináua: Acima do igarapé Conta, afluente direito do
Curanja, a nove dias de "varejão" a contar da bôca do Curanja,
está situada a primeira aldeia dos índios Kachináua.
Encontramos ao todo oito aldeias, com um número de habitantes que variava entre vinte e cento e vinte indivíduos. Calculamos
o n{1mero total de índios Kachináua entre 450 e 500.
O primeiro contacto com os peruanos ter-se-ia dado há uns
ci11co ou seis anos, quando um grupo de índios Kachináua apareceu
na bôca do rio Curanja.
Acompanhados por um grupo de peruanos, os índios voltaram
às suas aldeias, demonstrando-se pacíficos e com vontade de entrar
em comércio com os civilizados.
Desde aquêle primeiro encontro um número cada vez maior
de índios Kachináua se dedica à extração de caucho e de madeira.
Negociantes peruanos e brasileiros, de vez em quando, fazem
a subida penosa do rio Ct1ranja para negociar.
Em conseqiiência do contacto com a nossa civilização adquiriram o sarampo, que na primeira aldeia matou a maioria das
mulheres.
As aldeias são constituídas de várias casas. A construção destas é retangular, estrt1tura de postes e vigas e cobertura de palha
com duas águas que qt1ase atingem o chão.
Em algumas aldeias existem além das casas de feitio Kachináua,
ot1tras, palafíticas, assoalhadas com lascas de paxiúba, idênticas às
casas dos moradores civilizados do alto Purus, e que foram construídas, conforme os índios afirmavam, para albergar os madeireiros
e caucheiros.
As casas de construção primitiva são grandes, atingindo até
quarenta metros de comprimento por dez a doze de largura.
Os Kachináua do alto Curanja parecem ter migrado de afluentes do Envira, da bacia do rio Juruá, há uma geração ou talvez
pouco mais, em virtude de desentendimentos entre os vários grupos.
Os outros permaneceram na i·egião primitiva, em território brasileiro, mantendo contacto constante com os moradores civilizados
daquela região.
·
Os índios que migraram provàvelmente seguiram pelo divisor
das águas do alto Envira, entrando no igarapé Champuia e penetrando em seguida no alto rio Curanja, região ocupada pelos índios
Jamináua e até hoje seus fidagais inimigos.
O território atual dos índios Kachináua limita-se rio acima
pela primeira cachoeira, onde se encontram as primeiras pedras e
rochedos, que não existem rio abaixo e nem no percurso de todo o
alto Purus.
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Hoje, os Kachináua das àldeias situadas abaixo do igarapé
Champuia mosb·am uma tendência d·e descer cada vez mais o rio
Curanja., com o fim de aproximar-se dos peruanos e desta maneira
facilitar o comércio de troca, apesar .d e temer o contacto que lhes
causou, como bem sa,bem, a perda de numerosas vidas pelo sarapipo
e outras doenças.
Só as duas aldeias situadas dentro do igarapé Champuia, apesar da grande atração que constituem as ferramentas, não mostravam esta tendência de aproximação; temendo as moléstias dos
civilizados.
As atividades principais dos homens Kachináua são a lavoura,
a caça e, ultimamente, a extração de madeira e caucho.
Há um evidente desequilíbrio entre o trabalho da mulher e do
homem. As novas ferramentas, como sejam o machado, o facão
de mato e a faca, facilitaram sobremaneira a derrubada, o ·roçado e
o preparo de armas e utensílios, o que não se deu com os trabalhos
da mulher, que fabrica pelos mesmos processos antigos suas
panelas de barro cozido, debulha manualmente, fia e tece o algodão
11os mesmos teares primitivos, trança os cêstos e as esteiras de
palha como antigamente. Finalmente, na cozinha, a única inovação é um tôco de faca com que se descasca a mandioca.
A índia Kachináua trabalha desde a madrugada até o anoitecer, enquanto os homens, que resolvem as suas atividades mais
ràpidame:nte, ficam durante o resto do tempo sem ter o que fazer.
· Os artefatos dos índios Kachináua são confeceionados com
esmêro, seja a cerâmica, sempre adornada com desenhos geométricos claros sôbre fundo enegrecido, ~ejam as rêdes de dormir,
muito p.rocuradas pelas tribos vizinhas e pelos civilizados, saias e
''camisas'' que os índios vestiam. Os cêstos trançados em ttês côres
ou enfeites de penas multicores, e s·uas armas.
Cada aldeia é chefiada por um homem. Quando muitos homens estão sob sua chefia, êle é chamádo "chefe grande'', ao
contrário, quando sua aldeia é pequena, chamam-no de "fraco".
A alimentação principal consiste em bananas, mandioca, batata-doce e "papas" - uma qualidade especial de tubérculos às vêzes
gigantescos, amendoim, mel e frutas do mato. Os alimentos animais entram em pequena escala no seu cardápio, sendo o jacaré,
que é relativamente raro naquele rio e seus afluentes, um dos animais mais procurados. Mesmo os peixes minúsculos dos pequenos
igarapés são t1tilizados para a alimentação. A caça é secundária,
sendo encontrada somente muito longe da aldeia.
Realizam grandes excursões de pesca. Preparam para isto
bolos de "baca", i. é, as fôlhas verdes de um arbusto cultivado
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perto de suas casas, trituradas em pilões utilizados somente para
êste fim. ~ste veneno de pesca mata os peixes em poucos segundos.
Nestas excursões que duram yários dias, dedicam-se também à
caça, abatendo macacos, aves e, às vêzes, mamíferos grandes. A
carne de animais de caça e de peixes é moqueada e acondicionada
cuidadosamente em cêstos.
Tivemos oporhmidade de ler para os índios trechos da ·excelente obra de Capistrano de Abreu: "Rã-txá-huni-kui", sôbre os
Kaxináua do Envira, comprovando não só a exatidão das anotações
feitas pelo autor, como também tratar-se da mesma língua e costumes.
Os mitos reproduzidos naquela obra fazem parte, também, do
patrimônio dos índios Kachináua do alto rio Ctrranja.
Jamináua, Kustanáua e outros índios: No alto rio Curanja,
conforme já foi mencionado, vive a hostil tribo dos índios J amináua,
que até hoje não recebeu a visita do homem civilizado e nem de
índios vizinhos.
No alto Puros, acima do rio Curanja, existe1n outros grupos
de Jamináua, em parte vivendo em contacto esporádico com os
peruanos, sendo mais ou menos pacíficos.
Os Kustanáua, que também vive1n "em alguma parte do alto
Purus, acima do rio Curanja", são hostis.
Fo1nos informados por vários moradores do rio Chandless, que
em suas cabeceiras, principalmente em afluentes, existem várias
tribos cujos nomes não foi possível verificar com a exatidão necessária.
A navegação do rio Chandless só pode ser realizada com barcos rasos munidos de motores muito fortes, de preferência no mês
ele abril, quando as águas começam a abaixar, sendo então quase
estagnadas. No verão a subida do Chandless, em canoas rasas
impulsionadas por varejões, é muito penosa e demorada.
Há, também, várias tribos nas cabeceiras do rio Yaco. É possível, entretanto, que muitas das tribos mencionadas como sendo
moradoras de um determinado rio sejam as mesmas indicadas para
outro curso d'água, pois existem comunicações chamadas "varadouros", através da mata, que ligam os rios, principalmente em
suas cabeceiras, e são utilizadas freqüentemente pelos índios,
mudando-se êstes ora para um, ora para outro rio.
Em virtude da crescente escassez de borracha nativa, de caucho e de madeiras valiosas no alto Puros, é de se prever que o
contacto do civilizado com o índio tenda a diminuir.
A maioria dos neo-brasileiros e peruanos que residia no rio
Chandless, já mudou-se para o rio Purus .
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Um núcleo de moradores em Cataya, no trecho peruano do
alto Purus, emigrou, apoiado pelo govêmo daquele país, para o
rio Solimões, por ter aumentado cada vez mais a dificuldade de
ganhar a vida com os recursos da região.
Não obstante as grandes possibilidades que oferecem ao pesquisador as tribos do alto Purus em território brasileiro e peruano,
as expedições àquelas regiões tornam-se 1nuito penosas devid.o às
enormes distâncias que têm de ser perco1Tidas e à navegação difícil
naqueles rios.

