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Encaminhamento no J. t 1 /DAF

Ref.: Processo FUNAI/BSB/1074/80
Ass.: Identifica9ao e Delimitayao daTI Vale do Javari (AM)

Senhor Pre.sidente,

.. -

.
Pelo presente, encaminho a V.Sa. o. processo acima referido, que
trata da identificac;;ao e delimitac;;ao da terra indigena Vale do Javari, localizada nos
Municipios de Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Sao Paulo de Olivenc;;a e Jutai, no
Estado do Amazonas.
A proposta de demarc'ac;;ao ora apresentada foi elaborada pelo grupo
tecnico constituido pelas Portarias n° 174/PRES, de 10.03.95, e'no 158/PRES, de 09.04.96,
sob nossa coorden.ayao, e abrange uma superficie de 8.457.000 ha e perimetro de 2.140
km. Ela compreende as areas de habitac;ao permanente e atividades produtivas, e
necessarias a preservac;;ao dos recursos ambientais e a reproduc;;ao fisica e cultural das
comunidades indfgenas que tradicionalmente habitam a TI Vale do Javari.
Esclarecemos que o longo periodo de tempo sucedido desde o
termino dos levantamentos de campo ate a apresentac;ao do presente relat6rio decorreu,
entre outros fatores, ao fato de havermos assumido a chefia do Departamento de
Identificac;ao e Delimitac;;ao desta Diretoria de Assuntos Fundiru:ios logo ap6s nossa saida
daTI Vale do Javari, em meados de 1996. Desde entao, a absorvente tarefa de coordenar
os trabalhos de identificac;ao e delimitac;ao de outras terras indigenas, entre outras
exigencias do cargo ocupado, retardou a reda<;ao deste relat6rio quase indefmidamente.
Sua apresentac;ao, hoje, resulta do esforyo desenvolvido principalmente durante dois
periodos de dedicayao quase exclusiva, com cerca de trinta dias cada qual, ocorridos no
invemo de 1997 e no inicio deste ano.
Tal demora na entrega deste relat6rio sempre nos preocupou, visto
termos conhecimento direto da dificil situac;ao das sociedades indigenas que habitam o
Vale do Javari, derivada em grande parte do fato de nao terem seu territ6rio etnico
demarcado e protegido. Apesar disso, e com satisfa<;ao que informan10s, em atenc;ao a urna
das recomendac;oes da 53 Reuniao Ordinaria da Comissao Paritaria Consultiva do Projeto
Integrado de Protec;ao as Terras e Populac;oes Indigenas da Amazonia Legal, termos
exposto o conteudo deste relat6rio a diversas lideranc;as indigenas do Javari em uma
. reuniao realizada na cidade de Atalaia do Norte no dia 05.03.98, tendo sido o mesmo
aprovado na ocasiao.
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Assim, submetemos a apreciayao de V.Sa. o presente processo,
solicitando, se devidamente aprovado, a publicayao do anexo Resumo do Relat6rio de
identificayao e Delimitayao da Terra lndigena Vale do Javari em conformidade como art.
:o. § 7°, do Decreta n° 1.775/96.

Brasilia, 26 de maio de 1998
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I - Primeira Parte

DADOS GERAIS

..

·

1.1. INTRODU(;AO

(
0 vale do rio Javari continua sendo uma das partes mais remotas e desconhecidas do
)territ6rio brasileiro na Amazonia. Situado junto azona fronteirica com o Peru, no extrema ocidental
1do Estado do Amazonas, ali se localiza a terra indigena Vale do Javari, cuja area e cortada, alem do
·,_ proprio rio que a nomeia, por outros dais grandes afluentes da margem meridional do rio Solimoes,
'-b que sao o Jandiatuba e o Jutai. 0 acesso ao centro dessa regiao permanece sendo realizado ainda
quase exclusivamente pelo curso dos rios . Ao sui, o divisor de aguas com a bacia do rio Jurua,
apesar de facilmente transponivel, tern se mostrado, ate o momenta, uma barreira a penetra9ao das
frentes de expansao da sociedade nacional. Excetuadas as cidades localizadas ao norte (Atalaia do
Norte, Benjamin Constant, Tabatinga e Sao Paulo de Oliven9a) e ao sui (Cruzeiro do Sul e
Eirunepe), as unicas localidades de relevancia formadas por nao indios no interior dessa regiao sao
as guarni9oes militares de fronteira de Estirao do Equador e Palmeiras do Javari.
Nao se conhece ainda, verdadeiramente, o numero exato de grupos indigenas que
habitaram e continuam habitando a terra indfgena Vale do Javari. No presente, podemos afirmar a
existencia de pelo menos onze sociedades indfgenas naquela are~, diferenciadas nao somente em
termos de linguae cultura mas tambem em rela9ao ao grau de contato com a sociedade envolvente.
As informac;oes que possuimos sabre cada uma delas tambem sao de qualidade variavel: enquanto
sabre algumas possufmos estudos etnol6gicos exemplares, de outras ignoramos ate mesmo a
denomina9ao . As sociedades indfgenas que ocupam atualmente o Vale do Javari sao as seguintes:
Kanamari, Kulina (Arawa), Kulfna (Pano), Mambo, Matis, Mayon1na, indios do Alto Jutai, indios
do Jandiatuba, Kon1bo, Maya e Tukano. Alem desses grupos, existem referencias ou noticias
esparsas sobre outros, de que trataremos adiante.
Os seis primeiros grupos mencionados sao os. que tern, atualmente, contato
permanente ou intermitente com a sociedade regional; os cinco ultimos sao os que tern evitado o
contato com essa mesma sociedade, permanecendo isolados na floresta ou encontrando-se
eventualmente corri madeireiros e ribeirinhos, com os quais mantem relacoes via de regra
conflituosas.
Possuindo uma marcada semelhan~a generica de tra9os s6cio-culturais, as
sociedades indfgenas da bacia do Javari tambem sao portadoras de diferen9as significativas entre si.
Do ponto de vista cultural, os indios do Javari distinguem-se pela habita9ao em malocas, o uso de
I
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ornamentos faciais, a tatuagem, o uso de alucin6genos, as nomenclaturas de parentesco que
Iembram os sistemas australianos, fragmenta~ao das unidades etno-politicas, etc. Do ponto de vista
Iingiiistico, observa-se a presenc;a de pelo menos tres familias de linguas faladas pelas sociedades
indigenas da regiao: a familia lingiifstica Pano pertencem OS Mambo, OS Matis, OS Mayomna, OS
Kulfna originarios de afluentes do Curuc;a, e provavelmente os Kombo e os Maya; a familia
lingilistica Katukina pertencem OS Kanamari e OS Tukano; a familia lingilistica Arawa pertencem OS
Kulina originarios do rio Jurua. Desconhecemos registros sobre a lingua falada pelos Indios do Alto
Jutaf e Indios do Jandiatuba, mas supomos sua pertenc;a, como os demais povos da regiao, as
familias lingiiisti.cas Katukina ou Pano.
As seis sociedades indigenas em contato ocupam no presente os seguintes
aldeamentos no interior da terra indfgena: os Kanamari habitam as aldeias lrari, Massape,
Queimado e Sao Luiz; os Kulina (Pano) habitam a aldeia Sao Salvador; os Mambo habitam as
aldeias Maronal, Sao Sebastiao, Rio Novo de Cima e Vida Nova; os Matis habitam a aldeia PIN
Ituf; os Mayorlina habitam as aldeias Lobo e Trinta e Urn; os Kulina (Arawa) nao possuem aldeia:s
propriamente ditas, mas tern ocupado no perfodo mais recente afluentes do rio ltaquaf. Ignora-se o
m1mero de aldeias dos grupos que tern evitado o contato, supondo-se contudo serem em maior
nfunero ede menor contingente demografico que aquelas conhecidas.
Ao todo, a populac;ao das etnias que habitam o Vale do Javari soma mais de tres mil
indios. Cerca de urn terc;o deste total e constitufdo por grupos isolados, que pennanecem sem
contato regular com a sociedade regional. Somando-se a populac;ao estritamente existente no interior
dos limites da terra indigena Vale do Javari, chega-se ao total de 3.027 indios. Se incluirmos a
populac;ao originaria do Javari que habita as proximidades da terra indfgena, mas fora de seus
limites, aquela existente na area do Lameirao e a encontrada nas cidades de Atalaia do Norte,
Benjamin Constant e Tabatinga, a soma alcanc;a 3.292 indios.
Os Mambo sao o grupo de maior populac;ao, com 795 individuos no interior da
terra indigena, contando-se 344 na aldeia Vida Nova; 204 na aldeia Maronal; 133 na aldeia Sao
Sebastiao; e 114 na aldeia Rio Novo de Cima. Os Kanamari vern em segundo Iugar, com 576
pessoas, verificando-se 264 na aldeia Massape; 176 na aldeia Queimado; 80 na aldeia Sao Luiz; 47
na aldeia Irari; e 9 no rio Curuc;a. Os Mayoruna possuem a terceira maior populac;ao, com 494
individuos, dos quais 308 habitam a aldeia Trinta e Um, e 186 a aldeia Lobo. Em seguida, entre os
povos em contato, vern os Matis, com 176 individuos na aldeia PIN Itui; os Kulina (Arawa) sao
representados no Javari apenas por familias isoladas, encontrando-se 16 pessoas no rio Itaquaf e 4
pessoas no lago do Tambaqui; e, por fllll, os Kulfna (Pano), contando-se 9 pessoas na aldeia Sao
Salvador· e 7 em outros locais da terra indfgena.
A populac;ao das demais sociedades indigenas do Vale do Javari pode ser tao
somente estimada, faltando-nos dados precisos sabre o m1mero total de indios arredios. Embora seja
diffcil avaliar a consistencia na flxa~ao do montante correspondente a cada grupo isolado, houve
aparentemente uma tendencia generalizada ao decrescimo ou, no maximo, a manutencao de seu
m1mero total, para o que deve ter contribuido as violencias e coetcoes que os mesmos vern sofrendo
na ultima decada. Excetuados os totais presumidos para a populac;ao Tulcino e dos Indios do
Jandiatuba, os re~erentes aos demais grupos isolados diminuiram em relacao a estimativa feita. pelos
componentes do GT Javari 1985. Calculamos, assim, uma populac;ao aproximada de 300 pessoas
para os Indios do Jandiatuba; 250 pessoas para os Konl.bo; 150 pessoas para os Indios do Alto Jutaf;
150 pessoas para os Maya; e 100 pessoas para os Tulcano.
4
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Quadro I.a- Terra Indigeoa Vale do Javari- Popula~o Geral
(por etnia e ano) 1

A atual configura<;:ao etnica do Vale do Javari resulta tanto das inter-rela~oes
historicamente mantidas entre as diversas sociedades indigenas da regiao, quanta do contato que
cada grupo manteve e mantem com a sociedade regional. Assim, nao se pode compreender a atual
localiza<;:ao dos Marubo no Itui e nem a reduc(ao demografica dos Kulina (Pano) sem fazer men<;:ao
aos ataques a eles perpetrados pelos Mayoruna; do mesmo modo, nao se pode entender o
desloca.mento de parte dos Korubo em direcao ao ocidente sem mencionar a espantosa invasao
madeireira do seu territ6rio na regiao da confluencia dos rios Itui e ltaquaL Por sua vez, nao se
entende a fixacao dos Kanamari as margens do rio Javari sem mencionar suas relacoes com
madeireiros e regatoes, bern como a penetracao dos Kulina (Arawa) no Vale do Javari sern
mencionar os conflitos internes ao grupo e com regionais pela posse da terra na regiao do Jurua.
Irnporta destacar que o processo hist6rico de ocupacao extrativista regional ocorrido
neste seculo, primeiro da borracha e depois da madeira, teve profunda impacto sobre os povos
indfgenas do Javari. De fato, excetuadas algumas raras ocasioes, o Vale do Javari permaneceu
territ6rio incontestavelmente dominado pelos fndios ate o Ultimo lustro do seculo passado. As
conseqiiencias da intensa exploracao do caucho e da seringa patrocinada por brasileiros e peruanas,
que atingiu seu auge nesta parte do vale amaz6nico no periodo de 1890 a 1910, foram
incomensuraveis para os povos indfgenas. As perdas demograficas decorrentes de epidemias,
conflitos, migra~es for<;:adas, escraviza<;:ao ou do puro exterminio atraves das famosas "correrias",
alteraram fundarnentalmente o quadro etnografico e hist6rico ate -entao vigente no Javari.
1

Dados demognificos incertos ou desconhecidos sao grafados, nesta e em outras tabelas deste relat6rio, entre
parenteses; dados estimativos aparecem sombreados. Nao incluimos alguns individuos Yagua e "Maricaua" que
tambem se fazem presentes isoladamente dentro dos limites daTI Vale do Javari .
.:: Alem deste montante, o GT Javari 1985 considerava tambem a estimativa de 300 pessoas para os "indios
.-\rredios do Igarape Sao Jose".
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Ap6s urn breve refluxo da economia regional nos anos 20 e 30, interregna durante o
qual houve urn rearranjo social, dernografico e territorial das parcialidades indigenas sobreviventes,
torna grande impulse na regHio, em meados da decada de 40, a atividade extrativa da madeira. A
explora~ao madeireira ao Iongo dos principais tributaries da bacia do Javari, assim como do
Jandiatuba e do Jutai, afetou desde entao todos os povos indigenas dessa regiao, que novamente
tiveram seus territ6rios invadidos e suas malocas assaltadas. Como defesa ou retalia~ao, os indios
passaram a atacar turmas isoladas de madeireiros, provocando sua fuga pracial do alto curso dos
rios entre o final dos anos 50 e inicio dos anos 60. Os ataques indigenas - e os interesses
economicos que eles afetavam - provocaram a a9ao punitiva de grupamentos do Exercito brasileiro,
acompanhados por madeireiros, que arrasaram algumas malocas em afluentes do Javari e do
Curu9<L A partir do inicio da decada de 70, as atividades de pesquisa e prospec<;ao de petr6leo e gas
natural realizadas pela PETROBRAS, causaram nova interferencia no territ6rio de diversos grupos
indigenas do Vale do Javari, provocando o inicio da atuac;.ao da FUNAI na regiao. 0 Javari
permanecia, ate aquele momento, praticamente ignorado pelos 6rgaos governamentais de protec;.ao
ao indio. Em decorrencia da a<(ao da FUNAI, estreita-se o contato com os Mambo, Kanamari e
Kulina (Pano), que mantinham relac;.oes esporadicas de comercio e aviamento com a sociedade
regional dttrante os anos 40, 50 e 60, alem de se consolidar o contato com os Mayoruna, iniciado
por ca9adores peruanos e trabalhadores da PETROBRAS, e promover a atra9ao e contato com os
Matis. Apesar da presen<;a da FUNAI, a PETROBRAS voltou a ingerir durante a decada de 80 no
territ6rio dos Korubo e dos indios do Jandiatuba.

Observa96es:

* * *

a) Por "Vale do Javari" este relat6rio entende comumente uma regtao que 1) se
limita a bacia oriental deste rio, e 2) abrange parte da bacia dos rios Jandiatuba e Jutai;
b) Em diversas ocasioes, fizemos uso de expressoes como "hoje", "atualmente" e
"no presente", tendo por referenda o presente etnografico dos levantamentos de campo realizados
nos anos de 1995 e 1996;
c) Eventualmente, lanc;amos mao de dados coletados em uma pesquisa de campo
antropo16gica realizada entre os indios Mayoruna em 1991192, bern como sintetizamos na Parte 1.3
informac;.oes contidas em urn trabalho anterior (Coutinho Jr. , 1993);
d) Os dados dem~raficos analisados neste relat6rio sao baseados, exceto quando
indicado, nas seguintes fontes: Relat6rios GT Javari 1980 e GT Javari 1985, Melatti (1981),
CIMI/OPAN (1986), e no censo realizado por este GT nas aldeias do Javari em 1995/96;
e) Supressoes de partes do texto-fonte..das citac;oes sao indicadas. pelo sinal: .... ;
f) As informac;.oes sobre a hist6ria, cultura e ocupac;.ao territorial dos povos
indigenas do Vale do Javari contidas nos relat6rios apresentados pelo GT Javari 1980 - Grupos de
Trabalho constituidos pelas Portarias n° 721/E e 722/E, ambas de 14.05.80 - e pelo GT Javari
1985 - Grupo de Trabalho constituido pela Portaria n° 1848/E, de 28.03.85, alterada pela de n°
1855/E, de 15.04.85 - nao serao reapresentadas no presente relatorio, que se entende
complementar aqueles. Nao obstante, ainda que sejam retomados aqui apenas a titulo de
contextualiza<;ao ou cornparac;.ao, os dados apresentados nos relat6rios dos GTs anteriores sao
considerados essenciais na·proposi9!o final de limites.
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1.2. VIAGENS DE LEVANTAMENTO

~

Os trabalhos de campo necessarios para a re-identificac;ao e delimitac;ao da terra
indigena Vale do Javari foram realizados em duas etapas distintas, em atendimento ao disposto nas
Portarias n° 174/PRES, de 10.03.95, e n° 158/PRES, de 09.04.96. Na primeira destas etapas,
procedeu-se o levantarnento referente aos rios Javari, Jaquirana, Curuc;a, Quixito, Itui e ltaquai,
bern como a obtenc;ao de informac;oes sobre o rio Jandiatuba. A segunda etapa, levada a efeito em
1996, foi destinada ao levantamento do alto rio Jutai e seus afluentes, os rios Curuena e Juruazinho.
Apesar do Iongo intervalo temporal entre as duas etapas do levantamento, contribuiu sobremaneira
para a unidade dos trabalhos a permanencia da mesma equipe basica da FUNAI responsavel ao fmal
pelos estudos antropol6gicos, cartograficos e fundiarios.
A primeira etapa de campo iniciou-se em 13.03.95, logo ap6s a constituic;ao do
grupo tecnico pela Portaria 174/95, com o deslocamento do antrop6logo-coordenador a
Administrac;ao Regional de Manaus, onde reuniu-se com o engenheiro-agrimensor e chefe da
Divisao Fundiaria daquela ADR, Sebastiao Carlos Baptista, como engenheiro-agronomo da mesma
ADR, Janio Queiroz de Oliveira, eo tecnico agricola da SEPRORIIMA/AM, Edson Silva Araujo,
tratando detalhes do deslocamento do grupo. Em razao da superlotac;ao dos voos para Tabatinga,
seguin o Coordenador no dia 14.03 para aquela cidade, ficando acertado o deslocamento dos demais
para o dia 17.
A chegada do Coordenador na Administrac;ao Regional de Atalaia do Norte
(ADRIATN) ocorreu coincidentemente como que parece ter sido o pico de uma dura epidemia de
hepatite, associada com grande incidencia de malaria, entre as aldeias do baixo rio Javari. No dia
anterior, a ADR havia despachado uma equipe de saude para as aldeias Lameirao, Irari e Sao Luiz,
que retornou no dia 16.03 trazendo numeroso contingente indigena abatidb pelas doenc;as. Somados
aos 23 Kanamari, Mambo e Mayoruna que ja se encontravam na Casa do Indio em Atalaia do
Norte, os 32 Kanarnari para ali recem-conduzidos formaram urn quadro semelhant<! a urn campo de
refugiados.
No dia 17.03, como combinado, chegaram em Tabatinga os membros da equipe
origmarios de Manaus. Alegando o niio recebimento previa de diarias para seu deslocamento,
preferiu o tecnico agricola do INCRA de Benjamin Constant~ Rogerio Prado Leite, permanecer
aguardando naquela cidade, ficando o inicio de sua participac;ao previsto para a viagem seguinte a
planejada para o rio ltaquai.
Na tarde do dia 18.03, embarcados no recem-r.eformado motor de centro "Waika",
da propria ADR, saimos de Atalaia do Norte com destino a aldeia Massape, localizada no alto curso
do rio ltaquai. _Alem dos membros ja citados, compunham a equipe o motorista fluvial Francisco
Rodrigues dos Santos ('Bitu') e o auxiliar de servic;os gerais e piloto de embarcac;ao Francisco
Nunes de Almeida ('Patola'). Na manha do dia 19, Francisco dos Santos alertou-nos para o fato do
gerador de luz nao estar carregando a bateria, fato que motivou o retorno de Francisco de Almeida
a cidade levando o gerador, para reparos ou substituic;ao, enquanto continmivamos lentamente a
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subida do rio. Pouco acima da foz do Quixito, bavia uma patrulha do Exercito brasileiro, que fazia
uma operacao de fiscalizacao no curse do rio. Ap6s ter detido o barco da FUNAI, requisitando a
documentacao de praxe e realizando uma revista na bagagem da equipe, fomos autorizados a
prosseguir viagem. Ainda na tarde daquele dia, passada a foz do rio Ituf, preenchemos o primeiro
Laude de Vistoria e Avaliacao (LVA) de benfeitorias.
No dia 20.03, Francisco de Almeida alcancou o Wailea trazendo urn novo gerador
de luz na mesma "voadeira" (bote de aluminio com motor de popa de 25 HP) que seria empregada
pela equipe durante a primeira etapa dos trabalhos. Ern 22.03, usando esta voadeira - ou ainda
"deslizador", entrarnos no Rio das Pedras para preencher o LVA referente ao unico rnorador atual
desse afluente do Itaquaf. No dia seguinte, alcancamos a primeira casa casa habitada pelos Kanamarf
do Massape, pouco acima da foz do igarape Choa, e logo depois o proprio Posto Indigena. Ap6s as
necessarias apresentacoes e explicacoes, iniciamos o Jevantamento etnol6gico dos Kanamarf do PIN
Massape. Em funcao do nivel das aguas do rio, o Waika baixou na manha do dia 24.03 para a foz
do igarape Choa, por haver risco de ficar encalhado ern frente ao PIN caso houvesse rapida vazante
do Itaquai. Usando a voadeira, visitamos o grupo local do "Massape Velho", tendo a oportunidade
de, no regresso ao PIN pela noite, assistir a festa que os Kanamarf denominam Hai Hai.
No dia 25.03, deixan1os o PIN Massape, completando o levantamento populacional
das familias que habitam abaixo dele para, ja ernbarcados no Waika, pela noite, alcancar a foz do
rio Branco. No dia seguinte, deixamos o motor aportado junto a foz do igarape Sao Joao, na
rnargem esquerda do Itaquai, e penetramos corn a voadeira pelo pequeno afluente em busca de
farnflias Kulina (de lingua Arawa) que, de acordo com informacoes dos regionais, vinham ocupando
aquele igarape, de leito tortuoso e tornado por paus e vegetacao. Conseguimos localizar a boca do
varadouro usado pelos indios e, andando nele, deparamos com tres rapazes Kulfna que vinham em
sentido contrario e nos conduziram ate as casas usadas pelo grupo, corn quem permanecernos o
restante da manha.
De volta ao Waika, retomamos nossa viagem de regresso a Atalaia do Norte, onde
chegamos no dia 27.03. Permanecemos nesta cidade nos dias 28 e 29.03, reunindo-nos corn o
Administrador Regional da FUNAI, que estava ausente quando de nossa primeira chegada, e com
liderancas do Conselho Indfgena do Vale do Javari (CIVAJA), de quem ouvimos reivindicacoes e
sugest6es a respeito do trabalho que desenvolvfamos. Contatando o tecnico indicado pelo INCRA de
Benjamin Constant, este novamente alegou o nao recebimento de diarias - cuja ordem bancaria para
pagamento, emitida doze dias antes, era de seu conhecimento - como impedimenta para sua
participacao nos levantamentos. Isto motivou a coordenacao do GT solicitar a Diretoria de Assuntos
Fundiarios, em Brasilia, providencias para nova indicacao de tecnico por parte do INCRA.
No dia 30.03, partimos novarnente de Atalaia do Norte, dirigindo-nos ao rio
Quixito, o qual percorremos ate as casas dos ultimos moradores fixes de seu curse, acima da
confluencia com o igarape Esquerdo. Ja na baixada, no dia 01.04, a embarcacao da equipe foi
chamada por moradores da margem esquerda do Quixito, pouco abaixo da foz do igarape Pau
Branco, para nos ser mostrada uma "tapagem" feita, provavelmente por indios isolados, a cerca de
20 minutes de caminhada da pequena localidade. Na foz do Quixito, o Waika rumou para rnontante
do rio Ituf, enquanto o Coordenador e Francisco de Almeida desceram com a voadeira em direcao a
Atalaia do Norte em busca de assistencia odontol6gica para o primeiro. Aproveitamos a ocasiao
para visitar algumas famflias Kulfna (Arawa) estabelecidas na localidade conhecida como Sao Joao,
distrito municipal situado pouco abaixo, e na rnesrna rnargem, da cidade de Atalaia do Norte.
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No dia 02.04, sob forte chuva, alcanc;amos novamente o restante da equipe no
Waik:i, que navegava o baixo Ituf. No dia seguinte, contudo, os componentes do GT Janio e Edson
apresentaram sintomatica febre, acompanhada par v6mitos e visivel abatirnento. Apos breve e
conjunta deliberac;iio, resolvemos que eles seriam levados novamente a Atalaia do Norte par
Francisco de Almeida, na voadeira, para fins de diagn6stico e tratamento. Prosseguirnos os demais
subindo o Itui ate a casa do prirneiro ocupante niio indio naquela parte do rio, sr. Manoel Procopio,
logo abaixo da foz do rio Coari, onde aportamos no dia 04.04 para aguardar o retorno dos que
haviam descido a cidade em busca de assistencia medica. Na verdade, ambos tinham contrafdo
malaria falciparum, que acompanhada por anemia severa levou-os a solicitar o desligamento dos
trabalhos do GT. Porem, somente saberiamos disso posteriormente.
Ainda no dia 04.04, alcanc;:ou o Waika uma voadeira da ADR/ATN que levava com
destino ao PIN Itui o novo atendente de enfermagem, Idjeseberf Karaja, e uma antrop6loga norteamericana, Katherine Milton, que desejava realizar pesquisas com os indios Matis. Dada a
disponibilidade de espac;o, decidiu o Coordenador seguir ate o PIN Ituf no motor de papa que levava
o atendente e a pesquisadora, deixando os componentes Sebastiiio e Francisco dos Santos esperando
o retorno do restante do grupo ao Itui para seguirem como Waika ate os Matis. Na noite anterior a
nossa chegada naquele PIN, ocorrida no entardecer do dia 05.04, urn mulher Matis, gravida, havia
sido picada por uma cobra, recebendo emergencialmente uma dose de soro anti-ofidico aplicada
pelo Matis Ivan. Quando chegamos na aldeia, dirigirno-nos a sua casa, encontrando-a consciente e
Iucida, mas com a perna muito inchada. Idjeseberi aplicou-lhe mais uma dose de soro e, no dia
seguinte, acompanhada pelo marido ela iniciou a descida em direc;ao a Atalaia do Norte embarcada
na voadeira que nos havia trazido.
Permanecemos na aldeia Matis ate o dia 10.04, tentando inutilmente entrar em
contato com a ADR/ATN pelo radio do PIN. Sem novas notkias sobre os demais integrantes da
equipe, resolveu o Coordenador descer de canoa o Ituf ate as malocas Mambo localizadas no rio
Novo de Cima e proxirnidades, sendo acompanhado por cinco rapazes Matis. Na tarde daquele dia,
chegamos a maloca do Mambo Estevao, funcionario da FUNAI que sabiamos possuir uma voadeira
-a qual pretendfamos usar para chegar ao Waik:i. No porto que dava acesso a maloca, encontramos
o barco de urn madeireiro, a quem dissuadirnos de sua intenc;ao de subir ate o alto ltui para
comerciar com os Marubo dali . Na noite do dia 11.04, ainda na maloca Mambo, escutaram os
indios o barulho de urn motor subindo o Ituf, o qual fomos esperar na boca do rio Novo de Cirna.
Era urn motor "rabeta" (ou "peque-peque"), no qual viajava o Matis Binan e urn dos filhos de
Manoel Procopio, 'Nego', que tinham sido enviados por Sebastiao, que permanecia no Wailea
atracado, para nos buscar.
No dia seguinte, apos terminarmos o censo dos Mambo do rio Novo, rumamos para
o Waika, alcanc;ando-o no fmal da manha do dia 13.04. Constatando que ali ainda se encontravam
somente Sebastiao e Francisco dos Santos, e sem outras noticias dos demais, iniciamos a descida
para Atalaia do Norte, onde aportamos no dia 14.04, uma sexta-feira santa. Ali soubemos que Janio
e Edson tinham retornado a Manaus, mas verificamos, em compensac;ao, a chegada do novo tecnico
indicado pelo INCRA, Oberdam dos Santos Torres. A ADR estava sob intervenc;ao, tendo sido
afastado o Administrador e assumido temporariamente em seu Iugar urn assessor da Presidencia da
FUNAI.
.
Aproveitando a presenc;a do tecnico do INCRA, o Coordenador e Francisco de
Almeida subiram com ele novamente no dia 15.04, de voadeira, ate a casa de Manoel Procopio, no
medio ItuL No dia seguinte, realizamos o levantamento fundiario daquele rio desde o Coari ate
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proximo ao rio Novo de Cima, chegando no meio da tarde na casa do regional conhecido como
'Baya', ultimo ocupante nao indio antes das malocas Mambo. No dia 17.04, iniciamos o retorno a
Atalaia do Norte, chegando ali pela noite.
Na cidade, constatamos que, dada a dificuldade em conseguir vagas nos voos para
Tabatinga, os substitutos de Janio e Edson, Idelfonso de Souza Cavalcante e Ernando dos Santos
Dias, respectivarneme, ainda nao haviam chegado de Manaus. Assirn, no dia 19.04, os componentes
presentes da equipe deixaram Atalaia do Norte em direc;ao a aldeia Lameirao, permanecendo
Francisco de Almeida no aguardo para conduzir os novos tecnicos aquela aldeia tao logo
chegassem. Acompanharam-nos no Waika alguns indios que tinham recebido alta da Casado indio,
originarios das aldeias Lameirao, Irari e Sao Luiz. Realizamos o levantamento etnologico do
Lameirao ate 26.04, visitando no interludio dos dias 23 e 24.04 os Kulfna (Pano) que residem na
localidade charnada Carnpina, na margem direita do baixo Javari. Os Mayomna do Lameirao, no
periodo que passamos entre eles, sofriam todo o peso da epidemia de hepatite e malaria, cuja
letalidade pudemos constatar.
Com a chegada de ldelfonso e Ernando, conduzidos de voadeira ao Larneirao,
retomamos a subida do rio Javari, chegando ao igarape Irari no dia 27.04. A aldeia kanamari
localizada pouco acirna da foz deste igarape estava praticamente deserta, pois a maior parte dos
homens encontrava-se cac;ando no alto Irari para, entre outras coisas, fornecer carne as turmas do
madeireiro Jose Pires. Ignorando quando retornariam, decidimos prosseguir viagem, ficando o
levantamento dessa aldeia para ser feito no retorno. Enquanto o Waika subia o Javari, realizamos
com a voadeira o levantamento fundiario dos ocupantes do lago do Caxias e do lago do Tarnbaqui,
aonde tambem encontramos algumas farm1ias Kanamari, Kulina (Arawa) e "Maricaua". Novamente
reunidos, alcanc;amos a aldeia Sao Luiz no inicio da manha do dia 28.04. No dia seguinte, deixamos
essa aldeia, adentrando o rio Curw;a e realizando o censo dos Kanamari que se encontravam na foz
do igarape do Maia.
Seguirnos realizando o levantamento fundiario dos nao indios do Curuc;a, chegando
no fmal da tarde do dia 01.05 na foz do rio Pardo. No dia seguinte, emramos com a voadeira por
este rio ate pouco abaixo de sua confluencia como Negro, onde se achavam alguns ocupantes nao
indios e uma farm1ia formada por mulher Kanamari casada com urn regional e seus filhos.
Retornando ao Curuc;a, passamos por quatro casas dos Kulfna (Pano), aparentemente vazias,
situadas proximo a foz do igarape Bela Vista, encontrando adiante, na foz do igarape de Todos os
Santos, urn casal formado por mulher Kulina (Pano) e urn regional. Chegando ao final da tarde do
dia 02.05 na foz do igarape Sao Salvador, por ele penetraram com a voadeira o Coordenador e
Francisco de Almeida em busca da maloca formada por indios Marubo e Kulina (Pano) no seu baixo
curso, realizando ali o levantamento etnologico.
No dia 03.05, aportamos junto as malocas Mambo do PIN Curuc;a. Tendo a maior
parte dos homens se ausentado, decidirnos realizar o Jevantamento dessa aldeia no retorno da
viagem as malocas do alto rio. Pouco depois de deixarmos o posto, contudo, houve uma pane no
motor de partida do Waika. Comunicamos o fato pelo radio de bordo a ADR/ATN, rebocando em
seguida com a voadeira o motor ate o porto do PIN Curuc;a. Na manha do dia seguinte, 04.05,
seguiram com a voadeira o Coordenador, o tecnico ldelfonso e o auxiliar Francisco de Almeida em
busca de auxilio por parte de urn barco pesqueiro de Benjamin Constant que se encontrava a
montante do Posta lndigena. Encontrando-o pouco abaixo da foz do Arrojo - onde tambem estavam
alguns Mambo do PIN, embarcados no motor "Iurana", do CIVAJA -, combinamos com o
responsavel pelo mesmo o reboque da embarcac;ao da FUNAI ate, pelo menos, a foz do Curuc;a.
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Deste modo, seguirarn os mencionados membros da equipe tecnica rio acima,
chegando ao final da tarde nas malocas Mambo do alto rio Curu~a. junto ao PIN Maronal, onde
permaneceram ate 06.05 realizando o levantamento etnol6gico. Naquele dia, o Coordenador do GT
e o tecnico ldelfonso, acompanhados pelo Manlbo Claudio, iniciaram a vara~ao por terra em
dire~ao as malocas indigenas do alto rio ltuf. No irucio da tarde do dia 08.05, chegamos a algumas
casas ocupadas por famllias Manlbo que tiravam madeira em urn afluente do alto ltuf. Ai
pemoitamos, seguindo no dia seguinte de canoa ate as malocas mais pr6ximas naquele rio, e
alcan~ando a sede da missao Vida Nova no dia 10.05.
No dia 11.05, embarcados em urn motor "rabeta" cedido pelos Manlbo, e
acompanhados por dois rapazes deste grupo, dirigimo-nos ao alto rio Paragua~u, onde realizamos,
ja no dia 12.05, o levantamento fundiario dos ocupantes nao indios ali residences. No dia seguinte,
chegamos novamente a Vida Nova, permanecendo entre os Manlbo do ltuf ate 15.05, quando
retornamos ao PIN Maronal embarcados em urn aviao monomotor da organiza~ao para-missionaria
Asas do Socorro. No dia 16.05, seguimos juntamente com Francisco de Almeida em direc;ao ao
posto do medio Curu~a. tomando entao ciencia de que o Waika ali havia permanecido ate 09.05,
tendo sido naquele dia e no seguinte rebocado pelo pesqueiro de Benjamin Constant ate a boca do
igarape do Maia, onde haviam encontrado com funcionarios da ADRIATN que traziam urn novo
motor de arranque para o barco da equipe.
No dia 17.05, completamos o censo dos Manlbo do media Curu~a e seguimos
novamente ate a casa dos ocupantes nao indios situadas no interior do rio Pardo. Era nossa inten~ao
chegar aos Mayonlna que, pelas informa~oes que possuiamos, tinham construido novas casas no
igarape Anta, afluente do rio Negro. Fomos, no entanto, dissuadidos pelas noticias de muitos pause
balseiros que teriamos que atravessar para alcan~a-los pela boca do Negro. Retomamos, assim, a
descida do Curu9a, pernoitando na casa de urn regional na boca do igarape Flecheira, onde os
demais membros da equipe tinham deixado combustive! para o retorno da voadeira. Alcanc;amos o
Wailea, ja na confluencia do Curu9a com o Javari, no meio do dia 18.05, prosseguindo ainda
durante a tarde ate o pelotao do Exercito de Estirao do Equador.
Dada a inexistencia de ocupantes nao indios dentro dos limites da terra indfgena na
regiao do alto rio Javari, e tendo em vista o atraso nos trabalhos da equipe ocasionado pela pane no
motor do Waika, consideramos recomendaver destacar os tecnicos do INCRA e da SEPROR/IMA
para iniciarem o levantamento cartorial nas cidades de Atalaia do Norte e Benjamin Constant.
Assim, quando deixamos Estirao do Equador no dia 19.05, ap6s a conferencia dos documentos do
barco da FUNAI pelos soldados da guarni9ao, os tecnicos citados af ficaram aguardando
deslocamento para dar o mais breve infcio ao levantamento nos cart6rios daquelas comarcas. No dia
21.05, o restante da equipe chegou ao pelotao de Palmeiras do Javari, onde ap6s a realizac;ao dos
exames de praxe, constatou o Coordenador haver contraido malaria vivax, recebendo a medicac;ao
correspondence no ambulat6rio da guarnic;ao rnilitar.
Na manha do dia 22.05, entrando pelo rio Jaquirana, visitamos de passagem a aldeia
do Mayonlna Cashishpi, situada na margem esquerda daquele rio, para logo alcan~ar, no final da
manha, a aldeia Trinta e Urn. No censo que realizamos desta ultima aldeia, verificamos surpresos
que os Mayoruna que julgavamos estar no rio Negro tinham se juntado novamente a seus parentes
da Trinta e Urn. No infcio do dia 24.05, seguimos em direc;ao ao PIN Lobo, situado no baixo curso
do igarape de mesmo nome, de onde safmos no dia 26.05. No retorno, ja no Javari, visitamos
algumas famflias Mayoruna origincirias da Trinta e Urn que residiam ha tres anos no local
denominado Cruzeirinho, situado uma volta acima da guarni9ao de Palmeiras, na margem direita do
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rio. No dia 28.05, aportamos pela manha na aldeia Kanamarf do lrari, quando pudemos enfun
realizar o censo planejado. Na noite do dia seguinte, finalmente chegamos novamente a cidade de
Atalaia do Norte.
Completando o censo da populac;ao Kulfna (Arawa) e Mambo que reside naquela
cidade - formada basicamente pelas familias dos funcionarios indios da ADR -, seguimos no dia
31.05 para Benjamin Constant, onde encontrarnos os tecnicos do INCRA e da SEPROR que, desde
o dia 25 daquele mes, vinham realizando o levantamento de tftulos no cart6rio daquela cidade. No
dia 01.06, novamente completa, a equipe iniciou a viagem pelo rio Solimoes em direc;ao a cidade de
Sao Paulo de Olivenc;a.
0 objetivo era, na verdade, o rio Jandiatuba, em cuja foz no Solimoes se localiza
aquela cidade; porem, as informa<;oes colhidas desde nossa chegada aquela localidade, no dia 03.06,
indicararn com unanimidade a inexistencia de ocupantes nao indios na parte do Jandiatuba situada no
interior da terra indfgena. Desse modo, limitamo-nos a obten<;ao de notfcias recentes sobre as
sociedades indfgenas isoladas do rio Jandiatuba, bern como procedemos o levantamento de tftulos no
cart6rio local. Em virtude de compromissos de foro pessoal, deixou o Coordenador do GT o
restante da equipe em Sao Paulo de Olivenc;a, onde se ultimava o levantamento cartonirio, para
dirigir-se no dia 05.06, acompanhado por Francisco de Almeida, a cidade de Benjamin Constant,
seguindo no dia seguinte para Tabatinga, onde tomou o aviao de retorno a Manaus e dai, no dia
07 .06, a Brasilia.
Sob orienta<;ao do membro da equipe e Chefe da DFU/ADR Manaus, o restante do
GT retornou ainda posteriormente a Atalaia do Norte e Benjamin Constant, tendo em vista a
necessidade de conclusao do levantamento de tftulos nos cart6rios daquelas cidades. Terminado este,
deslocaram-se os tecnicos aos seus locais de origem, encerrando assim a primeira grande etapa dos
trabalhos de levantamento para a re-identifica<;ao e delimita<;ao da terra indigena Vale do Ja vari.
A segunda grande etapa dos trabalhos de levantamento, realizada ja sob a
determinac;ao da Portaria 158/96, teve inicio no dia 22.04.96, como deslocamento do Coordenador
a ADR Manaus. Reunindo-se ali com os demais membros da equipe, seguiu o GT no mesmo dia
para a cidade de Tefe. Alem de Sebastiao e Idelfonso, que haviam participado da primeira etapa do
levantarnento, o novo GT foi composto pelo engenheiro florestal Ricardo Luiz da Silva Costa, da
ADR Belem, e Francisco de Assis Trindade Martins, engenheiro agronomo do IFAM, de Manaus.
Ap6s os tramites para o frete da embarca<;ao da equipe, safmos de Tefe em 25.04, chegando no dia
seguinte a cidade de Fonte Boa, onde se procedeu o levantamento nos livros de registro do cart6rio
local. Deixarnos Fonte Boa na tarde do dia 28.04, chegando pelo meio da noite na cidade de JutaL
No dia seguinte, aproveitamos para verificar a necessidade de levantamento no cart6rio da cidade e
tomar informa<;oes sobre a navegabilidade do rio Jutai.
No dia 30.04, acompanhados por urn Kanamari da aldeia Queimado que
encontramos na cidade, demos infcio a subida do rio Jutaf, navegando durante todo o dia e parte da
noite ate as proximidades da foz do igarape Batedor. Em razao do boom garimpeiro que literalmente
tamara de assalto o curso do Jutai, penetramos no dia 01.05 corn a voadeira pelo rio Bia ate a
primeira aldeia dos Katukina naquele afluente do Jutaf, conversando com os indios sobre a situa<;ao
fundiaria de sua area. No retorno ao Jutaf, contudo, esgotarnos a gasolina da voadeira antes de
conseguirmos akanc;ar o motor "Souza Junior", que continuara a conduzir lentamente rio acima o
restante da equipe. Com a aproximac;ao da noite, e percebendo que nao os alcanc;ariamos, o motor
deu meia-volta para vir ao nosso encontro. Descendo o rio, entretanto, escutaram os membros da
tripula<;ao uma voz chamando da margem. Encostando o barco, descobriram urn homem Kulfna
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(Arawa) com urn casal de filhos menores. Vinham eles do Jurua, viajando durante dez dias, e, tendo
deixado a canoa com motor rabeta encostada a margem do rio para ty:ar ac;ai, nao a encontraram na
volta, imaginando que tivesse sido roubada. Embarcaram-nos no motor e seguiram descendo,
encontrando pouco depois aqueles que tinham ficado "de bubUia" na voadeira. Justamente, porem,
quando havfarnos conseguido embarcar no motor de centro, este sofreu uma pane. Em func;ao da
noite que cafa, rebocamos o motor ate a margem do rio, procurando auxilio, quando o dia
arnanheceu, junto as dragas que garimpavam pouco abaixo da foz do rio Bia. No dia 03.05,
descobrindo que o defeito tinha ocorrido provavelmente na bomba injetora do barco e dada a
impossibilidade de sana-lo no local, o Coordenador e o Agrimensor do GT, acompanhados pelo
motorista fluvial do barco fretado, desceram com a voadeira ate a cidade de Jutai, aonde
comunicaram o fato ao PIN Tefe e a ADRJMAO, solicitando a substituic;ao da pec;a defeituosa. Em
razao da eventualidade, realizamos pesquisas nos arquivos da OPAM naquela cidade.
No dia 06.05, enquanto aguardavamos a nova bomba injetora, o barco da equipe
chegou a cidade, rebocado pelo motor de urn regatiio que percorria os garimpos do medio rio Jutai.
Tres dias depois, recebemos a pec;a de reposic;ao atraves do barco de recreio da linha TefeTabatinga, e ap6s a liberac;ao dada pela Capitania dos Portos, reiniciamos no dia 10.05 a subida das
escuras aguas do Jutaf. Na manha do dia 11.05, aportamos junto as casas dos Kulina (Arawa)
situadas pouco abaixo da foz do igarape Batedor, aonde haviamos deixado o Kanamari que nos
acompanhava. Aproveitamos para tomar infom1ac;oes sobre demografia e movimentac;ao das
farnilias Kulina que haviam, em virtude de urn grave conflito interno, se mudado do alto para o
medio Jutai.
Seguimos subindo o rio ate alcanc;ar, no dia 15.05, a foz do rio Curuena. Ali
deixamos ancorado o motor, penetrando com a voadeira por aquele afluente do Jutai para realizar o
levantamento fundiario dos dois unicos moradores atuais daquele rio nos limites da area do Vale do
Javari. Retomando a subida do Jutai em 16.05, visitamos na manha do dia seguinte alguns Kulina
(Arawa) e Kanamarf que residiam no igarape do Cachorro, encontrando a tarde a unica casa Kulina
que restava nas proximidades do igarape Sao Francisco. Na manha do dia 18.05, chegamos afmal
ao nosso destino, a aldeia Queimado, tendo o Kanamarf que trazfamos protagonizado uma cena
anto16gica, anunciando a chegada do barco da FUNAI atraves de urn funil inusitadamente
transformado em megafone.
Permanecemos entre os Kanamarf do alto Jutai ate o dia 20.05, quando deixamos a
aldeia Queimado para iniciar a subida do rio Juruazinho, principal afluente do Jutai naquelas alturas.
Logo ap6s nossa saida, no entanto, partiu-se a correia da bornba d'agua do motor, ao que
improvisamos emergencialmente sua substituic;ao por uma corda de sisal. Visto a dificil situac;ao em
que nos encontravamos, agravada pelas provisoes que escasseavam e pela insuficil~ncia de
combustive!, reunimo-nos a equipe do GT e a tripula<;ao do barco fretado para decidir
conjuntamente o rumo a tomar. Resolvemos continuar a sub ida do Juruazinho ate a casa do morador
nao indio mais proxima, que encontramos ap6s pouco mais de uma hora de navegac;ao. Ali,
providencialmente conseguimos emprestada uma canoa com motor "rabeta" para a continuidade de
nossa viagem. No dia 21.05, despedimo-nos da tripulac;ao que nos acompanhava, formada pelo
piloto, Clodoaldo. Cavalcante da Silva, pelo motorista fluvial, Raimundo Coelho dos Santos, e pelo
auxiliar Sebastiao Souza de Lima ('Loro'), que iniciaram a previsivelmente dificil descida em
direc;ao a foz do Jutai. De nossa parte, seguimos Juruazinho acima realizando o levantamento
fundiario com a canoa emprestada. Pela tarde do dia 23.05, nas proximidades ja da coloca<;ao
Mulateiro, o rabeta acelerou bruscamente, perdendo o eixo e a palheta nas aguas do rio. Remando,
>"1
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retornamos a casa do ultimo ocupante nao indio na qual havfamos preenchido o LVA, onde
pernoitamos. Ali, conseguimos, acedendo a algumas exigencias do proprietario, outro motor rabeta
emprestado, como qual conclufmos os trabalhos de levantamento fundiario.
Na manha do dia 25.05 , a equipe iniciou a vara<;ao por terra do alto rio Juruazinho
em dire<;ao a cidade de Eirunepe, as margens do rio Jurua. Ali chegamos, uns pela noite daquele dia
e outros na manha do dia 26, deslocando-nos no dia 27 para Manaus. No dia 28.05, seguiu o
coordenador do GT para Brasflia, concluindo-se, assim, os levantamentos requeridos para a
atualizac;ao de dados e revisao da identificac;ao e delimitac;:ao da terra indfgena Vale do Javari.