l
-

'

1

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú
http://www.etnolinguistica.org

--

•

SUMMARY

ln this paper, the author gives information on the Indians of _the
Purus river, above the confluence of the Acre river, a region which
includes both Brazilian and Peruvian territory, and is known as the
Alto Purus.
Climate and sanitary conditions are discussed, as well as the hostile
relations which existed in th-e past, and even up to a very recent time,
betwee.n neo-Brazilians and the severa} lndian tribes. Most of the tribes
mentioned in the paper, have close contact with their neo-Brazilian
neighbors and carry on the sarne sort of activities, as gatherers of forest
products, hunters, fishermen, and labourers in rural occupations. Some
work for wages, others sell their products to nea-Brazilians.
Tlieir degree of acculturation, as well as their adaptability to new
conditions of life is variable. ln some cases the last remnants of a tribe
were visited. Most of these Purus aborigines act and dress, in their
rural and forest activities, as typical sertanejos, but still preserve their
tribal customs and traditions. With referenee t~ <.>ne of the tribes, the
Tukurina, the author confronts the adqpted rteo-Brazilian and the indi·
genous cultures, to show the extent of material acculturation whieh has
affected them.
The following Indian tribes were visited, or are quoted, in this paper:
Apurinã, J amamadi, Katiana, Kurina, Tukurina, Charanáua,. Marináua,
Kachináua, Mastanáua, Jamináua, and Kustanáua. The most extensive
notice, however, deals with the Tukurina.
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