1.3. PANORAMA ETNO-IDSTORICO

1.3.1. Horizonte Lingiiistico, Arqueol6gico e Proto-Hist6rico
A zona situada entre o vale dos rios Jurua e Purus, a leste, e o colossal Ucayali, a
oeste, e dominada por tres grandes afluentes do alto Amazonas, que !he entram sucessivamente pela
banda do sui: o Javari, o Jandiatuba e o Jutai. A regiao delimitada pela bacia hidrografica destes tres
rios pode ser compreendida como uma "area cultural", isto e, uma area habitada por povos indfgenas
que podem ser tornados como uma unidade compreensiva do ponto de vista hist6rico e antropol6gico.
Do ponto de vista hist6rico-geografico, esses rios se destacam por terem sido tardiamente explorados
e conhecidos, e ainda hoje quase que somente freqiientados pelos nao Indios das margens do
Solimoes. Do ponto de vista etnol6gico, formam urn territ6rio habitado por duas ou tres famllias de
povos semelhantes entre si lingi.ifstica e culturalmente, sobre os quais, entretanto, ainda hoje se dispoe
de pouqufssima informas;ao.
No "Mapa Etno-Hist6rico de Curt Nimuendaju"3, a regiao do Vale do Javari e
ocupada por sociedades indfgenas de lingua Pano, Katukina e "Armik" (na verdade, Arawa). Alem
dessas familias lingiifsticas, ha somente, na margem direita do baixo Javari, uma intrusao Tilc(ina e,
nas margens do Solimoes, a presen<;a dos Omagua e Kokama, de lingua Tupi.
0 centro da bacia do Javari e ocupado por diversas referencias a povos de lingua
Pano. Merecem destaque as seis indicac;:oes sabre os chamados Mayoruna, que sao localizados na
maior parte da margem esquerda do Javari, ao Iongo de todo o media curso do Curuc;:a, no alto
Itaquaf e no alto Jandiatuba. Ha uma grande indica<;ao aos Mayoruna nas terras do interior ao Iongo
da margem meridional do Amazonas situadas entre a foz do Javari e a do Ucayali, bern como na
regiao central entre o alto Javari eo baixo Ucayali.
Tambem de lingua Pano, sao mencionados no alto Javari/Jaquirana, os Marubo, os
Katukina e, ja nas aguas do Ipixuna, os Remo. Alem dessa regiao, os Marubo sao citados tambem
entre a indica<;ao aos Mayoruna e as proximidades da cidade de Cochiquinas, a margem direita do
3

IBGE, 1987.
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Amazonas peruano. Os Katukfna (Pano), por sua vez, tambem sao mencionados na margem
esquerda do Jurua, entre os rios Gregorio e Liberdade. Finalmente, na margem meridional do
Amazonas, a partir da foz do Javari, em dire9ao ao Jandiatuba e baixo Jutai, encontram-se duas
indica96es aos Kulino, tambem de lingua Pano.
Os povos de lfngua Katukina sao representados nas imedia96es do vale do Javari em
pelo menos tres provincias distintas: a primeira, situada entre o medio Jandiatuba e o baixo Jutai,
reline os Pida-Dyapa, os Kutia-Dyapa e os. Katukina propriamente falando; a segunda esta situada
entre o alto rio Jutai e a margem esquerda do Jurua, reunindo os Wadyo-Parani-Dyapa, Ben-Dyapa,
Kadekili-Dyapa, Amena-Dy e Kadyu-Dy; a terceira, por flm, esta situada entre as cabeceiras do
Itaquai e a margem austral do Jurua, reunindo os Tukun-Dyapa, Hon-Dy e Maro-Dy. Os Kanamari
sao localizados apenas na margem esquerda do Jurua, no trecho entre os rios Tarauaca e Chirua.
De lingua Aruak, ha uma extensa indica9ao aos Waraik:U que, saindo da regiao
proxima a confluencia dos rios Javari e Curu9a e passando imediatamente ao sui da confluencia
entre os rios Itui e Itaquai, segue pelo medio Jandiatuba e vern dar no baixo Jutai (sobrepondo-se ali
a indiCa9aO dos povos Katukfna). Alem dessa grande indica9aO aos WaraikU, OS povos de Hngua
Aruak fazem-se representar apenas por uma pequena referenda aos Kum'ba, entre o alto Jutai e os
povos Katukina.
De todo esse conjunto de grupos indigenas, o Mapa Etno-Hist6rico de Nimuendaju
registra como "sedes atuais" de "povos existentes" no vale da margem direita do Javari apenas as
indica96es referentes aos Marubo, Katukfna e Remo, povos de lingua Pano, no alto Jaquirana, e as
referentes aos povos de lingua Katukina, ao Iongo do Jutai. As referencias aos Mayoruna, Waraikli
e Kulino (Pano) nas proximidades das margens do Amazonas/Solimoes trazem datas que indicam
serem correspondentes ao seculo XVfi, sendo OS dois ultirnOS grupos, inclusive, dados COIDO
extintos. Apesar da abundancia de referencias aos Mayoruna, a unica "sede atual" conhecida desse
povo esta localizada na regiao central entre o Javari e o baixo Ucayali. Singularmente, excetuados
os casos ja mencionados no alto Jaquirana, todo o centro do vale do Javari no mapa de Nimuendaju
e ocupado por povos considerados extintos ou de localiza9ao atual desconhecida, o que reflete bern
a pobreza de informa96es etnologicas sobre aquela area a epoca de sua elabora9aO, em 1944. Como
urn todo, no entanto, fica patente a presen9a significativa dos povos das familias lingiiisticas Pano,
Katukina e Arawa, que de fato predominam naquela regiao4 .
Como se sabe, a distribui9ao de urn grupo de linguas aparentadas num territorio
circunscrito pode informar sobre possiveis migra96es realizadas no passado pelos povos que as
falavam. De fato , os estudos arqueologicos sobre o desenvolvirnento cultural no alto Amazonas
realizados por Lathrap (1975) indicam a presen9a de uma sequencia de tradi96es ceramicas que
podem ser relacionadas a sucessivas vagas migratorias dos grupos que povoaran1 aquela regiao. Na
bacia do rio Ucayali, as tradi96es ceramicas rnais antigas encontradas foram chamadas Tutishcainyo
Inferior (2.000 a 1.600 a.C.) e Tutishcainyo Superior (1.200 a 1.000 a.C.). A influencia da cultura
andina Chavin modificou o estilo Tutishcainyo, dando posterior origem no Ucayali as tradi96es
denominadas Shakimu Inferior (650 a .C. + I- 200) e Shakimu Sul?erior. Por volta de 200 a.C., essas
tradi96es ceramicas foram suplantadas por uma onda migratoria proveniente do Amazonas central,
portadora da tracli9a0 Hupa-iya, a qual pertenciam OS provaveis antepassados dos Kampa e outros

4
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gmpos de Hn,gua \ruak na reg1ao5 . Os Hupa-iya,"por .;ua v-:z. for"am de~locados das marg~ns do
Uca]ali central pelos port?.dores do estilo ceramico cl'amado Yarinacocha t90 d.C. + - 110),
c;ubstitufdo por volta de 300 d.C pela tradic;ao Pac-acocha A e;;~a tradic;ao, que dominou o t 1cayali
por mil anos, pertenciam os antepassados dos povos de Hngua Pano. 0 desenvolvimemo da tradi\iiO
ccramica Pacacocha assumiu ao ll1ngo do tempo quatro dJferc:ntes "complexos", denomina.jos
P<Jcawcha (propriamente dito), Cashibocai'io , Nueva Esp~ranva e Cumancaya. 0 complexo
Cumancaya, da tradi9ao P..~.:avx:ha, foi seguido pelo aparedmemo da ccramka de estilo Caimito
(com duas data~oes: 1.320 d C. +1- 60 e 1.375 + \- 105), a qual pertenciam OS antepassados dos
Kckama e Omagua, de lingua Tupi, que invadiram e domir..aram todo o curso do baixo Ucayali
poc~co antes do inicio da cor.yu· !-ta6.
Portanto, se to r1m1os os dados arqueol6gicos relarivos ao Ucayali como referencia,
podemos dizer que os antepassados dos povos Pano surgem na regiao por volta de 300 d .C., vindos
prova,.,elmente do sui ou sudoeste .

.

•·.

-

'Pode-se ra::.om elmen:e posrular que os antigos Pano nigra ram em massa em dirertw ao
no1U da Ama:;onia I
boll\ iana tregioo do Bem e Gu~. .pore). Prod•c:.iam a ccrcmica do esttlo chcmado 'paracocha ',
omumemada com motivos ::.oomoifos e caracteri::.ada pfla s:n;p/icidade de suas fonnas. De
resto, 'viriam em nwforas. Ellierra' am seus mortos em urnas dentro da casa .:m que os
sobreYi>entes conrinuaw.m 1 h endo. Foram encontrados fusos indicadores de uma indzistria
tb:til, e [prow:iveis indiclosj de prepararao de yuca au10rga. Uma analise dos ossos indica
que o milho era a base de sua dieta 'N7.
Uc,r:ali por 1·olta de 100-300 A.D., aparentemente pro. cniemes do

Por volta de 1.300 d.C , a im asfio de po\ os Tupi provinda do medic Am~zonas
de"e ter provocado uma rnaior :nterioriza9ao dos grupos Pano .etentrionais ~a verdade. como bern
o'c~crv ~u Lathrap, o eixo cctwal de distribui.;:ao dos Pano n§.o e ribeirinho . mas esr..:nde-se pelas
'12.'~ cntes pr6ximas de varios r" .1S principais como o Madre je Di6s. o Purus, o Jurua e o Uca) ali.
lsso denota urn tra<;o caracterfstico da expansao do povos des<;a •amflia ling(.ifstica, que parccem ter
seguido preferencialmente nao pelo curso dos rios, mas pelas terras altas do imerfluvio&.
Ao tempo da conquista, toda a varzea do Amllzonas proxima a foz do Javari era
dominada por povos mais tarde id...-nrificados como Omagua, que falavam urna lingua do tronco
::

5 A prove-ni~ncia jos Aruak da yfu-zea arraz0nica tern sido questionada por outros pesquisadores. De acordo

com Udxm ( J9Q2 96). ii.S linguas dii familia \1aipure (urn ios ramos do Ara\Hk) nao teriam se originado "em
terns baixas ao Iongo do curso pr; 1dpal do -\mazonas. como sugc:re Lathrap. Seu ponte de jispcr:.ao. ha :alvez
3 mil anos ou mais. foi pro\ a\·elmente uma area periferica de cab.::ceiras". Esses grupos. diz ele, parecem ter
''mi:.o~::do peia periferia da bacia Jrnazf>nica, tanto pelO OOI1e como pelo suJ, a p:mir da area pennna.
e;;~a!:-el. C<. ndo-se apenas rna is tarde em regi.Jes de tt:rras taixas" (Jbici.?m).
6 U. t r~t.em \1yers, 1976.
7 Eriksvn. l9Q2:239 -244.
8 Cf. l"~f1rap (1975.86). Segundo Urban (Op. cll.:97), "a familia Pano e~ta relacionada a familia Takana da
Bolfv ia. o que confinna a origem de ,.~s familias no -..mto sudu-:ste da bacia amazonica. Pode-se supor
protil!ldid~des cronol6gicas para amba5 1<; fa nilia;; por \Oita de ~ a 3 r>1il anos. t.:ndo a :·,gua anc~:.~iral de
an bas (proto-Pano-Takana) uma idade de \ arios milhares de anos (... ) A .ire a de origem do~ falantes de pmtoP".no-Tabna se encontn provavelmcntc t:J·tre as caheceiras dos rios Madre de Di6s e Ucayali, uma area c·bm
aJ:itudes entre 200 e 1000 m".
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Tupi. Os cronistas das prirneiras expedic;oes a percorrer inteiramente o curso do Amazonas, entre
1541-61, denominaram Aparia ou Carari a grande provincia que ali encontraram, que se estendia
por mais de seiscentos quil6metros ao Iongo do Amazonas, desde o baixo Napa ate a regUio de Sao
Paulo de Olivenc;a, entre o Javari e o Ic;a. A teste dessa prirneira provincia, as fontes quinhentistas
fazem referencia ainda, na regiao do alto Amazonas, aquelas que denominam Aricana e Arirnocoa,
para alem das quais iniciava-se a tambem bastante populosa provincia de Machiparo, situada entre a
foz dos rios Tefe e Coari. A jusante de Machiparo, principiava a provincia dominada pelos
Oniguayal, que se estendia ate quase o Purus9 .
No seculo seguinte, os Omagua espalhavam-se ao Iongo de setecentos quilometros
pelas ilhas e margens do Amazonas, desde a mediac;ao entre os rios Jurua e Jutai ate acima da foz
do Javari. A teste dos Omagua, as fontes seiscentistas indicam a presenc;a dos Aisuari, provaveis
descendentes dos Machiparo, e logo dos Yoriman, Yurirnagua ou Solimoes, belicosos habitantes da
regiao entre os rios Coari e Purus. 0 panorama etnico da varzea amazonica, porcm, come~ava a ser
modificado, sendo sintomatico que o cronista de uma viagem realizada em 1639 mencione o fato de
encontrarem aldeias abandonadas, "que com noticias falsas de que vinhamos destruindo, matando e
cativando, qu~se todos estavam retirados as rnatas" 10 .

1.3.2. Os Mayoruna no Alto Amazonas
As informac;oes sabre os indios que habitavam o interior do vale do Javari e suas
irnediac;oes sao praticamente nulas durante os seculos XVII, XVIII e XIX. As noticias que nos
chegaram sobre a ocupac;ao indfgena desse territ6rio nessa epoca provem basicamente das fontes que
narram o estabelecimento de aldeamentos missionarios ao Iongo da calha do Amazonas. Em
conjunto com os diversos povos que ali passaram a ser missionados, especialmente os Omagua,
comec;am a ser mencionados tambem outros que tinham seu assento de origem nas terras do interior
ao sui do Amazonas, em particular os Mayon1na, Kulina e Waraikll (citados par Nimuendaju em
seu mapa etno-hist6rico, cf. supra: 14). Posteriormente, parte desses grupos, principalmente os
chamados Mayon1na, passaram a ser atraidos e incorporados as missoes estabelecidas no Amazonas.
"Mayon1na" foi uma denorninac;ao aplicada a diferentes grupos, contatados em
epocas diversas e provenientes de regioes as vezes muito distantes entre si. Segundo Montagner
Melatti & Melatti, "termos como Mayoruna talvez nao correspondam a urn grupo que se considere a
si proprio como uma unidade, mas a urn conjunto de grupos, talvez de aparencia externa
semelhante" 11 . Para n6s, irnporta reter que Mayoruna foi urna denominac;ao gene rica de povos
indigenas provenientes do vale de ambas as margens do Javari, de afluentes do Amazonas ou do
Ucayali, falantes provavelmente de linguas da familia Pano, que foram incorporados pelos
missionaries ao Iongo do tempo as missoes habitadas pelos Omagua e outros grupos.
Oeste modo, "Mayoruna" deve ser entendido como urn termo analiticarnente
eqtiivalente ao nosso conceito de "povos Pano setentrionais", permitindo assirn que as informac;oes
9 Cf. Porro, 1992b:l81-5.
to Acuna, 1986:77.
I t 1975:14. /]
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hiswriogr<ific_as Sf•bre eles sej 1m tomadas como ;c;f~:r~n(ia ,"d.ra ·lu!,!~inar a sin.ac;.io de- -:onraro dos
po' os Pano do Javari em geral Em re!a~ao a isso. o Pe Ch, "1tre y Herrera fNP.:;:.e uma ·nfom1at;ao
pieciosa, pois deixa perceber que. embora os missionaries tomassem os Mayorun2 como \.U11a
Jmdade ("nac;ao") . ha\.;:;ria u.ma cena diversidade enrr.:! os 'Tmitos subgrupos ("tribos"'. "farniliasr.
ou. mais cc•mumente. "parcialidades") que a com,~unham. 'Era l'r6prio da na';ao \.1ayoruna''. diz
ele. ··o distinguir-se os de uma tribe 0u famflia das 0utras por uns riscos ou ~inais particulares que
adotavam ou tinham como hereditarios''~ 2 .
A atuac;ao missionaria no alto Amazonas tcve in( ·io atraves do frei franciscano
Laur~<!no de la Cruz, que em 1647 sai de Quito corn outros compan.'leiros para a missao entre os
Omagua. Nos tres anos que se seguiram, fundaram eles diversos aldeamentos, entre os quais
cC'nt:n am-se o da ilha de Piramcta (siruada entre as 1T1Jais jdades de Caballococ.ha, no Peru. e
Loreto, na Colombia), Sacayey ,pr0ximo a foz do rio Ca)aru). ?\-1a)ti (na grande ilha Arruna9a,
siruada entre Tabatinga e a foz do Ja\·ari), e Caraute (situado cerca de 20 km abaixo da foz do
Javari) Em 1648, a peste de variola ja havia atingido aquela parte do Amazonas, noriciando os
mission~rios a perda de urn ter~o da popula~ao da aldeia Omagua de Caraute, por ;;xempJo13.
Em ouNbro de '650, tendo em \·ista o ah:~:-~d0no a .:JUe tin.l-tam sido lan~ados. os
missiomirios fiancisc.anos deixam os Omagua, de~cendo o Arnazonas err u-na ~.inoa . Ao c;afrem das
1.1!ss6.::s, comenta o frei Laur~ano, e "p<tssada ja a metade di;.Ssa prm·fncia, que esta entre outras que
povoa ·11 a teifa fim1e, quais sao, n.a banda do Sui, os May1Jzuna e Guarayco. e na do ~orte os
hums. chegamos onde desc:mboca o rio Putu.nayo''1 4 . Ponanto. depreende-se que em meados do
~t!.:ulo X\'Il os ~1a)uruna e Wara:k1j l:ttbita\ am o terrir6rio iineJ1a•ameme ao sui dos Omagua.
As missocs no alto Amalonas ficaram abandonadas ate 1686, guando e designado o
jcsufta alcmao Samuel Fritz para missionar entre os Omagua. Em tres anos de trabalho missiomlrio
o Pe. Fritz fom1ou mais de quar~"la po\ oa~oes indfgenas, localizadas na calha do Amazonas entre a
foz do rio ~apo, a Oeste, ate quase a boca do rio Japura, a Lcste. Em fins de 1688, o missionario
haYia conc;eguido reunir uma grande ~uantid1de de indios nessas missoes , e:,pccialmente On·agua.
Yurimagua, Aisuari e Thanoma Omras na96es, curno Pe' a. Guareicu, Caivic;ana, Ticuna e
Cuchivara, haviam come~ado a entrar em contato com os missionaries, mas nao tinharn ainda se
juntado

as rcdu~oes.

Em 1693, o Pe. Fritz come~a a transferencia das redu96es formadas nas ilhas para
as n,argens do Amawnas, e logo para a regiao a montante do rio. Procurava assirn. talvez 1 escapar
do raio qe a9ao das "tropas de .rl:s~ate " port1Jguesas, que dois anos deP..Ois subiriam ate acima da
boca do· Jutaf "para comcrciar e resg:mr cativos". Em uma carta ao visitador, Pe. Diego
:\lti:t'llirano, 0 Pe. Fritz afinna que "os Omagua de Yoaivate p~1ssaram a terra dos ~fayoruna; OS de
:\mci,.nte a terra dos Curi11a, f-vm'amlo duas DO\ as aldeias sob a im·0..::ac;ao, uma de ~uestra Senora
de Guadalupe, e a omra de San Pablo"l 5 . Yoahate tica\a numa ilha fronreiri9a a foz do rio C~)aru .
um rouco a<'ima da foz do rio JaH1ri, enquamo Ameiuate ficava na ilha de Aiaria. ~a ilha de
\rar·pcya, nas imeJiac;oes da foz do Javari, localizava se a Jdeia Onagua de Qucmate. San Pablo
foi rundada tres leguas abaixo da foz do rio JaYari , e seria o priineiro sftio ocupado por Sao Paulo
dos Cambevas, depois vii a de Oli'vcnc;a. A reduc;ao N .S. de Guadalupe, cujo sitio foi transferido
diw rsas vezes, deu origem depois a cidade de Fonte Boa. Os "Curina" mencionados por Fritz sao

12 C'hantre y Herrera in Porro, 1992b:105.
Cf. Porro, 1992a:l54.
l4 Cruz in Porro, idtm:142.
15 Porro, idem:19 1.
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possivelmente os mesmos "Kulfno" que Nimuendaju registra em seu mapa como povo de lingua
Pano.
Objetivando alargar o dominio portugues no Amazonas, uma Carta Regia de 1708
ordenava a expulsao dos missiomlrios espanh6is do alto Solimoes. Como conseqtiencia, parte das
missoes formadas pelo Pe. Fritz foram ocupadas por religiosos carmelitas em 1709-10, que
apossaram-se das redu96es de Sao Paulo, N.S. de Guadalupe, S. Cristovao e S. Mathias. 0 avan9o
portugues provocou o deslocamento dos aldeamentos jesuiticos para o Ocidente, inclusive da
redu9ao San Joaquin de Omaguas, sede do vice-superior das missoes de Maynas. Estabelecida em
1686 pelo Pe. Fritz nas proximidades da atual cidade peruana de Pebas, foi a redu9ao de San
Joaquin transferida em 1710 para urn sftio proximo a boca do Ucayali, e logo, em 1726, para a atual
localiza9ao da cidade de Omaguas. 0 Pe. Juan Bautista Julian, Superior de Maynas desde 1729,
informava, provavelmente em 1732, que San Joaquin teria 360 habitantes, dos quais 200 seriam
Omagua e os 160 restantes Yurimagua, Mayon1na, Caumares e Yameo. Em 1737, quando chega
nesta redu9ao oPe. Zarate, os Mayoruna eram uma das quatro principais na96es que a compunham,
juntamente com os Ornagua, Yurimagua e Yameo. Acrescidos de poucos membros ou farnilias
pertencentes a outros dez grupos, formavam uma popula9ao de 522 pessoas 16.
·
Parte dos Mayoruna de San Joaquin tinha sido trazida pelos missionaries,
provavelmente, do rio Tabayay (hoje Tahuayo), quase fronteiro aquela redu9ao. Em 1736, ali ~
haviam come9ado a se reduzir algumas familias Mayoruna, que no ano seguinte, no entanto, ~ ./
debandaram para as cabeceiras do rio Manite. Aproveitando as ro9as de banana, mandioca e milho
plantadas no Tabayay pelos Omagua de San Joaquin, ali foram reduzidos pelos jesuitas, em 1737,
cerca de 40 indios de uma outra parcialidade Mayoruna, denominada "Curugo,. Em 1738, o Pe.
Pablo Maroni localiza-os no rio Mutauay (hoje Motahuayo), que seria, segundo suas informa96es,
"o rio principal da na9ao Mayoruna", cujo territ6rio seguia pelo interior ate o rio Javari.
Em 1754, quando chega em San Joaquin de Omaguas o Pe. Manuel Uriarte, aquela
redu9ao possuia 600 almas, entre Omagua, Yurimagua, Masamae, Migueano, Amaono, Kokama,
Kokamilla e Mayon:ina. Atraves dos Mayon:ina que residiam em San Joaquin, conseguiram os
jesuitas entrar em contato com outras parcialidades daquele grupo ainda arrredias, que reuniram-se
primeiramente nas margens do Amazonas e depois foram transferidas para urn local meia legua
abaixo de San Joaquin, onde os Omagua, a pedido dos missionaries, ja haviam aberto novas ro9as
para eles. Com a chegada de novas parcialidades ao local, terminaram no inicio de 1757 uma
pequena casa para o missionario, fundando-se ali a redu9ao San Fernando de los Mayorunas.
No ano seguinte a ben9ao da nova redu9ao ou bairro de San Fernando, o
governador Omagua e o capitao Mayoruna realizaram uma entrada no rio Cochiquinas, afluente do
Amazonas, conseguindo trazer de hi urn grupo de 43 Mayoruna, ficando outros desejosos "de
embarca96es, embora fosse caminho de quase duas semanas.,17. Tres anos depois, uma outra
entrada seria realizada no rio Cochiquinas, persuadindo-se entao cerca de 80 Mayoruna a se
transferirem para San Fernando. No mesmo ana de 1761, uma outra parcialidade de indios
Mayoruna foi reunida pelo Pe. Joaquin Redel no interior do Co~hiquinas, formando ali a redu9ao
Nuestra Senora del Carmen de Mayorunas, cujo assento seria depois transferido para a foz daquele
rio no Amazonas.
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Segundo Chaumeil, em 1760 haveria tambem alguns Mayoruna junto dos Peba e
Tikllna na missao San Ignacio de Loyola de Pebas y Caumares (posteriormente Pebas). Outros
Mayoruna seriam encontrados, em 1766, pelo Pe. Superior Javier Veigel no rio Tapisi (Tapiche),
afluente do baixo Ucayali. Eles seriam trasladados para o Amazonas (provavelmente San Joaquin ou
San Fernando), deixando aquele jesufta a recomendac;:ao para que outras parcialidades daquela nac;:ao
se reunissem na boca do Tapiche. No memento da expulsao dos jesuftas (1768), a reduc;:ao San
Joaquin de Omaguas possufa 600 habitantes e era missionada pelo Pe. Jose Palme; San Fernando de
Mayorunas possufa 200 habitantes e era rnissionada pelo mesmo Palme; Nuestra Senora del Carmen
de Mayorunas possuia 100 habitantes e era missionada pelo Pe. Jose Bahamonde 18 .
Atrafdos pelos jesuftas para as missoes nas margens do Amazonas durante os seculos
XVII e XVIII, os Mayoruna ali permaneceriam ap6s a expulsao dos missionaries, sendo
encontrados no seculo XIX habitando uma serie de povoados ao Iongo do grande rio 19.
Aparentemente, a presenc;:a daquelas parcialidades ja estabelecidas no alto Amazonas facilitou a
chegada e fixac;:ao de novos grupos "Mayoruna", que passam a ser encontrados no trecho entre os
rios Javari e Ucayali, nas localidades de Cochiquinas, Maucallacta, Oran, Chorococho e,
eventualmente, na guarnic;:ao militar de Tabatinga.
A antiga reduc;:ao N.S. del Cannen de Mayorunas, formada pelo Pe. Hedel no
interior do rio Cochiquinas e transferida para as margens do Amazonas pelo Pe. Uriarte, veio a ser
o primeiro sftio do povoado Cochiquinas, cuja populac;:ao era, em 1834-35, de 120 habitantes . Nos
anos que se seguiram, aparentemente, novas parcialidades "Mayoruna" foram chegando ao
Amazonas, deslocando as anteriores para montante, onde se fundou a "nova" Cochiqu.inas. 0 sltio
da "velha" Cochiquinas foi ocupado por subgrupos da "tribo" Mayoruna denorninados Marubo, e
seu povoado conhecido como Maucallacta.
Em meados do seculo XIX, "nova" Cochiquinas contava com 240 habitantes,
chamados comumente "Mayoruna"; enquanto a populac;:ao de Maucallacta compunha-se por cerca
de 100 "Mambo", presumidamente "indios do Javari" . De todo modo, urn grande numero de
parciaJidades perrnanecia na floresta Vizinha, frequentando de tempos em tempos OS povoados a
margem do Amazonas, mas sem ali se flxar. No principia da segunda metade do seculo passado, a
populac;:ao de Cochiquinas e a das imediac;:oes foi calculada em 500 pessoas, sendo a de Maucallacta
e imediac;:oes calculada em 300 pessoas. Os Mayoruna tambem eram encontrados nos povoados de
Oran (70 pessoas ern 1854) e Chorococho ("!ago do macaco", com 40 pessoas), sendo o primeiro
deles partilhado com os fndios Orejone, habitando os dois grupos bairros separados.
0 inlcio da navegac;:ao a vapor pelo Amazonas, intensificou o contato com a
populac;:ao desses povoados, cujos habitantes engajaram-se na extrac;:ao da salsaparrilha, da copafba,
na pesca e, logo, no corte de lenha para os vapores. 0 incremento das relac;:oes com nao indios eo
grande envolvimento na economia regional foram fatores que colaboraram, possivelmente, para o
rapido desaparecimento dos "Mayoruna" que habitavam as povoac;:oes a margem do alto Amazonas.
18

Cf. Chaurneil, 1981: 175. Alem dessas redur;:oes, sabe-se que o P. Adan Widman chegou a fundar, em 1744, a
reduyao San Miguel de Mayorunas, ignorando-se contudo sua localizas;ao (cf. Velasco, 1979:427). Os poucos
Mayoruna encontrados na reduyao franciscana de Sarayacu, no Ucayali, insinuavam "nao ser dificil reduzir aos
seus parentes" (Scliuller, 1908: 181).
19 A exces;ao e, justamente, o povoado de Omaguas (antiga redu~ao San Joaquin de Omaguas), pois os
Mayoruna nao voltam a ser mencionados como forrnando qualquer parte significativa de sua populayao. Smyth
& Lowe (1836:225) mencionam urn homem e duas mulheres Mayoruna em Omaguas, considerados por eles,
contudo, como "cativos" em poder de outros habitantes da localidade.
20
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1.3.3. Os Povos do Interior

Segundo Baena, o governador Mendonc;a Furtado havia mandado "criar vila com o
nome de Sao Jose do Javari uma das aldeias dos Tucunas situada na margem austral do Solimoes
mais vizinha ao rio Javari, e nela postar urn Destacamento"20. Erguida em 1759, avila distava nove
leguas abaixo da foz daquele rio. Posteriormente, tendo observado o alferes comandante do
Destacamento que "passavam algumas canoas para cima desta Vila sem procurar o seu porto para
esquivar-se do registro", mandara ele postar urn "Destacamento de nove soldados e urn sargento na
margem do Amazonas fronteira ao Rio Javari dali distante doze horas de viagem para cima e quatro
para baixo em uma paragem nominada Tabatinga". Ali foi fundada a povoac;ao de Sao Francisco
Xavier de Tabatinga, onde em 1770 seria erguido urn forte pelos portugueses.
Nas "Instruc;5es Reais de 1753" o governo lusitano recomendava que se erguessem
marcos nos rios Madeira, Purus, Jurua e Javari, cujo curso interior, no entanto, era praticamente
desconhecido. 0 Javari foi explorado por engenheiros e astr6nomos portugueses entre 1781 e 1787,
os quais teriam chegado ate a junc;ao do Jaquirana, e por este rio subido ate a latitude austral de 5°
32'. De fato, e de 1787 a "Carta Geographica do Rio Javari" consignada pelo engenheiro Pedro
Alexandrine Pinto de Souza e pelo astr6nomo Jose Joaquim Vict6rio da Costa, que trac;am com
razoavel precisao o curso do Javari ate pelo menos o Curu<;a, seu afluente da margem direita. Afora
esta viagem de reconhecimento, as unicas noticias sobre os povos que habitavam o alto Amazonas e
seus afluentes sao as fornecidas pelo "Roteiro da Viagem da Cidade do Para, ate as ultimas
col6nias do Sertlio da Provincia", escrito em 1768 pelo Vigario Geral do Rio Negro, o Pe. Jose
Monteiro de Noronha. 0 Jutaf, de acordo como Pe. Noronha, era urn rio

"caudaloso, de curso dilatado; mas pouco navegavel dos Portugueses. Extrai-se dele muita
salsaparrilha. Na parte inferior do rio habitam os indios das naf6es Tapagana, Uaraicu, e
Maraud. A superior sabe-se que esta habitada de gentios; ignora-se contudo os nomes de suas
~6es"21 .

Pouco acima da foz do rio Jandiatuba estava situada a vila de (Sao Paulo de)
Oliven<;a, habitada por fndios Umaua (ou Cambeba), Tucuna, Xomana, Passe e Iurf. 0 rio
propriamente falando, chamado "Iandiatiba'' pelo Pe. Noronha, era habitado por indios das nac;oes
Uaraicu, Maraua, Colino e Maiuruna.

"Continuando a derrota mais vinte e quatro Ieguas, se chegara a vila de S. Jose do lavarf,
fundada Tl4 margem austral do Amazonas, e povoada de indios da naflio Tucuna. Nesta
distancia, seguida da vila de Oliven9a ate a de lavari, desaguam pela ordem, com que vlio
20 Baena, 1969:164.
21

Noronha, 1862:53.
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escritos, os riachos Camatid, Pacotf, Macapurina, e Yuruparitapera .... Nove leguas acima da
vila de S. Jose do lavari desagua na mesma margem austral do Amazonas o rio Javari
(Yauari !he chamam sempre os indios) em quatro graus ao Sui, donde nasce para o Norte. E
igual na grandeza ao lurua; abundante de cacau, e salsa, e habitado de indios das na~oes
Maraud, Uaraicu, Pano, ChayauitiL, Chimadna, Yamco, Mayuruna, e outras.. ..
Duas leguas acima do rio Iavari esta fundado na rnargem setentrional do Amazonas o presidio
de S. Francisco Xavier da Tabatinga, ultima colOnia portuguesa no dito rio, para onde
passou o destacamento militar, que guarnecia a vi/a de lauari "22 .
Assim, segundo o testemunho doPe. Noronha, podemos inferir que os WaraikU e os
Marawa ocupavam conjuntamente os rios Jutai, Jandiatuba e Javari, possivelmente em seu baixo
curso. No Jandiatuba, alem deles habitavam tambem os Kulfno e Mayon:ina, sendo estes ultimos
encontrados igualmente no Javari, onde tambem se registrava a presen~a de indios Pano, Chayauita,
Chimaana e Yamco.
De modo geral, alem do fato de ocuparem os rios citados, muito pouco se saberia
sobre este conjunto de povos indigenas ate meados do seculo XIX, quando o Amazonas come~a a
ser perc.orrido por naturalistas, viajantes e "regatoes" . Nessa epoca, toma impulse a extra~ao das
chamadas "drogas do sertao", entre as quais destacavam-se a salsaparrilha, a copaiba, o cacau e
varies tipos de gomas e resinas. Tambem assurnem Iugar proeminente na economia regional, as
atividades de salga do peixe e fabrica9ao da manteiga de ovos de tartaruga. Conseqiientemente, os
afluentes do Amazonas passam a ser percorridos de forma mais sistematica, ampliando os
conhecimentos sobre os povos do interior eo territ6rio ocupado p<;>r cada urn deles.
Por volta de 1820, quando Spix & Martius visitam o alto Solimoes, a vila de Sao
Paulo de Oliven9a era habitada por indios Cambeva, Tecuna, Culino e Uaraicti, enquanto os
Maraua sao dados como habitantes do Jutaf. Como no seculo anterior, os Uaraicu, Maraua e
Mayuruna sao noticiados no rio Jandiatuba. De acordo com Bates, que visitou o alto Solimoes em
1856, o Jurua seria habitado por oito "tribos" distintas, assim dispostas de jusante para montante:
Maraua, Catauichi, Canamare, Araua, Colina, Catoquino, Naua e Conibo. Todas elas, com exce~ao
da ultima, passariam por terra para a bacia do Jutaf23.
Marcey, por sua vez, afirma que os Marawa e WaraikU. do Jutai mantinham
comunica(;ao com os povos do Jandiatuba e Javari.

"Algumas jamflias de Umaua habitaram outrora a entrada do rio Jutahy, proximo do igarape
Sapo, seu primeiro afluente. Depois da dispersiio destes indios, os Marahua e os Huaraycu
reinaram como senhores por toda a sua extensiio. Ligados por amizade com os Culino do
Jandiatuba e os Mayoruna do Javari, aproveitavam-se estes indios das vias de comunica~iio
que a natureza tra~ou para passar de um territ6rio a outro "24.
As informa(;oes obtidas em 1875 por C. Bar~ington Brown sobre os povos que
habitavarn o Jutai sao um pouco mais precisas, dando conta da presenc;a dos Marawa, Catuquino e
22 Idem:58-9.
23 Cf. Spix & Martius, 1938, III:289-94; Wilkens de Mattos, 1855:89; Bates, 1944, 11:362. "Muxuruna" foi a

denominayao dada a urn dos grupos indigenas encontrados no rio Jurua em 1867 pelo ge6grafo ingles W.
Chand less, os quais tinham seu assento a vinte dias de navegayao de Tarauaca ( cf. Branco, 1950: I 75-6).
24 Marcoy, 1869:1I, 362.
22
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Bauci no medio curso do rio, e dos Mazaruna, Piriquito, Jucana, Caiararana, Macaco-Prego, Porco
e Baua em seu alto curso. Os grupos que ocupavam as margens do rio Corueng (Curuena), atluente
ainda inexplorado da margem esquerda do alto Jutai, teriam comunica<;ao terrestre com o rio
Javari25. Pouco acima da foz do rio Mutum, havia urna familia de seringueiros, que reunira ali
quatro indios Marawa, quarenta indios Catuquino e oito ou dez indios Baua.

"Os Marawas niio moram muito Ionge das margens do rio, num Lugar do pequeno igarape,
perto do Parana-mirim Lago Grande; os Catuquinos habitam uma maloca, chamada
Juruapipira; e os Bauds residem ntio muito distante e abaixo da foz do rio Motum. A maior
parte da tribo Bauds habita o Jutahy, perto da joz do rio Corueng, e stio em numero de 40 a
50"26.

Os Mayon1na continuariam sendo a "na<;ao" de maior significancia, cuja
onipresen<;a no vale de ambas as margens do Javari seria atestada por diversos autores no seculo
XIX. Na verdade, muito pouco se sabia sobre este grupo alem do fato de habitarem varies pequenos
atluentes ao sui do Amazonas na regiao entre o Javari eo Ucayali.

"Os Mayoruna, ou Barbudos, como algumas vezes stio chamados, stio a tribo a teste do
Ucayali localizada mais ao norte, e stio muito numerosos; eles habitam o distrito existente
entre o Yavari e o Ucayali, ate um ponto ttio distante como o Tapiche sobre o ultimo, e ate
oito graus de latitude sui no primeiro "27.
Segundo urn texto de 1818, os Mayon1na ocupariam "o angulo que forma o Ucayali
com o Marafion pela direita ate nas proxirnidades do rio Huanacha". Denorninado atualmente
Huanache, este rio nasce nas vertentes da serra de Contamana como nome de Buncuya, como qual
segue ate encontrar-se como rio Huanayo, ao se iniciar a depressao daquela cordilheira28 .
Este territ6rio era mantido pelos Mayoruna as custas de uma continua hostilidade
com os povos vizinhos como os Tik:Una, Yagua, Omagua, Kokama, Konibo e Kapanawa29. Esta
belicosidade vedava, igualmente, a entrada de viajantes e extratores de drogas do sertao:

"Os maxurunas (majurunas, majoranas, maxironas), constituem uma das tribos mais
vastamente espalhadas e mais temiveis do alto Solimoes. Eles ntio reconhecem a supremacia
espanhola, nem a portuguesa, e stio perigosos para os viajantes brasileiros do Javari, assim
como para os espanhois do Ucaiale"Jo.

25 Os etnonimos "ani.mais'' citados por Brown parecem ser, claramente, uma traduc;:ao da designac;:ao nativa de
diversos subgrupos "djapa", da familia Katukina.
26 Brown, 1886:85-6.
27 Smyth & Lowe, 1836:223.
28 Cf. Schuller, 1908:180-1; Villarejo, 1979:49.
29 Segundo Alviano ( 1957:59-60), que escreve ja no seculo XX, os Magirona ou Maiot·una "vieram do Rio
Ucayali (Peru). Passaram ao Rio Ja\'ari e enfim ao Rio Jandiatuba (afluente direito do Rio Solimoes), onde
guerrearam por longos anos contra os C:ma.m:u-,s do rio Jutay por causa das tanarugas".
3r Spi-" & Manius, op. cit. :300.
_.,
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Embora o Javari fosse abundante de cacau, salsaparrilha e tartarugas, os
portugueses evitavam este rio "por causa das doen<;as malignas ali reinantes, e da ferocidade dos
seus habitantes"3 1. Na verdade, os Mayoruna atacariam os buscadores de salsaparrilha em toda a
regiao entre o Ucayali eo JavarP2. Os Mayoruna, segundo Amich, seriam "crueis com os viajantes
que se descuidam dorrnindo na parte do rio Tapichinga [Tapiche] em que eles habitam" 33 . Tambem
o rio Javarizinho seria "abundante de goma elastica, e de salsa; mas por causa dos indios Mayorlina,
que o infestam, e pouco frequentado "34 . 0 mesmo receio existia entre aqueles que navegavam o
Ucayali durante a faina da pesca e salga do peixe, que evitavam dormir na margem direita devido as
hist6rias correntes "de pescadores surpreendidos durante a noite, e degolados a golpes de lan9as
pelos Mayoruna"35.
Segundo informa96es colhidas por Bates em Sao Paulo de Oliven<;a, os Mayoruna
(Manjerona) seriam "urn povo hostil, feroz e indomavel", e segundo pode apurar, "tambem
canibais":

"A navega~lio do Javari tornou-se impossivel porque os Majeronas ficam de tocaia em suas
margens e interceptam e assassinam todos os viajantes, especialmente os brancos. Quatro
meses antes de minha chegada a S. Paulo, dois mo~os mesti~os (quase brancos) da aldeia
joram negociar no Javari, porque os Majeronas hd um ou dois anos tinham dado mostras de
cessar as hostilidades. Ntio tinham ido Ionge, quando uma embarca~tio voltou com a noticia
que os dois rapazes tinham sido mortos a fiechadas, assados e comidos pelos selvagens"36.
Todavia, Castelnau informa que antes da metade do seculo XIX existiria nas
proximidades da confluencia do Javari com o ltaquai a cabana do filho de urn oficial brasileiro, que
teria reunido em torno de si alguns Mayoruna para cultivar a terra. Alem disso, pouco antes do
Javari come9ar a ser percorrido pelas comissoes demarcadoras de limites, urn homem teria subido o
rio "numa pesada embarca9ao, a procura de salsaparrilha", chegando a navegar o Javarizinho e o
Jaquirana. Em 1873, ja haveria urn "caserio" de brasileiros no Javari, a 4° 7' 40" de latitude SuP7.

1.3.4. As Comissoes de Limites e os Indios do Alto Javari
Durante a segunda metade do seculo XIX, o Javari seria percorrido por tres
Comissoes Demarcadoras de Limites, que devassaram todo o curse daquele rio ate suas mais altas
cabeceiras. Atraves da Conven~tio celebrada entre Brasil e Peru em 23.10.1851, ficou acertado
entre os dois pafses que o curse do rio Javari serviria como divisa entre ambos. Em virtude do
3! Ibidem.
32 Cf. Herndon & Gibbon, 1854:188.
33 Arnich, 1975:296.
34

Wilkens de Mattos, 1874:91.

35 Raimondi, 1863:420.
36 Bates, op. cit.:388-9.
37

Cf. Branco, 1950:201-5; Melatti, 1981:17.
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artigo 7° da Conven<;:ao, Comissoes Demarcadoras passaram a percorrer o Javari, buscando
determinar seu curso verdadeiro e, principalmente, as coordenadas geograficas de seu principal
formador, o rio Jaquirana. A primeira dessas Comissoes, chefiada a parte brasileira pelo capitao
tenente Joao Soares Pinto, e a parte peruana pelo sr. Manuel Rouaud y Paz Soldan, iniciou seus
trabalhos em jullio de 1866. Nos primeiros dias de outubro daquele ano, a expedi<;:ao alcan<;:aria a
foz do rio Paissandu (Batii) e, continuando sua jornada teria sido atacada por cerca de uma centena
de indios Mayoruna:

"Depois de haver essa expedir;iio explorado 2. 224 kilometros e feito todas as observar;oes
necessarias ao peifeito conhecimento do verdadeiro curso desse rio, foi ela, na manhii do dia
10 de Outubro do rejerido ano (1866), assaltada por uma numerosfssima horda de selvagens
da tribo Mayoruna que, tendo empregado suas jlechas ervadas no capitiio tenente Soares
Pinto, no Snr. Paz Soldan, e em mais oito ou dez pessoas da tripular;iio em pequenas
embarcar;oes, em que navegava a expedir;iio, conseguiram apoderar-se de uma dessas
embarcar;oes, na qual existiam todos os instrumentos astronomicos, vendo-se a expedir;iio por
isso .obrigada a regressar, deixando sepultado em uma praia deserta o cadaver do capitiio
tenente Soares Pinto, que sucumbiu dos mortfjeros jerimentos, que recebera. 0 Snr. Paz
Soldan, para salvar a vida, teve de sofrer uma amputar;iio, que !he roubou parte duma perna,
que tambem fora ferida duma jlechada "38.
Ap6s este epis6dio, a demarca<;:ao de limites entre os dois paises ficaria paralisada
ate 1874, quando penetra no Javari a Comissao Mista presidida pelos Capitaes de Fragata Ant6nio
Luiz von Hoonholtz, o Barao de Teffe, e Guilhermo Black. A expedi<;:ao era composta por 82
pessoas, entre marinheiros e "indios manses" originarios do Solimoes e Huallaga. Seus maiores
inimigos foram as febres palustres, a fome e o beriberi, mas tambem as "flechas ervadas dos
indi()s", que lhes deram algum trabalho. Na volta, foi precise "empregar inauditos esforyos para
abrir caminho rio abaixo atraves das fortes estacas e barragens, por meio das quais os selvagens
haviam obstrufdo o rio em varies pontes a fun de impedir-lhes o regresso"39. Umas cinquenta
millias acima do local em que havia sido atacada a expedic;ao de 1866, a Comissao de 1874 foi
assaltada pelos indios do alto Jaquirana, dispersados pelas armas dos demarcadores. Do mesmo
modo, por urn aviso do comandante do vapor "Morena" ao Comandante Geral de Loreto sabe-se
que a Comissao de Limites tinha sido atacada pelos indios tambem no Galvez, quando navegava
aquele rio em canoas40.
Quando a terceira Comissao Demarcadora penetra no Javari, nos estertores do
seculo passado, ela encontra uma paisagem humana ja modificada pela presenc;a dos extratores da
goma ehistica. Nao obstante, como as duas Comiss6es que a haviam precedido, ela tambem
encontraria a resistencia dos indios. Chefiada, a parte brasileira, por Cunha Gomes, esta expedic;ao
chegaria no dia 05.07.1897 ajunc;ao dos rios Galvez e Jaquirana.

"No dia 10 de julho subiu este ultimo rio alcanr;ando com 12 dias, 0 barraciio 'Lontananza a
margem esquerda e pertencente ao peruano D. Jose da Encarnar;ao Rojas. Prosseguiu no dia
I

Mattos, 1874:27-8.
39 Teffe, 1888:173.
40 Cf. Calixto Mendez, 1985:10.
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22, chegando a 29 a boca do Bathan ou Paissandu (.. .). Continuou no dia 31, pelo
Jaquirana, chegando a 7 de agosto a 'Seis Soles' ou 'Nueva Estaci6n', prosseguindo dia 8
(... ). Depois de 12 dias de viagem, andando-se de 2 a 7 milhas por dia, chegou em Rayo,
ultimo ponto habitado por caucheiros, estreitando-se o rio de 8 a 12 metros, jd sem barrancos
(.. .). De Rayo em diante, nii.o sendo possfvel viajar em canoas, passou a andar por terra,
divididas em 4 turmas, sendo os primeiros civilizados que penetravam nesses lugares, sempre
seguidos pelos 'Capanauas ', considerados os indios mais ferozes da regiii.o "41 .
No rio BaUi havia o barracao do peruano D. Ramirez, distante uma milha e meia de
sua boca. 'Seis Soles' era habitada pelo peruano Moyses Lopes, para quem trabalhavam dois indios
Remo e urn Kapanawa.
De acordo com Cunha Gomes, existiam no Javari "poucas malocas, quase todas
domesticadas" ate a confluencia com o rio Galvez. 0 Galvez, por outro Iado, era "habitado por
indios f~rozes como os Capanuauas, corridos pelos caucheiros peruanas de outras zonas do alto
Javari. Do Bathan para cima, o Jaquirana e habitado pelos Capanauas ate suas vertentes" 42.
Na verdade, as sociedades indfgenas que habitavam o alto Javari eram
freqiientemente confundidas nessa epoca com outras que habitavam as regioes pr6ximas, e sao
citadas pelos diversos autores em regioes parcial ou inteiramente sobrepostas.
0 medico Joao Braulino de Carvalho, atraves de informa96es obtidas provavelmente
em 1926, afirma que a bacia do Javari era habitada por Indios Mayu, Kapanawa, Marubo e Remo:

"No rio 'Corufd' e baixo 'Javarf', vivem os 'Mayus', que se estendem ao 'Galvez', 'Tapiche'
e "Rio Branco', os dois ultimos, ajluentes do 'Ucayale'. Os 'Capanauas' residem no 'lgarape
dos Lobos' e a margem direita do 'Javari', desde afoz do 'Galvez' ate Lontananza.
0 'Jaquirana', nome por que e conhecido o 'Alto Javari', desde a foz do 'Galvez' ate a
nascente, serve de habitat aos 'Marubius'.
·
Finalmente os 'Remus' (... ) tiveram, ate epoca nao muito remota, um grande aldeamento no
'Bathan ', tributario da margem direita do 'Jaquirana ', e acham-se hoje reduzidos a um
pequeno nucleo em 'Contas', um casal em 'San Pablo' [na margem direita do Jaquirana] e
algumasfamilias nas terras que separam o 'Javary' do rio 'Ypixuna"'43.
Ainda segundo Carvalho, urn vocabulario Remo teria sido recolhido em 1926 na foz
do Bata pelo sr. Luzeiro. Segundo Raimundo Luzeiro, sua familia teria se deslocado em 1929 do rio
Bata para o local da atual guarni9ao militar de Palmeiras do Javari, onde teriam sido atacados em
1932 pelos indios Pisabo ou Mayo. Nessa epoca, OS Mayo (ou Mayu) dominavam todo 0 curso do
rio Blanco, afluente do rio Tapiche, no contiguo territ6rio peruano44.
Segundo informa96es de Grubb, os Mayoruna ou Mayo {dados como sin6nimos por
ele) seriam encontrados nos rios Tapiche, Blanco, Javari-Mirim e Galvez, no Peru, e no Curu<;a,
ltaquai, e em alguns afluentes da margem direita do Amazonas, no Brasil. Os Mayoruna do rio
Galvez estariam, segundo este autor, divididos em duas pequenas sub-tribes: os Mambo e os
Pisabu. Outros grupos mencionados na regiao incluem os hostis Kapanawa, que ocupariam, no
Branco, op. cit. :203.
cf. Branco, op. cit. :206.
43 Carvalho, l 93l:252.
+~- Ci. ~1omagner .\felani & .\iela!ti, op
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Brasil, a regiao do rio Pardoe, no Peru, o Javari e as cabeceiras de
direita do Ucayali45.
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1.3.5. A Borracba e a Madeira
Durante o boom da borracha, devem ser destacadas tres frentes principais de
penetra9a0 na area da terra indfgena Vale do Javari: a primeira vinha do Amazonas, penetrando
pela foz dos rios Javari, Jandiatuba e Jutaf; a segunda vinha do oeste, penetrando pelo Ucayali e
seus afluentes, particularmente o Tapiche; e a terceira vinha do sui, penetrando na regHio atraves do
rio Jurua. Embora o infcio da explora9ao do caucho e da borracha nos rios que serviram de canal
para a penetra9ao no Javari adquira importancia ja a partir de 1870, o perfodo realmente intensive
de extra9ao da goma elastica no Vale do Javari coincidiu com a ultima decada do seculo XIX e a
primeira .decada do seculo XX46.
De modo geral, as cabeceiras dos principais rios que cortam a area do Vale do
Javari foram percorridas inicialmente por caucheiros peruanas, para logo serem ocupadas por
seringueiros brasileiros que avan9avam desde o seu baixo curso. 0 processo de ocupa9ao das terras
da Amazonia realizado nesta epoca foi bastante desordenado:

"Outrora, e ainda hoje, imperava o regime do primi capientis, isto e, internava-se um
individuo por um dos ajluentes do Amazonas, descobria uma floresta rica em madeira de
seringa, dela se apossava, fazia uma barraca de palha, e ai estabelecia o seu seringal, que
muitas vezes vendia sem legitimar a posse "4 7.
Segundo informa96es de Cunha Gomes, Chefe da Comissao Demarcadora
brasileira que subiu o Javari em 1897, este rio achava-se ja bastante povoado ate a boca do ltaquaf,
possuindo navega9ao a vapor com regularidade ate o povoado de Remate de Males, chamado
tambem "Santa Cruz do Itecuahi". Na epoca das cheias, os vapores prosseguiam ate a boca do
Curu9a, de onde se seguia em lanchas ate a boca do Galvez.

"Cunha Gomes calculava a popula9iio dos vales do Jaquirana, Bathan e grande parte do
Ipixuna e dos seus afluentes (estes da bacia do Jurua, cujos manadeiros davam para os do
Jaquirana), superior a 5.000 pessoas, todas de origem peruana, jalando, em geral, o
quichua, sendo o espanhol falado entre os patroes e os agentes das casas fornecedoras de
Iquitos. Os trabalhadores silo vindos do Peru, geralmente, indios ja domesticados (. . .).
Cf. Grubb, 1927:83-84.
"A bacia do Yavari e a de todos os seus tributaries provavelmente e a mais rica da Amazonia, tanto peruana
como brasile ira, pela extraordinaria abundancia de arvores produtoras de goma e pela fineza do latex extraido.
Se proporcionalmente ela nao rende o mesmo que as zonas rivais do Purus e Acre, deve-se a que a do Yavari
esta em uma depressao facilmente alagadi9a, e que permite somente tres meses de safra. Durante a epoca do
'ouro negro' ou caucho, sairam deste rio milhares de toneladas de borracha fma, que regressaram convertidas em
milhoes de Iibras de ouro, e que se esfumaram em licores e luxos principescos" (Villarejo, 1979:92).
47 Barbosa Rodrigues, 1900:33-34.
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0 Itecuahi, e habitado por cearenses e peruanas, cerca de 1.500 extratores de seringa e
caucho. 0 Jaquirana niio era habitado ate o ponto em que chegou o levantamento, sendo
doentio e niio possui seringa. Teve caucho nas terras altas, mas os caucheiros peruanas o
acabaram, retirando-se para os rios Jutahi e o Jurua, onde hoje, exploram essa indUstria "48.
Nesse processo de ocupac;ao, foram constantes os choques entre os extratores da
goma elastica e os primitives habitantes da regiao. Segundo Barbosa Rodrigues49, "a feic;ao
caracteristica amazonense perdeu-se, e formou-se uma nova California". Os indios passam a ser
objeto de correrias organizadas tanto por brasileiros quanto peruanas, que atacavam suas malocas
para obter comida ou mulheres, afugentando-os para outras regioes, escravizando-os na atividade
extrativa, ou simplesmente exterminando-os.
Por volta de 1924, ja numa fase de certa decadencia da produ9ao da borracha, havia
ainda cerca de 22 "estabelecimentos" (os chamados "barrac6es"), no centro do vale do Javari, que
foram assim enumerados por urn morador de Benjamin Constant:

"Um. estabelecimento na boca do igarape Hospital, afluente do Batii, pertencia a um
portugues; um estabelecimento no Batii pertencia a uma dupla de s6cios espanh6is; no
Jaquirana (nome do Javari acima da boca do Galvez) havia seis estabelecimentos, sendo
cinco de brasileiros e um de um equatoriano, que era o mais setentrional; da boca do Galvez
ate a do Curufa, havia mais nove estabelecimentos, dos quais oito se estendiam por ambas as
margens do rio, isto e, localizavam-se tanto em terras do Brasil como do Peru; destes, cinco
eram brasileiros, um de um peruano, urn de um colombiano e dois cujos proprietarios o
informante niio mais tinha na memoria. A maior parte do Curu9d era de uma companhia
francesa ou inglesa; mas em seus afluentes das cabeceiras havia tres peruanas; urn no Pardo,
outro [no] Arrojo e um terceiro no Amburus. Um colombiano era dono de ambas as margens
de todo Ituf, ate mais ou menos 1920"50.
A partir de 1930, o abandono dos altos rios por grande parte daqueles que se
dedicavarn a extrac;ao da borracha torna possivel ao portugues Afonso Alvim estabelecer uma certa
ascendencia economica e polltica na regiao, atraves do controle de grande parte dos seringais do
Curuc;a e do ItuL Houve uma certa continuidade ou sobreposic;ao parcial entre o final do periodo da
borracha e o irucio do periodo da madeira na regiao. Pelo fato de ·<sobreporem-se apenas
parcialmente no ciclo anual, a produc;ao de borracha e a retirada de madeira foram freqiientemente
conjugadas, continuando as posses ou propriedades rurais sendo charnadas seringais rnesmo quando
ja estavarn voltadas prioritariamente para a produc;ao de madeira.
A ascen9ao economica da atividade madeireira foi acompanhada pelo abandono do
povoado de Remate de Males por dois importantes patr6es regionais, Jose Veiga e Joao Barbosa,
que na segunda metade da decada de 40 retiram-se, respectivamente, para Atalaia do Norte e
Benjamin Constant. Quando passou pela regiao o zo6logo do Museu Nacional, Jose Candido de
Melo Carvalho, Remate de Males nao passava de "urn rnisero povoado, corn cerca de vinte
habitac;oes, alinhadas na margem direita do rio". Atalaia do Norte, por sua vez, foi o unico povoado

Branco, op. cit. :206.
Op. cit.:13-14.
50 Montagner Melatti & Melatti, op. cit.:9-IO.
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por ele visitado ern que havia "igreja e quatro casas cobertas de telhas". Os principais produtos de
exporta<;ao de Benjamin Constant eram a madeira, a borracha, o pirarucu, e as peles de animais
silvestres como caitetus, veados, maracajas, ariranhas e jacan!s. A explorac;ao da borracha tinha tido
urn fugaz incentive durante a segunda guerra mundial, mas o comercio da madeira vinha
intensificando-se de ano para ano. As tres especies mais valorizadas eram o cedro, o aguano ou
mogno, e a andiroba; eram exportados tambem o a<;acu, o louro e a jacareuba51 .
0 recrudescimento da extrac;ao de madeira no vale do Javari, que precedeu a
instala9ao de serrarias nas cidades da regiao, foi acompanhado por uma serie de ataques indfgenas
as turmas madeireiras que invadiam seu territ6rio a procura das especies consideradas nobres. _Os
prirneiros ataques indigenas conhecidos as frentes de expansao da sociedade regional, na verdade,
podem ser datados do infcio da decada de 30, quando os "Mayo" atacaram no igarape Amburus,
afluente da margem esquerda do alto rio Curuc;a. No infcio da decada de 50, os indios voltaram a
atacar os madeireiros que trabalhavam nos seringais do alto Curu<;a, que haviam pertencido a firma
francesa Compagnie Transatlantique de Caoutchouc, e logo tambem no rio Pardo. Parte das
familias de madeireiros deslocados do medio Curuc;a por esses ataques, e que tinham se estabelecido
no igarape Sacudido, afluente da margem direita do baixo curse daquele rio, foram ai novamente
atacadas pelos Mayoruna em 1958.
Quando Roberto Cardoso de Oliveira passou pela regii'io do alto Solimoes, por
ocasiao de seu trabalho de campo com os Tik:Una em 1959 e 1962, os ataques indfgenas na regiao do
Vale do Javari haviam adquirido urn carater crucial nas relac;oes interetnicas com os moradores das
cidades de Atalaia do Norte e Benjamin Constant. A fuga dos madeireiros dos altos rios, temerosos
destes ataques, parece ter causado prejufzos consideraveis aos grandes proprietaries de seringais na
area do Javari. Em urn Memorial enviado ao governador do Estado do Amazonas em 1959, urn
desses grandes proprietaries e entao deputado estadual, Jose Veiga, procurava relacionar as origens
remotas destes ataques, que ele situa por volta de 1942, a presenc;a de soldados peruanas entre os
indios. Deste modo, em 1960 ou 63, teria ocorrido urna ac;ao militar do Grupamento de Elementos
de Fronteira (GEF), que destruiram algumas malocas. Sabe-se que, anteriormente, os "Maya" do
igarape Amburus tinham sido exterminados par uma correria realizada em 1956. Dois anos depois,
em 1958, uma tropa do recem-criado 9° Pelotao de Estirao do Equador teria participado de urna
expedi<;ao punitiva aos indios que habitavarn o divisor de aguas dos igarapes Flecheira e Santana e o
rio Negro, quando "derrotaram" uma maloca indfgena na regiao entre o Flecheira e o Santana e
duas nq rio Negro52.

"Um dos principais lfderes de Benjamin Constant- e articulador da intervenr;iio do exercito
no Javari - reconhece que a ar;ao militar so prejudicou a situar;iio porque os soldados
destruiram muitas ror;as e malocas de indios e (que) agora eles ficaram muito mais
aguerridos' "53.
0 rio Jutai, por sua vez, foi dominado no inicio do seculo pela "Empreza Jutahy
Sociedade Anonyma", cujo s6cio-gerente era o comendador portugues Joaquim Gonc;alves de Araujo.
51

Cf. Carvalho, 1955:8, 30.

52 Cf. Coutinho Jr., 1993:265-7.
53 Cardoso de Oliveira,

1981:33. A<;:oes militares contra as sociedades indigertas tambem nao foram
desconhecidas do outro !ado da fronteira, sendo famoso o bombardeio aereo de ro<;:as e malocas dos Mayoruna
(Matses) do rio Galvez, ocorrido em 1964 (cf. Romanoff, 1984:43).
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Esta empresa comprou, a partir de 1915, inumeras propriedades no rio Jutai, a maior parte das quais
tinha titulo definitive expedido pelo govemo do Estado do Amazonas em 1897-99. De fato, o grande
"patrao" deste rio seria Benjamim Antonio Affonso, que entrou para o Jutai no inicio do seculo,
recebendo do Estado do Amazonas, em 1916, titulo definitive sabre o seringal Fortaleza. A familia
Affonso logo passou a aviar seringueiros por todo o curso do Jutai, exercendo controle quase absolute
nao so dos seringais da Empresa Jutahy S.A., mas sobre a produyao de borracha desse rio de modo
geral. Na decada de 60, houve urn conflito no Jutai porque os seringalistas queriam "cobrar a renda"
de seus aviados, tendo sido enfrentada e vencida pelos seringueiros uma expediyao comandada pelo
delegado de policia, que havia sido enviada pelos Affonso. Apos o episodic, o dominic dessa familia
dec1inou, surgindo em seu Iugar outros "patroes", como Euclides Monteiro, de Manaus, e Cicero
Gomes. de Oliveira, chefe da familia conhecida como 'tuxaua'. Este ultimo passou a aviar os antigos
seringueiros dos Affonso, apliando com o tempo suas atividades economicas atraves do comercio
(que hoje voltam-se principalmente para a produyao de peixe liso, conseguido no Solimoes).
Quanta ao rio Jandiatuba, ha urn certo consenso de que sua historia moderna comeya
com Quirino Mafra, seringalista natural da cidade de Sao Paulo de Olivenya. Alem dele, antigos
patroes. neste rio foram Floriano Muller, Frederico Ramos, Plinio de Assis e, no baixo curse do rio,
Melquiades Ferreira Lima. Em meados deste seculo, todos exploravam a seringa no verao e a sorva
no inverno. Quirino Mafra era dono do grande seringal Boa Vista, que estendia-se pelo Jandiatuba
desde o igarape Catuquino, a montante, ate o igarape Feitosa, abaixo da boca do igarape Jutaizinho.
Frederico Ramos era dono do seringal Sao Pedro, localizado entre os igarapes Alerta e Catuquino,
afluentes de margens opostas do Jandiatuba, enquanto Joao Ramos possuia o seringal Born Futuro,
que se localizava entre o igarape Alerta e a regiao conhecida como Tres Bocas. Quirino Mafra Iegou a
maior parte de sua influencia ao genro, Ulisses Uchoa, ainda que seu filho, Epitacio Mafra, tambem
tenha continuado a exercer papel importante na regiao. Ulisses Uchoa passou a ser o grande patrao do
rio, aviando entre 150 e 200 seringueiros por safra, dedicando-se tarnbem, a partir dos anos 60, a
explorayao de madeira no Jandiatuba.

1.3.6. Contato e

Localiza~ao

a) Kanamari
No tructo deste seculo, os Kanamarf que habitavam a reg1ao do alto Jutai foram
prontamente afetados pela abertura de seringais na parte superior deste rio e no rio Juruazinho,
facilitada pela proximidade com a localidade de Sao Felipe (atual Eirunepe)54. Durante algum

54 Um

subgrupo· dos Kanamari do alto Jutai rnigraria, em 1908, para o seringal Restaura<;ao, no rio Jurua,
integrando-se ali a atividade extrativa. Parte desse subgrupo retomou ao Juruazinho em 1935, passando depois
ao Jutai (cf. Heck, 1979). Nos fundos do seringa1 Porto Sergio, situado junto ao rio Jordao, afluente do
Juruazinho, habitavam os Amina Djapa, os quais vinham ao barradio todos os anos (cf. Tastevin, [1919/22]: 2627). No seringal Nova Vida, em 1912, trabalhavam 30 indios Kanamari e 25 indios Tucano (cf. Silva, 1912). 0
"Relatorio Anual" da 1• Inspetoria Regional do SPI, de 1928, relata a dedicayao a industria extrativa entre os
0
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tempo, no entanto, diversos grupos mantiveram ainda uma rela9ao distanciada ou conflituosa com os
integrantes da frente extrativa55 , passando posteriormente a se integrar a atividade.
Algumas farnilias dos Kanamari do alto Jutai ocupavam, em meados do seculo, algumas
coloca96es como Barreiro e Santa Maria, localizadas no curso desse rio acima da foz do lguai, seu
tributario pela margem direita. Outras trabalhavam no seringal Novo, situado no rio Juruazinho. A
partir da segunda metade da decada de 60, houve a fixa9ao da maior parte dessa popula9ao
kanamari em tres grupos locais, que se situaram nos igarapes Naua, Carana e Davi. Esses grupos,
por sua vez, passaram a se reunir durante o periodo de festas em uma unica aldeia, localizada junto
a foz do igarape Queimado.
Os Kanamari que habitavarn o rio Itaquai forarn visitados em 1950 pelo zo6logo do
Museu Nacional, Jose Candido de Melo Carvalho, que os encontrou habitando no trecho acima do
Sao Vicente. Em 1957/58, Joao Herculano Primo obteve do Estado o direito para explora((ao das
terras do ltaquai desde o Sao Vicente ate suas cabeceiras, onde "colocou" diversos seringueiros. 0
barracao estabelecido na foz do rio das Pedras, cujo encarregado era Sebastiao Bezerra, estabeleceu
intensas rela96es corn a popula9ao Kanamari.
.
Consta que, provavelmente na decada de 50, parte dos Kanarnari do ltaquai teria
sido levada para o rio Curu9a por urn comerciante para quem trabalhavam, retirando-se
posteriormente para o igarape Irari, afluente do baixo rio Javari. Outros foram conduzidos do
Itaquai para o rio Javari Mirim, em territ6rio peruano, de onde retornararn para o Brasil ap6s
desentendimentos com o madeireiro que os levara. Segundo os Kanamari, seus antepassados na
regiao do baixo rio Javari moraram nas terras entre os igarapes do Maia e lrari. De fato, os
regionais confirmam a presen9a dos Kanamari no Irari ha pelo menos meio seculo, epoca que,
segundo OS indios, teriam sido tocaiados por nao indios junto a foz do Esquerdo naquele igarape. De
acordo com os Kanamari da aldeia Sao Luiz, seus av6s moravarn no igarape do Maia, que
antigamente chamavam "igarape Madeira", aonde se pode encontrar ainda restos de ceramica desses
antigos habitantes. Dali, afirmam, varavam para o Quixito, e cruzando os rios Itui, Branco e das
Pedras, iam dar no Massape.

indios da regiao, mencionando em particular os Bendiapa, que estariam se tornando "6timos seringueiros", tendo
cerca de 56 deles formado uma maloca nova nas vizinhanyas do rio Itaquai.
ss Em 1912, registrava-se o roubo de seringueiros no barracao Sao Joao, do Cel. Joao Rufmo de Oliveira, pelos
habitantes de urna maloca situada do rio Itaquai (entao conhecido como "Joary"). Grande repercussao teve ainda
o epis6dio, ocorrido no mesmo ano, envolvendo o coronet Cornelio Chaves e Mello, o qual havia se estabelecido
no seringal Icarahy, quarto barracao as margens do Jutai acima da barra do rio Juruazinho. Referido Cel.
Cornelio havia mandado fazer uma correria entre os Kanamari, possivelmente no igarape Naua, tendo sido
massacrados os habitantes de uma maloca ali localizada. Os pr6prios "Cuniba" (na verdade, Maniteneri, indios
falantes de uma lingua da familia Arawa que tinham sido trazidos para o Juruazinho por uma empresa
seringalista) participantes do ataque aos Kanamari acabaram por assassinar o Cel. Cornelio, sua esposa e o
capataz do seringal, levando consigo, na fuga, tres filhas do seringalista. Chamado a intervir, o SPJ despacha
para o local uma expedic;:ao composta pelo ajudante Dagoberto de Castro e Silva, outros auxiliares do SPI, urn
sargento e varios prac;:as, que encontra os Cuniba nas proximidades da margem esquerda do Juruazinho. Pediram
os homens do SPI reforr;o no seringal Restauraqao, do Cel. Reynaldo Cavalcante, tendo sido mandados tres
seringueiros e quatro indios Kanamari. Como resultado, capturaram urn grupo de quinze indios Cuniba, entre
homens, mulheres e crian9as, morrendo urn casal e conseguindo escapar outro. Dos Cuniba capturados, quatro
ficaram no proprio seringal Restaura9ao, e onze foram levados para Eirunepe (Sao Felipe) (cf. Silva, 1912).
/)
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Em 1973, a FUNAI instala no alto ltaquai o Subposto Massape, junto ao igarape
Sao Vicente, que e desativado dois anos depois, tendo parte dos Kanamari se deslocado em 1975
para as proximidades do igarape Tigre, proximo ao PIA Marubo. Em 1977, algumas familias
Kanamari do ltaquaf transferem-se para o entao "posto indigena de atra9lio" Sao Luiz, no baixo
Javari, retornando no ano seguinte parte delas ao alto Itaquai. Outras migra96es entre as aldeias
Massape e Sao Luiz ocorreram ainda provavelmente no perfodo entre 1980 e 1985.

b) Kulina (Arawa)
Os Kulina (Arawa) que hoje habitam a TI Vale do Javari provem, em grande parte,
da regiao do igarape Penedo, afluente do rio Jurua, de onde passaram a se deslocar ·para as aguas do
Javari em pequenos grupos familiares, a partir de 1965, aproxirnadamente. Segundo uma Kulfna que
hoje vive na localidade Sao Joao, seu pai veio do rio Jurua e, passando ao alto rio Itaquai,
estabeleceu-se primeiramente proximo a boca do igarape Cedro. Ali viveram muitos anos.
Mantinh.am contato com os Kanamarf, que habitavam pouco abaixo, tendo seu pai tornado uma
esposa daquele grupo. Depois dessa mulher, seu pai tomou por esposa uma Kulina, tambem
originaria do Jurua, de cujos filhos, quatro adultos permanecem ainda nos rios ltaquaf e Javari.
Outros Kulina passaram do Jurua ao seringal Novo, localizado na margem esquerda
do alto rio Juruazinho. Formaram posteriormente as aldeias Simpatia e Extrema, no alto curso do
rio Jutai, e Marimarf, no interior de urn afluente do rio Bia56. Reunindo-se na localidade Porto
Central, tiveram sua area identificada pela FUNAI, em 1986, como TI Kulfna do Medio Jutaf. Em
1993, aproximadamente, os Kulfna que af habitavam tiveram urn conflito interno, no qual urn "tio
legftimo" matou o sobrinho em uma disputa por mulheres. Ap6s essa morte, os Kulfna que af
residiam dispersaram-se quase completamente, descendo grande parte deles para o igarape Batedor,
afluente da margem direita do medio rio Jutai.

c) Kulina (Pano)

Os primeiros contatos sistematicos dos Kulfna (Pano) com a popula~ao regional, no
infcio dos anos 60, parecem t~r sido com urn regatao ou madeireiro chamado Antonio Batista, com
quem passaram a trocar couros de caititu por artigos industrializados. Residiam, a epoca, no igarape
Sao Salvador, onde foram atacados pelos indios Mayoruna, que exterminaram a maior parte dos
homens e levaram as mulheres e crian9as para sua aldeia.
Em 1969, o servidor da FUNAI, Raimundo Pio de. Carvalho Lima, esteve em
viagem de inspe~ao no igarape Pedro Lopes, constatando ter o grupo desestruturado sua atividade
agricola57. 0 Kulina Joao Bruto diz que havia tres malocas de sua gente no igarape Sao Salvador,
havendo outras no igarape Pedro Lopes, e que varios teriam morrido em conseqtiencia dos efeitos
da fuma9a de "bombas" que foramjogadas perto de onde moravam.

Em 1979, a populaylio Kuli.na (Arawa) destas aldeias era: Simpatia, 22 pessoas; Extrema, 38 pessoas; e
Marimari, 48 pessoas (cf. Heck, op. cit.).

56

M~ti, !98LII3.

57 Cf.

32

t
I

/

I

~9
Funda~o Nacional do indio
MrNISTERIO DA JUSTICA

Em 1974, a FUNAI instalou o PIA Curw;a pouco abaixo da boca do igarape Sao
Salvador. Os Kulina passaram a fazer casa nas cercanias do posto, na margem esquerda do Curuc;a.
Alguns, depois, embarcaram em urn motor e passaram a trabalhar para o Exercito em Tabatinga e
no pelotao de Estirao do Equador. Varios dos que fica ram no PIA casaram-se com os indios Marubo
que se deslocaram para o medio Curuc;a em busca de assistencia junto ao Posto.

d) Marubo
Quando os caucheiros peruanos penetraram na regiao meredional do Vale do Javari,
a maior parte dos antepassados dos atuais Marubo encontrava-se, aparentemente, no igarape Cravo,
afluente do rio Arrojo que corre entre este eo rio Curu~a. Como tempo, algumas familias passaram
a ser encontradas tambem no seringal de Raimundo Luzeiro, localizado no rio Bata, principal
afluente do alto rio Jaquirana. No Curu~a, entram em contato com "patroes" como El6i Vargas e
Ambrosio Chapiama.
Ap6s esse primeiro periodo de envolvimento com as frentes extrativas, voltaram a
ficar em relative isolamento no alto Curuc;a. No inicio dos anos 50, passam a comerciar pelas de
borracha e couro no seringal Boa Fe, junto a foz do rio Ipixuna no Jurua. Sao procurados por
missionaries e o filho de urn peruano com uma india do Javari, que instalam-se entre eles. No alto
Curuc;a, travam relac;oes com as turmas do madeireiro Jose Menezes. Entram em conflito com os
Mayoruna e retornam ao Itui no inicio dos anos 60. Nesse rio, sao descobertos por Sebastiao Guida,
que os engaja no trabalho madeireiro58.
A partir de 1974, com a instalac;ao dos PIAs Curuc;a e Itui, no curso medio daqueles
rios, parte da populac;ao Manibo que habitava a montante foi atrafda para as imedia<;oes de ambos
os Postos, constituindo ali aldeias distintas.

e) Matis
Pouco se sabe sobre a hist6ria dos indios Matis no periodo anterior a atrac;ao
realizada pela FUNAI. "Na primeira metade deste seculo", diz Erikson59, os Matis ocupavam "urn
territ6rio centrado sobre o rio Coari, e delimitado pelos rios ltui e Branco". A partir dos anos 50, o
grupo teria, segundo o mesmo etn6logo, a tendencia a se afastar do Coari, e dos Korubo, por uma
sucessao de pequenas migrac;oes para montante, passando a ocupar a regiao do Jacurapa. Ha
informac;oes de que eles tambem podem ter ocupado durante algum tempo o rio Novo de Cima60.
Em 1974, iniciam-se as atividades do PIA Itui, localizado a margem esquerda do
mesmo rio, pouco acima da foz do igarape Jacurapa. 0 primeiro encontro com os Matis ocorreu em
agosto do ano seguinte, no igarape Aurelio Grande. Entre 1976 e 1979, os indios visitam em
diversas ocasioes o Posto de Atrac;ao, permanecendo todavia suas malocas no interior dos igarapes
Coari, Aurelio Grande, Jacurapa e Boeiro. Em 1982, o Posto e transferido para a margem direita do
Itui na altura do ig_arape Boeiro, passando os Matis a residir em duas malocas: uma junto a foz desse
58 Cf. Montagner Melatti & Melatti, 1975: 22-26; Melatti, 1981:18-19,41-43.
59 1990:395.
. 60 Cf. Melatti, 1981 :85. Um dos adultos Matis e filho de mulher Korubo, raptada pelos primeiros a cerca de
quarenta ~_,ps atn1s.
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igarape, a outra em seu interior. Em 1987, passam novamente ao Itui, construindo urna rnaloca
proxima ao rio Novo de Cima61 • Finalmente, construfram a atual aldeia, na margem esquerda do
ltuf, por volta de 1993, amontante do Jacurapa.

f) Mayoriina

0 territ6rio ocupado pelos Mayoruna no inicio deste seculo compreendia a bacia dos
rios Jaquirana e Galvez, formadores do Javari, estendendo-se desde os rios Tapiche e Blanco, no
Peru, ate o rio Curu~a, no Brasil. Ha diversas capoeiras velhas nas terras entre o igarape Lobo e o
rio Bata, afluentes da margern direita do Jaquirana, que comprovam a ocupa((ao dessa regiao pelos
Mayoruna no inicio e meados deste seculo. Em 1920, aproximadamente, os antepassados dos
Mayoruna rnigraram das cabeceiras do rio Galvez para a regiao do alto rio Pardo, afluente do
Curu~a. No inicio dos anos 50, em represalia a invasao de seu territ6rio, passam a atacar os
madeireiros que exploravam o rio Pardo e as regi5es pr6ximas no Curuc;a. Sofrern, por sua vez, a
ac;ao de expedic;oes punitivas, inclusive com a participac;ao de elementos do Exercito brasileiro, que
derrotam, nos anos 50 e 60, algumas malocas na regiao entre o Javari e o Curuc;a. No inicio da
decada de 60, os Mayoruna atacam sucessivamente os Marubo do Curuc;a e os Kulfna (Pano) do
igarape Sao Salvador, passando por urn duro revide armado imposto pelos primeiros, e
exterminando os homens e carregando consigo as mulberes e crianc;as dos segundos. Suas malocas
passam a se localizar no alto e medio igarape Lobo, no rio Pardo, no alto igarape Choba, ern
territ6rio peruano, e no alto rio Jaquirana, habitando neste ultimo local urn afluente denominado
Antada Chiet (possivelmente o igarape Manuel D'Espada, tributario da margem direita). Nessa
epoca, envolvem-se intensan1ente no comercio de peles de caititu com cac;adores ou regatoes
peruanos, entrando em contato, a partir de 1969, com missionarias do Summer Institut of
Linguistics. Em 1970, a PETROBRAS inicia a prospec~ao de gas natur~l no Vale do Javari,
retalhando com picadas o territ6rio ocupado pelos M5tyoruna e realizando ali inumeras detonac;5es
para a pesquisa sismografica. Os indios, amedrontados, aproximam-se das turmas da "Companhia"
na base situada junto a pista de pouso Born Jesus. A partir de 1972, passam a manter contato com
sertanistas da FUNAI.
No principia de 1978, houve urn conflito entre os Mayoruna do igarape Lobo que
resultou em tres mortes. Das quatro aldeias existentes no igarape, duas abandonaram em seguida
suas casas, refugiando-se no pelotao de Palmeiras do Javari. Dada a escassez de alimentos em
Palmeiras, e ainda devido ao temor de novos recontros com os que haviam permanecido no Lobo,
os Mayoruna que ali tinham se refugiado foram transportados pela FUNAI para o baixo rio Javari,
formando a aldeia Lameirao. Outros transferiram-se para a aldeia Trinta e Urn, na margem direita
do rio Jaquirana, cujo nucleo original tinha sido formado por famllias que habitavam anteriormente
entre os rios Pardo e Negro. Posteriormente, juntaram-se a Trinta e Urn outras duas familias que
haviam residido no igarape Choba, no Peru. Nessa mesma epoca, os Mayoruna habitavam outra
aldeia no igarape Ituxi, que, em 1984, se transferiu para a margem esquerda do Jaquirana, pouco
abaixo do igarape Lopes, formando ali a aldeia Nuevo Cashishpi. 0 igarape Lopes, por seu turno,
era habitado em 1980 porum pequeno grupo Mayoruna, que se transferiu logo depois para o baixo
curso do rio Galvez, no Peru, formando ali a aldeia Nueva Chova. Urn outro grupo Mayoruna,

61

;

Cf. Erikson, 1990:395.
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proveniente do igarape Choba, estabeleceu-se em 1979 pouco abaixo do antigo sitio da pista de
pouso Born Jesus, constituindo a aldeia Santa Sofia. Seus habitantes mudaram-se depois para as
proximidades de Angamos, pouco abaixo da confluencia dos rios Jaquirana e Galvez, formando a
aldeia Paujil. Em 1985, outro grupo Mayon1na instalou-se a margem esquerda do Jaquirana, acima
da antiga pista Born Jesus.
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II - Segunda Parte

- PERMANENTE
HABITA<;AO

A constrU<;:ao e habita<;:ao de grandes casas comunais e um trac;o marcante das sociedades
indigenas que ocupam a terra indfgena Vale do Javari. Freqtientemente, este tipo de habitac;ao faz
coincidir as fionteiras do grupo domestico com as do grupo local, propiciando o atomismo dos grupos
politicos e fazendo da maloca, em muitos casos, sin6nimo de aldeia. Atualmente, encontramos no Vale
do Javari urn mosaico de situac;oes de moradia, tendo varios grupos, ap6s o contato sistematico com a
sociedade regional, come<;:ado a construir casas individualizadas, ainda que habitadas por familias
extensas.
Embora o territ6rio ocupado pelos grupos indigenas hoje em contato tenha se mantido,
em geral, basicamente o mesmo ao Iongo do seculo, as aldeias adquiriram uma permanencia temporal
muito maior do que anteriorrnente nas proximidades de urn (mico sitio. Alem disso, essa populac;ao
indigena, que antes residia nas terras altas do interfluvio, tern sido atraida para a margem dos grandes
rios, onde mantem rela<;:oes com funcionarios "o 6rgao indigenista federal, missionaries, madeireiros,
regatoes ou outras agencias de contato
Assim, nas sec;oes seguintes dedicadas aos Kanamari, Kulfna (Arawa), Kulina (Pano),
Mambo, Matis e Mayoruna, procuramos descrever a distruibuic;ao de suas aldeias, com a respectiva
popula<;:ao e localiza<;:ao. Naquelas dedicadas aos grupos arredios, por outro lado, nao contamos com
dados precisos que nos permitam descrever seja o numero, seja a localizac;ao exata de suas malocas. No
entanto, procuramos rastrear informac;oes sobre conflitos e outros encontros tidos pela populac;ao
regional com esses indios, cuja analise fornece urn indicativa, ainda que min·uno, sobre a area por eles
ocupada.
Os criterios para construc;ao e permanencia das aldeias variam conforme a situac;ao e de
grupo para grupo, podendo-se constatar, de qualquer forma, haver pelo menos quatro fatores
observados por quase todas as sociedades indfgenas do Javari: a localizac;ao e disponibilidade de solos
agricultaveis, a abundancia ou escassez relativa de animais de cac;a, o medo de ataques de outros grupos
indigenas e a probabilidade de conflito com os integrantes das frentes de expansao da sociedade
nacional. Tambem e comum o deslocamento de malocas ap6s a morte de algum de seus membros.
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11.1. Indios do Alto Jutai

Sao poucas as informa<;oes existentes sobre urn grupo indfgena arredio existente na
regiao das nascentes do rio Jutaf. A area ocupada por este grupo compreende toda a bacia do alto rio
Jutaf, delimitando-se a jusante pelo alto igarape Nami, ao Norte pelas cabeceiras do rio Jandiatuba, ao
Sui pelo rio Juruazinho e a Oeste pelos igarapes Sao Vicente e Ch6a, afluentes da margem direita do
alto Itaquaf. Nao e clara a vincula~ao ou nao dos indios arredios que vivern nessa regiao com aqueles
que habitam a regiao imediatamente ao norte, entre o igarape Sao Jose, afluente do Itaquaf, e diversos
igarapes afluentes da margem esquerda do alto Jandiatuba.
Os Kanamarf das aldeias Massape e Queimado denominam os isolados do alto Jutai
como 'Gente da Capivara' (Warikama Djapa), calculando haver atualmente cerca de quatro malocas a
eles pertencentes entre os rios Jutai e Jandiatuba. Os Kanamarf admitem que os indios arredios do alto
Jutaf freqiientam ate o Naua em suas andan<;as, existindo portanto uma parcial sobreposi<;ao dos
territories de ocupa<;ao entre os dois grupos. Possivelmente tambem pertencessem a esse grupo as
malocas visitadas pelos Kanamari no alto igarape Ch6a, de que da noticia urn relat6rio de Sebastiao
Amancio da Costa do inicio da decada de 70, bern como os "indios desconhecidos" que teriam aparecido
diversas vezes nos igarapes Ch6a e Sao Vicente nos meses de julho e agosto de 19881 • 0 atual morador
da foz do igarape Ch6a, Francisco Jesuino de Souza, ve, as vezes, vestfgios dos indios e ja passou por
pupunhais por eles plantados.
As primeiras notfcias sobre estes indios sao datadas provavelmente da segunda metade
da decada de 60. Os Kanamari relatam uma expedi<;ao de dois missionaries americanos, Jorge e
Guilherme, que teriam safdo da base da MNTB em Tres Unidos, no rio Jurua, acompanhados por dois
Kanamari, Djaho e Hidoni, com a inten9ao de encontrar os "indios bravos", que tinham sido localizados
por aviao. Chegando ao alto Jutai, teriam estado inicialmente com os Tukano, a quem presentearam
machados, terc;ados, facas e panelas, subindo em seguida o Jutai ate suas cabeceiras, acompanhados
pelos seringueiros Raimundo Tabosa e Manoel Tabosa ('Paixao'). Dalia expedi<;ao tomou o varadouro
e, apesar de contar com bussolas, perdeu o rumo e foi dar nas aguas do Itaquaf e, logo, no seringal
Monte Lija, no rio Jurua. Os seringueiros voltaram aonde os americanos tinham deixado presentes para
os indios bravos e encontraram tudo rnexido por estes2 .
Em 1967/68, indios desconhecidos teriam atacado pelos menos duas familias de
seringueiros no igarape Matrincha, afluente da margem esquerda do Jurua. No primeiro ataque,
morreram uma mulher e duas filhas do seringueiro Zeca Anselmo; no segundo, ocorrido
aproximadamente urn ano ap6s o anterior, morreram a mulher e o neto do seringueiro Chicao. Tendo
sido acusados da autoria dos atentados, os Kanamarf que ali residiam passaram, em suas visitas a
Eirunepe, a ser presos e maltratados pelos habitantes daquela cidade. Parte dos Kulfna, com receio de
serem igualmente acusados pelos acontecimentos no seringal Deixa Falar transferiram-se para a
colocac;ao Santa Maria, no alto Jutai. Para se inocentar, sete Kanamarf e cinco Kulina vao armados a
I

2

Cf. Cl n° 011/SDC/ADR/ATL/88, enviada a s• SUER.
Cf. OPAN, 1979/83.
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procura dos indios bravos Segundo urn croqui reproduzido por Heck, tomando o varadouro que safa
do igarape Matrincha, contomaram as cabeceiras do Juruazinho e atravessavam o alto Jutaf,
encontrando a maloca no divisor de aguas entre afluentes dos rios Jutaf e ltaquaL Esses indios tinham
urn pupunhal proximo ao igarape que corria para o Jutaf, bern como uma antiga maloca e capoeiras nas
cabeceiras deste rio3. 0 encontro foi assim resumido pelos Kanamari e Kulfna:
II

II.

"Ai foram com um grupo, depois de uns dias chegaram ate as malocas. Tinha cinco copixauas
(casas grandes, redondas). Estavam abandonadas. Ai continuaram indo atras deles ate chegarem
a um Lugar onde tinha 10 tapiris e rora. Os indios da expedirao estavam todos armadas de
espingarda. Foram cuidando porque devia estar perto. Encontraram roc;a nova, caroc;o de
pupunha. Ai andaram mais um pouco e encontraram eles. Viram 10 homens sairem para cac;ada.
Eram uns tapiri. Ficaram s6 as mulheres. Estavam fazendo caic;uma de pupunha. Ai gritaram e
todas fugiram. Ficaram s6 duas mulheres velhas. Uma pegou o machado e comec;ou a gritar e
fugiu e ficou uma s6" [Zinon].
"Todos correram para o mato, fugindo dos visitantes. S6 uma mulher muito velha niio conseguiu
correr e jicou sentada chorando ... . Depois os indios voltaram do mato. Vieram 5 homens e 1
rapaz, o restante do grupo jicou no mato. Os homens tinham cabelos compridos .... Ficaram
parados a uns 30 metros de disttmcia, em posic;iio de defesa e falando uma lingua que nem
Canamari e nem Kulina entenderam... . Apenas uma mulher velha falava 3 palavras em
Canamari" [Djaho].
"No mato proximo, urn pouco separada das demais, havia mais uma casa no mesmo estilo e um
roc;ado com pupunha e card. Como utensilios usavam terc;ados e machados velhos, que roubavam
de carius. Niio possuiam enxadas, e para plantar usavam pedac;os de paxiuba amolada.
Era grande o numero de macacos, mutuns e outros bichos do mato; 'cachorros e galinhas niio
tinham niio' .... Eram muitos, embora niio saibam dizer o numero. Os Kulina niio compreenderam
o que eles falavam, os Canamari compreenderam urn pouco .... Seus arcos tinham mais ou menos
dais metros de comprimento e 4 dedos de largura, 'igual aos dos Tucano '. As flechas eram de
pontas de taquara, medindo mais ou menos 50 centimetros de comprimento e 4 dedos de
largura .. .. Quando foram embora, os indios sairam correndo e buzinando, como intuito de lhes
amedrontar. Todos correram, uma vez que ficaram com medo de serem mortos" [Kamu e
Manhawam]4 .
Segundo urn Kanamari da aldeia Nam1, estes mesmos indios teriam antes roubado uma
menina Tulcino no igarape Davi, chamada Wahmaram, que passou a morar com eles, tendo se formado
mulher e tido filhos. De acordo como mesmo informante, os "Indios bravos" falariam uma lingua pelo
menos urn pouco diferente da Kanamari5.

3

Cf. ibidem.

4 Jbidem.

5Jbidem.
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Algum tempo depois dessa expedi<;ao, os Kulfna subiram o Jutai para tirar ovos de
tracaja. Na subida, encontraram alguns regionais (regatoes e ca<;adores) que lhes deram noticia de haver
encontrado uma ponte ('pinguela') feita pelos "indios bravos" pouco acima.

"Os Kulina resolveram investigar. Subiram mais o rio, ate encontrar a pinguela. Entraram na
mata e encontraram picadas abertas e mais algumas pinguelas e cip6s tirados, possivelmente
para constru~iio de outras pinguelas. As pinguelas eram m6veis, isto para serem removidas ap6s
a passagem. Assim os 'indios bravos' new dei.xariam rnarcas. Os Kulina andaram durante tres
dias na picada, que dizem ser feita pelos 'indios bravos'. Como nada mais encontraram,
resolveram voltar, e come~aram a baixar o Jutai novamente. Algumas praias abaixo, viram os
'indios bravos' ... . Chamaram os mesmos para comer arabu (ovo de tracajti com farinha de
mandioca). Os indios annaram os areas e depois desarmaram. Af os Kulina deixaram a canoa
com os avos e foram pela praia, estavam dispostos a matar os indios arredios. Os indios
arredios, por sua vez, come~aram a cercti-los, e os Kulina com medo, cafram na tigua e
atravessaram o Jutai, ganhando a mata. Os indios arredios cairanz na agua tambem e seguiram
perseguindo-os.... Logo depois destes epis6dios, vtirios homens subiram o Juta{ tentando
encontrar os 'fndios bravos'. Entre eles estavam Ramiro, Raimundinho Rodrigues, os Biana,
Manu-Raimundo (Kulina) e outros Kulina e carius. Kamu-Ribeiro (Kulina), nlio foi com eles por
estar com medo. Estes homens subiram armadas de rifles e espingardas, com a inten~iio de matar
os fndios arredios. Durante alguns dias estiveram no locale nas redondezas, onde anteriormente
encontraram 'fndios bravos', inclusive nas pinguelas, porem, desta feita, niio encontraram
ninguem. Com medo de adentrarem rnais na mata, voltaram, frustrando assim seu intento. Hti uns
quatro anos (1977), passado algum tempo do encontro e ca~a aos fndios arredios, os Kulina
novamente sobem o Jutai, para apanhar avos de tracajti. Novamente viram pegadas nas praias e,
com medo voltaram"6.
Temerosos de novos encontros com os "indios bravos", os Kulina teriam decide mudar
sua morada, baixando o rio ate as proximidades dos igarapes Sao Francisco e Simpatia, afluentes da
margem esquerda do Jutai.
Em 1987, novos indfcios da presen<;a de indios arredios no alto Jutaf sao encontrados
pelo filho do seringueiro Manoel Tabosa, quem teria constatado recentes vestfgios do grupo nas
proximidades da margem esquerda do rio Jutai, acima do rio Pardo7 . Outras notfcias sobre a localiza<;ao
do grupo nas proxirnidades do rio Pardo seriam dadas pelos Kanamari no infcio da segunda metade de
1994. Conforme relat6rio do chefe do PIN Eirunepe, Alexandre Caldeira Cardoso, indio Mundurukll,
algumas lideran<;as da aldeia Queimado teriam estado no dia 04.08.94 naquele Posto,

"infonnando que indios arredios estavam decendo o rio jutai pela margem esquerda, grupo
desconhecidos dos Kanamary proximo o caminho que vem para eirwzepe, informaram os lideres
que subiiio de_ suas aldeias para poderem ca~ar como e de costume toudos os anos subirem este
6 Jbidem.
7 ibidem.
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rio ate a foz do rio pardo com quatro dias de viaje os Kanamay chegarao no porto do caminho
paran para pescar subirlio ate mais pracima do rio ate uma refasa denominado santa maria,
encontrarao primeiramente seis ubas encostado na praia, subirao mais um pouco e logo voltarao.
e quando vinhiio passando novamente pela praia do santa maria avistarao os indios ficarlio
chamando os Kanamary, para encostarem mas como os indios Kanamary niio entendilio nado o
que outros parentes falavam, faziam jesto para de amizade, para os Kanamary mas nao
encostaram comedo, de serem morto os indios diceram que os indios nao uzan roupas somente
uma roda de cip6 eo penes amarrado para cima e as mulheres usam tangas de envira de toary
sao altos morenos claros e suas armas somente cacete e flecha de bambu "8.
Os Kanamari acreditavam que esses indios moravam nas cabeceiras do rio Pardo, e que
nessa epoca do ano baixavam o rio para coletar tracajas e seus ovos nas praias do Jutai. Chamavam-nos
de "Capivara" porque, supunham, andavam e ca9avam a noite. Estavam preocupados porque

"agora em 90 esis mesmo indio voltarao a fazer outra tentativa de massacre com familhia do sr.
Thiofre, La no rio Jutai a sorte da mulher e de sua filha foi que ela nao encontrava quando os
indios chegarao a senhora estava do outro lado mais ou menos uns 600 metros de distancia da
casa e ela vio os indios em sua casa quebrando toudo oque tinha na casa e quando ela nem
esperou vio os indios jlexando em sua direflio a mulher caiu na agua, juntamente com usa filha,
ficando somente um cachorro na canoua que levou a pior foi jlexado e a senhora dezimbestou nas
matas deixando sua filha o qual passou trez dias nas matas perdia, e seu marido se encontrava
cafando quando chegou em sua casa estava, toudos seus pertences jogados no terreiro e a
suspeita foi a mesma e parifo os Canamary estao com multo cuidado e medo "9 .
Cabe registrar ainda que, ap6s nossa passagem pela regiao, recebemos do engenheiro
agrimensor integrante do GT, o Memo n° 122/DFU/ADR/MAO, de 06.10.97, encaminhando c6pia do
Memo n° 027/PIN EIRUNEPE/97, de 22.09.97, que relata o aparecimento de indios arredios do alto
Jutai aos moradores de Eirunepe, srs. Roberto Mariano, Ze da Cruz e Antonio Medeiro. Segundo seu
depoimento, teriam sido atacados em julho de 1997 par cerca de setenta indios arredios no alto rio Jutaf,
tres praias acima da boca do varadouro para Eirunepe.

"No dia 15.07.97, andavamos no varadouro que da acesso ao Rio ]uta£, nossa .finalidade era
cafa, pesca e colher ovos de quelonios, as 11, 00 horas topamos os indigenas da aldeia
Queimado, que vinham com destino a cidade de Eirunepe: Sabaru, Aro, Juraci e um indio
Tucano, ficamos meio apreensivos com medo dos indigenas mandarem retornarmos, mas o indio
Sabaru falou que eles tinha vista queixadas bem proximo do rio, e nos mandou seguir, o mesmo
indio nos falou que nas praias acima do varadouro tinha ovos de tracajtis e que podriamos pegar
a canoa e subirmos o Juta£. Andamos duas horas e chegamos nas margens do Rio Juta[,
resolvemos pegar a canoa e subinnos o Rio, visita1nos a primeira praia e niio achamos muitas
8 Cardoso, 1994.
9

Ibidem.
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covas de ovos, Logo acima da praia, amwmos uma espingarda e seguimos viagem, estavamos
pensando em durmir na terceira praia, encostamos a canoa, jogamos todo o nosso material em
terra, puxamos as linhas de pesca, quando ouvimos gritos muito grito, pensavamos que fosse
macaco, quando olhamos, para o nascente do Rio, nao acreditei, no que via, vinha tres coxos
decendo o rio com mais ou menos uns dez indigenas, gritando agitando arco e jlexas, um dos
cochos }a estava atracado na praia, um cachorro que levamos recebeu uma jlexada e ficou
latindo de dor, para logo em seguida morrer. Os companheiros, quando viram a situafao.
correram para perto de mim, outro ja tinha sido atingido por uma jlexada, que pegou resvalando
a coxa direita. A situafao ficou preta quando avistamos vindo em nossa direfao, saindo da mata,
vindo pela praia, mais ou menos uns sessenta indigenas, gritando e agitando os areas e jlexas,
resolvemos pular no rio e atravessar, deixando tudo de /ado. Pegamos o varadouro e mesmo de
noite, riscando um isqueiro corriamos feito loucos, as 9, 00 horas da noite encontramos os
indigenas acampados, relatamos o ocorrido para eles, que imediatamente nos acompanharam na
fuga, rumo a cidade de Eirunepe, chegamos nas margens do Juruazinho pela manlui, nao
tinhamos mais condif6es de seguir viagem e ficamos acampados na casa do velho Luis Teofilo,
estavamos estrupiados de tanto correr, os indigenas Kanamari do Queimado seguiram viagem
para a cidade"lD.
Os indios, cognominados GavHio, tinharn cabelos compridos e soltos, estavarn nus e
usavarn urna envira amarrada a coxa. Tres dias depois, os Kanamari do Queimado visitaram o local e
encontrararn uma ossada que reconheceram como de urn indio arredio.

"Tres dias depois do ocorrido, quatro rapazes indigenas da Aldeia Queimado subiram o rio, com
destino a cidade de Eirunepe e fizeram o seguinte depoimento.
As 15:00 horas do dia 18.07.97, eu Sousa, os companheiros, Renatinho, Joao Chinesa e Lino,
chegamos ao varadouro que da acesso a cidade de Eirunepe, estranhamos nao encontrar a canoa
do pessoal que joram na nossa frente, pensamos que eles ainda nao tinham seguido viagem e que
deveriam esta atras de ovos de tracajcis. Resolvemos dormir no locale no dia seguinte subir o rio
para encontrar o pessoal. Fizemo acampamento e procuramos pescar, pegamos varias piranhas e
dentro de uma achamos cabelo de gente, ficamos pensando o que poderia ter acontecido. No dia
seguinte as 5:00 horas da manlui, saimos para visitar as praias, na terceira praia, de Longe
avistamos que poderia ter acontecido alguma coisa estava toda revirada, avistamos a canoa do
pessoal do Queimado e mais tres cochos grandes, em um dos quais, encontramos um paneiro com
uma maquira (rede) uma garrafa com banha de anta, urn arco com varias flexas e taquaras, um
apontador de taquara e mais abaixo avistamos uma ossada (esqueleto) na beirada do rio, estava
todo comido por peixe e urubus, apenas a parte da cabefa que ficou fora da agua aparecia
cabelos compridos o que nos deixou certeza de ser um indio arredio, que moram nas cabeceiras
do Rio Juta£, chamados Aradiapa e que tem rofa nova nas imediaf6es. Imediatamente deixamos o
Local sem saber o que tinha acontecido, ate chegarmos no Jutaizinho, onde nos foi fornecido os

10

Rocha, 1997.
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detalhes na casa do velho Teofilo e podemos ter certeza de que o Kariu (bran co) matou os
indfgenas com tiros de espingarda "11 .
De acordo com o relat6rio do PIN Eirunepe, os tres coxos tinham sido trazidos pelos
Kanamarf para a boca do varadouro, no Jutai.

11.2. Indios do Jandiatuba

E urn

t6pico recorrente no discurso dos moradores de Sao Paulo de Oliven9a afirmar
que "no Jandiatuba nao ha indio". Dada a inequivoca presen9a indfgena no rio 12, os moradores sao
freqiientente obrigados a acrescentar que aqueles que existem, vern para o Jandiatuba varando dos rios
Jutaf ou Itaquaf. Na verdade, e possfvel dizer que o Jandiatuba esteja hoje virtualmente deserto de
moradores fiXes em seu curso mectio e alto tanto em virtude da queda no pre9o da borracha quanto do
ternor aos "indios bravos".
Como "Indios do Jandiatuba" serao tratados aqui urn conjunto de grupos arredios que
tern ocupado todo o alto curso daquele rio, tributario da margem direita do Solimoes, fazendo-se
presente tambem em afluentes da margem direita do rio Itaquaf. Desta forma, reunimos aqui, como no
relat6rio do GT Javari 1980, o que o GT Javari 1985 tratou como dois grupos distintos, denorninados
"Indios Arredios do Igarape Sao Jose" e "Indios Arredios do Rio Jandiatuba". A distin9ao entre uns e
outros nao parece ser facil: as cabeceiras do igarape Sao Jose aproximam-se bastante das nascentes do
Jandiatuba. Alem disso, o alto curse do igarape Alerta, onde residiam os indios afetados pelos trabalhos
da PETROBRAS em 1983/85, acerca-se do mectio curso do Sao Jose, franqueando o transite entre urn e
outro. Por outro lado, o igarape Alerta desemboca na regiao imediatamente a jusante da confluencia dos
igarapes Preto e Branco com as aguas do Jandiatuba, local conhecido como Tres Bocas, onde
historicamente se constata a presen9a indfgena. Como o igarape Brancol3 corre entre o Alerta e o
Jandiatuba, torna-se diffcil distinguir entre os grupos que habitam o igarape Sao Jose, o Alerta e a
regiao das Tres Bocas.
Pode-se presumir a existencia de pelos menos dois ou tres grupos diferentes habitando
no presente a bacia do Jandiatuba, existindo informa96es que indicam sua presen9a tanto em afluentes
Ibidem.
Inclusive corn a presen~a de uma comunidade Tikuna em seu baixo curso.
13 Ou Preto? Ha uma certa divergencia entre a populas;ao regional sobre a margem correspondcnte a cada urn dos
afluentes nas Tres Bocas.
II
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da 1 '.irgcm esquerda quamo da 1'1argem direita desse rio. Esses gn.. pc:s .:-erao tratados de fo11na conjunta
Jnicqmenre pela escassez de infom:~;.5es sobre os limites ::!a ;.-.::a n..:ur3da por .. ada urn deles em
particula r, identificando-se, em todo rasa. uma r(!giao hat-ita ja pc_ P anentem~nte por eks .:m conjunto.
cujos Emites sao d.;;pietndid0s de rel-tos ;;...>parsos ao lvngo de kmpo ~obre cnc.omrc-s ou conflitos com
os regionais e OlMOS 1lllo Indios.
Ai.1da ·~ue de mc•do temativo, observa-se que os grupos 3qui reunidos sob a
dcnominar,.ao "Indios do Jandiatuba .., ncupam especificamente tres regi6es:
a) a zona meridional do interfluvio Itaquaf"Jc.ndiatuba. incluindo alguns
"flu~ '1·ec; ria m:ugem din:ita jo 1.1to Jandiatuba, que cc rre~ponde a regiiio
OCJp·lda por indirs dcnominados .. H~cheiros" rela popu'a<;ao nao indfgena
do V de do Javari;
b) a zona s?tentrional do i•nerfluvio bquaf Jandiatuba. que a popula~ao
regi.)Pal assc..:ia a presen<;a de Indios denominados .. Ca.::e-:eiros"; e
c) a zona sit ada en<re o igarape J .ltaizi:~ho, at1uente da marg~m direita do rio
Jandiatuba, e o igarape Lobo, ·.t!lu~me da ma·gem e'.queda do rio Curuen, ~J
cujos habi,amcs sao as \cZ~S \,:,a~J<~dos ".\rara ~ ou "Kal'.kfna·· pela
portl:;'r ·o regi~..•:1al do Jmaf e S·'~lir ,(les .
.So i11Jcio do , .::ulo, o ig.:!rape Prete. pn.•<>urlf\ el aflu.::nte da P argem direita do
Jandiat11ha. era habit~do pelos KutYa Dja,na ('G:nte da L..)mra '), a q•J.:.ffi ig~almc'lte era aplicada a
denorninac;ao "Kanlkina"l4 . Com efcito, 1s m···radores de Sao Paulo de Oli\cnt;a denvminam, por vezes,
· K3tukino" aos membros da familia indfgena originaria do ig:nape Preto que vive naquela cidade . Sao
igualf11-:!n te <.1-)an1ados "Arara" 15, como registrado pelo GT Javari 1980. Essa ultima denom;n.a~ao nos
rr.•nere, por o.nro 1ado, a a!~u. ,.:~.s It:.ft:n!ndas sobre fndhs que aparec.;:rn na regiao do igarape Lobo,
at1Jente do rio Curuena, e do iga"ape Jutaizinho. aflueme da rnrgem direita do rio Jandiatuba.
~uma rara ex--e;3o a tel:<lbcia de :~omioa r :ndhc;-iminad.lmc::nre "Caceteiros '' aos
gfllpos ~rredios da rc:giao, os 1-ar ·.antes do ltaquaf cha~nam "f!echeiros" aos indios habitantes do
igarape Sao Jose. Por outro !ado, as seguras referencias sabre a prescnp de outro grupo arredio na
regiao iroediatamcnte ao norte do interfluvio ltaquaf/Jandiatuba sao tratadas pelos regionais e
funcionarios da FUNAI como procedentes de . un grupo Korubo (" Cacetei~os"). De fato, a regiao
situada entre o igarape Lamb:lnqa, afltK·nte do rio I!aquaf, e os ·gar<tp~s Bote~ho.. Paciencia e ~16a, todos
afluentes da margem esquerda Jo rio Jandiatuba, e faciJmen:e alcanpda tanto- desde a area ocupada ao
sui p... loc; f, 1ios dos igarapes Sao Jo·e e Alerla qt:anto da ar~a oc:upda a lcste pelos Indios dos iga ra1-~~
Jutaizinho e Lobo. En bora nao ten"~--,,nos qllaic:quer elcmcnto~ sobre a pcrten\'a ou nJo destes Indios dapo, o;ilo n--r e do interflth io lP "-ll'ai h .diatuba ao grupo Kon3ho, ;rararcm<1S dele nc·>ta se~ao devido o
maior m1m.:ro de rdt.rt!ncias s~ bre sua prec;~n<;:a nas pwxi·nidades do Jandi<"luba que lo ltaquai.
Como ja constatara o GT Ja\'ari 1980, os Arara ou Katukino que fo 1m levados para a
.,j.Jade de Sao Paulo de Oliven\a c;iio membros de urn grupo orig"nario da regiao das Tres Bocas, mais
I'.!X.atamente do igarape Preto. As (;ifCllnstancias pelas quais esses Indios chl!garam a margem do

:4 ('f.

Ri\ et & Taste\ in, 1921 :460; M~traux, 1948:663.
15L'm dos c•n.:.rimos n:Hi\·os 1'11-!n• i0n3J0s pelos K1namari da ah·ka
Waro Dj,Jpr:i (G.:on:e do Papagaio').
·
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Solimoes esUio relacionadas a urn conflito que redundou na morte de urn sorveiro chamado Tome
Ramos, provavelmente em 1962 ou 63, fato ocorrido no seringal Sao Pedro, localizado entre os igarapes
Alerta e Catuquino (afluentes de margens opostas do Jandiatuba), que entao era explorado por Frederico
Ramos. Segundo o fi.lho deste ultimo, sr. Aladir Ramos, naquela safra trabalhava no seringal uma turma
de 64 homens. Parte da popula9ao indfgena foi engajada no servi~o do seringal, sendo este o grupo a
que pertenciam os "Katukino" que hoje estao em Sao Paulo de Oliven9a, permanecendo outros ainda
arredios. Em decorrencia da morte de tres "indios bravos", estes teriam, em represalia, mono Tome,
flechando ainda outro dos tres sorveiros que se encontravam no tapiri assaltado.
Segundo o sr. Rogerio Maricaua, a cuja familia foram associados os Katukino
"mansos", no fmal dos anos 60, tinha-se noticias de outros indios dessa na~ao, que possuiam uma
maloca grande no igarape Preto e outra, rnaior ainda, entre o Preto e as cabeceiras do Jandiatuba.
Possivelmente em conseqiiencia do conflito, esses Katukino sao levados para Sao Paulo de Oliven~a
junto com os demais seringueiros. Tratava-se de uma familia composta por Paulo, par Joana (mulher de
seu irmao Joaquim), par dais filhos de Joana, Joao e Francisca, e por dais filhos de Francisca, Ana e
Carlitinhol.6. Pau1o logo rnorreu de febre, na prisao. 0 restante e levado pelo seringalista Ulisses Uchoa
para o seringal Born Futuro, localizado entre as Tres Bocas e o Alerta. Segundo o testemunho de
Francisca, Joao rnorreu possivelmente em 83, picado par cobra quando trabalhava no igarape Catuquino
com urn regional conhecido como Joao Branco. Tinha trabalhado antes madeira no igarape Vai-QuemQuer com o paulivense chamado Mariano. Joana, a mae, faleceu de febre ern 1987 na colocac;ao
Maraca, pouco abaixo da boca do Jutaizinho, onde entao morava a familia de Rogerio Maricaua.
Francisca tern aproximadamente cinquenta anos, sendo que ainda amameotava sua filha
Ana, hoje com cerca de 24 anos, quando safrarn do igarape Preto. Ana e casada corn urn filho de
Rogerio Maricaua, tendo o casal uma filha de tres anos e estando a mulher gravida novamente na
ocasiao. As poucas palavras que registramos do dialeto falado par Francisca nao deixam duvidas sabre
sua ftlia~ao Katukina 17.
Em 1983, a Petrobnis iniciou trabalhos de pesquisa sismografica para prospecc;ao de
petr6leo e gas natural nos vales dos rios Jutai, Jandiatuba e Javari. Em pouco tempo, sao trazidos cerca
de quatrocentos trabalhadores da Companhia Brasileira de Geofisica (CBG), que ocupam
acampamentos-base montados na margem dos rios Itaquaf e Jandiatuba. A sonda Jandiatuba I localizouse junto a margem deste rio, em seu alto curso, tendo os indios desferido ataques contra os
trabalhadores , em 17.11.83 e 04.09.84. De acordo como "Relat6rio de informa<;ao sobre a atuac;ao da
Equipe Sismica ES-60 em area indfgena nas proximidades dos rios ltaquaf e Jandiatuba", encaminhado
ao chefe da AJUSOL pelo tecnico indigeoista Jose Aureo do Carma Castro em 21.04.84,

16 Francisca, que todavia se expressa mal em portugues, pareceu mencionar ainda dois outros irmaos, Txaba e
Gustavo, tendo este ultimo se mudado tempos atras para Benjamin Constant.
17 Por exemplo: casa (ibahak), roc;a (bahnin), milho (natxz), banana (bari), macaxeira (tauad), batata (kiripan),
cana-de-ac;ucar (mahuna'ii), mamao (kapaio}, pupunha (txio), urucu (padja), genipapo (uki), anta (mo), queixada
(wile), caititu (hitxii), paca (kiua}, coria (txuma), barrigudo (kamodja), macaco preto (hedja), macaco prego
(wadjo), mutum (bern), jap6 (potxo), cujubim (cochoe), jacu (tabe), peixe (dii.o) , tralra (jeikon), tracaja (kaue),
tartaruga (kauehinaem), flecha (domkai ou erekeat), arco (wiwo), zarabatana (manripe) , rede (homO), panela de
barro (uiiz).
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"apos entendimentos de um representante da Funai, Petrobrds e chefe da ES-60, ficou decidido
que seria feito um voo de reconhecimento na linha 163-60 RL que cruza do igarape Alerta na
direfilo Norte-Sui. Feito esse voo com representante de ambas as partes e comprovado que no
final dessa linha mais ou menos a Leste da clareira M dessa linha existe 10 tapiris, que
provave[mente servem de apoio nas passagens desses indios quando se des[ocam em direfliO a
outras malocas que supoem-se serem ali que pemanefam por mais tempo. Existe nesse local dos
dez tapiris plantar;oes de pupunha, banana e mandioca. Abrigaria em torno de 20 a 25 pessoas.
Mas o local de onde a equipe tenciona iniciar o trabalho de sonda e a partir da clareira H em
direfiio a Norte ate a clareira 4, sendo em direr;iio contniria a area que encontra-se os tapiris e
que provavelmente o risco de atrito entre indios e nao indios e multo menor, com isso nao estou
dizendo que niio haja risco de conjlito, deixo a salientar que epossivel ser feito esse trabalho com
wna equipe de homens em numero bern elevado para que assim possa ser feito em curto espar;o de
tempo"18_
Pouco depois, entretanto, a FUNAI env1ana o Oficio n° 886/PRES, de 26.09.84,
solicitando a PETROBRAS a paralisa((ao dos trabalhos da sonda Jandiatuba I. Os efeitos, contudo, ja
baviam se produzido, como registra o relat6rio de Pedro Oliveira Coelho encaminhado a AESP pelo
Memo n° 016/AJUSOL, de 27.02.85:

"E simplesmente tragica e irreparavel as consequencias que vern sofrendo os fndios que habitam e
perambulam por esta area. Em consequencia dos seguidos voos de helic6pteros, o que vemos e
que todas as malocas foram queimadas e seus moradores dispersaram para o centro da mata.
Retornando ao local, somente para zelar suas ror;as "19.
De acordo com o depoimento de Francisco Nunes de Almeida, componente deste GT e
integrante da equipe da FUNAI destacada a epoca para acompanhar a a9ao da PETROBRAS no
Jandiatuba, depois que aproximadamente vinte indios safram na balsa da "Companhia", em abril de
1985, os trabalhos foram suspensos e os funcionarios (cerca de duas centenas) retirados de helic6ptero
para a cidade de Eirunepe. Os fndios eram baixos, vinbam nus e usavam arco e flecha.
Do outro lado, no rio Itaquai, os Flecheiros tambem se ressentiam com a a9ao intensa de
madeireiros em seu territ6rio. 0 sr. Adauto Cavalcante Florindo, atual morador da foz do rio das
Pedras, afirmou aos membros do GT que, por volta de 1983, os fndios do Sao Jose apareceram na
"beira" do ltaquaf, quando teriam apontado flechas contra o sr. Sebastiao Bezerra, morador do rio que
passava no momento. Ocorreram, em 1987, pelo menos dois conflitos entre os indios arredios e os
madeireiros do sr. Flavio Peres Castro Pinto, ambos no igarape Jarina, afluente do igarape Sao Jose. No
primeiro destes ataques, os indios mataram urn madeireiro e, no segundo, a esposa de urn madeireiro e
uma crian~a. De acordo com o "Relat6rio da Viagem Instituida pela Ordem de Servi90 n° 031/ADR
ATN", de Pedro Oliveira Coelho, encamiiL'lado pela CI n° 001/87 ao administrador substitute da ADR
Atalaia do Norte, no dia 25.10.87 tinham encontrado
18 Castro, 1984.
19 Coelho, 1985a.
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"04 (quatro) madeireiros, que estavam retomando do Igarape sao Jose, os quais, ap6s algum
didlogo, nos informaram que alguns dias atras, quando os senhores Jonas, Mauricio, Francisco e
outros nzadeireiros retornavam do trabalho, encontraram alguns indios no varadouro, momenta
em que os indios atiraram 02 (duas) jlechas contra os referidos senhores, no entanto, vendo que
as mesmos tinham errado o alvo, correram em direrao do tapiri dos madeireiros, onde se
encontravam os demais indigenas do grupo. Relataram-nos ainda, que os indigenas, ao
perceberem a aproximarao dos madeireiros acima citados, sairam correndo, levando varios
objetos, inclusive, levaram 07 (sete) caixas de calibre 16 e dani.ficaram outros materiais ....
Encontramos o senhor Francisco .... [que] nos informou o mesmo que os quatro madeireiros
anteriores haviam nos infonnado, acrescentando apenas, que no momenta do encontro com os
indios, no varadouro, os -madeireiros deram alguns tiros de espingarda, para o alto, com o
objetivo de espantar os indios. Acrescentou tambem que recolheram algumas jlechas e redes dos
indios e levaram para Benjamim Constant. Par ultimo acrescentou que no momenta do conjlito, o
mesmo nao quis acompanhar seus companheiros que se deslocaram para Benjamim Constant,
preferiu ir ate o igarape lndependerzcia, com a finalidade de avisar outras turmas que ali se
encontravam trabalhando .... Como e de nosso conhecimento, indios isolados quando vao para um
ataque, eles nao levam seus utensilios de dormida e outros domesticos, e sim somente suas annas.
A possibilidade mais adequada que encontramos ede que os madeireiros tenham surpreendido os
indios em seu acampamento provis6rio e com isso, conseguiram redes e jlechas "20.
Segundo o relat6rio encaminhado pela CI n° 002/SDC/ADR/ATL/90, de 22.01.90, ao
Superintendente Executivo da 5 a SUER, os funciomirios da FUNAI tinham

"a informarao fornecida por dais indios Mayuruna que se encontravam no local trabalhando com
os madeireiros, quais nos relataram que o sr. Flavia Peres Castro Pinto reuniu um grupo de
homens providos com arma de fogo e bastante munirao e foram a cara dos indios, e ap6s dais ou
tres dias de caminhada pela mata, encontraram um grupo de indios acampados, imediatamente,
armando uma cilada, mataram os indios, niio deixando nenhum vivo"21.
Com efeito, desde o ocorrido, os indios do igarape Sao Jose parecem ter se retrafdo ou
retirado, constatando-se no infcio dos anos 90 a existencia somente de capoeiras velhas na regiao.
Observa-se, concomitanternente, urn aurnento nas referencias sobre a presen9a de indios arredios no alto
Jandiatuba.
Segundo o morador da cidade de Sao Paulo de Oliven9a, sr. Luis Muller, que
entrevistamos em 1995, acima do igarape Alerta, no verao, e muito comum encontrarem rastros de
indios nas praias do Jandiatuba, que ali frequentam em busca de quelonios e seus avos. Segundo ele, e
de conhecimento geral que ha cedro no igarape Branco, nas Tres Bocas, mas ninguem se atreve a
explora-lo com medo dos indios que o habitam. Os moradores da cidade tern conhecimento igualmente
20 Coelho, I987.
21

Costa, Santos & Coelho, 1990.
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da existencia de urn varadouro dos Indios que cruzado igarape Catuquino, afluente da margem direita,
para o igarape Mea, afluente da margem esquerda do rio Jandiatuba.
Urn outro natural de Sao Paulo de Oliven9a que entrevistamos, o sr. Lufs 'Purra'
Rodrigues, disse que nos ultimos quatro anos tern subido o Jandiatuba todo verao em busca de tracajas,
sempre acompanhado por seu sobrinho. Ern 1991 e 1992 nao tiveram problemas nem notararn vestfgios
d e indios. Em 1993, entretanto, tinharn subido ern urn peque-peque ate o Remanso do Pancho. Armaram
malhadeiras nos lagos da imedia9ao e seguiram ainda mais para cima, onde passararn tres dias. U ja
corne9ararn a notar rastros. Resolveram voltar. Chegando no Rernanso do Pancho, derarn falta do
material (malhadeira), de urna banda de rnutum que tinharn rnoqueado e de urn bone que tinham deixado
na boca do varadouro. Encontrararn ali rastros de pelo rnenos tres pessoas. Come9ararn a descer o rio,
com medo. Adiante, em uma praia antes das Tres Bocas, encontrararn dais cochos de paxiuba na
margem do rio arnarrados urn no outro corn cip6. No ano seguinte, em 1994, foram mais alem, ate uma
terra ftrme na margem esquerda do rio charnada Remanso Grande. Este local fica dezoito pontas abaixo
do primeiro igarape de manta que aflui para o Jandiatuba ap6s as Tres Bocas, que entra pela margem
direita. Novarnente notaram a presen9a dos indios, tendo estes imitado o barulho de animais como o
jacu.
De acordo com o sr. Aguinaldo Gomes, igualmente morador de Sao Paulo de Oliven9a,
seus filhos subirarn o rio Jandiatuba para pescar e ca9ar em 1990. Encontraram no igarape Monguba,
atluente da rnargem direita do Jandiatuba acima das Tres Bocas, vestigios da presen9a indigena.
Encontraram rastros que vinham do alto desse igarape, margeavam o Jandiatuba e iarn dar em urn lago a
beira desse. No lago, seus filhos encontraram urn "carnurim" para pescar tracaja, artefato que consiste
em uma corti9a atada por linha de tucum. Em 1993, quando seus filhos vinham descendo o rio,
encontraram na margem do rio, pouco acima do igarape Botelho, atluente da margem esquerda, dais
cochos de paxiuba, urn remo e uma maniva. Conforme entendimento de outros moradores, que tambem
afirmam have-los encontrado ern 1994, a presen9a da rnaniva indica que eles estavam em migra9ao.
Emjaneiro de 1995, subiu o Jandiatuba urn grupo de moradores da cidade de Sao Paulo
de Oliven9a, para pescar e ca9ar no igarape Mea, entre os quais Roque Alves Rocha- que entrevistamos
- , seu filho, seu irmao e dais vizinhos. Subirarn o rio em uma grande canoa corn motor rabeta.
Entrararn no igarape Mea e nele, ja em fevereiro, escutararn vozes dos indios. Tarnbem escutaram
batidas ern sapupemas de arvores. Roque trazia urn apito de imitar anta; tocou-o e eles logo
responderam. Sairarn dali, com rnedo .
Segundo ainda outro morador da cidade de Sao Paulo de Oliven9a, sr. Carlos Costa
('Nica'), ern julho de 1994, subiu o Jandiatuba em urn motor-de-centro com urn comerciante de
Amatura charnado Maval. Acompanhava-o seu irmao, Manuel Costa ('Juca'), mais dais homens e dais
rapazes . Tres pontas acima do igarape Botelho, resolveram ca9ar, entrando ele pelas terras da margem
direita do Jandiatuba. Na frente, ouviu "rerno9o" de gente. 0 vento vinha em sua dire9ao e ele sentiu o
cheiro forte de suor e fuma9a. Voltou correndo para o motor mas os outros nao acreditaram, dizendo
que ele tinha se enganado por medo. Retornaram, entao, ele, seu irrnao e outro rapaz, verificando
rastros e pequenos arurnas quebradas, em razao do que voltaran1 correndo para o motor e rumaram para
·
a foz do rio.
As terras da rnargern direita do rio Jandiatuba nessa regUio parecern constituir a fronteira
entre o territ6rio ocupado pelos indios deste rio e aquele habitado pelos Tukano, grupo vizinho de fala

(J
r/

47

&
Fundavlio Nacional do indio
MTNlSTERIO DA JUSm;A

Katukina. De acordo com o sr. Helena Teixeira de Oliveira, que reside no igarape Lobo desde o final
dos anos 50, ha neste rio dois grupos indfgenas distintos que freqiientam seu alto curso: os Tukano, que
transitam entre o igarape Davi e o alto Curuena; e os Arara, que freqiientam a regiao entre o igarape
Lobo eo rio Jandiatuba. Os Tukano ele considera "mansos" - embora, ressalte, "vivam no mato" -; os
Arara sao "bravos" . Afirma que os pr6prios Tukano, em suas visitas, dizem que os Arara sao "maus".
Os Tulcino relatam conflitos com os Arara, em urn dos quais teriam morrido pelo menos dois indios
Tulcino e quatro Arara. 0 sr. Helena parece relacionar claramente os "Arara" aos indios do Jandiatuba,
dizendo que "ate a Petrobras tern medo deles", e que no alto Lobo "ela nao corta mais linha".
De acordo com o testemunho do sr. Manoel Farias Barbosa, morador da cidade de Jutai,
corroborado posteriormente pelo do sr. Joao 'Branco', morador do rio Jutai, em 1989, uma das turmas
do madeireiro Flavia Azevedo, que tirava madeira no igarape Lobo e alto rio Curuena, tinha "safdo"
dali por conta do temor suscitado ao ouvir o "remo~o" dos Indios. Os Indios que apareceram eram
"bravos", ao contrario dos Tukano que por vezes freqiientam a casa dos moradores nao indios na
regiao.
Segundo diversos moradores de Sao Paulo de Olivenc;a, urn dos indios "Katukino" da
familia que foi trazida para a cidade, Carlitinho, teria tido em marc;o de 1994 urn encontro com indios
arredios no igarape Jutaizinho, afluente da margem direita do rio Jandiatuba. De acordo com o relata
dos que o ouviram contar o epis6dio, havendo subido o Jandiatuba no motor de centro de urn patrao
chamado Manuel Viana para tirar madeira branca em suas margens, teriam entrada no igarape
Jutaizinho para, provavelmente, conseguir "rancho". Estavam a distancia de urn dia de motor de centro
da boca, e eram seis homet1S. lam pescar. Carlitinho saiu para cac;ar urn pouco e encostou numa arvore
para esconder da chuva. Estava af quando viu passar oito indios carregando "peras" (cestos provis6rios).
Com medo, tomou o rumo de sua canoa, mas o cachorro de urn dos indios comec;ou a perseguf-lo. Ele
conseguiu escapar, chegou ao motor e retornaram.
Ainda segundo o sr. Sildo Moraes, natural e morador de Sao Paulo de Olivenc;a, ha oito
anos atras, ele morava na foz do Jutaizinho; cortava seringa aviado por Epitacio Mafra. Estavam nesse
tempo a cerca de oito pontas dentro do Jutaizinho quando inopinadamente apareceram dois indios, urn
homem e uma mulher. Sildo supoe que tenham varado do Jutaf ou de algum de seus afluentes. Diz que o
homem trazia uma espingarda e falava urn pouco de portugues, estava de "tanga" e a mulher, nua. 0
indio disse que nao tinha vindo matar, s6 visitar . Pass aram uma noite com eles e foram embora dizendo
que voltariam depois de uma lua, mas os regionais safram dali com medo.
Finalmente, resta mencionar as referencias sabre a presen~a de urn grupo arredio nas
terras entre a margem esquerda do rio Jandiatuba e as cabeceiras de afluentes da margem direita do rio
Itaquaf. Como ja dissemos, nao temos elementos suficientes para afirmar pertencer esses referencias
seja aos Indios do Jandiatuba seja aos Korubo. De todo modo, em outubro de 1990, a companhia
AGROPALM, com sede na cidade de Benjamin Constant, abriu uma area para explorac;ao de palmito
denominada Fazenda Palmisul. A area linha cerca de 31.000 ha, sendo que urna das picadas que tinham
sido abertas para delimitar a fazenda, comec;ava no igarape Curupira, seguindo paralela ao rio Itaquai a
uma dist:incia de quatro quil6metros, e subindo o rio, cruzava os igarapes Central, Ac;ucar, Leopoldina,
chegando ate ao igarape Lambanc;a, todos acirna da foz do rio Itui. De acordo com urn morador da
localidade chamada Ladario, e que havia participado dos trabalhos de abertura das picadas,
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Hnaquela ocasiao, encontraram alguns tapiris, uma ro9a abandonada e vanos utensilios com
recentes vestigios dos indios Kurubus. lnformando ainda que a cerca de 03 anos, frequentemente
deparam com vestigios dos indios nas proximidades do igarape Lamban9a, havendo inclusive,
possibilidades da existencia de alguma rnaloca dos indios dentro do referido igarape "22.

002/Expedi~ao

Estes vestfgios foram confirmados logo em seguida, registrando-se no RDG n°
Javari/91, enviado a sa SUER em 13.12.91:

"lnformamos V.Sa. que gerente da empresa Agro-palm!Palm-sul.... comunicou ... . que no dia
11.11.91, 04 indios provavelmente Kurubus chegaram a sede da empresa, enquanto grupo maior
observava ao Longe. A aproxima9lio ocorreu sem incidentes, porem a situa9ti0 exige cautela".
A plena comprova~ao do sftio ocupado pela provavel maloca desses arredios ocorreu de
mane ira, por assim dizer, casual. Em urn voo que fazia a rota entre as cidades de Eirunepe e Tabatinga,
realizado em 1989/90, o piloto de aviao da organiza~ao Asas do Socorro, Denis Engelhardt, que
transportou alguns integrantes deste GT de Vida Nova ao PIN Maronal, conseguiu tirar duas fotografias
de uma maloca situada as coordenadas geograficas aproximadas 05° 01' S. e 69° 56' Wgr. Elas
mostram urna maloca de fndios arredios, situada em local nao muito distante da margem esquerda do rio
Jandiatuba, pouco acima da foz do igarape Inferno. A maloca era bastante comprida, coberta
completamente par palha da cumeeira ate o chao. As extremidades terminavam em ponta, formando
uma planta baixa hexagonal. Possuia uma porta no centro da parede lateral. Ao redor, varias arvores
derrubadas, alongando-se a abertura na mata provavelmente para o plantio de roc;a. De acordo com o
piloto, nenhum indio foi vista, permanecendo dentro da maloca ou dela estando ausentes.
Ainda conforme o "Relat6rio referente a Ordem de Servic;o n° 029/ATN/94", datado de
03.05.94, de Luis Carlos Mello e Ricardo Gaspar de Souza Rezek, encontraram no dia 27.04.94 o
"trabalhador de madeira o sr. Raimundo Andrade, morador da localidade Volta do Binda, no rio
/tacoai que nos falou sobre vestfgios de Indios Korubu, nos lgarapes Rodrigues, Lamban9a e
Leopoldina".

22

Cf. Cl n° 032/GAB/ADR/ATL/91, de 22.08.91, em que o Administrador Regional Walmir Vitor dos Santos
encaminha urn "Relat6rio de Ocorrencias", assinado conjuntamente com Pedro Oliveira Coelho, ao
Superintendente da sa SUER, Odenir Pinto de Oliveira.
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ll.3. Kanamari

Os Kanamari atualmente conhecidos pertencem todos a familia lingiifstica Katukina, e
:babitam tanto o Vale do Javari como o vizinho vale do rio Jurua. No Javari, nota-se a presen~a de
!!iYersos djapa, ernbora cada aldeia geralmente tenha a predominancia de urn ou dois desses grupos. Os
Kanamarf da aldeia Sao Luiz considerarn-se 'Gente do Macaco-de-Cheiro' (Kadjikiri Djapa), afmnando
por outro lado haver no PIN Massape 'Gente do Mutum' (Bem Djapa), 'Gente do Porquinho' (Hitxa
Dj apa), e 'Gente da Lontra' (Kutxa Djapa). Por sua vez, os Kanarnarf da aldeia Queimado consideramse ' Gente do Porquinho' (Hitxii Djapa), 'Gente da Lontra' (Kutxa Djapa), 'Gente do Macaco-de-Cheiro'
Kadjikiri Djapa), e 'Gente do Jap6' (Potso Djapa).
Os Kanarnari Iocalizam-se em tres regi6es basicas no interior da TI Vale do Javari: no
aim rio Jutaf, concentrando-se na aldeia Queimado; no alto rio ltaquaf, na aldeia Massape; e no baixo
rio Javari; nas aldeias Sao Luiz e Irari. Alem desses grupos, encontram-se tambem alguns indivfduos ou
fanu1ias isoladas no medio rio Curu9a e em seu afluente, o Pardo.

QUADRO IT.a - Popula~ao Kanamari
(por aldeia e a no)
ALDEIA/ANO

1980

1985

1995/96

Massape
Queimado
Sao Luiz
lrari

79
140
174
40

R. Curu~aJPardo
TOTAL

264
176
80
47
09

433

224
121
80
27
21
473

-

576

No alto rio Itaquaf, os Kanamarf tern habitado a zona entre os igarapes Sao Vicente e
Cedro, ambos afluentes da margem direita, pelo menos desde as decadas de 40 e 50. 0 Posto Indfgena
Massape fica a margem esquerda do alto ltaquaf, pouco abaixo da foz do igarape Sao Vicente, sendo
que a atual casa-sede e a enfermaria estao construfdas no cume de uma colina alta, de onde se avista
grande parte do terreno da aldeia e o rio. Os Kanamari do Massape tern uma concentra9ao maior de
casas nas proximidades do Posto, mas tambem sao encontrados ao Iongo da margem do Itaquai na
regiao irnediatamente abaixo, em casas individuais ou pequenos aglomerados familiares. Quando da
passagem do GT, a habita~ao Kanamari localizada rnais a jusante no Itaquaf era a nova casa de Apuria,
Uder politico da aldeia Massape, situada na margem direita pouco acima da foz do igarape Ch6a. Apuria
ja tinha plantado ali metade de uma ro~a nova, sendo o local aparentemente ocupado de forma
temporaria por tres rapazes.
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Entre o PIN Massape e o igarape Sao Vicente, encontravam-se cerca de uma duzia de
outras casas indfgenas, em ambas as margens do ltaquaf, metade das quais abandonadas ou vazias
temporariamente, com o pessoal "fazendo farinha" na aldeia do Posto. Na foz do Sao Vicente, havia
outras tres residencias, sendo que o dono de uma delas tambem estava residindo temporariamente no
PIN. Entre o Sao Vicente eo Massape Velho encontravam-se outras quatro residencias ocupadas e seis
vazias. Finalmente, no Massape Velho, antigo sitio ocupado pelo Posto da FUNAI, permanecem cinco
farrulias lideradas pelo velho Kanamari Abdom.
Tres farrulias tambem afirmaram possuir casas no interior do igarape Sao Vicente, para
onde se deslocavam em certas epocas do ano em suas atividades produtivas.
Ao todo, contavam-se 39 grupos domesticos entre os Kanamarf do alto Itaquaf.
Nao inclufmos na contagem dessa aldeia urn paje do Jutaf e seu filho que visitavam o
Massape em nossa passagem ali, em 1995, os quais reencontramos em sua aldeia de origem, no
Queimado, em 1996.
QUADRO ll.b- Popula~ao Kanamari- Aldeia Massape
(por sexo e idade- 1995)
IDADE/SEXO

H.

M.

T.

00-04
05-09
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60- +
s/ est.
TOTAL

20
30
17
17
08
09
08
09
02
08
03
06
03
02

24
24
10
09
07
16
05
05
07
03
02
07
03

-

44
54
27
26
15
25
13
14
09
11
05
13
06
02

142

122

264

De fato, ainda que estejam efetivamente todos reunidos na aldeia Queimado durante o
periodo de festas, os Kanamarf do Jutaf continuam frequentando o sftio de suas aldeias nos igarapes
Carana, Naua e Davi durante parte do ano. Nessas epocas, ficam na foz do Queimado somente algumas
poucas famflias, dispersando-se o restante pela regiao situada a montante. No infcio dos anos 90, parte
dos Kanamari da aldeia Queimado refugiaram-se temporariamente entre os Kulina do igarape Sao
Francisco em razao do temor aos ataques dos 'indios bravos' do alto JutaL
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ca.~adas

lnc'uimos entre a p0pu 1 a~o jcssa ald:!ia Lma m:1lher Kuli!la e Uf!'la mulher Tukano,
com hom~ns K3.namarf C0r1~:..atamos vinte grupos dome.::~it:os na aldeia Queimado em 1996
Ql.'.illRO Tl.c- Popula~~o Kanamari- \l<le'a Queimado
(por :>exo e idade- 1996)

A lidcia Sao Luiz localiza-se nas proxii"i..~aJes d0 .illrigo sitio do "posto mdfgena de
atra9ao" de me:.mo nome. a ma,~em direita do baixo rio Ja\'ari. N..:sta aldeia havia, quando da
passag~m do GT, onze casas con~truidas e uma sendo construfda. -\.)em dos K,:mamarf que a! residem,
liderad~s por Arlinda, inclufmus entre a populat;ao dessa al.jeia os nvve Kanamarf pertencemes a uma
familia fonnada originalmente por mae Kanamari e pai brasileiro que residem na boca do igaral'e do
~1aia, aflucnte da margem dirdta do do Curu~a. e no !ago do Caxias, si~ado a margem direita do baixo
Javari.
Embora os habitan.es da aldeia Sao Luiz tenharn se mwjado para um local situad<.
imedi" 1mente a jus"nte na margcm do Ja\ ari, o cemitfrio us:1do por el.;s continua a cstar locali7..;'ldo na
periferia do :mtigo sftio, onde pc:m1ane.:em duas ou tres fi:tmfliils ues~a con unidade Kar.3r'1arf.
QUADRO II.d- Popula~ao llanamari- .\ld-:ia Siio LuiL
(lor .sexo e idade- 19~15)
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10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60- +
s/ est.
TOTAL

05
05
02
05
01
02
02
02
02
02
02

06
02
03
05
02
02
02
00
02
02
00
01

43

37

OJ

11
07
05
10
03
04
04
02
03
04
02
03
80

No baixo Javari, os Kanamarf habitam tambem em uma aldeia situada logo acima da
boca do igarape Irari. Alem das cinco famflias que residem junto a foz do lrari, a margem dire ita do rio
Javari, incluimos entre a popu1a~ao dessa a1deia uma familia Kanamarf, composta por sete pessoas, que
habita no interior do lago do Tambaqui.

QUADRO ll.c- Popula~ao Kanamari- Aldeia Irari
(por sexo e idade- 1995)
IDADE/SEXO

H.

M.

T.

00-04
05-09
10-14
I5-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60- +

04
06
04
01
00
01
00
02
01

05
03
02
01
01
01
02
00
00
00
00
01
00
02

09
09
06
02
01
02
02
02
01
Ol
00
02
01
09
47

s/ est.
TOTAL

,
I

OJ

00
01
01
07
29

18

53
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Alem de uma mulher Kanamarf e dois de seus filhos, que vivem com os Man1bo no
medic Curu~a, registra-se tambem a presen~a de uma familia kanamari, com seis pessoas, vivendo ba
dois anos no interior do rio Pardo. Trata-se de uma mulher kanamari casada com urn madeireiro
brasileiro. Veio para o Pardo com o atual marido ba dois anos, junto com seu innao e a familia dele,
origmarios do Massape. Antes de retornar para o Itaquai, a cunhada havia fabricado bastante ceramica,
deixando seu irmao ro~a plantada, e ficando de voltar para fazer farinha.
De modo geral, os Kanamarf possuem urn algo grau de mobilidade espacial, sendo
comuns as visitas entre as diferentes aldeias. Suas casas (hak) atuais sao quase todas abertas, sem
paredes, possuindo somente teto e piso, o que e indicative de urn alto grau de sociabilidade. De fato,
suas aldeias atuais sao construidas em cfrculo ou retangulo com o patio (ahoganin) vazio no centro,
esquema que se pode notar nas aldeias Queimado, Massape e Sao Luiz.

II.4. Korubo

Os Korubo sao urn povo, quase certamente, de fala Pano. Seu territ6rio compreende
uma area se estende desde o rio Quixito, a Oeste, ate as terras da margem direita do rio Itaquaf, a Leste,
delimitando-se ao Norte por uma linha que passa a altura da confluencia dos rios Ituf e ltaquaf, e ao Sui
pelos rios Coari e Branco. Sua provavel autodenomina~ao e Matses, termo tambem usado por outras
sociedades Pano vizinhas com a mesma finalidade. Sao conhecidos pela popula~ao regional, entretanto,
como "Caceteiros", numa referencia a arma distintiva usada por eles em seus ataques.
Os Korubo comportam-se hoje, claramente, como uma sociedade em guerra23. Em sua
fuga das frentes madeireiras, tentam fazer perceber a popula9ao envolvente o territ6rio que consideram
seu: aproximam-se das casas "fazendo zoada", fecham os caminhos com "tapagens", arracam as ro9as
plantadas em suas terras, destroern os tapiris dos intrusos quando estes se ausentam e, ern ultimo caso,
atacam e matarn aqueles que os arnea~arn constantemente. 0 martirol6gio e a expressao concreta das
rela~oes de hostilidade com os membros da sociedade nacional brasileira, que tem perdurado ao Iongo
de quase tres decadas. Poucos sao os dados sobre o numero de baixas sofridas pelos indios nos embates
com os integrantes da frente extrativista. Tern sido, ao que tudo indica, muitas. Em urn documento de
1990, resumia-se o funesto hist6rico conhecido:

"Segundo nossos informantes, os conjlitos entre indfgenas e brancos tiveram in{cio no ano de
1965, quando os indfgenas, possivelmente Kurubus (Caceteiros), mataram tres homens branco,
empregados do. Sr. Flavio Azevedo, na localidade igarape marubo, ajluente da margem esquerda
23

Embora recusem claramente fazer uso de armas de fogo, que nao se contam entre os despojos levados em seus
ataques.
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do rio itacoai; Segundo infonnafoes do Sr. Guerreiro, antigo morador do rio itacoai, o segundo
conjlito deu-se em 1968, na localidade volta do perigo, margem esquerda do rio itacoai, quando
os indigenas Caceteiros atacaram a casa de um seringueiro, mataram o mesmo e levaram a
came, deixando apenas a ossada. Na oportunidade, os indigenas tambem levaram uma crian9a
do sexo feminino, aloirada; Com a implanta9iio da Funai na area, jato ocorrido em 1972, foi
aberto as Frente de Atra9iio Rio /tui, Rio Branco, Rio Itacoai e Rio Curu9d; Em 1974, ocorreu o
primeiro massacre em servidores da Funai, no qual o servidor de nome Bandeira foi vftima fatal e
outro servidor de nome Bernando Muller ficou todo quebrada a golpe de cacete, sendo salvo por
seringueiros. Esse massacre deu-se na foz do igarape correa, margem esquerda do rio itacoai,
pr6ximo ao Posto de Atra9iio; Em maio de /975 ocorreu outro massacre, desta vez, na localidade
meruim, margem direita do rio itui, quando foi morto o seringueiro de nome Manoel Rosado,
sendo que os indios tambem levaram a came, deixando a ossada; No tl.ltimo trimestre de 1975 os
indios Kurubus fizeram novo massacre no Posto da Funai do rio itacoai, quando mataram a golpe
de cacete, o servidor Sertanista Jaime Pimentel; Ap6s o massacre do servidor Jaime Pimentel, as
Frentes de Atra{:iio Marubo (Rio Itacoaf) e Rio Branco foram desativadas, ficando apenas um
Posto de Vigilcmcia na foz do rio branco, o qual com aproximadamente seis meses de atividade,
foi desativado em definitivo .... ; Em 1979 os indios Kurubus voltam a atacar, quando rnataram um
pescador no rio itacoaf, margem esquerda, pr6ximo afoz do rio branco; Ainda em 1979 os indios
atacaram a casa de um seringueiro, tambem no itacoai, margem esquerda, mas niio houve
mortes, apenas os indigenas levaram uma espingarda e outros objetos; Nesse mesmo periodo,
segundo injorma96es de um indio Kanamary, que na epoca trabalhava como Sr. Flavio Azevedo,
quando subiam o rio itacoaf com destino ao local de trabalho, encontraram um grupo de indios a
rnargem do rio e, a ordem do seu patriio, efetuaram um massacre nos indigenas, a base de tiros
de espingarda, niio sabendo porem dizer, quantos indios morreram; Em 1980 os indios voltaram,
e dessa vez, mataram um Sr. de nome Jose, na joz do rio branco, margem esquerda do rio
itacoai; Em 81 os indios mataram novamente um pescador nafoz do rio branco; Ainda em 81, os
srs. Flavio Azevedo, Manoel Vicente e lotio Bezerra, encontraram um grupo de indios na beira
do rio /tacoai, oportunidade que aproveitaram para distribuir farinha envenenada e outros
objetos, entre os indios, o que consequentemente, causou algum dano aos indigenas; Em 25 de
junho/81, os indigenas novamente voltaram, atravessaram o rio itacoai pr6ximo a foz do rio
branco, e mataram o sr. Adalberto, ex-servidor da Funai, que se encontrava no local abrindo
estrada para seringa por ordem do sr. Flavio Azevedo; Dias depots, os indios foram ate a casa da
Fwzai, a qual tinha sido construida na foz do rio branco, desde maio do mesmo ano, niio fizeram
mortes, mas levaram tudo que tinha na casa; De setembro para outubro do mesmo ano, os
madeireiros do sr. Manoel Vicente atacaram um grupo de indios na localidade volta do bindd,
margem direita do rio Itacoai, no entanto, niio temos injorma96es de quantos indios morreram;
Por volta de abril de 82, foi reaberto a Frente de Atra9ii0 Itacoai, a qual dessa vez foi localizada
na margem direita do rio itacoai, na localidade denominada J6, com a equipe composta porum
cecnico Indigenista (Chefe da equipe) e mats 11 (onze) aux. servi{:OS gerais; Por volta de maio do
rnesmo ano os indios atearam fogo na casa de um seringueiro, na coloca9iiO Purgat6rio, nzargem
esquerda do rio itacoai, niio ftzeram vitirna, no entanto, segundo informaf6es de um indio
Ka~zamary, que na oportunidade trabalhava como sr. Joiio Bezerra, o dito sr. matou a tiros de
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espingarda, uma mulher e uma crian9a indigena, ferindo outros; A equipe de Atrac;iio da Funai
conseguiu fazer 06 (seis) contatos amistosos com os indios Kurubus, oportunidades em que foram
feito alguns cortes de cabelo nos indios, tratamento de saude e distribuic;iio de alguns brindes. Os
trabalhos estavam sendo realizado de forma amistosa e traquila. Contudo, no mes de junho/82,
dois servidores (Amelio Wadick e Jose Pacifico) quando voltavam de uma pescaria, foram
surpreendidos e mortos a golpes de bordunas, no caminho do !ago, por um grupo de indios.
Diante desse Jato, imediatamente a Frente de Atrac;iio foi desativada e, ate a presente data niio foi
reaberta; Ainda no mesmo ano, por volta de outubro, os madeireiros Manoel Vicente, Flavio
Azevedo e Artur Ramos, efetuaram um massacre num grupo de indios na margem do rio itacoai;
Em 83, por duas vezes, os indigenas sofreram agressiio fatal, comandada pelso srs. Flavio
Azevedo e Flavio Peres Castro Pinto; No segundo semestre de 83 a Petrobras entra na area dos
indios isolados para efetuar pesquisas; No primeiro semestre de 84, os indios flecharam um
trabalhador da Petrobras, o qual veio a falecer; Em setembro/84, os indios atravessaram o rio
itacoai, foram ate o acampamento da Petrobras e mataram dois trabalhadores a golpe de
bordunas, sendo um servidor da Funai (que fazia parte da equipe da Funai que acompanhava os
servic;os da Petrobras) e outro trabalhador da propria Petrobrds; Tres dias apos o massacre no
acampamento da Petrobrds, os indios sairam no rio itui e . mataram um pescador na margem
direita .. .. ; Em junho/87, oito famflias de seringueiro se mudaram do seringal Fronteira para o
seringal Colon, devido a constante presenc;a dos indios naquela area; Em julho/87, os indios
sairam no rio itui, localidade estiriio do cruzeiro e atearam fogo na casa de um seringueiro. Um
mes depois, os indios voltaram e queimaram a casa de outro seringueiro de nome Gentil, proximo
a foz do rio itui. Ambas as casas eram localizadas na margem esquerda do rio itui.... ; Segundo
informac;oes do sr. Guerreiro, em agosto/88, um senhor de nome Santiago juntamente com alguns
companheiros, ftzeram um massacre num grupo de Caceteiros, inclusive, recolheram alguns
materiais (utensilios) dos indios; Finalmente, em setembro/89, um grupo de seringueiros e
pescadores, surpreenderam 04 indios Kurubus, na margem de um !ago, proximo ilfoz do rio itui,
mataram tres indios a tiros de espingarda e o quarto, segundo informac;oes do sr. Sebastiiio
Costa, que participou do massacre, fugiu baleado, o qual possivelmente, niio conseguiu ir muito
longe''24 .
Na segunda metade dos anos 60, o territ6rio ocupado mais intensamente pelos Korubo
parecer ter se centrado na regiao entre o baixo rio Branco, afluente do Itaquai', e as cabeceiras do rio
24 In "Relat6rio" de Gilmar Joia de Figueiredo Costa, Walmir Vitor dos Santos e Pedro Oliveira Coelho
encaminhado pela CI n° 002/SDC/ADR/ATL/90, de 22.01.90, ao Superintendente Executivo da sa SUER. Alem dos
fatos arrolados, o Oficio n° 04170, de 19.09.70, do advogado da 2a DR, Raimundo Nonato Holanda, ao
Superintendente da FUNAI em Manaus, menciona ainda outros ataques: em setembro de 1967 no seringal Fronteira,
na boca do igarape Slio Lourenyo, quando morreram os srs. Joaquim Rodrigues e Raimundo Calixto; em 1968, no rio
Branco, atacando a residencia do sr. Raimundo Franco, sendo morta uma crianya; em 1969, nos meses de agosto e
setembro, atacam na regilio dos rios ltuf e ltaquai (igarape Marubo), raptando as meninas lsa Lucas e Vera Lucia
Angulo, ambas com nove anos; em 1970, e atacado o seringal Floresta, morrendo o sr. Sebastiao Luiz da Costa, a
cacetadas. Pode-se mencionar igualmente do is ataques, ocorridos em 1980 e 1981, na boca do rio Branco tendo sido
morto urn sr. chamado Jose no primeiro e urn pescador no segundo.
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Novo de Baixo, afluente do ltui. Em 1972, e criado o Posta Indfgena de Atra9ao (PIA) Mambo, que se
localiza na margem direita do ltaquaf pouco acirna do igarape Marubo. 0 PIA e atacado duas vezes
pelos Korubo em 1973, que matam urn funcionario e incendeiam a casa. Prosseguem o trabalho de
atra9ao em 1974, criando-se urn subposto no rio Branco, na regiao dos igarapes Tabocal e A9af, seus
afluentes. Em agosto, durante uma distribui9ao de brindes, os indios matam o funcionario Sebastiao
Bandeira e espancam gravemente Bernardo Muller Filho. Em 24.11.74 conseguem entrar em contato
com urn grupo Korubo, que sao presenteados. Sobrev6os realizados em dezembro de 1974 localizam
malocas no igarape Correia, afluente da margem esquerda do rio ltaquaf. Em 06.02.75, cerca de
duzentos Korubo mostram-se na margem oposta ao PIA. Em 20.09.75, alguns Korubo visitam o
subposto Rio Branco, pedindo faeces, tesouras e machados. No dia seguinte, os sertanistas encontram, a
poucas horas do PIA Mambo, uma aldeia Korubo com seis malocas e cerca de duzentos indios. Em fins
de 1975, o auxiliar da frente de atra9ao Jaime Sena Pimentel e marta pelos Korubo, sendo o PIA, em
conseqiiencia, desativado.
No infcio de 1982, a FUNAI reiniciou os trabalhos de atra9ao do grupo Kon1bo
reativando o antigo PIA Mambo, que localizou urn pasta de atra9ao na beira do lago Velho, cerca de
duzentos metros afastado do Itaquai, e outro na margem do igarape Marubo. Em meados de mar9o,
verificaram os servidores que tinham sido levados os brindes colocados em varas no prirneiro destes
postos:

"Encontramos vdrias palhas de af ai dobradas que serviam de forro para assento, encontramos
tambbn um varadouro, caminhando neste constatamos pelos rastros de que os Indios haviam
carregado objetos pesados, cinco minutos de caminhadas no varador encontramos uma pachiuba
derrubada a machado no qual f oi tirada a parte mais grossa, para ser utilizada como canoa
primitiva .... Seguindo mais ainda no varador encontramos seis Tapiris cobertos de palhera, pelos
tamanho demonstrava aproximadamente de 30 a 35 Indios, encontramos no referido Tapiris
trapos de panos, espigas de milhos, bagafOS de cip6 e marcas de 18 fogos .... Fomos verificar o
2° Posta, chegando ld encontramos os Brindes intacto, os Indigenas nao utilizaram esta parte do
varador, devido as dguas do Rio Itacoai estar com uma grande cheia na area, achamos que eles
havia afastado da margem do Rio "25.
No dia 02.04.82, os integrantes da frente de atra9ao tiveram urn encontro com os
Korubo, que sairam na margem do ltaquaf, perto do local do primeiro posto. Pediram os indios brindes
(panelas, ter9ados, colheres), que os servidores jogavam do barco para terrae eles iam recolhendo. Urn
interprete Matis, Binan, conseguiu uma parcial compreensao lingiiistica. No dia seguinte, os Korubo
apareceram pintados de urucu e sem armas. "Sao de cor morena, estatura media, dentes perfeitos, corte
de cabelo meia cuia na frente e atrds somente rebachado, sendo formado uma meia lua de ambos os
/ados no centro da cabefa que inicia de trds das ore/has", observa o chefe do PIA; tinham o penis
amarrado para cima e usavam pulseiras de fio de seda de tucum.
No dia 11.05 .82, houve o terceiro contato com este subgrupo Korubo, tendo os indios
pulado na agua e ·embarcado na lancha, ficando cinco horas em dialogo com a equipe de atra9ao e
25

Coelho, 1982a.
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Binan. Mostravam-se ora pacificos, cantando e brincando (tiveram seus cabelos cortados pelos
funciomirios), ora agressivos, apertando o punho dos funcionarios . No dia seguinte, 12.05,
reapareceram pedindo brindes, que nao puderam ser presenteados, pois nao os havia. Observaram entre
os indios "uma jovem e um garoto que apresentavam estar muito doente, com caracteristicas de cor
amarelada, frio", que deduziram ser malliria26. Quase dois meses depois, no dia 03.07.82, os Korubo
reapareceram na margem do Itaquai, chamando o pessoal do posto na outra margem e mantendo urn
encontro de quatro horas com a equipe. De acordo como chefe do PIA, "devido ao estado de saude dos
indfgenas quase ntio foram reconhecidos pois estavam muito magros" 21 . Os indios recusaram-se a tomar
medicamentos. No dia 08.07.82 voltaram novamente, nadando cinco deles ate a lancha, sendo
medicados entao e informando atraves de Binan que havia "mais gente doente em sua maloca".
Pouco depois, no dia 13.07 .82, dois integrantes da equipe de atra<;ao, Amelio Rosado
Wadick e Jose Pacffico de Almeida, foram mortos pelos Korubo no varadouro entre o rio Itaquaf e urn
!ago. Ainda segundo relat6rio do chefe do PIA,

"os inesmos estavam com suas cabe(:as esmagadas .... Vinham retomando do lago, conduzindo a
canoa no ombro no momento em que foram surpreendidos pelos indigenas .... Encontrei a canoa,
inclusive, com marcas de borduadas, tambbn encontei duas tapagens feitas pelos indfgenas, uma
de cad.a Lado do varador, encontramos 9 bordunas e 3 Lan(:as junto aos corpos "28.
Os trabalhos de atra<;ao sao interrompidos e a FUNAI se retira da area. Paradoxalmente,
e neste momento que o chefe do PIA realiza urn sobrev6o sobre a regUio, constatando entao a
localiza<;ao precisa de diversas malocas.

"No dia 26.08.82 foi feito o primeiro sobrevoo sobre o igarape Marubo, afluente da rnargem
esquerda do Rio Itacoai, onde foram localizad.as 4 malocas dos indios Kurubo, sendo 3 habitadas
e 1 abandonada. As malocas esttio aproximadamente 3 km de dist[mcia uma d.as outras e
aproximadamente 10 km da boca do Igarape Marubo com o rio Itacoaf. Posteriormente
sobrevoamos o lgarape Sao Pedro, afluente da margem esquerda do rio Branco, onde
encontramos mais 2 malocas habitadas, localizadas a uma distancia aproximada de 5 km da boca
do lgarape com o Rio Branco. Daf, seguimos para o igarape Correa, ajluente da margem
esquerda do Rio ltacoaf, onde tomamos a encontrar mais 2 malocas Kurubo, uma disttincia
aproximada de 10 km da boca desse lgarape com o rio ltacoaf. Sobrevoamos ainda, o Rio Novo
de Baixo, afluente da margem direita do Rio ltuf, onde a uma distancia aproximada de 12 km,
encontramos mais I maloca Kurubo e logo a seguir uma area desmatada, que provavelmente e
uma ro(:a destes indios. Ao todo foram localizadas 9 malocas Kurubo, sendo destas, 8 habitadas e
1 abandonada, onde calculamos uma popula(:ti.O aproximada de 150 indios "29.

26 Coelho, l982b.
27

28
29

Coelho, l982c.
Coelho, 1982d.
Coelho, 1982e.
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Encarregado de acompanhar os tra'balhos da Equipe ES.55, da PETROBR.AS. que fazia
da 'e:ra indfgcr.a, P~dro Coe!h€\ _( ··.5tata na linhz 168. al-,erta c:mre o
medic Jruf e o rio das Pedras, ": t!Stfgios dos indios Kurubos, que freq:~enrmn dur(, 11te o '"es de \ t?rao
t:ntre Coarf e rio Branco". ~o dia 06 03.8 5. um K~"1amari crKonaaria o C""rpo de urn in.:iKI KuP1bo nas
aguas do Ita quaL no ~stin1o do igarape Fra:ernidade, localiLand(' q· '<hro dias :kpois. na "volta g-ande".
lo-.al do ·mtigo posro da FUN AI. urn tapiri, dois cocl·h)S de pa xiuba, doze bord1.Jnas feitas ie pau
macucu. qirios -::nfeites de palhas de palheira, em forma de chapeu, e pequenas pe9as feitas de barroJO.
Em meados de 1987. os Koru 1)() tornaram a sair na rnargem esyuerda Jo baixo ltuf. na
!0cal i l1de Estirao do Cruzeiro. Cma equipe da FU!'i -\I e nand.1da ao local. {)nde encomram jois
varad')uros bern prt1ximos urn do outro. cada qual com um ~ca npamento, po:'Sst.indo em conjunto
dezessete ta. iris. Verificaiam a f' ;;sen9a de rcstos de buriti. lenha amontoada (coberta com palha), urn
remo e qliatro co~..hos de p..xiub.. 1a bdra do rio, que tinh<trn ~ido usados prO\·aveh'lentt' para efetuarem
a tra ... ssia do me'\rno. "Cvn.iderc;ndo o modo c:omo deixaram seu acampamento", diz o d<X'umento,
3cn:ditavam que "d1: liro de algwn te npo os mesmos irao reronnr c1quele local" ~:io ~em urn certo
:'lsson bro, ..;0!1S'1•avam 1 p;cximiJade do local corn a cidade:
pesqu;sa de

r·~c0nhedmem.~ ja~r0

''.\'essa rU1ima iw.e~tida, os mew10s [Koni.bo] safram a apenas /3 horas de 4wlaia, l'iagem
efetu··da em lancha, pelo rio, o 7ue em linha reia seni muito mais proximo. Venficando que os
rtferirfos fwi'gt 'WS, chegar(:n1 are o wc.mpamento da Pelrobras, a 3 (tresj anos ,1tnis, onde
l!jetrwram o mc.ssacre de d:ws pessoas, ntio resp~frando a 1umridade de homens ali txistente, a
presen~a de a> lao e l>ortbas, acr ·ditumos que niio .>era dificil aos mesmos chegarem a1 ·> as roras
dos habituntes de Atalma ~~~.

pr6~irno

Em agosto de 19)8. um :>r. chamado I ucio encontrou-se com urn grupo de indios
a foz do rio Branco. a ·r.~!1do ndcs e scndo per~eg 1..:ido i'·:!los mesmos ate as casas do c;eringal

Colom 3 ~.

Em 03.09. 91, um sobrev6o parcial da area do '11tdio Iruf corstatou a prc'sent;a de duas
malocas Kon]bo nas vertcntes do igarape . Marubo, possivel.nente h&l:litadas. ~a mesrna ocasiao,
comprl~\ara m a presen<;a de mad irciros junto a foz daquele i.::.~'"are no rio ItaqJaf. Trata\a-se.
provavelmente, de Flavio Peres Castro Pinto, que ourro d )C'Jmento afirma ter im·adido "com .ana
grande equipe de operdrios, o garape },[ambo (drea -prt'dvmiliwlte i? habitada .'elos !nrfios Kunhu.s)
trili::.M,do inclu~i~·e caes de cara para Jetectar H'stfgios e prese11~'a de •'ldios" 33.

30 Coelho. 19&5b.
31 CI n° 00~ SOP .\DR A.Tl 8"' ..je 03.08.87,

q11e ·~ncaminha o "Qe:at6rio da Yiag~m ln.;,tituida pda OS n~

0151ADR'A fl. 87. de 28.07.87.
'2

Cl n''OII JSDC .\DRATL 88.

33

Cf. a CI no'032tGA!3'ADR A fL 91. de 2:!.08.91; e tamb~m o TLX n° 039 G.\B'ADR fBT 91. de 03.09.9 1.
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A'nda naquele ano. o Adrnlnistrador de Atala:a jo ;\orte (·omulli:.:aiia a 5~ ~l I:R a
morte de dois madeireiros pelos Korubo, ocorrida na locaJi,Jade. Clldeirao, no interior do ric Coari.
a'1uentc do medio Itui.

·Dais rapa::.es de non.es Fra11cisco Pr?reira dos San.os e J1..5.rio S<lh·ador, fmpregados do
mu.ft'ireiro Ct•tlhecido .1.penas pela al~·wi.ha de Shem, e~·rm am ,raba!hando madeiras demro do rio
Coari.:.tnho ujluente do rio Coari . . . quando fortmz su.rpreewfidos por um ·zumeroso gru.po de
Indios lsolados .... Dos corpos, foram resgatados apenas as o 'adas, sem as caberas. o que mdo
leva a crer q••e os :ndios icw;nm as carnes dos PlOrios. p,)is t:m 1·e.:es 1;nteriores ,xorret. o
mesmo. Foi retgalado afnrtl': 19 mcetes fbvrdunas). os qwm fvram lewdos peios poficiais para a
delegacia de Benjamin Cons ram "34.
. ...

~··
~

Sr.gu1do nos afirr,.,aram na casa do sr ~ld.nuel Procopio, os rrudci.ieiros de Shem rinham
trabalhado urn ano no Coarizinho Dcpois, de~ceram o rio para "cor er" 0s igarapes Rosa e Fruta-Pao.
em territ6rio Korubo. E•1wr-trarJ.m r01;15 dos fndivs e L ··:-:aram alguflS p~s de mac.ax..::ira. Encontral:ll
com os <odios e at>.uam n~les. Q .H'ldC vk:-am t, abalhar novarr.cnte no C(lariz:nho e que foram mortos-"'
pclos K,.m1bo. 0 a·a~11.1e foi s.eguido pelo et;\·io de uma r:xpt>di~iio de da homens fo.-,ernelite arrr~dos.
que partiram de Benjamin C • "tam em 10.12 91 para bucar os corros ou. como chegou a ser
denunciado, retaliar as mortes.
rendo em Yista o 1\to grau de invas1o do territ6rio iDdigena, a l·l :'\AI instala, em junho
de 1992, um Posta de Vigilancia 16vel entre os dos Iruf e Ilaquaf. <\cgundo informac;ao deste Posto35,
em 30 09.92, encl)ntrararn cerca de quarenta indios Korubo na m,.rgem dir~ita do Ituf, as c-:-ordenadas
aproximadas 70° 08' N e 05° 08' S. No ,·11esmo pl!rfodo foram en.:o.1tradus divcrsos ~oc.:10s de paxiuba
ramo no lruf qu111to no Itaquaf, .:vis!ando o chefe do PIN Mas~ape dois Indios Kon1bo na margem
esquerda do ftaquai. cmre os iga. apes \b,...ubo e o Correia. ·~uando d"5cia o rio em dire~ao a cidade. ~o
dia 16.06.93, os Indios Ivane \Ian.:Jel \1arubo retomavam de uma cas·ada na lc•calidade J::uina. proximo
a foz do rio Ituf, quando encomcaram urn cocho, remo e esteira rle palha. r;;egundo urn relat6rio da
epoca. de Sebastiao Amancio da Costa, os Indios esta\ am "r<iO pressionados que arualmeme estcio

itistalando suas malocas proximo a conj7uencia dos rios Jtuf com o ltacoaf. area onde •oda a madeira ja
foi e.\·trf fda. Encontrmmn-se niio obsra11te, se1rdo acossados por re~t! dort::s nos lagos cemrais'' 36.

Em janeiro d~ 199~. jois indios Ko11lbo visitaram 10 i~arape Tr\ ·1cheira, afluente do rio
Branco, o tapiri de uma L1Jrma de madeirdros aviados pdo ~r . Fran,.i~co Batista, que entao era
c.-,man' :ia pclcs srs. Amonio ~ f ·ques (' 1\. Tr"'-~aja') e Rain,1 1do JU\.::nal Rodrigues . A\ istando os(',; lp~nli.:s do tapiri, que dH·ga\aJTI do lc•cal de trabalho. os ''ldios intcrnar..trr.-<:e na ~ata . levando
tonsigo objcws como rl'de, prato e colheres, e deixando urna horduna. Os madeirdros re~olveram sair

3J Fax n' 003 G.\B .\DR AfL 9!, de 18.12.91 (Santos. 1991).
35 Cf. Telex n° 267''\DR!AfL'92. de 08.10.9~. RDG no 005ltacoai. de "5.06.92: fLX n" 2HADR.ATL, de
23.09.92, fLX no 110•,.\DR--A J"'\ '93, de 25 06 93.
36 Co:.-ta. :> d.'
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daquele ;garape, passando a ·rabalhar em outro atluente na marg.-em direita do rio Br~nco. Em abril, os
indios voltaram a ro~da-los em seu local de tnh1lho37.
E possivel que se rela~:ionasse ao me<:.,llO subgrupo a Jh.."~ticia ~ohr~ o aparecimemo, no
dia )1.08.96, de deze!>seis indios Korubo. en:re humens mulhcres e crian.;as. a wna turma de oito
pe<:c1dores na localidade den(lm· 1ada "Curica", a margcm eS-:}J~rda do ·io Ttaquai. A subita chegada dos
lndi0s tcria 3.5sustado os pesc.ad0:-es, que d.::sc~ram imedialanente o rio38.
0 foi~oso desturo sofrido pelos Konibo pela in,·asao das fT.;!ntes '11adeireiras em seu
territorio kvou alguns d... ::eus subgrupos a pcnuria pela faJ'a :ie ro;1s e ca9a. Tal e o que se depreende
do rdatf>,.io em ~ue a enfenndra ~1aria lne Delgado relata 0 'lCO"'tro manl ido com cinco indios
KorClbo, pouco abaixo da foz do rio :-Jovo de BaLx.o quaildo sJbia o -jo Jmf com dc.;;t·no a aldda ~1atfs
com uma equipc de saude em outubro de 1994. Segundo ela. "as ca(as esiao sendo expulsas ~~~

abarzdas por errratores de m(.deira, que siio homens ntdes que se tn;bret:ham nas >natas com po!lco
rancho e ·r•uita r.eces5'idade, e niio se preocupam nem um pouco com os donvs da terra" :

"Qiu:rcr11os relarar que qltando subfamos o rio ate no~so destino, tr~s dias depc•is de tennos safe;'
te .401, p.ecisun•t ue dia J.'YJO, theJ'IOS um encor.tro i.nesp:!rt:do com run gn~po de 05 fndlos_..~
C:tnthos, se uio 03 1zomms, OJ •nulher e OJ crianra, 1ue nos ac~ru:umn pPdindo 1ue parcis_;;t:mos o
barco Adriano em que ri.JJ·.z,·amos. Sasso ent~~tro joi n-uito saudth el, e on com ersa com indios
Mat's que seguiam em nossa viagem, foi-.'los pedido cvrni.da, pois rej-2ridos indios esravam
famimos. Alrares de gesros pegavam e amassamm suas ban'igas e le\antaram as miios ate a
cabera em sinal de desespero ..Vao tivemos muito p,,ra lhes ·tar, mas assim mesmo conseguimos
farinha e bolacluJ e alguns de ros5a hpulariio deram roupa.s, que logo foi restido. Ficaram
bast .nte jfli~es e jia.mos , :rtos que ieri<mos owro mconrro "le;;tro de 10 dias, quando de nossa
volta. Quando estdvmnos reto111undo e prestdvam.os rusistb1cia aos indios Mambos que moram
no rio .Vovo, chegou twifcias di~endo que muitos Curubos -?s,~nam as margens do rio, int !usi\·e
um com visflel marcn de chwJ'bo no braro. Deixamos o n'o Sovo no dia .~!!g'•inte e quando
cllegamos ao local combinado, infelizmente niio enconrnmos mas ninguem. p ,.ovavelmente foram
ajugemados por madeireiros que esrap trabalhando na sua .:irea. Vimos ainda suas pe_sadas
deixr;r/as nns praias, compromndo que reaimetlle ali esteve .an grupo muito grande de pessoas.
\ 'imos iambem suas canoas feita de paxiuba abundonadas JICZS ·nargens em vishe! sinal de que
realmente alf esliveram ~39.

(

-

De 3Cordo com a

popula~ao

ribdrinha do Itui, os Korubo tcm sido vistas quase todo-

\dio ,as "l~1rgtn!' do 1tuf .\ntcs do -.:ncomro da o:rferiile· a Dci~ad•), uma turr11 do '11a•leire·ro Talco.

deB njam·n Coll''rant, ha\ia encont11Jo, em m-:<~dos de 1994. um gn1po de in:\i"'s Konlbo na .mrgem
do Ttui. no 1ado "'rc,sto a foz do igar"pe S~o ~icchu. Pararam o bar.::o e dt ·am uitas coic;1s 10s Indios,
cumo a~u ar, etc. Os Korubo entraz am k ando para dentro da m"'ta, mas .jepois os madeirciros
voli;H.~m e virar'1 tude na 1 •eira do rio de novo ..-\firmaram-nos tamb<~m que os mesmos 11dviam tido
37 Rc:-!at(•riv r~ferente a Ordem de Ser•i~o n° 029 A1:'1 9-1, de 23.0-1.94.
38 Info me no 003 COORD FCVJ 011 96, d-:- 0-1.08.96.
~9 D~l.;:~do,

1'994.
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esca ·<tn,u~as com !1'adeirciros da rurma de Saba Pre .o quando estes curriam o ,garape lracema, aflu.·nte
de haLxo IruL Cm funcionario \.{al"l1bo da Fl-~AI. .:JUc :-::side :QO ric ~O\ o de Cma nos infcrrn•.JU
igu.limente ter avistado os Korubo as rnargens do Truf, mas proximidades do local cvnhc:c.ido C('fTIO
Esr'1ao do Cruzeiro. quando subia em dirt:qao a sua ald~ia, no fir,alde mar90 de 1995.
~a verdade, apt'>s urn perit..,do. nos a. cs 70-80. com predomin:incia de ataques na :eg1ao
entre os rios ltuf e Itaquai. a prcsenrya dos Kcp'1bo pa<>sou a ser ·g,lalmente ~c::ntida com maior
intt-r -idiide. nm anos 90, na zona tntre os rios Iruf e Quixito. A pr(!se-nc;a Korubo neste t.lltirno rio e, no
ent.mto, anterior. De acordo Ct'ffi di\'er<;as infomaT -·:!S obtidas junto a popul<19ao regional do Quixito,
~·n O'>.:rnbro de 1981 os inJ'"s :.ip<ireo:tram nos ·ga .. j)ts Q t.~o B.,\..as. CJ~..'1~•c'ra Grandee Pau
BraDco, Jssustando os madeireiros e dcixando "'apa 6 ns" pelos \aradouros-W.
Em 01 .12.93, urn grupo de indios a.r~dios matou o madeireiro Luis Venancio Bia no
igarape Tin Luxo, atlueme do Q•Jix.ito. onde traba'r .1'.a uma ru, 11a av:ada por Adolfo Peres. Como se
v-erifi·::ou post..;rionnente pclo \ ..,radouro enconrraclo, os indios tcriam vindo pclo igarape Caninana,
aflu~nte da margt'm direita do ig'uape Esquerdo {tr'b•' .irio. por "lJa vel. da i11argc·rn direita dc Quixito).
0 ·a~·iri
onje oc.orr~u o fato fi~o:<>va a tres horas de _;minh:Jda da mar:?l!m
do rio Quixito, ·endo s1dc J
'
~
deb..>dos sere ca..::etes junto do ·.')rpo. que tan1b-§m :'1ha cravado no peito uma ltn~a com ponta de
tabx.a. Ap6s .:ssa morte, os ·"'ladeireiros e tar' -->m \arias moradores aband" 1aram. ainda que
provisoriarnente, suas casas no alto rio Qui:xito. Foi-nos sugerido que, '"teste .:.:aso, teria havido uma
expedi\aO punitiva. ieunindo-se moradores e mar't;·;reiros e ~ac-:nado" os Indios. Essa infonna~ao
corrobora a obtida pelos funcionarios lo~ais da f{J'\;AI. para 1'Jem o Indio , ·~.~nato \hrubo teria sido
kvaio ao rio Quixito per urn madei ·ciro de Benja.11in Constant, chamado Jo~e ?\·!aria, :::om o objetivo de
guia-los pelos ,·estfgios rec~ntes da pa~sagcrn dos f~dios a maloca destes, havendo, no entanto, se
re, '•.ado a ;anto o ~1arubo:

"Com isso, o ma.deireiro Jose J1aria e sua equipe ~;oftaram para Bc:njamin Co,manr, e,
juntamente com o madeireiro Flavio Perez e5tamm ultimando a preparcu;rio de um g··upo de
humens bern annados, para em conjunro, irem are o local onde foram com o ,\'onato .\1ambo e
sairem em perseguirilo dos Kon.bo com.finalid- de de mard-I jS "4 1.

sido

Os Ko1l1bo continua am a freqi.ientar a r.:giao, _t.!ndo o chefe ~ubstir.Jto do PIN ltacoai
infonTI'idO par um morador do Qu~:t-..ilO do en Jntr6 a margem do rio, 00 dia 28.05.94, de um
...........

(

40 A Con·:~~i!o

de Sindicincia ·l'S'" .ada pe'a r' ··r".inka;;iio de Servi~o n° C'5~ AJCSOL 81. de 09 11.81, p;,ra .!, c~rar
a.s no;icias 5obre esscs possfwis • '1l'l~S · :igcnas na rct;iilo do rio Quh:ito concluiu. no •: ;~nto, n:3o ter sido
const:1t 1ia q alquer agro:ssao ror r 1rte Jos fndios, e que os "boatos" tin ham se originado no fa to de muitos
111f:.U. irt:iros 11ao to:rem COJheguido adeira 5 .ticientc pare. salbr .:;uas J:\ id:!S. ou ror alg (m que ti\ ... S<.~ interesse
em .:f Jg :.~tar os concorrentes para ~llfruir sozi-ho da o:xplora~ao mad.: ire ira naqw~le rio. 'Jessa ~poe a. e:-.istiam
cer~.:a j~ 620 ,ad~irctr,s tnbaH .::.ndo no rio Quixiio.
41 Cf. Memo 11° 001 PI); l!;-tcoai.94, tie !O.OI.Cl4 (~!ello 1904a). C -fo1'1e o "R..:latorio refercnte a Ordcm de
Seni.;o n"' o:.lfAT~ 94". urn m~s e meio ap6s eso;a morte, 'JS mdios tinb.tm \Ol11do ao k'cal e ate:do fogo ao tapiri.
de,.t. ...•indo out?as c:oisas ao redor. L.:m dos moradores Jo Q•J:xito, sr. Alber.ino. afim1a .::ontudo terem sido os \1aya
os respon~;heis pela morte de Luis \'en:.11cio Ria, porque esic. quando traba:hJ\'a madeira no igarape <; ,.,r>Gma.
an;.:· Je do E~querdo. 1uizera " fcr.Jer ..tma rabocia".
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..:.o :ho de paxiuba usado pelos Indios pr6~imo ao local onde ftm.•11ono Luiz Venancio Bia·C. Em junho
de 109.+. relata o chefe do PI~ ter e'1contrado

H>estfgios dos indios Kombos no igarape Esquudo e (lt <·'lc... , ;ramus un coello de {"1.'1.. ·t~ba, um
r~?mo, Cu1rin.ho "·em >is{, el !?.as duas margens do •ga pe .. rastros de cn·anras e adultos,
.pro.;.ima&unente mais de 20 pcssoas, acho que os n:.:.lmos eslt1o j.1::.wdo .noradia t.esta regitio
dos rios Esquado e Qu'r:iro•43_

,.

~o inf.:io de fe\~r~iro de 1995. os K0.1lbo - ttaram ~m funcion&rio da Companhia de
Ab1stecitrento do Amazonas (C.Jsama), Jose Cristiano R···.~.Jgues ~fonteiro, que ca\a\a com dois
so1dados da polfcia milir.ar de Atalaia do Norte no igara~ P::tu B~a'lco. afluente da margcm direita do
Quh.im. C:mforme nos infonnou o sr. Arnaldo Cardoso da Siha. morador da foz do igarape Biguano,
dh er~as turmas exploravam r;adeira no ::tlto igarape Pau Bnmco. Dois trabalhadort!s. Hermes e
T)uniao. <.airam do t.apiri do sr. \'art.ierlei Lvpes \1aia t'J6b1'). "''1contrando a cerca de duas horas do
local onde trabalbavam t~ma r09a dos indios Kvrubo. ~el:l b:rvia um .apiri redondo, <.em ass•..,alhc
possuindo ern seu interior sets cac.:tes, es1eiras e cesws. ·\cl 1 1m 1UC tinha oulra ro.;a ~diante . de
m.'lcax.t:'ira, D1aS nao ffJfa.t"TT va. -\p<.'is a 11Jrle do furtcivnari··· ·ia Cos.,.rna, OS Kc.•rubo t?riarn ido a fQ93
plcntada por J6bi e anancadc as IJia<.:a:l\eiras plantadas por de. rambern teriam e:>tado na casa de urn
regi.)na! chamado I ula, na sua au~f:ncia. no inh..io de 1995. 1~srruindo seu tapiri. Esse regional havia
COi1.Seguido tirar. n:lquela safra. 300 turas de .-:tdro em urn 1J·2al a oito horas de cuninhada pelo
\ aradomo das ·nargens do Quixito. 'las cabeceiras do igarape CoL:Jnia, ~eu afiuentc da margem direita.
Ha infurma~(,es de que, na me~ rna cx:asiao. os Kon1bo teriam :::stado tL!rf'lhem em t~piris e varadourc:s de
'11Jdeireiros nos igarapes Palhal e A..niiN~ao, ambos afl,·entes do QoJi:dto em rr:giao abaixo do igarape
Pau Branco.
Quando da passag~m desre GT pelo Qui~ito, c m~.•rado r da foz do rio Esyuerdo. sr.
.\l~erlino l'Coria') Teles de Freit~s. dizia qu~ os inJios terialli ,;qado l.!m sua r~a. a margcm dire ita do
QuLxito. e arrancado todas as macaxeiras que tinham ~1do plam:das Relarou tambem ja tcr visto "panela
grande" e urn machado de metal, ja completarnente ga~tc .•.n urn "~.a nbo" (habira9ao pro' i~6ria)
encontrado na mata.
Em 27 .04.95, os K( db0 .1parecenu11 '1a comuniGaJc L::~dario, fazendo uso das ro~as dos
srs. Jose Ferreira Alves ('Pierre') e M;moel · Pinga', e deb.c;1do os m(•radc,rcs em p:lnico. Do is meses .mtes, os indios cinham fdto ta, -gem no ca·ninho da r~a d0 sr Jor,e ralixto de Souza. No infcio de
agt)sto, o fato se r.::pete na ~~~·~'1ur dad.e Juazciro, roubando as r~"~~as dos srs. Rui '\ouza Cruz e Ozenir _.
Vieira Dhs, assim '-L•mo saqut:'ando a resi.:l<!ncia d1 sr. Franci'-~O Q1Jir'·1o A~,.u 44 •

~~ 7\.l'!tnO n~ 003 'PI)[ !tacoat'94, de rJ9.06.94 {~>1ello. 1994b).

RDG n° 02 PIN !~acoai 94, de 13 06.94 {Mello, 199-k). 0 Rda!6rio de Viagem referente a Ordem de Serviyo n°
054 A DR-A TN. de 09.06.94, diz que "nc •r·· aram a cerca d.:: uma hora je \C•adeira da foz do E.squerdo. dois co(hc•s,
pe;ad~ de quarenta ou cinque11ta p~ssoas e "aminho ba'!an;e a.rnplo, t~ndo os indios atravcssado da rnargcm direita

43

para a equerda.
4-1 Cf. Rd:>T•:ir'o refer;..nte a Ordem 1e
.:8.0~ 95, e Relat(1rio ref.:rer.te a OS nc

Sef'\.i.;o n° 063. ADR .\ T:"\ 95. de 29 04 95; Telex n° l 03 ·.\DR·AT~ 9~. de
115 SP ADR A1'-.; 95. de 0 I
95.
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Em 29 08 95. os K)rubo matararn a golpes de borduna o mvrador da comunidade
!13 rnargcm !SCJ.lcrcla jo rio Itaquaf. a
rten(15 de duas horas ern barco .:om motor de popa ~de 25 hp) de .\talaia do Norte. Tnc·_,m,a~0es ob idas
pchs ~ ocicnarios da FU\ \1 indicavarn tcr havido un~a cxpedi~·ao puniti\'a em ::.~guida.

\1ome \ kgre. Guilhcrme Barbosa Fsta localidade esta situada

Consta que, o Sr, Prefeito .\.farcos .\1onteiro da Silva, ao tumar cor.hecimento M ap-'lrecil':ento
dos Indios, na referida localidade, forneceu 08 caixas de camtchos calibre 16, os quais joram
recebidos pelas Sra. Maria Lopes de Andrade, esposa do w.adeireiro 'Andrade ·. residente no
Laddrio, que juntat'lente com os comunitan·os Ra:· ·amdo Andrade Filho. .\fc.noel Barista,
conhecido por 'Ping a', Aicenir (/ilho do Pinga), Pedro Ferro e Nau filho do ribeiri!!ho cot:hecido
por Pierri, promo' eram 'car;a' aos indfgenas, e ao conseguirem o seu intento, chaci,wram-os •45.
.,

-

Em mar9o de 1996, os Korubo tornaram a se mamfes.tar no rio Quixito. havendo urn
a;;amrame,Jto feito p.:lr eles no igarape Extr..:"ma, afluente de sua margr;em dircita, p0ssivelmente ern 'uas
cab~Ccil'aS. Conforme 0 relat6r'o da cq'.Iipe deslocada a area pela .H.J!\Al.

a locali&1de de tzOI'Je Boa Vista.

no rio qufxito, 'WSSO }estino as 14:00 ha do mt mo
dia e, e<Hramos em co' 'a:o com o Sr. SebcL'iriao Capi5l .• no da Silva, ;?essoa que seg mdo
informartjt?s. tt?ria se defrontado com os Indios CACtlE/ROS, noquela area. Em com ersa c.·vm o
rtftrido Sr., o mesrw prt'WW o seguime relata: Que t!O dia 07.03.96, reiOmG'ta para casa, em
companhia do Sr. E>arislo, ap6s um dia de trabalho 1Ja extrar;ao de madeiras, qu,mdo
~'1comraram alguns ,-esti6 ios de fndios a margem do caminho por 01ule passanun todos os dias,
_oJr ~m. em •enhum ;~w,·1tll10, m·istumm os sihfcolas. Em coln·ersa com o Sr. £·, :m·sro, o mesmo
c ;,..firmou a 'ersao do ompanheiro. Em seguida, guiudos pelo Sr. Sebastiiio Capistm•a,
.1eguimos ate o local dos •estfgios e, apos 20 minutos de ,,;n,inhada pelo w~radouro, enco•ztramos
.•m denso cuminho com pegadas e 04 tapagens a beira do caminho, conjeccionadas com paliza de
-,zrana, .ibim e jarina, as quais pelas caractcristiras, julgmnos ser obra dos indfgenas.
Fomos ail!da informados 1ue nas marge1zs do lgarape F-tirema, ajluente do rio qui:t.ito, o!'Xiste um
acampamento, com \'tirios tapiris, pertence!lte aos Indios, possh·elmeme Caceteiros "46.
~chegamos

0 fato e que os ~"ncofttros da populac;ao regional com os Korubo come~aram a se tornar
muiw r.eq'\cntes, e OS ataques, muito pr6ximos a Atalaia do ~~one. Assim , a 1--UNAI decide e.:ome9ar
os .rab;tlhus de at <·~ao do g1 upo. Fm 0-4.01.96. atraves da PJrtaria n° 003tPRF:S. a FUl\.t\1 cria ar ·~. ·e de Comato Vale do Ja\ari. 0~ trabalh.:.1S de localiza~ii.o e aLa~ao dos Korubo reini . . iaram em
mec:des de 1996 ~o dia 19.08.96. na terceira exp~di~ao eferuflda pela Frcnte, ~ncontraram dma
maloca:

-15 CC Jnfonna~f~O do Administrador Substituro Ja A DR. A li'i aCoorde:->'\d0ria de indios lsvlados. em 31 08.95.
46 "Reiat6rio da 'iagem in~tituida r·~b OrJ<?m de Servi<;o no 0 J81('J A.B 'ADR-AT~'96, de 13.03 96. ''0\.~ami'lt .•.Jo
Dll rd·) ~,1imo n· o.n·GAB ADRAT~ '16. Je 21.03.96.
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"Locali:..amos uma aldeia 'UZS coorde11adas gevgrcificas S 04° 39 ' 52" e W 070° 24' 56".
Entramos 1w rora a llt'Ja 1!.,a1ncia de 50 a 60 metros da •-.Jideia, squradas por wna nesga de
j1oresca de flproximudmnt:nte 30 (irinta) ·n~tros Os ;, dios r~sporderc<m aos I'OS~os camos,
falaram r!lliro, porem nao se mostr:;.ram Calcuh,mos que a ma.or ptme dos :ndigenas esta1-am
em car;ada ou perambulando pela regiao. Ficamos rza rora nao l"tais q1..e ../5 '"!ir.utos. Ap6s
deLwnnos alguns presentes, tfenuanos o retorno ao barco, abril'do uma picoda pela qual
esperamos q!<.e nos visitem. Durante as duas noires rza caminhi1da, fomos c~Crcados p!!los indios.
Eles imita' w n vdrios anima is e b,uiam .'lws bordurws no :hao, d1egando a jog<ir ;xms no
(ACampamemo. St?m mai 1res incidentes, regressamos. T.::mas n5 ora Ct·l!Ciurda Tana 1igu~ :'io fisica
c.ntre nos "47 .
No iafcio de s:::embw, '.crificaram que os Indios tinr1.m retirado os brindes colocados
em urn :apiri a margem esque 4 a do lruf. RecolO<.;arcun novos brinde.s no local, '-I.Jb(,tituindo o paneiro de
fa:ii1ha por caches d~ bananas, '-~ndo em vista "1ue os indios n 'io .ceitarc.n? a jari11ha ojerecida"~. Em
n.;>3dos je outubro, 0s integra es d3 Frentc de Contato cor:scg J~m comunicar-c;e com os imeg·ame~ c ..~
u1na ma!oca durante t.ma e:\pecli~ii.o por ~eu tenit0rio:

"4p6s r.ossa 3° (terct:ira) expedirrlo na terra entre os rios Quixito e tr~u.pwi, i1.jormo que
t1Ulflril'ePlOS comato com os :'1di"~S i~ol.1dos Korubo, dia 15 do corrtnte por 1olta das 15:00 hs
local. Encon:rt,mo-nos entre as coordenadas S 04° 40' 90'' e W 070° 24 5 3", peno de suas
malocas Estamos sendo \ isitodos colliir1<..1lnwre por wn grupo de lNJis ou menos vinte Indios.
4inda nao se mosrraram todos os Indios •49.
Em meados de q.);,crnbro. fi!1almcnte, os Korubo visiram o barco-sede da freme de
CL·I1tato. ancorado a margem de . o Itui De ac0rdo com as ;·1forma~o:s pi~S~Jc''IS 1•::lo st:r~.'l.ni~ta Afonso
Al.,es da Cruz, no dia 12.1 1.96. urn grupo d~ onze indios Korjbo (Linco humens. tres mulhcr\!S e tres
erianps) aparecaam nas margens do ltuf no local onde estava au·acado o t'arco \\'3ika, que servia de
Posto de Contato:

no

citado gmpo de Indios, apareceu nas margens do tnrf I 0 dia 12 (omem) pur volta das 07:30
hs, tendo permanecido no barco ate' c'is 17:00 hs do mesmo dia, 1u·mdo se diJ,.giram a mnloca. ·
4 risita em queHao foi m (diada pela equipe de comaro l omo !···a, tendo os fl'dios se mostrr'ldos •
tulmos, amigos, porhn Ill/lifo curiosos, principalmente com re 1 rtio oos equfpamentos existellies'-./
no barco, tencfo os me:,nws mexido nos pori5es e le\·a,am na 5tddu panelas, coll1c.res. jacas.

-t~ Jnf lf'1J.W:i.O 11° 001 COORD FC\ J Dll. de 12 OS Q6. l.!ncaminhada ao Pr·:sidente da
007 COORD fCVJ DII 96, de 19.08 96 (Possuelo. 1996).
~~~
-l9

FL~AI

pelo FAX n°

Infor r e nc 002 COORD FCVJ DI l '96". de 0 l.OQ 96.
Fa:\ n 018.1-C.VJ DII,de 18.10.9b(S,mtos, 1996).
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facoe5, macJ~.1do5, roupas dos 5en·idores, rede5 de donnir e outro5 objetos de u.so da equipe e
p<?ssoar50 .
Os Kon]bo retormram ao barco da FreJte de C .;r~ato mais duas •ezes ate o dia
25,11 96, l~v~ndo na ultima vis ita roupas, redes e OutrOS per . cnCt'1 v~ particulares dos servidoreS. ~esse
dia. e,·h cram na cmharcaqao nove 'ndios, entre adultos e crian,.as Os integrantes da Frente tambem
J1fom;aram que, no dia 21 11 96 alguns indios (nao sabiam dizcr se os mesmos ou outro grupo)
haviam estado no campo de furebol da localidade Ladario, assu.,tando os ~eus habitantes , pais
•· muer· -, •:e'lte t'ilt?s .<puredam upena5 nas ror;as. A aprc·lim.J.r;J.o \ t'm preo{ ,,.....,c:.ndo •ados, n:' radc-res e

serddores ' 51.
Em '12.08.97. a Fre tte de Con ato informa a \ isita de tnembros do subgrupo ja contc>tado.
sendo .:inco hc•ml!ns, qLatro mulr·:res e tres crian~as, "todos go.,c;•,Jo .te boa sw(de. Os ;'udigenas
diss~r!;m a 'nda que o restante do pessnal r:ncontravam-se na maloca"52 . ~o mesmo dia, pvrem. os
Korubo rT'a'<:..ram o au:xi',ar de ser r ista e responsavei pela equipe de. mtato. servidor Raiml.ndo Batista
\1~:::,alh.ks ("Sobral'). 0 v<:OITido nn o<:~tsi ao foi r1ssim "~'u•nido pek" chde .:la FCVJ:
''Pur volEO das 10:00 hs [rfo dia 21 08 97] os :rdios KORl..'BO c':egam ao Posta de V,.gflc7ncia.
estabelecido na confluencia dos rios ltui 'Jto.quai, pela n:argem es::juerda do rio ltuz. Traca-se do
rr.e:;mo grupo que a mais de de::. meses ~fetua \isitus a Fr~.:me. A rraior pane das visitas foram
t!je;·~(o{tas nc barco Waikd, qru:mdo este llh'lt!t.'nha-se '!5tacit. •;cdo a duas horas (apro:timadam~JnLe)
de subida pelo rio ltui, na boca do igarape Quebrada Como sempre procedem, os KOI?UBO
gri1·2m na margem oposta am •nciundo sua presenr;a. Seu grito e tfpico, alga como: E, he ... E,
he... etc.
Sobral junto com 05 companheiros Eneider e Andre, atra\ essam de voadeira. Vao ao enco!llro
dos f,:oRt'BO /e,ando cachos ('e banana e wn pat~~:•iro de f;z fnha. Sobral portava como sempre
wn re\ ;>er na ~·inta. £1ieider e Andre leva-.am P~pingardas. Sao recebidos como sempre, com
abraros e sorrisos. Os KORLBO recebtm o5 brindes. Sobral permanece de 15 a 20 mi'!Ulos e
relorna com as companheiros para a margem oposta, onde )mro ao jlutua!lTe sao estacionados os
barcos "53.

T'ma ~quire de ~ete pe5-s1~1s que trabalhavam na tmtal<wao de radios nas aldeias do baixo
JaYari chega ao pcsro de 'igilancia. Os Koru'clo a"somam na outra n:argt.m pela .nanha, retornando 3
mata para '"h mar os dcmais e J,Jgo a c:uni,Ue'lcia Jtui ' ltaqu~L Sobnl atraYessa o rio com mais do is
comp.mhei10S. le,ando consigo seis des vi-.ilam~s. ljJe ,iram, lt05- antts de d<.:'('t:rem o rio no-~mente .
No dia seguhte, ~2.08, os K\.1rubo reapart'c~m no Posta de VigJlancia c Sobral i:'repara-se para ir ao seu
eD\..Ontro, c...)nYocando na ::"~cao;iao OUtiOS tre5 intc:g"'ntes da frc:nte , que esta\ am de<><lrmados. sendo que

50 ll~formac;ao n' 004 COORD FCV FDII. de 13 11.96.
51 \1emo n"' 072 COORD FCYJ Dll, de 25 ll.Q6.
52 FAX n'· 021 C00RD fCVJ.Dll97 de 22 08.97.
'3 ~H·MO n" 171 Oil 9i, de 13. 10.97. a Dt'IS (cf. P0ssuelo, 1997).
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som=nte ele tiru1a urn re' ever.
Jo'?.quim:

~Hra\ essam

ievando bamnas e farinha para os hd.os. Conforme reialo de

''QiHtn.do o barc·o encosrou, dois Indios KORL BO .hegL1rllm e pt:g( ram os bri;!de5, nb.r,;.m o
e ttlCregaram os bn'n·ies as m:dheres ..~.'-!s:e momenta, Sobral salta da •oode1ra e sobe o
barranca ate a almra das p'acas, onde estavam os indios. Eu, DGniel e Danifo seguimos atrcis.
Ernbora eles (os KORL 801 estit·ess..:m sorrindo e brincando, notei que hm·ia alguma coisa
diferente. Ainda pedi o Subral para v(l/tar. .\'este f1~Cirento Sobraf esta1 a ag(k·h,1do 11a fr-..nie de
zres indios, dois dos I uis PSta· rlftl ,Jbraradvs, h?Ln(c.ndo 'eus lOrpos de '~m 'ado para owro
como se esti\·es:lem dmz~·ando Sol'ml, ap6s jorografi.JT e'iScs tres ainda agachndo ~:rou de cMras
para eles, para fotografar ''ma mulher KORUBO que estava ju11ro cornigo (Jooquim). ,\'esLe
momenro, dois dos Indios que Sobr11l acabam de jotogrrifur, pegarrtm su!ZS bordutlClJ ·1:.:e estamm
escvndidas '10 chao, bern junto deles, e rG.pidamcnte atacaram, wio dando turtpo para qual<juer
1ejesa. Duniel airl.ia grit._~u: 'Ofha o (£1C~?te Sabra/'. Enquanto Sobral era ztacado, os owros
-, .tios purn·r-..m para ci,ru· dt: 1165 com os <.ucetes le\al!lados. Desct nos o barr.• •1co e eu gri:ei ac ·
( u!llp(<l;heiros q:u fS{C\..P' S.Jbre 0 W.::ikds. 'pegcawn 0 sc,bra/, ctira. J:ira . . '.
..-'
Eneider e 4ndre der!tfn dais tiros para cima. Os fndios corn.ram para dentro da mata e
desaparecerc.m. Eu, Drmicl e o. ,rtilo, fic,wws na beira do rio enq:.wnto Eneider e -tndre ligaram
a otlfra '.-Oodeira e ~ier...m ajudar-tws a pcgt7T o corpo de Sof,ral que s mgrava mwto pela boca,
nari:, e OU\ ido. Colocamos o corpo na \ oadeira e ~·oltamos uo jluruame. Scio podia,'UJS tm'!i..ar
nosso barco mais rapido, com o motor de 50 HP porque niio hcn•ia gasolina sujiciente. Com o
rmtor 25 HP mlll deu para eregar em Atalaia do .vo,u ~54.
l>~,rranco

:'-las considera<;.=es que '1z Sl)bre o ocorrido, o Chefe do Dll
obser:a.;ao de- alg11m3s im•u;.:,cs.: :1onr.:::s de seguran~a:

c,~r

tenta algum2s falhas na

"-As instruroes proibiam JUa!quer tipo de atividade na mmbem esquerda do rio Ind. }vias, por
dh ersas l-e;:,es [o serYidor] ptrmitiu ou mesmo conduziu a equipe el!l fXCtrsoes desneassd,ias;
- Visitas as aldeias sao prc·ibidas mas, tambhn. siio observodas. :ntre ab1il e maio deste ano,
Sobral com mais fj'Jalro COII·P·'nht:iros desnece,saric. enre \'Qi !lle a ··fdeia. F~ta ~·iagem e
registrada em l'ideo por \.fauricio Marubo. Na ocasiao, .10 chegar na aldeia, Sabred e seus
comp-:nheiros siio cerudos e <'illlcarados pelos KOR [:BO. 0 ideo re,sis:n o rensfio e o risco que
a~~ro~~

-

- Sol"ral cumete a {l>tprudencia de re_;g U;r :una 1Ju1 'i·'"'' JS KORCBO iu.niam ,'ew1do do IJarco
Waikd, erg1.endo cum eta ;.m acampamento pro¥is6rio 01ufe e\ta o barco H·c<ikri, abrigo penneme
f,7 Fcp~ipe de Ct.:l!tlafO;
- 0 barco Waikci de\ eria Jicar e_;racionado (an corado) na boca do igarape Quel;rado para cima,
liJ ru \ ·macl.. nie:nie a ~ he rus da co1~' 'Jt~tJcia lruilltacoai, ondc arua a Fquipe de Vigitancia. Essa
orientarao e 1Jase ..• do no faro de que na conjlu{ncia oco1 reu :an araque de moradores reE:,ionais
sobre os KORl.. 80 im 1986. So a:aque. mataram a tiros uis fndfos KORUBO. 0 objr:tivo era de
~4

JM.l..:m.
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e,·itar que n(Jssas equipes se e•lcontrassem com os fnc'ios KORCBO etn wn local de pessima
memoria e ,:f,am£iticas cc·n "iJ'i;.nc;as para os KOR '- BO t' que, poderia incitd-los a ret idar wbre
n6s o que ourros ha>iam ;"t!ito
- 4nnas longas (espingardc...., t? nfes) stio pon, das ostt'lbi>~u ·.._me p'!las Eq!t~,~es de Cu'llato bem
como a ma11urenrao fa equi'•ale,zcia nwnerica. no se'?tido de dissuadir qua/q;ter .r!irude de
ataque "55 .

Posreriom1cnte, nc dia 12 09 97, o chefe. do PI>-: lrJ~ infl1m1ou que. ao 5ubir o rio t!m
comp.i:J- ia dos hdios \.!a£is. · "lh..1 3\·;~ ;,do ''os i1 df~e,ws KORl..BO, em iima praia 1tima du boca do

igarape QL'EBRADO, ~endo (03) h)mens, f03) mulheres e (02, criarzras de colo. Ot4.trossim, o sen·idor
disse ainda que os indfgenas pedi,un comida, mas ele e os MATS ncio encosraram e seguiram viagem"5{).
Em 07 .11. 97, um grupo de .~in".l h~..1mens, duas mulheres e dt.as crian9as aparecem na localidade
cham.~Ja T..adario, de onde lcvam M05 (cinco) cachos de ba11ana e uma pedra de anwlar, eles pediram
!at J.

em j.lrfnha

pro·:utul11

a

e panc?!a, e em se6 "< da r8omaram para sua l'1aloraM 57 . Apavor~idos, os ''lCTadores

H.:~.\1

em Ata!:1ia do i' Y:1e propondo que o 6rgii;::o ., )ql irisse

1s

rerras.

"Sesta dtua por >olta da.s 9:10 horas, compareceu nesta ·1DR .? Sr Rai!n'llldo .!f,es de Andrade
(morador e representa.n:io tl Comunidade do Laddrio), "mullicando o aparecimento consrante
das ir,ifge•ws Kombas (Clceteiros), "'a t itada Comunidode, e tjUe quando ~'S mesmos 1parecem,
le\'am e fun,.m dos mvrad.ves objetos tais como roupas. bmw'1a e jarinlw. chegmzJo a tirar a
roupa dos moradores estamio eles afnda 'csridos, e nao rcagem para rzao haver qualquer tipo de
tmnstorno enrre a COf'~Wiidade e os indfgenas. Alegando :emor pela fa!ta de seg,,ran~a devido ao
cot:5i<:nte wrgi nento dos indfgenas e niio sctbendo a rear;{io dos mesmos, o Sr. I?r.imw1do propos
a Fu 1ai a n:nda de s:~us pr,)p ?t!dades (inclusive com ror;as e plantar;oes), pois a comunidade
enc,•n!rc se sobressalwda con: o problema e.\posto "58.

II.S. K •tina "(Arawa)

..

Os 1ndbs Ku 1fna falames de lingua AI;a-.,·a, q1.1c i'lvj.e 5c encontram no Vale do Javari e
rcgif·cs limftrofes tern seu ·.crrit6rio central no vale do riv J 1rua. 5endo a , ·1ak ria ddes originaria do
seriPgal e igar::tpe Penedo. Esses indios autod~:nominaiJHC Jfnd;lu.i. e 'lao po~Nlem. propriameme
55 Jt>iJ,·m.
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'n FAX n°02~ COORD FCVJ 01197. de 19.09.97.
5., !vkmo n°209 COORD FC\TDII, cie 07.11.97 .
~~ :VIemo no 165 GAl3 :'\OR. A f-:\ 97. de 11.11.97.
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ralanJo, aldeias no in<erior do \'a'e do Javari. Alguns, inc!us;ve. resi.jem na propria cidade de Atalaia
do ~one e proximidades.
De todo modo, em 1995, pelo m... nos ~ •tro t'ct ,,rras KIJ'fna (.~rawi) ~ominua\ am
,h.::up '1do -'reas dcn.ro dos limites 1a terra indi'gena. :Escribufdas c:ntre o rio ltaquaf e o !ago Tambaqui,
totalizando 21 pessoas. As primeiras ·amHias localiz3das pelo GT encomra\am-:.e no interior do igaiape
Sio Jo.lo, afluente da margem e~qucrda do m~dio rio Ttaquai. Este grupo, tambem originario de Porto
Piau, no igarape Penedo, era c.::•'111Josw por uma ~amflia nuclear e tres rapazes, totalizando oito ;:>essoas.
Ouua famflia, de prova\elmentc cinco pessoas, havia lraba 1had.:.' com eles ate 25.03.95, qu.indo subiram
o h.!<pJaf em uma canoa a rcmo. Estavam ali ha tres :mos. tiranJ 1 madeira. EnbNa r~sidam no interior
do ;~· ape , onde tem uma casa a .,.,a-gen: <.!Sq'Jcrda. es~r>s Ku'i,..,a .11a"hem urn rapiri jumo a foz, no rio
Itaqua.i, como ponto de apoio para o ~,;omato e co·nercio com os nao Indios que tra.nsitam pelo rio.
Naquele momento, es:ava .em c.- npanhia de sua •amflia a esposa e a filha de Jm ks dois Kulfna que
trat'laihavam com fregt..eses do m1deireiro Jose A:~J~ade, de Benjamin Constant. Obscrvamos tambem a
prese '\a de um jovem Kulfr.a. c.om cer.:a de 20 anos. que encon ramos na casa do ~-..:upante nao 'ndio.
no t'ic Itaq1...af, ,1\.hrnel Ronuirio de St'1 za, que o tern cri3do de~(!e ;'eliiJeno. Outra famflia, formada po •
u11a nmlher KuHna (Arav.a) ca-.jda com um pema:,o, enc•intra 11os no interior do 1ago do Tambaqm,
sirJ3do pOliCO acilna do iga1ape Irari, a margem dircita do baho hvari.
Ql .\DRO II.f - Popnla~ao Kuli .a (Arawa)
(por localitlade e ano)

-·
I LOCAL ANO
~--,

\tto Rio Jutai- ··

~o-itaquai-

:~80

l i~8~

25

. 1995/96

09
30-

hI .1go'?an·b'aqui

!.\;~~~do ~ort_~ L;s_ -~!--~ -- - - .. _ ---- --...

Fora des !unites da terra indigena, r?nc.:Htlramos 1a .loc:iliJade Sao J.oao, situada pouco
abaixo da cidade de· Atalaia do Norte, outra famflia formada por uma India Kulina e urn brasileiro. A
1u'hcr e in1a da Kullna que 'i\ e no Iago do TatTJb:!qui e dos I,Jis h'Jrnens que t~m tr:1balhado n•adeir2
o It 1 JU<lf. ja rita des. Dos quatro innaos. um e casJdo cum tu 1a fndia nao KuHna e dois sao ca,adoscum :tio indios.
A p,tf•Dlll~ao Kulina (Arawa) que residf ''a cif1 de de Atalaia do i'l'orte e composta
1:-a<-iC<!IMnl>:: pela f""l?:e e quatro inn;los hom.;ns, todos ca5.?·ks c' 111 'lulh<.res nao i'ndhs, sendo dois deles
funcionarios da Al)R' \T~. 'Um 0utro irm.1o, nao inclufdo no censo. casou-se com uma india Yagua e
rc::side no Solimoes.
Cabe ml!ncionar ainda a pre<;cn9a de du~s outras famflias Kulina (Ara\va) habitando o
rio Jutaf. que tem \ivido nas im~dia~oes , mas fora dos lirnites, da terra indfgena Vale do Javari. Uma
delas ~'ca localiLada na margem d;reira do Jutaf, pouco abaixo da foz do igarape Sao Francisco; a outra,
69
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fomada por mulher Kulir.a e 11 Mem Kanamari, habiLa no pr:~eme o igarape do Cachorro, aflueme da
1mrgem dircita do rio JtJtai. IL na1s de urn ano csta0 nes~~ lnra.J. o'1d~ tem plai1~a;·3es de macaxeira.
b:H'lana. milho e pimema.
As famf1ias referidas adma sao re!Dane_ ':entes da p...)pt•la9ii.c Kulfi.a (.\rawa) que
habi;.ava a n Kuli'na do ~1edio J Jtaf, idemificada pela fl:~AJ em ! 986. cuja rr!'lior parte c~sceu o rio
ap6s um gr-ave conflito intc:rno, es,abele.:endo-se no i.'1tl!rior do igarape Bated lf, pr'1ueno 1flueme da
margcm direita do Jutai, pouco aLai.xo da foz do rio Bia. No Baredor, tem os Indios ~uas casas e ro~as,
mam.-ndo em freme a sua foz . .,a margem oposta, tres ou quatro casas que mam para C·"ntatos com
rega!l:•es c omros regionais. \p~sar de ha\'er registro sobre a prcscn\a c')s Kul'na n;!ssa reg";j0 Jesde o
irucio dos anos 80, os que 1f se ::'1contram chegara'11 reccntt-fl1ente fesiimamos sua pvpul·wao entre
quarcn~a e '-inquenta pessoas). A. maJOria deles dizia estar ali ha dois anos, constat.ando-se que as casas
nan,- gem do Jural nao teriam mais tjue alg'Jns mcses. Alguns t~rnl:lem vieram da fi Kumaru do Lago
Cala, cnde tern parentes.

JI.6. K.11lna (Pano)

0 t.::rrit6rio \'~t.rado pelos c.hamados Kulfna tPano) ate o infcio do cont!:\to mais in,enso
wm a FC:"J'Al. nos anos 70. c •rnp-<.!endia a regiao .jos igarapes Esperan~a. Pedro Lopes, Todos os
Sant<'S e S5o Salndor, tc•dos aflue111es da margem direita do n~dio rio Curu<;:a ~o pcri.:x1o mais
receme, .;ssa mesma regiao continna a ser ocupada pt.lo grupo, a despe-ito de suas .uuais limitar;oes
demo:;raficas e da dispersao de mu'tos de scus membros.
Os Kulina falan l!S de 1fngua · Pano que •labitam o interior da tcna indfgena Vale do
Jav!'lri tem hoje uma p;;quena aldeia no baixo curse do igarape Sao Sal"ador. ha\cndo 1esidido ate ha
hem 1-"J 1co tempo a margem direita do rio Curuqa, nas proximi0ades do igarapc Bela Vista. Omra parte
Jo g upo se Jeslocou, no inicio da decada de 90. para a l•xali··hde CampiPa, estabele· endo-se no
:nt~.-rior Ja TI 1 ami!irao. A pr·lf...:ira ,;sta, pa'ec"'rl' '"m~m f'uer 1~0 do l~:tmo \f,•ses, made c\.,mo aut0dcnv1dna<;~o por ,1Jg1Jinas s.-,cbhd..:s Pa.1o viL1nhas. como t)S \'1~·.1rJ.na e os :\1atfs.
0 pequeC1o grupo que atui31mente habita a margcrn dtn:ita do iga•ape Sao Sahad\.,r e
for "'1do p·>r no'e Indios Kulina e q'~arro \hrubo que residirarn ntc.s no "Pt'ISto \'ell,o" da FUNAI, no
C't"u;;i. D:~li -;e de::.loc .. ram para a5 pr,himiJadi!~ do iga pe Bela \':va. pouco abai.\O do igar:.:_pe Todos
os Santos. :--; ,~sse local. o GT constJtou a existencia ainda de quatro cac;as pertencentes aos Kulfna, com
r09a e s:nJis de Oi..upaqao r·:cenre. Do igarrtpe Bela Vbta, por tim, t.ansferiram-se para o interior do
Sao Sahador, con ~·1do-se :lli l es resi.Jenc':ts. Em uma diminuta mak~ea consrrulda ao esulo marubo
reside o Jfder do grupo, Joao Br •nco, Kulfna que ultimar 1enre tomou cnmo conjuge urna jovem \fan1bo.
Al~rn Jde e da esposa, ali Lambc;!m rcsi,jem dois filhos de seu ca~amento anterior (com uma ni<o fnd;a) e
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a mae c irma de sua mu'her. Em uma "asa C0'1Stnlida ao lado , :!->ideo im1ao de sua ~sposa. Pouco m~is
abaixo 1ma pequena maloca ·~~,nqrufda ao e5tilo Kullna abriga :1. :a lJflia do f~"ado .\~apara. cornpo~ta
pela viuYa e quatro filhos. l)uas outras lilhas dele e5tao casadas c-:,m homcns \tar<'Jbo do rio Ituf, em
Vida ~ova.
QCADRO ri.g - Popula~ao Kulina \Pano)- \Jdeia Sao Sahador
(por sexo e id de - 1995)

5S09--·-·
60- + ---s/ est.
fOTAL

Alt!m do grupo que habita cssa

___- +_,__ 1

-

- 1-o-1

01

-

-Ol-

o2±-_--r--o:f

o-t __osT __ o9 __
ald~ia,

existe um pequeno rnJ.mero de indivfduos Kullna

(Pano) que se encontram isoladamcnte em outros pomos do Vale do Ja\ ari. Encontramos uma Kulfna
ca.~ada :;~1m um nao <nd_io junto
f1.1Z do igarape Todcs os S:mt"~s. \·i, ian mres com os dcmais t.m Bela

a

Vista . antes de s.! ieslo~aram para o igarape Sao Sal\ ador. D.:_;)ois \·ieram para o interior do igarape
Todos ns Santos, onde estaYan: naqu~le momento limrar~do uma .;iea ra~a fa£<-'r rot;:a e. \:~ois, farinha.
Tinham vindo para urn vdho =~riri 11a beira do Cun19<i porque a mulhl!r csla'. a docnte e queria des"eratt! a ..:i ~~de. De J(:ordo com os J..: lfna, um dos filhos da fi 1ad!'l .liilia encon::-ava-se no rio Javari. a
ju,~nie cta loc:.lidade Santo Fu.ebio mas ainJa dentro j_,s 'im"1 ·~ Ja terra :r·~Jt,Jtna; outro, cham1do
Chico. mora em B-. j.11nin Cr1~~t1nt. corn o madeir\.iro c._ nhecido .. c·mo Dja'ma.
Al~•'i dos 10· ais Jl mencio~·Jos. deve s... regisirar igL''P·eltc a pn:sen9a atual de urn
g; po Ku!ir.a (Pano) j.mto a r..argem Jireita do baixo rio hvari. no interior -ios li'"nites da TI Lameirao.
R"sid~m ~:m quatro casas sit ad 1S P'-lu.;o ab3.ixo do igarape Can'! ina, ocupadas pela famflia do falecido
Joao Br HO; de suas duas filhas. ~.·asadas ccn1 nao Indios; de Pedro. irm.lo d.! sua mulher: e de Antonio
~fa::.-pam, Sell irmao c~ po;angufneo por parte Jc pai. Na ra~ .dgem do GT. um dos gemDS de Joao Bruto
ha\ ia d.::sm.H_1chado sua c:1sa e estava residindo temporariamente com o sogro. Um Jos filhos de seu
71
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cunhado e casado com uma KuiL'la prometida anterio:-r'1cme a urn \Ltrubo. A famflia de Joao Bruto e
origim1ria do Sao Salvador, enquamo a de sua mulher. ~faria C3$imiro. e Niginaria do igarape Pedro
Lc•pes. Dcpois de se casareJU, moraram na barra do Ptdro Lopes, e logo tamlXm na do igarape Todos
os Santos, vindo para o local an.al no inkio dos anos 90. D<!ra.rn mforrr.acoes sobre outro irmao de Joao
Bruto, Paulo, que mora atualm.::rtte em Tabatinga; e Mapara, Kulina (Pano) que. segundo omras
informat;oes. teria se snicidado com urn tiro de espi'1garda, mas -1ue eles dizem ter sido assassinado por
nao Indios. Duas filhas de Joao Bruto estao casadas com urn homem Marubo, funcionario da
ADR/Ata!aia do :\orte, e hoje vivem nessa cidade.
Ql"ADRO Il.h - Popula~!io Kulina (Pano)
(por localidade e ano)

.. - .

-----

----~--

No quadro acima. mio estao iocluidos os individuos Kulina -raptados pelos Mayoruna e
que hoje vivem com estes nas aldcias Lobo e Trinta e Urn.
As antigas malocas (shubu) habitadas pelos Kulfna (Pano) erarn compridas, sem divisoes
initriores. sendo cobeitas com folhas de jarina (sereqrrit). A c:\rana. com que cobrcm as:: casas atuais,
dcnominam mauanoc. As habita~oes antigas possulam os hancos para'elos (tsadte) comuns entre as
malo~as de :- utros ::;rupos Pano . ...)bs~rvando-se naquela ocupada pel a famflia de !\1apara, no igarape SaoSal\ aJor, a presen~a de redcs e jirau.
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As grandes ma!ocas rshubu) que tradicioPalmente scrvem de habita9ao aos Indios
\1arubo sao hoje conjugadas com a constru~ao, ao seu redor, de casas pertenccntes ils di' ersa~ famflias
elemc-mares que nela tern sua vida social. Atividades como corner, com ersar ou praticar os rituais
continuarn a ser feitas no amplo interior dessas habita~oes - 0'1de. apos os bancos paralelos que ladeiam
a cmrada, apenas os pilares da ~.-obertu·a dernarcam os e~pu,:os. As malocas \1arubo geralmcnte tern urn
i.:aminJ1o bastante largo, que conduz dela, no alto da colina, ao urso d'agua usado para as atividades
coridianas ou que lhe da acesso59.
Os ~1arubo tern ocupado perrn:mentemente quatro areas disrintas para sua habita9ao,
situJ.das nos cursos medio e alw dos rios Ttul e Curu9a Continua havendo uma evidcnte concentra9ao de
malocas no alto Jruf e alto Cum;a, ·wtando-se de \}Ualquer fonna a l0nsolidJ.~ao jos ntkleos localizad0·
no medio curso de ambos os rios. \!em dessas areas sit'•adas 3 margem dos rios l 1:.1f e Curu~a. o~
M~rubo rreq'li.entemente habium omros pontes de seu territ6rio, scndo COhJum, por ex~mplo, a
to •strw;ao de casas familiares no "centro" d 1:-ante os pe1 iodvs em que ~xcrcem algumas de suas
atividades produtivas, como a ext1 as;ao de madeira.

59 A m1loca Marubo e descrita por :'v1ontagner Melatti & Melatti (19-5.48-49): ''0 interior da maloca e assim
constituido. logo na porta principal ha dois longos bancos (paus) parakks (qu.::n/'i), lu;ar orde os homens e jowns
fazem suas refei~i5es di£1rias e 5essv~s xam t11istic:\S, norra' nc:nte a n0ite Atn'ls de cada t>a''CO se localiza um aco
(tr•)cano); mas geralmente se eucontra apr.:nas urn desses :nstru;nentos ~;tn cada maJ,-.ca. ~em todas as malocas
posst.em aco, mas ha .1lgumas que possuem dois, ~endo um cun->iderado '~lho por r..':o pr(ldtlzir o som de~ejado.
Depois dos b:mcos r.:r3lelos, ha um comprido e eSpJ~OSu co. edor qtie ><:T\\~ de l -cal Je ;efei.;:oes diari3S de
mulhe,·.?s e crian9as, e realiZ<S~oes de ritos notumos Em fr·;!'te a estc- C(•rr.:d•x sala ( h...i>1~ nuqur), <:m ambos os
!ados, ..:ncontram-se os niches (chanif) de dorrnir, com redes, algumas }'t':jucnas pc~as de ceram ica e os jogos-de·
co1inha pertencentes a famllias nucleares. As· duas primeiras chana perto da porta principal sao destinadas
normal nente aos indios visitantes. 0 numero de chana em cada !ado (quatro a sete) do corredor, depende do
·
tamanho da maloca, que parecc ser pr(,p0rcional ao numero de !'-eus habitantes.
'as ir.:ves laterais das chana sao p-.ndur dos "achos de banana e pupunha, milho e c.eqas com n:stos de alimentos.
Acima das traves sao dcposit:-tdos e~pigas de milho para phntio. Estas e-pigas estao JCiina jc \arias d.:ma e sac
7ti'rr.azemclas ;;eguP<.io a pr0pricd,.de 'ndh·idual, apesar de cons;ituirem um deposito co!cth·o. F,m muitas mabcas, as
tra-. e-s h,:,ri,.ontais do cor edor Lamb~m sao utilizadas para pendu,·ar cachos ou pen~ as de bananas e ccstos (paneiros)
-:u:n re:>tos de com ida.
Peno das porias, no interior da rn<>',,ca, ha um cocho.'piLto (~rusro) horilontal, g;ande ou medio, usado pelas
mulh~res e mcninas para pisarem milho, pupunha, banana O\.! templ!ro silvcstre. P;sam com p.:dras rctanguldl"es
t_:ami.!e n cl,amadas srasro), s•·ndo uma mais pe!>ada e a o~tra, rna is kve. Dependendo do tarnanho do cocho, ..:ste e
utiJ'zar.IO por duas OU tr~S muJht"Te:> 10 'Til'SnlO tempo. Ap6s 0 S~' U IISO, e cmborcado.
0 usc do interior da maloca durante o dia e nitidamente ferninirco e das cri m\as de ambos os sexo~. ~endo muito rare
.:ncontrar-se homens nesta o.:asiclo. <\s mulheres ai cozinl'am, catam riolhos, fazem enfeites de caramujo arua
(nobo), teccm tucum (pam) e fiam Os homens executam suas atividades arte<;anais no patio extemo e nos jiraus.
Utilizam a maloca para dorrnir, comer e sessoes religio<;as. A noite a malo.:a «e lorna d<,mir.io d::ls hornens. enquanto
l~lu!;)eres e crian~as recoU1<!!11-se -:eG< as SU:I5 ch.mii ".
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Ql'A.DRO ll.i - Populas;::io :\1arubo
(I·Or a1deia e ano)

..

No media ltuf, a popula~ao \1arubo ao iedor do PIA destinada a atra9ao dos Ma.is era
de 21 pessoas em 1978, e de .26 em 1980. Em 1985, existiam ali ja cinco .1alocas Marubo, totalizando
65 p~:.soas. A atual aldeia . fon ada ha cerca de cinco anos. e co1.~posta por tres conccmra~oes de cas
e malocas, sit~.:atias todas nas p Jximidades da foz do rio Nc ...·o de Cima. Abaixo da barra des-e rio, na ..1
margem csquerda jo Jtuf e.,;stem ln!s t::asas individuais, oc. .padas pela famOia extensa de Joao
\1llrques; na margem esqu::rda do rio ~ovo Je C'ma, quase junto a sua foz, esta localizada a maloca de
Est~vao; por fun, as rnalocas de Md.rio e Paulo situam-se tamx•n na margem esquerda do Ituf, pouco
acima do rio ~ovo de Cima. Rccenseamas pessoalrne:1te a popula~ao dos dais primeiros lo.:ais,
apro\ei·ando , para o icr~.eiro, o c~nso feito pelo Sr. Aldemar dos Santos, prof~ssor mantido na aldeia
pelo govemo estadual.
Ql'ADRO JI.j-

Popula~ao ~h ..!bo-

Ald\:ia -oio No'o de Cima
(por sexo e idade- 1995)
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alto rio lrui, as malocas mais a jur,ante e 1 ontr''ldas, porem acima da confluencia
como Par.:Jgua9li, sao as de I auro e Antonio Brasil. Suhindo o rio. 1a uma 'eqii~nc!a de <:eis malocas
relac:onadas aos rnissionarios da :\t~TB sediados em Vida ~ eva, pertencentes a Nicanor, Cristiano,
Jr.e, Fl·:'!riano, Mario Peruano e .\bel. Acima dessa concemra~ao. encomramos a nova maloca de
Rabarnon, e logo as malocas de Paulino e Armando. >Ja boca do iga ape .\gua Branca encontramos as
malocas de Alberto Doles e Raimundo Jose, havendo para montame apenas a maloca de felipe, a cinco
horas Je rcmo. ~a passagem do GT. Felipe cstava construindo uma nova malora junto a rc-c~qternente
ocupada por Raisamon. TnforP1aram-nos qu~ urn fndio ~1an··bo de Vida ~ova casou-se com urna
brasileira e agora vive em Cruzei ro do Sul.
~o

QU.\DRO J1.1- Popula~ao ~larubo- AJ.i('ia \'ida ~o\'a
(por se.xo e idade - 1995):'10
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Ja em 1975 enwl:"~vam se 19 Indios ~1arubo jur~o ao PL\ ;t~ta.lado na margem
esqucrda do medio rio Cunr9a, p0uco acima da foz do igarape Sao Sal\'ador. Tr~s anos depois, a
porula.;io lnvia crc.;cido para 60 ,,essoa;;, prO\ ave! mente em dccorr2ncia da rrigra~ao dos \tfarubo que
rabitavam antes o igarap~ VeaJo, no ~Ito Curu9a61 . Em 1980, a populac;ao Marubo do posto reduziu-se

----·--Os 1ados demograficos do quadro s:to baseados em uma listagem nominal, com respcc~i\oa data de nac;~,.'mento,
dos l abit mtes dessa aldeia. a qual nos foi gentilmente cedida pelos mis:-ion{trios da .\fNT3 que ha Mcadas resi.iem
em \'ida '-.;o'-"a.
61 cr. ~1ela1ti, 1981:39.
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a 44 pessoas, tomando a crescer em seguida, alcan~ando, em 1985, a cifra de 86 pessoas, que
habitavam uma malc•ca e oiro :ac::as na amiga sede. e uma 0utra naloca p01JCO abaixo da foz do rio
Arrojo. Postt:rionnente, parte dos ~1arubo do medio CunJ9a se aansferiu para as proximida1:les dessa
ultiml m~loca, conc.:n:rando-se hoje ern dois nucleos a r..Mgcm ~~qutrda do Curw;a, ba-.cante pr6xunos
urn do outro, denominados ccnjuntamente aldeia Sao Scbastlao. Junto ao novo PIN. encomram-se
construfdas duas malocas, de Seb. sriao e Santiago •.p~ruJ.no cac;ado com mulhcr Marubo), e as casas de
Said Reis, C'arici e Wilson Miguel. Abaixo da concemra9ao em torno do PI~ Curu9a, encontramos
cinco casas: a primcira e habitada por Finnino, que ha tres anos tinha 'indo do Ituf com sua familia,
deixando Ia sua :naloca: a ,. .. gunda pertcnce a urn casal forrnado por homem ~1arubo e mulher
Kar.amari; e as tres res~antcs sao ocupadas pelos Indios Jcse. Joaquim e Joao, com suas respectivas
familias. Estes ultimos moravam em casas individmis e possufam. cada qual, uma especie de "maloca
provis6ria" para a realiza\aO das atividades sociais, ha\·endo se mu(l3do do Posto Velho para aquele
local cerca de tres meses antes da pas~agem do GT.
Incluirnos tambem no ccnso da aldeia Sao Sebastiao, os quatro ~1aPJbo que vivem com
os KuHna (Pano) no igarape S1o Sal ador.
Qt:A DRO n.m- Popula\iio :\farubo- Aldeia Sao S<'lnstiao
{por sexo e idade- 1995)

-

35-39--40-44 ·-_-+-~
45-49 -

so:-+--·
s1 est.

- TOTAL
~o 1llo Curu~a. os Marubo nnce'ltravam-se, c.:m 1978, no interior do igarape Maronal,
afluc:nte Ja margem direita que possuia duas .nalocas siruadas tm seu alto curso, tres no medio e uma
junto a sua foz no rio Curu\a. Em 1985. todos essas maloras ja ::e localizavam no proprio curso do
Cur uc;a. tr.?s acima e tres abaixo da foz do Marana!.
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Atualme:me, existeom oito malocas e tres casas indi\·idt..ais no alto Curu9a. Ahaixo da foz
do .\f.lrvnal, na margem esquerda localiza-se a primeira maloca ~or1arubo, de Guilhenne. que estava .;m
·processo de mudanrya para wn sltio mais pr6ximo as demais. a ncwante 0 dono ja hasia <;afdo deJa.
mud.mdo-se para a casa de seu innao \1isael. mas alguns moradores, da fanu1ia de Carlos V drgas, ai'lda
pennaneciam ali por falta de fC¥iS suficiemes no novo locaL \inda abaixo do ?\!arona!, na margem
direita do Cum;a, encomramos a maloca de Viceme. Logo acima da con Ouencia com aquele igarape, na
margcm esquerda do rio Cumrya, ha urn conjumo de ma!ocas per~ncentes a Alfredo Barbosa (que
abrigava as familias de Miguel, J0ao Pequeno e Zacarias), leca B<irbosa, Joao Tuxaua e ~1isael. Junto a
clas, as ~..asas indi\'iduais de Aurelio. Jaime e ~acua (este ultimo. Indio raptado pelos \tayoruna.
funci ~mario da FC::--JAI casado com rnulhcr Marubo) . Subindo o Cum~a. distanciadas desta concemra9ao
de malocas e casas em torno do PP.'-1 Maronal, encontravam-se as malocas de AIC.erto e Mauricio,
sitUadas na margtm dircira a pouca distancia uma da outra. Alfredo Baibosa. tilho de Joao Tuxaua.
det.em a lideranrya entre os Man1bo do Marona!.
Ql'ADRO H.n- Popula<;ao ~rarubo- -\ldc-ia :vt.aronal
(por sexo e idade - 1995)

Duas das tr~s mulhc_ -'s roubadas pclos .\I2.yoruna n,.)s ct.nos 60 retorn;:;,ram para junto dos
derrais ?-.1arubo e estao incluidas 1os d.aclos do cc:nso: uma e<;ta na aldeia Rio Novo cle Cima e a outra na
aldeia \taronal, tendo a terceira, pro\avelmente, f,ilecido no igarape Choba, para onde tinham sido

kndas.
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A aldeia ~1atis atual ;sta localinda na margcm esquerda do rio Ituf. .erca de 1-Jora e
meia de voadeira acima da barra do rio Novo de Cima. Os Matis mudaram-se para esse novo sitio em
1993. caracterizando-se ai um aj:\andono, pelo m.:nos Lemporario, da habitJ~ao em malocas. A aldeia
atual e constitufda por dh ersas -.asas de estilo regional, po~suindo assoalho e paredes do tronco da
pa..x.iuba. sobre pilotis, e teto de duas aguas, coberto com carana. Apenas duas casas cout.inuavam com o
piso de chao batido e a cohcrtura de palha de palheiro ou cacao. Cer~ando as casas (shubu) desta aldei1
M uua grande r01;a (mae), que parece ter suas divis•)es por famllia. A 1ldeia e sep11rada do rio por umY
~strt ira fai u de mata, dispondo-se as ... ~sas conjuntamente no centro da r~a. que e a parte mais alta do
terrene culti,·ado.

Ql"AD RO Jl.o - Popula~~o Matis
(por ano)

A maloca Matfs, descrita em detalhes no relat6rio do GT Ja\ari 1980, te1n a planta bai.Xa
rdangular, possuindo uma abi:rtura em cada urn de seu·s ·lados, fom.ando dais corredores. que se
cruzam no centro, delimitando entre os pilares da constrU\'lO o e~pa~o ocupado pelas redes de cad_.
famflia. A habiiac;ao atual em c:1.-.a~. segu.,do clcs, deve-se ao fato de Illes tt: r falecido o lfder, e logo
que es<l aus211cia fc ~se sa!"11da iriam .::on::.truir no\amt>nte urna n'a1oca.
A aldeia atual e ~01.1posta por 28 grupos familiares, cujas n::.:;idrncias d".:;tribucm-se em
um "1rru1mento irregular" p.ifalelamente ao curs:o do rio Iruf. Os \1atfs tamb~m passar•im a fazer uma
c:~pec ;e de "cas:"!. individual Je jv\··-m adulto solteiro", iguahente e.xist...:nte ~:ntre os ~1a:-vruna, havendo
trcs P' z~;s com pouco mab ie \ imc an,)s ~ue t ·< :iiam n sse tipo de habita~ao. Ao todo, os habirantes
da ald~..ia pcrfaziam uma populas:ao de 176 ~Iatis no anode 1995.
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QL\.DRO II.p - Pop11la~ao ~1atis - Ald<'ia PI:'\ Itui
(por se.xo e irlade - 1995)6~ •

Embora habitando as margens do Jruf, os !\1atfs cuminuam a fr~qi.kn\ar o sitio de suas
antigas malocas, como no igarape Boeiro, por e>;emplo. A~sim o fazem por razoes tanto economicas
quanta rituais:
"A comtrurao de u.ma casa (shobo) representa wn irn estimento de 1empo e wn esfor~o
CullSiderd1 eis lnfeli::.mente, niio nos e possf'.el caltular preci~miiente a longe1·idade tfpi(a dessas
lzabita~6es, mas se pode estimar que a' ocupa9cw principal de urn detenninado sfrio niio deve
passar de quatro ou cinco anos, ~isto que a diminuircw da cara e o afastamento progressivo dos
cult!\'OS obrigam a_ mudanra regularment~ (os traslados si1o facilitados pe!a. exist<?ncia de uma
rede de pequenos rorados s~>nmdc1rios semeados ao /Qngo de todo o espas'o percorrido pelos,..._
.\!atis, e Jawrecendo os desloccunentos de maneira ttlo freqiiulle que se pode e1·ocar aqui a no~iiL
de ama rlupla !wrfologia do habitat: shobo de uma parte. abrigos penfericos de outra). E__,
t vme•1iente ressalrar, enil.?ianio, que dt:pois de ser dt ixado como local de ucupariio pn·ncipal,
um s{tio n:mca e illi• ·iramoue ulx,ndonado. Por ra::.6es simuirane,,mente rif1wis e eronomicas, OS
Jfctis ficczm, com efdto, prof~· .~(,mc'lie fig .dos iis Stf'Uituru..s de seus ances:rais, e retomam a
ct~da !•no para cc. ner pupanha.s "63.

6::! Os dados deste quadro .:st:Io baseados nas infom1a~oes do censo reali1.ado pelo GT, complem-:ntadas por uma
r.:. !a~ao n.-.minal e por idade dos h<~bitantes da aldeia feita ~los funcionano~ do P0sto lndigcna.
63 Erikson. 1990:1 72..
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s~gundo 0 rn.!smo autor, OS Matfs di.spendcm em { )rn~"l de dois nn;:~es de trabalho na
constn1;ao de suas malocas. Assim como outros povos Pano. cs ~1atfs t~m o co,tume de queimar uma
casa ou maloca ap6s a mone de algwn de seus moradores64 .

IT.9 . ~faya

Como Maya, Jt'nominarnos aqui o que o GT Javari 1980 chamou de "Indios Airedios do
Rio Quixito ". e o GT Javari 1985, de fom1a abrtviada, "Indios do Quixito" Tra~a-c;e , provavelmente,
de um povo de lingua Pano, cujo terri16rio I!Stende··se por toda a bacia do alto rio Qui:-<.ito acima da
barra do rio Esquerdo, incluindo e.ste seu afluente, sendo cielimitado ao None pelas cabeceiras dos
igarar.!s do Maia e St~cudido, aflucntes do C'uru9a, e ao Sui pela bada do rio N~gro. aflueme do Ituf.
L'm dos morad, .:.>s do rio Qui.\.ito que afbna ter mantidc' comato com os indios aqui
dt.lllminados \1aya e o sr. R nunda ~hriano de S0uza ('Dico'), conheccndo-os quando trabalhava
jumo Ll..lm o n~i'.deirciro Joao Sulru •1ba' no igara~ Quixitinho. afluer!e da nargcm direita do rio
Ql'h:ito. Os Indios habitavam entre o QuLxitinho e o rio Es4~1erdo, "las diziam aos madeireiros que
ha\ ia mJtros mais morando entre o igi:!rape Qu:.d~inho e o rio Q \ito Os !\faya p:• ecem ter trabaihado
11ov:~.mentc com Joao Sulamba no igarape s~r'13UP1a, afluente da mar~cm ~irdta do rio Esquerdo, sendo
que, lpOS sua safda da regiao. passou-se ~t"fca de duas safras scm que nhguem tiv~sse 'lotlcia daqueles
Indios Dcpois disso. um madeiteiro c!mnado Alexandre tnb4lhou com ;!les wna ;;"fra no Samauma.
!'vlem.ionuam-nos tamb~m ()Ue. ap6s a safda de Joao Suiamba da regi:lo. os indios <\pareceram na casa
dt um seringueiro chamado Jac·nro, <;uja cac;a ficava na boca do igurape Pia._aba, afluc:nte da margem
csqu~.. rda do Quixito. Eram d0is Indios que comcram milho em companhia do srringueiro, o qual,
a'5sus;t~do, deixou o local.
.
Outros maddreiro::. tanb~m t0m entrad9 .::m ontato com -os Maya. De acordo com
'Nego'. um dos filhos do sr. ManCl<:!l Pncopio, morador do rio Itui. ha dez. anos. alguns membros desse
~rupo !ilcram "isitas a c;ua famnia. qu~ tr<tbalha\ a mad.; ira no igarape P3.lmtira, atlueme da margem
CSL uerda daqJele rio. AcdP1pa' an pcr.o do rapiri e ficanm f:.s vezes uma ~~ rana com eles. Seu pai
dava-lhcs carn1,: 1os e c.ks ....1r;a' am rnut11m e ou.ros bichos. -\nda' ~un n(:s e fa! .. \ am pcrtugues, emhora
com dificuldade. Havia um indio cham:~do Joao 7cca, e um m~nino cego de um 0lho que deixava o
ca )elo cw:ccr daquele lado da ... :tbec;a. \'inham c:m requenos ~ upos.
Outro madeireiro do rio Itui q~te tern traba 11 1jo com os \1a}a 'lOS :tltimos anos e o sr.
M:wucl Araujo Sllino ( ~~gro Salit1o'). Fn'" '1tramo-lo no motor do sr Arn·1zoras Barcelos, que e,
apar.:ntemcnte, o seu atual "£'3trao". Com ~.;gro Salino .rabalharam os fndk1s do QuLxito na ultin1a
safra. Ficaram quase dois m~:ses trabalhando. eram Saba, o tuxaua,que diztm ter urn unubim" ou '·no"
64 fbi km .
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em urn dos lados da cabec;a, mais tres homens, sua filha e dois rneninos pequenos. Seu trabalho foi a
Jbt!rtura de um varadouro. ~.:gro Salino trabalhava no igar-~re do 1 ;mao. aflu.:'me da margem direita do
rio ~egro. Era- aviado pelos MC~galhaes, t1abalhando depois C•)m Bolinha' , Quando os fndios fNam
ernbora. le\'aram faca. ten;ado, rede c roupa. Para cl)egar ali, vi'lham por urn varadouro que passava
pelo 'garape Tigre. atluente da margern esquerda do IruL lJns quatro anos antes, os mesmos Indios
tinham trabalhado no proprio Tigre com urn madeireiro chan ado Saba Preto. entao aviado pelo finado
Mario Brasil. Voltaram depois as matas. possivelmente em razao de urna forte gripe que pegaram, para
reaparecercm der>Ois junto a outros maje\reiros.
De :1cordo com ~egro Salina, a maloca del~s fi:a no igarape Samau!l1a. c1flucm~ do rio
Esqucrdo. Por~m, estes Maya teriam diro a Salino que sua grande concentra~Tao estaria no proprio alto
Quixito. 0 grupo teria se separado ern virtude de dc:saven.yas internas, pelas quais Saba havia matado
muitos desses outros Maya, scndo ror 1sso que nao retomava ao convlvio dos demais para tomar uma
nora mulher (afirm.un ter ele c~sado com sua propria filha dada a falta de outras parceiras).
E possfvel <;J.tpor, <:e isto for v.:=rdade, que a quesHio 1o cc•nlato ou nao com a i)Opu1:j9f1 -....J
regio11al nao India pudesse ·~Star no ~eio da discordancia entre os dois subgrupos \laya Difercntenente,
como ja observava o GT hvari 19>\5. e possivel tamNm consicicrar a pennanencia sempre das mc:smas
roucas pessoas que mantem reJ."~:\Cs 1emporarias com os madeireiros ao Iongo do <empo como uma
estrat~gia vi»ando preservar o r~stante da popula~ao do grupc, rninorando a possi!)i!idade de ataques ou
transin\r,sfio de doerwas.
Atualmente, quem hn r11antido comato com os \1aya na bacia do Quixito e o ca~ador
Manoel Sales, que vive na boca do igarape Bananeira, pouco aba·xo do igarape Sarnauma, na margem
dirt:ita do rio Esquerdo. De acordo com o relat6rio de uma cquipe da FG'>JAI deslocada ao Quixito em
virtude de ataques dos indios Korubo ncsse rio . o sr. Manoel !eria rela~oes "amigcheis" com esses
indios. tendo conhecimento, alcm disso, da regiao ocupada por outro grupo de Indios, "talvez da mesma
emia'':

do Sr. Hanoel Sales que nos mencfotiou da presenra de Indios !so/ados
aos \aradouros a 01ule encontramos \'estigios de Indios ntio cunhecidos
por nos servidores.
_
Sr.•'Yfanoel Saies falC?u que de vez enquanto estes Indios 'he?gam a sua residtncia no centro,
Sttnpre em grupo de 08 1oito) e diio aparencias amigm·eis. pemoitaruio as ve::.es em sua
reside'lcia e ajudando em seus afa::.eres.
Confurme sr. /vfa•wel os referidos · dios nao o deixam chegar na tr.aloca grande e si1t1 em wn
[,.pin' pequeno, ,•nde prv\'tJ)'efmenre t''iltiO a/ojado este gnpo. 0 sr. '.fanoe/ e conhecedor da
direrao 1ue se encontra owro grupo de Indios talvez da mesma emia •65.
"Chegwnos a residb1cia
(Rio Quixito). nos levou

=

Por tim, e pr.;dso regislrar que o Oficio n° 3197-CIVAJNATN, de 01.04.97,
cncaminh1do pelos integrantes do CIVAJA, Gilson Maiuruna e Manoel Barbosa da Silva, ao
Depart. tnento de Indios Isol<:tdos, faz men9ao aos vestfgios de ocura~ao hdfgena e'lcontrados nas
nascent:!s do ig<trape do Maia, atlu .. nte do rio Curu~. 0 documemo nao registra a etnia dos fndios em
'5 Relat6rio r~ferente

a Ordern de Si:rvi~o 0° 024/A TN.'94, de 07.01.94.
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questao . mencionando terem os madeireiros voltado a ciJade com cinco cacetes, o que levaria a crer
tra ar-se de Indios Korubo, emb~1ra a localiz.a~ao permira 5:Jpor t"• :>-.i~i se .:-~rar Jos \faya:

··_vo dia 18103 '97, fui informado por morador do Ig..'vfaia pelo Sr. Wagner, hoje ele se encontra
t:m Benjamin Constant. Que nesse igar,lpe traba!ham 5 tartnm de madeireiros man total de +- 60
pe,soas, aviados de Flori.:mo Grara. Seg. ele, efltraram e oclwram nns caheceiras 3 tapiris de
Indios isol,•dos, af queimaram. Viram que tinha indios e voltaram para pedir ajuda em B. C.
rmercadoria e munirao) . Retomaram ao igarape e r-:>tur •wra•n com 5 cadtes que se encomram
em Benjamin Constam com tal de N?go ' e ·car:ota' e o propno Sr. Wagne r, no bairro de
Coimbra" .

......"' ..-;
;o":".

,

Ra~mundo Reginaldo, filho do morador do rio Ituf conhecido como Baya, disse que, em
1981, foi "correr" o igarape Sacudido, atluente do Curu9a. cujas "-<'~beceiras ficam p ·6ximas ao Quixi£o,
tendo ~ncomrado vestfgios desses Indios tais como rmitos p~s de rucum e patana der rubados . cuj
t i (lOCO mace"'ado denunicava tcrem ~ido derrubados com "mac.h3dinho de j)cdra'· _

n"10. i\tayoruna

(

~1 ayoruna

autodenomi~:tam

Matses, sendo e-;te o termo que habitualmeme usam
para se refcrir a si mesmos enquanto pessoa e enquanto povo. Sao falantes de uma lingua Pano, muito
proxima, 1lias, da lingua falada pelos ~iatis . No presente, o tcrrit6rio ocupado pelos Mayoruna
compreende toda a bacia da margl:m esquerda do rio Pardo, atlu.::nte do Curu9a, alem de grande parte
da bacia do media e alto rio Jaquirana . pro longando-se ate o rio Gal' ez, em territ6rio p;!ruano.
~o interior da II \'ale do Ja\ ari, os ~1a) on1na habi,am prillcipalmenre clois locais: a
aldeia Trinta e L'm. localizada a r l,trgem dirtita do m.;'dio rio Jaquirana: e a aldeia Lobo. localiz;. 'a no
haix.o cur'o do igarape de mesmo 1ome, atluente da margern di re -~a do rio Jaquirana. A l~m dessas duas
a11eias. divcrsos sJbgn..pos Mayf · 'la tem o..::upado, durante perfc ks rnaiores ou menores. outros locais
de 5~_:u territ6rio rradicie1al, co '10 as cab.:-cciras de alguns af1ue·1trs do rio :--.;egro, tributario damargem
esqut:rda do rio Pardo, e outros pc:quenos afluentes do rio Jaquirana.
Os

se
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Tradicion::~lmr:me os \1ayon1na habitam gra'1dts nalocas (shubu) cobert1s da cumeeira
ao chao com a palha por eles denom:nada bt4di!d. Tambem costJmarn usar a folha da palmeira jarina. a
que se referem pelo mesmo tcn'lo usado para 1s casas, shubu. ~ ~sta constru.;ao along!lda, de fom1ato
hexagonal, existem apenas duas abcnuras (shecue) nas ex:tremidades mais distantes, que sao tapadas a
noite. t...p6s a fix::~;;ao decorr::1te do contato, os Mayonma al:landc·naram quase completamente a
con' .ru~:tao desse tipo de maloca ~em 1992 195 , ainda l·1avia uma co·11 t!stas ·:.aractcristkas na aldeia Lobo)
e pa~saram a habitar malocas ou C"<>as feitas com parcdes de paxiuba e telhado de pa!ha de carana.
~ ota-se que as buded shu.bu pn:tam-ge melhor a uma pcrmanenda que se ve wmo esseflcialm~nte
tempontria. Lev am ..nenos tempo para ~erem feitas e tornam-se \ elhas rapidam~nte dcpois de do is ou
tres anos. As casas atuais pretam-se a uma pennan2ncia mais dilatada, gastando mais tempo para serem
con trufdas mas possuindo em compcnsa9ao uma maior durabilid:ide. De qualquer forma, essa e uma
atividade praticamente constante, pois sempre ·ha alguern fazcndo uma casa nova ou reformando a velha.
Sua constrw;ao e iniciada pelo erguimento dos esteios (buinrat), feitos a vezes de acapu
'-"U uma llladeira que chatnam mecueste buintat, que sustcntam os p~Js '1orizontais (cuito acte) que ficam
entre a parcde e a cobertura, tanbCm denominados cano ou shic.n..mair. Ligando esses paus a cumeeira
(macano ou !UlCWIWlit) estao as 'i0 as shictodo) onde sao .tmarrados os c~ibros de casc.a da palmeira p:tJed ou llistempi %le ~ao tecidas as ··JP13S de ca ·ana {tunac). Adma da P('rta traseira as \O~<: <::eve
ta:nh2rn 1l~'1.1111as folhas de jar ina. Enqu.1 '1t0 as mulheres en ·an c:ga-.. tm-se Je tran9ar as folhas da jarina
(slwbu) ou lttdM, c;ao os hom,..ns quem mais <:C'mumente tomam a si a tarefa de tran\ar as folhas da
carana. lima casa media "orstr 'Ja na aldeia Trinta e l'm ~xigiu .:m :.ua c.oberru ra 82 pet;:as, cada qual
com c.\!n:a de tres ou quatro netros Je LC' nprimento, tra·wadas corn palha de carana.
Jnt.;r,lamente, logo ap6s a porta principal, ticam os bancos (tsadte) paralelos, local onde
os hou1ens comem e aspiram ta, aco. 0 'dono' (icbo) da maloca ocupa geralmente o primeiro
compartimento a esquerda depois ~os bancos, sendo os comr anin ·ntos (quene) divididos por uma
especie de :..<;teira ou biombo de pa!l-3 que cha nam pisir. Os fl gos de ~..ozjnha ficarn n:1.s proximiJades
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da porta dns fundos, onde tamb~m es.io jir~us usados para guardar os ut\!nsilios domesticos e potes com
agua.
.
A maier parte da popul3.<;ao ~ayoruna. entretanto, reside hoje em casas construidas
sobre pilotis. Diferenciam-se raska..mcnte cta maloca por tcrem piso do trc•n.:o de pax.iuba (cocpan) .
.\pesar disso, nota·se que qu.ase toda familia exter.sa ainda poc;.sui uma maloca nao tradicional,
retangular, que funciona como '\ .asa de refcrenria", onde -eus membros frequentam para comer,
conve;sar, etc. Uma dessas maloC'as exisrentes em 1992 na aldeia Trima e Um tinha quatro fogos. Em
geral, o lfder da f1mflia extensa donne na casa de referencia. Se o h'-'mem tiver duas t'Sposas, o fogo da
11ais 'elha fica rna is perto d '~S C(•!11partimentos (qrlifne) t.5oados para jormir, ~nquanto o da mais nova
fica mais proximo a porta. Se, ao contrario das malocas. onde cada esposa tinha o seu compartimento,
houver somente urn qzdne na ~asa, a rede do esposo fica no centro das redcs ocupadas por c.ada uma de
suas espo5-as e respectivos filhos. C··mo ourros Pano, costuma-se queimar as ca..o;;as qJando da mone de
seu dono ou de algum parente impvrtante.
No igarape Lobo. os :\1ayor(ma estao dbtribuldos espcial.meme de uma forma muitc
pcrct:ptivel. Cada unidade familiar •Xupa uma casa ou um conjumo de ·~asas que encima uma col ina . ..Ji
E~tas c.olir:as estao <:cparadas entre si por depres.,oes, pequenos cur.-..os d agua. caminhos. etc. Emre as
casas no cimo da colina. geralm?nte ha uma que mio tern piso ftacpan). que funciona como casa de
referencia. Uma dessas constnJ~oes. cobc:rta de palha bu.dM de cima a baixo. era denominada pelo seu
dono ::omo 'casa de cozinhar' (codocnte shubu). Constroem tambem o que charnam de tabf1dle: uma
~asa para peyuenc1s trabalhos. corn piso (mcpcm) mas sem urna ou mais paredec:, sendo comum nao relas em absoluto. l.Jm pau de' ijaJoente escaYado serve como escada.
QC-\DRO fl. r- Pop11lat;iio :\1ayoruna · AldE>ia lobo
(por se~o e idade- 1995)

84

=

- -... -·· -.

. -=- -1-

1 ..
I

------ - - -

-... ...
..
""'c2JJ,
/9"
1
"1../ .. (Jl L
. . . ·- - .. _f .!12 ~
8-~~~

·..1 •

J·

•, .

--

J .

1"'7'
··-- _[_jjJ_
l ~~ .:. ·:'.~ -·--l..-"'----·~--- ----- -·

Ft.n .: lyao '-:acional d0 ind1o

... -if•

.....

WSISTERIO DA Jl SJJ<;A.

Quando da ;-:1ssagem d0 GT. diH:rsas casas .:s\.aum 5endo cv~truldas ou reformadas na
aldeia Trinta e C m. parec~ndo haver uma tcndencia momemaoea de al,memar <:uas dimer~"C\es em
rela~ao 1s que ex.istiam em 1991192 . Tarnbem percebia-se uma inc 1 ina~ao por aum~mar o "1Umero de
di\ !s6rias intcrnas, que ames '"esumia-se aque!a ne.::essaria a separa-; ao entre o quano e a sala-cozinha.
Do n1e.srno modo, uma pu.di!d ou reqJena nistempi esca\ ada rassou a ser usada para fazer a jun~ao entre
duas aguas confromames do telh1do de rarana, seiYi'1do eVi"'1rualrr;ente como calha. Alem dessas
habira96es, os :\tayoruna constumam constn1ir pequenos abrigos (bt'sle) em .;eus r~ad~ls, que sao
cobcnos com folha de palmeiras como o pl•aua.
A partir de "'1e<d )<; dos anos 80. alf_~.-P1as famflias ~L) 0r .lna que re:.idiam na aldeia
Trinta e Urn passaram a fazer qns casas na area do rio ~egro, afluente da margem esquerda do rio
Pardo . Em 1985. urn grupo saiu daqucla aldeia para ocupar as cabeceiras do igarape A.riranha, afluente
da margem esquerda do rio ~egro (a que chamam simplesmente de 'galho do Pardo'), com inten•;:ao de
extrair madeira. Derrubaram rc..,_as no local , para onde le\'aram suas familias em 87. Posteriormente,
mudaram-se para as proximidades da foz daquele igarape no :"-~egro. Tendo-lhes fal:!cido alguma
crian.;:.is no local, vol:aram a Trima e Urn em 1992, residindo contudo provisoriameme ern uma das.....J
drias .:asas que tinham sido cot -.t·ufdas no ano a'1terior pelos hahtantes da aldeia a pouco mais de i.lma
l1ora de caminhada da margtm do rio Jaquirana (tais casas t i n~am sido erguidas pelos Ma:yoruna em
razao do temor a epidemia de cokra, que entao se faz ia <-entir na regiao per ana de Iquitos).
Retorna ·am logo depois ao rio '.;,:gro. re~idindo entao nas cab,~cdras do igarape .-\.nta, afluente da
Ila'"gcm direita hquele. :"\o ·nkio de 1995, finalm~nte. retornaram a aldeia Trinta e Urn. construindo
enrao casas novas junt•) as demais i margem do rio Jaquirana.
QC-\.DRO lT.s -

oruna - .-\ ldeia Trinta e t:m
e idade- 1995)66
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6C "!'-:o total. es.tao incluidl's os indi\'iduos Kulina tPano) raptados pelcs :-..1a~ocuna e ja incurporados a sua popula<;ao
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Tambern fora dos limites da TI Vale do h'. ari. de\ e-se mcnci0nar urn grupo de indios
que tern residindo em Palmeiras do Javari e numa IO<-alidade prc'\ima, denominada
Cruze;i:nho, situada uma volta a i'Tia e na mesma margem daquele pelot.ao militar. Na vila do pelorao
reside desde 1992 JU 93 urn jovcm ~a) oruna originario da aldeia Trima e Um. com sua e:>posa e duas
filhas, que tem sen ido com mfvrm1.ntes lingi.ibticos rara jois missivn.irios da MNTB. T1111bem com
eks resiclia entao urn outre Mayon1na, que viera rt:cen:emente da cidade a~:rcana de Cmzeiro do Sul.
;-.Ja !0cal'dade Cmzeirinho, baYia uma familia \1ayonma, iguaJ'1·iente provenieme da aldeia Trinta e Urn,
que ali se estabelecera por volta de 1992 93. Em 1995, ja h ¥ iam feito rna is de uma r09a nas
proximid~des, s~ndo que, em u.11a a n1ac.~'\eira cstava grande e a ha'1ana ha,ia acabado, enquanto na
outra a macaxeira e a banana l!<;taYam ainda pequena.s.
\lem Jeles, regir.,tramos a presenya dos Mayor1na nas locaUdades Lamcirao (8l:s ..1
pcssoas) e Sao Raimundo (42 pess'Jas), na margem direita do ~·aixo Javari e interior dos lirnites da Tl
U.meirao. Na regiao proxima da "'largem esquerda do Ja\·ari, enc , ,tramos 24 Indios Mayoruna nas
localkladcs Panfso e Junra F~.almcnte, de acordo com o c~ nso f~ito por urn dos membros de sua
corm...nid<J.de. havia em 1995, na 11argem esqucrda do Jaquirana. 62 'TJdios \1a) Nl.lna na aldeia Nuevo
C:l5hishpi, ;;ituada pouco abaixo da foz do igarape Choba.
~byoruna

II. tl. Tukano

0~ Indios denominados Tukano pela popub<;ao regional sao um povo falante de uma
lingua da familia Katnkfna, basta'1le proxima, alias. a fabda pelos Kanamarf. ~ua denomina~ao -...
Katuldna e Ge11te do Tucano', nohom Djapa ou Tsrml:ua1n Djapa, ,arimdo o tcrmo de acordo comofalantc. Os T..:\.:':.1o de fala Kat· kina hari•am tr1dicionalm~nte l il"l. irea que tem por limites: ao );orte,
o alto rio Cur1.;ona; a l~ste . as cabeceins de dtHrsos aflth:!'ltt.S ~a .-~argcm e~querda do rio Jutaf; ao
Sui, o igarapt Davi. aflueme do Jutaf; e a Oeste. o rio Lmdiduha Os Tukano ll~m allernado perfodos de
di~t tnciamcnto e aproxim.wao ~.:om a popuJ:wao regional, ha\ cndo "egistros Jo cngajamento de pelo
me"l,.,s I >trte da popuh~ao do gr po no ~rabalho dos seringais do rio Julai no princfpio deste seculo.
Tamtxm hi relatos sobre \ isitas _spontancas e •1ao violentas as casas -:los moradores dos altos rios nos
ultunos quarenta a 10s, que co·'r sta com a situar;iio atua\, de relativo isolamento, intermediado por
visitas regulares, mas -::.rarsas. aos Kanamarf do allo Jutaf.
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"Confonne ft:jortnll(;oes dos Kcuu:unari esses Tukano ril'iam proximo as cabeceiras do Jutadtlho,
~ sua aldeia d es:r:dda. Com esses Jaros migraram indo
estabelecer-se mais abaixo. emre as cabeceiras do Coruc•w e Ddvi, regioo em que ainda hoJe se
encoliiram. SJo pmricaminte !IC/r;j,-;des virendo essenciclmer;e da cara. Vilt'm tota/mc,nte sua
\ida tribal - sem roupas, seY!do q·1e rar,,mente no \ erao _Fa:.e1r. breves visitas ds aldeias KarUJmari
rfo .Vaua e Carr.ma. 4!gu •1as \ e-:.es chegam a casa de ·!gun. .)eri!lgueiro cariu para pedir sal.
Sunca houve nenhum atrito com os cariu e qumuio estes nao se t:Tlcomram em casa os Tukano
nao mexem e le,·am nctda '61 .

a!e quando furam uacudos pelos 'Araras'

~

.... ..'
~...

De acordo com ')S dados obtidos por Heck, os fukano (Katuklna) mora\'am em urn
atbente do Jandiatuba (por eles chamado Ahe Teknin) qt-ando, por volta de 1910, th·crarn urn conflito
interne. tendo l)ido n'orto o rud.ua Txiwi. Depois dessa morte, parte do gmpo, sob a lkkrans:a de
\tarin. filho de Txiwi. passou a utilizar corn maior imcnsidade as ca'beceiras do igarape Davi. cnquanto
outra rarte. sob lide"a:l~a de Ar.:~ e TaL.ma ;'assaram a f'tzer uso ~reft.r-:ncial da z.-ma entre o Curuena l
o Jutaf.
A provcni~ncia jo b.ndialuba e lembr&da em um depo;mento do c::eringueiro Jose
~farques, prestado ern 1979 a(lS m.:.mbros da OPAN, no qual ele mcnciona o trabalho dos TJkf.no com
aiguns patr6es em cor.jumo com os Kanamari:

"Vc.>io, naquele tempo, os TuJ... rmo .... Trabalh6 neste Jfaroel Miri, que b(HO onte, traba/h6 foi
rmito esses Tukano af dentro do Da·vi. Esse 'vfanoel J1iti, os Tu/...mw rrabaiando com efe. E os
Kanamari tamb.Im trab~1i .m com ele, mas ele eng,;ma os pobres caboco .Vias eles siio antigos
aqui nesse n·o, eles moraw pro alto Jutaf, andaro morando wn bucado ld dentro do Jan.diatuba,
dt>pois voltaro, e os Tukano tc1mbem, foram se assituando. Que di::e os Tukano nao sei se tiio tudo
as itrwdo ai, mas sei que ehs moram aqui pro Davi, os Tukano, ne? ,Has St:l~lpre a t~wradia deles
mulga e no Jandiawba. E pe11o, ne? ·'68.
Com

.~feito,

um Indio Tukano' teria dito aos moradores ribeirinhos do Curuena que o

tuxal.ll chanado Chagas ja havia ma•ado bra!)cos no rio Jandiatuba.
U!n out~o depoi11ento re•.:oihido pelos membros da OPAN diz que o~ Tukano teriam
atacado alguns seringll•"Iros coJo.:.:ados por patroes do rio Jutai. Os T··kano teriam morto os ser'ngut~iros
Raimundo, Jnao, Gtr3ldo.

·---

''Era epoca do! Aff~·nso. 0 peuoal pediu socorro. Af os Aff chamaram o Jose Te:reira, que era
acosmmado ,•wta in tios (.. .). Foi •una exp. do Jose Texeira com mais 4 homens (Oscar Vieira,
Chico Vieira). Le\.:Jram na e.r.p. o Cana,1~<1ri Jona (esse ( 1boclo os rucano mataram depois) . A
e\pfdiriio subiu ate as C!1beceiras do Lobo. Depois and'.~ram 3 dias quando roparam a ma/oca
Heck, 1979::24.
68 Cf OPA ~, 1979 83. 0 lin~ite entre o t.:-rritorio o':upado pclos Tul :tno e o .:los indios do hm!iatuba pod em estar
ri1rcilam,•nte Clbrepostoc::. nao ~el'dO dl? todo ir.\ ero~simel. inCltiSi\e, que a r 'l1flia Katul...ino ou A.rara que hoje vive
em Sao Paulo de Oli\cn~a tenha 11\gurna re ia~ao etnica com outros grupos considcrados fukano.
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de!es. Primeiro encontraram um caboclo tirando envira. Quando m·israram ele o caboclo correu.
Af t?les se <'.rconderam - pois era de dia. A noite tomaram i.e .F.mlto a malaca. Fi:eran: hora 1te
:odos OS atboclo donnirt:m, Cercaram e fi:_r:rarl'l a descarga n [mota ram 120 cabodosj69.

(

> ···

Outrus antigos seringuciros, como o sr. luis P1•reira ~cto ('C•qninha'). afmnam que os
Tukano \ inham a casa deks no ;~!to Jutal para conscguir ter~ados e trachados . Com ele concorda o sr.
Helcno T"'ixeira Oliveira, morador do igarape Lobo, anueme da margem esquerda do rio Curuena. que
~n~rcvistamos. De acordo com o sr. Helene, quando chegou a r~giao, no iinal da decada de 50, os
Tukano \inham Yisita-lo ~ar:a de duas vezes a cana H:rao. \'inhctl1 ·c ·npre tv"sta esta~ao do ano por
..::3usa dos bichos de casco, que apreciam tanto quanlo seus ovns, e::.pecialn·.ente de tracaja, ja que a
lartamga parece oast2nte rara ali Chega,·am nas casas dos moradores, as ve7es em turrnas grandes de
homens. mulhercs e crian):as. ~l!ndo que urn deles, o piesumfvel "ru~aua", fala\a razoavelmeme bern o
portugues, lfngua que tambem era cornpreendida em menor grau por outros membros do grupo. Pediarn
.:-oisas: (umo roupas, mas era s6 ~ntrar no mato se dec;fuia'TI del as. C'a.;a\ .im para 1s ·noradores.
E~sas visitas reperiram-se por muito tempo, e ='~o <.6 a cac;a do :.r. He 1;;no. \s vezes
vinham na amencia da pessoa, faz.iam comida, r;ao :)uba\am ·uda Tinh.1m .: ··nseguido teryados e
m··chados com um morador ou !\·'ringueiro do Davi. Embora nJ.o dcmonstrassem hustilidade. o ruxaua
apontava as vezes urn rnembro .jo grupo c:tpaz de mata-los se ~ncontrasse os nao Indios sozinhos na
floreqa Fsses comaws _e repetiram ate que os Tukino pegara.m uma gripe na casa de i\·fanoel Cuam
(nutro ribcirinho do I abo naqucla fpoca) e "dois deles" morreram. inch1sive o n..xaua. Os Tukano
tcriam fi·::ado c0m m~do, diz.cndo que o morador tinha eel xado feiti90 n~les. Tambem ja haviam
ocorrido encontros knsos na floresra entre o filho de Cuam e urn Tuk?.'lo ..Ap)s a '11:J-te do tn.dua pela
gripe, os Tukano se mudaram para o igarape Davi, sendo liderados 1)~Jo filho daqueie, Chagas.
Por volta de 1960. aJguns Indios tambem pasc:aram a aparecer nas cabcceiras do igarape
\.1alo.:::a. \'i;..itaram a casa de urn m<)''ddr.lr cl-}amado Chico Pato', que ficava no igarape \1aloca. afluente
da margcm :!squerda do alto rio Jutaf. Os indios isolados apareccram primeiro quando o dono t1a casa
nao cstwa.
"Dt!pois de tres dias apareceram 2 caboclo. Pediram (fa,'aram portugrds 1trapalhado) se rinha
fic('do cvm medo. Ele disse fiquei .... Af eles disseram q:<e eles ~1ao queriam matar ele nlio, so
queriam farinha. Af o •·elho foi e deu farinha pra eles. Deu filsforo, tabaco, sal.... Af o 'elho
pediu se era so eles qrte morcnum nessa maloca. Fahzram ']!le tinha mais wzs 10 (duas nuios)de caboc!M t'SW'ldidos ao rcdor da casa nws que 1/(10 l"·er:? 11 porque ele tinha ,nedo. Dois MlOS
{e:y,)is eles apa1 et·c:ram pura o Chico Cigano (Col Budd) Loca li:.arao: A maloca de/es fica ria a
wzs 3 dias de C!iminh..r;da em dire~iio ao naste!lle Em rumo rero de\eria 5er perro porque
::'cutamm os firos q•wndo os ~ 1riri ir.m carar nessa direrao . .4 malaca deles deve ser nas
Nbcceiras do ig. Cm.:dro. Tres cmos 1trds eles aparecf:Tam /{entro do .\f,1loca. Os Ktl.lina
e~ta\'l111l ai, af eles fugiram •70.
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Embo:ta nao se ,-egistre a pos~f,·el ctnia dos Indios que aparecerarn na oc.asiao - dizendo
inclusive que c;ua maloca estava :10 rurno 0rie1:al -, o fat>3 de r_ '.Hem portugues, ainda que
pe~.ariamente, e o cornporta.Intnto •'ao beli.;oso indkam q.Je r•-j"'-.se se tratar de um grupo Tdano.
Outro registro subre a presen<;a dos Tuk.ano em af1ucntes da marg... m eo;.qucrda do rio Jurai e proYcniente
de uma viagem de ''dcsobriga " reaiizada pelo Ir. Francisco em 1977, ·~uando encontrou aqueks (ndios
~a ~ldeia ou localidade Sao Franci.;;co, junto a foz do igar<1pe ho.11(mimo no Jutaf De acordo com o
:elat.:> do religiose,

"por nol'idade es1m:a hi r:s:e ana zan novo gmpo de indios do Rio Dd . . -i rn,canos). Mais ou mt::nos
umas JOfamr?ias. S{lo mais prfmitivas. L's!lm pouca T011pa e Q lingua de!es e :m1 pOUCO diferente
dos outras. Fles chegaram Ia para conhecer os vizinhos, aprender alguma coisa e ta{\·ez para
a'guns solteiros 1~ma b:iSca de a~Ul n:u:her . Tambem t'liio <inha problema, se ficasse wna mora
deles como mulher no outro g~'upo. Depois de 8 dws de ·isita, os :'ndios do Rio Dch7 joram, por
te1 ra, para a localidade de origem deles. E!es rinham promerido de \altar depois de 6 l'!es~s El<
fomm por terra, carando ou pescando, dontzindo no maro com as n.u!heres e cri( n9as deles Elesso ' :,·em de CUfa e comem algumas ba!atas do mato. ."'ao pla,Itcml ro~·a_ Sao usam espingarda.
so area e j?ec'ul e maram porcos do mato, onras ou antas '11.

'

'

Em 1979, a P''P'J!J·;ao Tuk~.no da makx:a Trawa. 'c•cali1.ada nas .::abeceiras do igara)'e
Davi, afluenle da n.argem esqu~rda Jo rio JutaL foi e<;timaJa em 10 iaml!ias, t0talizando 32 pe<;soas.
Ess~s Indios oc.upavam lanto o 1lt(' curso do igarape Davi como o ~eu atluente da margem esquerda, o
igurape Branco12. Em maio de 1985, sobre\Oo realindo durante a ,;sita de uma equipe conjunta
FlJ~Al!CL\11 localizou no igarape Br,.tnw ut11a maloca de mondia atual dos Tukano, uma maloca
al::andondda (prova\ elmente a sit-u:1da no lo.:al Tracoa), e uma quei ·1ada, ·endo sido constatados rarnbem
um ac::tmpamt!mo prvvisorio e dois ro~ados. Sua popula~3o foi esri1mda em 40 pessoas73.
Informa~6es obtidas por Scbastiao Amjncio da C0sta :ndicam que, no principia da
de-cada de 90, os Tukano teriam c;ido noHmcme atacados por Indios arredios, pro\a\elmente vindos do
alto JutaL Do embate teriam rcsultado oito mortes entre os Tukano e seis entre os hdios arn•dios. Por
Yolta de 1993, a aproximacao dos "fndio& bravos ~ provocou apare.itemente um retraimento tanto da
r.opula~ ao regional quanta de o~tros Indios (Tukano, KanamarL Kulfl)a). que bn,caram ;efUgio na
rt..gi3o a jt.s.• ·1fe do rio Jutar4.
:\ao ob,tante, volta ram a fr.::qu::ntar no,·amente a ~-'giao do alt0 Curuena. incluindo azona ·:: 1tre "~te e o itarap.e Lobo Os rei;, ;l.:1b veem tapiris feitos pelos f11dios, f{;Stos de alimtmos
consuT·idcs. ra~tros, r;uebndos, rucun eiros que dec; ~~ ·rrubam para fazer cordjo (do '-lual comem o
CI)CO), etc. Segundo o sr . Mariano Soares. moPdor do Curu. na. no infcio de 1995 puderam contar
;:-erea d~ ~Jtl;.torzc tap iris fc-itos p los T,•I.; ano a margl.!m do Cuncna entre os igarapes Urucubaca e
hcumhi. Enc< ·1trdram o "picadiio" dc>lcs e ro-,:as \eihs emre o alto Cu l.lena eo Lobo. Foram correr o
I

B0letim da Prelazia de Tefe · ano 7- !Ci78. ;,, Ht:ck, 19"'9·25.

'2 Cf. Heck. op. cit :24.
i~ Cf. 1\·kmo n_0 317, J• DR FL~Al 85. de
-~

o- Of 85. (;ue encaminha rel;2lllrio da CS n" 057 J• DR.

Cl n= 052 GAB ADR.~YL\0, de 18.08.93 .
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Jacunda e encontraram bastante vc:stfgios recentes . Afi.nnam que os Tukano vern pelo igarape
lJrucubaca c0lh~r avos de tracaja nas praias do rio Curuena • <\e~u'ldo o sr \1ariano, os indhs
esti\ enm no tapiri de Joao Ordani, nadeireiro -1ue trahalh<tYa no alto Lobo. e cor'eram Qvos de tncaja
na casa jeJe. Info 1na~:r6es pr:stadas ao GT indicavam o achad0 de vestfgios recentes da p·esen;a
tndi'gc:na ~arr1~m no igarape RauL a 1uente da margem dire ita do Curuena, abaixo do igarape Taboca.
Co·1fonne dep01memo do sr. Manvel Farias Barb1..,,a. morador da c.idade de Jutaf. ele
teria v ;si•ado uma traloca Tukano por volta de 1993 no alto igarape Branco, atluente da ma:-gem
'.!squerda do :g<~rape Davi. Foi '':omprar cachorros" com os Tuk;;.no. para uma .:-at;ada, 'endo
a~..~.mj1 ,nhaJo por alg1 ns KZIJM nari Ja aldeia Quei.mado e por um fi'ho de Sulamba. morador do rio
Jmal junto a foz do rio Riozinho. Os Kanamari o teriam le\ ado are .;:ssa maloca. que ele de~crevcu ~omo
grande. coberta de palha ate o chao. Dentro, esteios sustePtaYam uma trave nos dois lados de
comprim~n(o. Ali Lada familia rinha suas redes e fogos. Disse que ,a frente rinha urn espat;o separado
ccm <!S1eiras e uma rede. Calculou em wrno de 80 pes.soas que ali habita\am. llsavam pul.;eiras e
brap.dciras. ~aqucle compartim,..rJto da entrada tamh~m hJ,·ia .• m ,sr::mdc r1o1he de flechas. cuja pont
.je t.~quara, disse, era envenenada. Viu urna grande rc.'(a dcl.es, ..:<'>rn banana. batata, pupunha, etc.
Comcram jlboti, anta e m:J.caxeira. Quando vicram e '1bora, algu'"'..s Tuk.ano ilC0mplllharam os Kan.rnari
are a aldeia destes.
De acordo como '>f. Helena, ja ciLado, os homens anr:l"m C•Jrnpletamente m}s, possuindo
apenas ' Jma cnvira ao r.:-dor da dn .1ra. onde arnarravam o r~nis :\s mulheres tam~m vao '1Uas. a
~v.:~~ac de 1m pequeno pano ou kcido que p~nde na parte fr .m:al TiP ham faixas nos tornozelos e
bT1~os. mas nao possuian1 outros adornos corporais. Usaam arco e flecha, principalmcnte, mas
possuiam tamhem a zarabatana (' gravatana '). Dormiam, q·t::.>.ndo em ':agcm, em tapiris de duas aguas.
no chao forrado com folhas de palmeiras. Os tapiris feitos pelos Tukano ~ao dois pares de paus fincados
a certa disra'lcia urn do outro como "v" cmhorcado. urn outro pau cn"ima como cumeeira, e cobertura
com foibas de paxiubio. ralheiro. j<irina. jaci ou pat,ma Ca,.am \P<~do, mace1cc-preto, anta, queixada,
jabott. Comiam tambt:m jacare. ra e gia Coltta,·am o buriti e o a9ai. Plantam em suas r()9as macaxcira,
banana, mamao, ananas, pupunha, batara e outros cultivos.
Os Kana.marl conLtm que os Tukano parecem, no p c;Scnte, considerar o alto Davi como
seu lerrit(,rio exclusive. tendo rt>cb nado com cs primeiros por es1es ha\ ercm tirade o,·os de tracaja
naquela zona do igarape. Ainda seg1. 1do os Kanamarf. os Tukano 1.1nberp irequcntam as cabc:ceiras do
- Ci.IJl.Jena t.m busca de Laq.tara ou tab('Ca para suas flechas.
Qu.1~.do em suas r~riooi ...as v!c;itas a aldeia Queimado, }'Jra participa~ao de fcstas ou ern_..,
busca de bens ;.,Jus r'::~l'u.dcs (k iamt'Jll:{S, f6sforo, etc). OS Tukano do Divi b.:Hcm e·n sapupemas de
arvorcs c 11110 forma de anun... iar 1 :;u:;, pr, s~ n~a. Fk.am p•:qu•:nvs p·.:rfc•i 1s e dcpois se vao no\ arnente.

90

·.
fLPd ..,1o '\a·:i0::a' ~.: , dio
\U'-I<;fERJOD..>. Jl'~l!C<\

Il.12. OU fROS

Alem dos povos indigenas ja ciL1dos, existem informa~oes di-.;p{'rsas :;obre a loc.1liza~ao

de outros ~rupos iso'ados em pontos espe ... ficos da TI Vale do Ja, :ui 0u em stJas imcdia~oes. Tratam-se
de daJos fragmentarios, que d-.Yem s.er \'istos como um indicativa da pr~;;eno;:a indigena nessas regi6es,
para a qual, no entanto, ainda se car..'!ce da necessaria compro\'as:ao Elcs sao aqui :nencionadJs tanto com
a ink 1.;ao do pr0prio registro de sua pro\ a.vel ou possh el e\: is;&n, ia q11anto p.;>la ne..:·.:ssiJade de iniciar a
reuni.lo jas pouquiss:mas infonna)0es S('lhie eles existentes, pr0por.:iona.ndo assim uma base para futures
levantamentos ou a~oes.

11.12.1. Rio Bata

•

•

-

C01 o procura no" demc•nstrar na primeira p:u1e deste relar6rio. o alto rio Jaquirana, em
a zona sit Jdda ac·rna da h"~Z do rio Bata. 1fiuente des Ja 11 ..1rgem direita. e 11na rcgiao onde se
corbtata hbtori...am~nte a pr.;;sen.;a de indi0s d.:r ·"~mirados Rerno e K:~pan:h' a-~ . .\I em disso, esse
ierrit~11·io era ocup::~do eventua lm,.:ntc t.anto por sub~rupos ~~aruba pr0\ ·nientes do rio Curw;a quanta por
subgrupos :via) oruna que habta\ am o alto rio Blanco, afluente do rio Tapiche, que ali sc cngajavam no
traba'llO ovs seringais.
Com efeito, as iPformas:0es sobre a pre~ens:a co1 temror:inea de ind ios arredios na regiao
do rio Bata indicam quase 5empre 5e t:ratar, possh elmente, de um 5ubgrupo ~Iayoruna. Assim, a Cl n°
Oll :SDC ADRIATI 88 atirma\a ha\er ··tnjormoroes d•1s prc!prios 'ndios mayunma do PI.\' lgarape
L.1bo da e.ns1e11cia de um grupo de mcl) uruna fsohdo, locali-ados no alto rio Batii ·ciflu<J•ue do rio
hq?tir,uu)". De fa to, e tendo em \ i-;ta a complexidade das t.ategorias de id.::ntidade e pertens:a etnica entre
os po,·os da familia Pano, os \fa;oruna tanto a.finnam quanto neg,am, dcp~ndendo da 0L.asiao, a exist~ncia
de parcntes <;eus que permaue<;:am em estado de is0lamento. Tsso tambem podc::ria :efletir uma certa
trajeh.'lria historica, em que subgrupos c1ntes pr6Aimos ter.ham p.:rdido contato ao longo do tempo. _
De qualquer fcrma, durante OS li!\<1!1\am~ntos de "c<.tmpo deste G r, OS Marubo da aldeia
\L1t\"~nal nos deram notkias S1..•bre a presen~a de um gr•tpo arredio ,a regiao entre as rabeceiras do rioCunt\·a e o igarape Hospital. ;;flu(nte da margem direita :io rio Bata. Os \1arubo usam ~:::;sa regiao para
ca'l' a ~ e~ trd~ao de madeira. Dis.;eram-nos que veem r 1Stl'OS e r)t'rcebc·m que ~I( uem, as \ ezes, tira as
'anands e pupunl.as plan+adas por des Rel::tam ter e~-s.es 'ndios a TeJios deixado n1ma ocasiao um caititu
morto r (• patio aolado ~~a C\ISa ~u 11ue e:.la\ am, pog:,\ elmente .;omo gesto de ami;ade. Os J\farubo creem
tratar--.e de um subgrupo ~1a) )r'· 1a F p(sSi\·el corjecturar que, c:m fun~ao da o~~~ pas:ao e e-.;plora<;ao
n'a.JLi"t: ;ra pr~1mo\ ida por nao indiu::. no curso do rio Batii. e seu 11luente, o igarape Hospital, .:ste grupo
des..:on:H:cido tenha si1o afugentadv d..::sta zona, pas.;;ando entiio a residir ou tran~it&r na regiao entre a
marge·n dirdta do igar, pe Hospital e as •abec.eiras do rio Curuc;a.
~special
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CLem p.irticular. a S~\iiO 1.3.4 (retro ·~3ss).
91

--~-

-·

Fut;;J~·;~~ '\aci,,nal de• indio
1-.{l!o.. t~ !"FRIO D.\ JL,:-, "l<;A

II.12.2. Iganpe Pc• tiaco
Tah~z a n~ferencia mais antiga a e~te grupo seja encontrada em urn re!at6rio datado de
de autoria do chefe do PIA ltuf. Samuel Vieira Cruz, e do chefe do PJA Kurubo. Pedro Oliveira
(..::.e!ho. o qual menciona a pres~ 'r ·1 de urn "grupo que reside nas ... Jbe.-"';ras
.
do iha;ape Pitiaco. ;xC.:-:'mo a
cabe:ei-a do rio Branco, que ainda nao foi contactado" "6. Ceita ~,~·nte. o r.;ferido "Piti::tco'· e o mesmo
ig~ pe Pentia.;o, af1uente da marg~m direita do alto rio ltui. Tam bern a Ct n" 0 ll'SDC/ADRJ-\ TL/88, faz
refcencia ao 3parecimento, em ag .;;to de I988. de um gntpo indi"'...:na desconheciJo no ·garape Boa Vista,
at1uente da rnaracm dire-i~a do ;:~\to Itui.
Cma outra \nf(Jnt •.;ao mt:nciona a pr~~en~a de •·indios do Pcntiaquinho", entre as
.;abe~eiras deste igarape, ~amt~m tllJente da margem direita Jo ltui. e as do rio Branco, <l.fluente dt
margcm .:squerda do Jtaquai.
-09.0~.82

,

· Fedr1 Cot?!ho com. ·.tou 1 :~· .ic:. de 19"'- sabia do afst.:ncia de indio~· !Jr -.' lios n.as .:c:b.:ce;·r,;s do fgaf:lpe
Pcllifoquinho faflueme do rio l!uf.J e de no Branco fajlu€nle do rio ltacoai1 Ele su..1peit:1 que. s<Jjun; .\fa/is ou
Ka•;(il"':Jri St?g-l•l•do F. ~"'..](. .\t..n:bo ltlll .:vmj ;mh. fro ulguns .71:0 S arras ..:?. t..;.c ls!/Jn,. II:Jfoca d!!5~i?S i•ld/Os.

Ela era pequwa E/es .:njc):n •m-se .:omo :.m \!...,rzlbo Umtificou-os como .5Cndo Bari'l...r....wbo (Povo Jo
)o/i. Tiido 'ndfcuda que plllera ser urn gmpo :ndig-...na de fa/a p,ino, m.:JJ noo pertem;a a sec'r;iio matril:n.!ar
Barinawabo, dos atuais }.fa"libo "7 ; .

,.•

Erii-. 'On os consiJera "ccmph tamdtte isolados''. afirmardo deixarem eles '·artefa!os
tipicamcmte Jfayonma [i.e.. Panoj nns arredores do tetrilr5rio .\f<Jiis.... Os .\f mtbo a.firmam que
c r ,~rt1diall' e.sit> gr;po C(' m os .\./, '<miC's de conhen.run bem e.)/t!J ~ili . mas··-s. Os \1ar{Jbo da maloca de
I auro Brasil. no alto Irui, afinnam 10s durante os ]eYantamentos de campo ha\ er ·.!n'.:"'ntrado '.estigios de
indios i~olados. como rastros e tapiris, nas cabeceiras do igarape Agua Preta, afluente da margem direita
do rio Paraguac;:u.

H.l2.3. Rio :'\ovo de Ci ·ta
Ltnto Philippe Fri~.<.on quanta Dch air \h··ntagner r..:ferem-sc a urn grupo de irodios
Arredios do Ri~) ~0\0 de Ci·na. 0 primeiro diz ter ~;.OCOntrad() re-ra" d~ cerft.:1ica prodctLida r·Of t..:ste
grup0. '·cuj.l fo. J, 1a. pt!w e ~ · bretudo tiS incis{,e ~ del OI"OTiws eYoC'cn a111 sem ambig1'iidade u dos .\ fat is". A

----------Cf ils. 327, d.:5te Ptc•usso.
77 \1. •ntagno:r, 1988.
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>egunda, por sua vez, noticia a entrega Je cerami.::a feita por ··indi ':) desconheddos" ao Pll': Jtui pelos
\ 1atis79.
Epo~sh el que ~ssas ref~r~ncias tenh:un rc::la.;ilc• ,::,1~1 n men\aO feita ~m 199.5 pur urn dos
C\!Oden3dort:s do Cl\'A.T -\. indic ~·aruba originario do medio rio Cunu;a. 'iohe a c\'_;te'1~oia de Jffi grupo
arr.:dio na regiao do rio Arrojo e ig<~. ape Cravo, pcrknc~ntes a ha.:ia oriental do Curuya. Essa infonna.yao
foi c0nfr, 1ada pelo •.hefe do PI~ Cum;a en~ 1996:
"So dia 16 08 96, viajundo para SJo S~bastiiio encontrei w.nfg:os dos fndios i:olados w:1 nurgem
do rio Curur;ci /ado direito onde U!lfirmi!i a -?.tistencia do gruj'O {U'! \i.-e no ufluente do rio Cum~a
da m.zrgem dirt ila ...:ham.1dc• de wrojo. ja foum \ istc pLios Indio.\ Ilk• ~ul· · ·s niJ arrojo siio : 1dios de
cu ~elo::; compridos onde ;s muruf.,Js vuiser..rm entrl.ir. mais ei. fllei q1~e ele espernsst> aTe a minha
v;·nda para esta ADR eu fa/aria a,m o 2dministrador e \ er se cles con~t>111e a no5w entrada ate o
ponto <mde os marub(1S diss.:ram .Jllf t!ll!s .1purt>dam pois o illl!" no j1l.::nn que seja uma famfli..:: da
mesma lingua marubo q;1e nliiitus _,nos :: 1,;s estdo 1·odo \' ' 'l{gios ulide eu calculei m,Ji.\ our. .:nos
50 a 60 bniios entre ·1thdtos e cricm;·a.~. for,,m lj5 \'es'fgio.r •J?IC !f:'ixaram na pmi:.1 qtte nc5s so nil
\ ,.mos porqw imnos dt! 110fos fi,ncion .mdo E eles cuthr·Jm . ..
.\'o di.1 10 09.96 chc_;;,,u ao 'lil'u ~·onhecimemo que um c-rupo de in.iio tinha h·vldo seus objetas
• vm 1 han mJ, n,aca.vira c no\'e ~e~rtuchos o· de . 1•.~pdtc.... NIS if:lt s::ja n· li run a. sobre o que foi
-. ttrific_uio que e um grupo de :ndios q:<e wm do Jaquir . ma fu::a e~h' mal ft!itc na c1rt>a m,,·uba "~0.

11. J 2.4. Rio B6ia
As primeiras inf, ma!f•:'>es -sobrc a presen.ya dc 'ndios iso 1ados na reg1ao do rio B0ia.
30ut>nte 1a margem ec;querda do 'Jaixo rio Jutai. c;ao menciona -las na Cl n° 052 GAB '\DR \1AO. de
18.08.9>. que en1.J •1inha ao D\1 Jm "Rel316rip de sobre\OO real'lado no mc?dio rio Jutai", de C)eba~tiao
Amancio da Coc;ta. De acordo C(•m e.:;te relat6rio, no final de 'lHifS'O de 1993, uma dF~s linhas de
1)rosp ~c.y5o dos tr'1balhos dcc;cn h ido:; na ocasia,) pel a PE r'RO BR \ S, que cortJ\ a IC>ngitu.Jil'almente o
io Be ia, ten! seu a~.n 1pamento ''.;i'ado e ~aqucado rc•r utn gr lJ10 de incfos isolarios.
Cc·m base nas infurrna.;ot:s colhidas j11nto a rc).:mais e .. ntigos com~rc.:ia·ncs em ath id3de
no rio Jutai, o so.nanj<>ta Scl.n:>tiao Amf.incio da (o<;ta ,;oncluiu pcla presenc;a de indios isol<dcs na._
prc:x ·midr~des do ri•) Bl1ia, trat.tnd.:'I-Se pru\ 'i\.elmc:nte de _,area d.: pero.tm b1' la~ao" de grupos a• redias t:m
\'irtude da fctr1ura de que!onii.'S ou de p( pu 1' raC> ~o.L•mpc~ta p.:-r pec1L..:n0s 6' 1pos scmi-P(ll'wdes que
p~..1s,uiriam grande mobilidadc. rm con~~·,JU&ncia. atra\eS da CI n" 099 G..\BADR/tv!A0/93, de 22.12.93,
o 11en~il·nad0 sert.t·1ista propo<> una ar~a dt 1... r~-( imo a Tl \'ale do Jn\ 1ri com 'l' p.:rticie de I 93 7."'9f, ha
c p.~rLnNto de 64:! km, amhus apro~.ima~ios. at ·angendo a regiao t:ntre os ·ios J.mdia.nba. Jutai e
Curu~na, t..: 1do o rio B6ia como .. entro.
79 Er!l-.:~on,

~o ~:.:no

J,)

ibidem. \1c,ntagner l\1elatti ibide?m.
n° 9! 0 96, de 08.1 0.96, do d1.:fe do PI~

..:um~a, Luis Carlos \1ello 10 Administr:~ 'or P "&iorn! .jc A t.'!laia
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Tendo em vi~ta a prcaricdade jas inform ..H(0es existet:tes ,vbre ~ste posshel grupo
arredio, que se reflcte ta'lto na. i~·, crancia sobre sua area de OC'IlY'\Jo quanto sobre s; as rela\~Oes corn os
..~.;.,.,a;s .::,rupos q!Je .:-....:upam os 1 111i~cs da Tl \'ale do Ja, ~ri, "'"~c:r m 'S aira\cs do \kmo n" 065 DID. je
23.09 94, a realin,·ao de lcu1 ·~ n~.:nw .:ircunstanciado ~ara \<:!,..t~ica~ao da presen'ra e loca'inl~ao je5ses
·arr.:di0s Nc-11hum t.ab'll'1o neste scntido foi dcsde cn!Eio realizado. pelo CJUc reiteramos agui a suges·ao ja
expres<-a p.1n Ct"",Jeta de r'· aivNS informa~oes sabre i:'Sle grupo c :,ua .ir ··a de xupa~ao. Tal •ned ida se •vrna
ainda rna is nec·::ssaria em fur 'rao do rio B6i a, dentre todos ('S 'ltlt;.:n.es do Jutai, ter sido 1quPle que, na
primeira Je,qde de 1996, re...:f!bl?u o maier numero de dngas e balsas gar'mr·eiras ~ue, na o<;a... iao,
dedit.:l:\ am ;;c i•1t~n ,Jn enle a ia\ ra de ouro no !eito da ~ue!e aflilcnte do ~olim(.e.:;81 .

...

•
·""

apt ; nr;a d:- ;,jj:Js is_:~lc 'o~ <:m an-.. ~" i!S do .-io .lu ci, e pr~ci,0 tnt"OCionar 0 "telat,~rio dC' $o.r\:>revoo
•a e :-,~~rum " ._, .. uninbado pdo !Yi..:t' 0 no C(C. -\DR-A P.-.:. d~ 02 08.93. C _~.-,f..•rrnc :rror,na~oes
do sr. Lu ;z -· rilo de ,\ lmetda I an :lho, gd1ogo da Pe1r<•1di.S, '\•s indios :eri 1m <1plrecidv r as cl ..rciras de nt1111eros
141. k>caliz.ada nas proxi.mida 1es do rio Jutai e 13! 1. 1261. 120 1. I 141 e I031. lc•calizadas 1as :m~dia~0es do rio
Mutum". De fain. urn nh•rador do t 1edio Jutai nos forneceu informar;;Jcs sobre indios iso!a,ios que aprm"cem no
Pajt.ra. "'1 ,._:rte do alto ~tulum, dL.:endo contudq ;;crcditar provirem d3 margem e<.querda do rio Jmal. S..:gundo
Ed.!ma; rr~ullerL. meonbro da OPAS de Ju;ai. os Kiitukina do rio Bij corrubor~m esta!. noticias de um grupo .UTdio
peno rh~ c bo:::.:-•~!ra..~ do .\!u urn.
81
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. Tas ~~·bes que se seguem, procuramos .:ltscrever as <Jth·idadcs prodmivas d;'!senvolvidas
pelos KP~na.marf. KPlfna (Ara,\a), Kullna (Pa1o), \larubo; \1at1s e l\'JyoP'tna. Pode se ~rceber que ha
,~...,,eot:a ,~as no ~xt.:rckio ':lcs& ts ativid:1des ti ,re ..:·s ·1uatrc •11 i .,·s gmpos. para o que deve . .:.mribuir ....)
~eu pert( Ol in"~nru ~omum a farnflia iing"Ufs•ica Pano.
Por outre lado, d::vido a absctlma ir~ufU~ncia de dados svbre de ~Jhes da cconon,ia de
s\ihsist~.1cia dos 1;;rupo~ anc:dios nao dcdicMemcs set;Z•.;s ~:.rc-cf~),:as a sua des.cri9ao. 0 pnco que \;e
sabc s•Jbre as a,i\ 1-:h.dcs ~l..i:,n0micls de''es ~rupos iso!adcs par•·re os confornar ao padrao geral da
ec.:•nomia .1us d...:mdi:c- po\'OS in.dfg,"~S ja em ::ontato no \·1le Jo J ~n.ri. Isw e, tt•d•)S elc:!s parr:·cem
po<:.<;IJir agricultura ('-ePdo obscf\ado •alvez seu t:'a·a~er ~uase --ecund3rio entre os Td &.no), c~._n..;ti.uindo
os pup nhais ex istentes em suas a11tigas c'ipvciras prova iPconte~·..hel desse tipo de utiliza9ao do
territ6rio pelos grupos arredios. A col~ta iealinda por esscs grupos par.tcce tam~m os apro.xirnar do
ex.::rclcil' de~sa atividttde pelos g. Jpvs em contato. pois regisrra-<.e a utili7.-a9ao do pataua. do buriti. do
t1J~um, ~tc. Ta,u0:m c 'inO e J.re )5 gPJpos c.yn~·~:::ic "'S, no1a-se a grande predilt~ao pela colera dos
bich~1s J.: ,asco e sr>us ovos. -.:ip;:.:-iJir .,:.,,e do tra"aja. -jUe se rc3liz3. n..~ ·~' a~dO -;e~~a. A rea ' ica~a,) de tal
atividade produtiva, alias, e respu save! por grande parte dos encontros ksses grupos i~o'ados com
c:n1tros gr·Jpos indfgenas ou com os mio fnd ios da regiao.

Os Kanamarf t0m ur-1a eco'Y)mia de q bsistencia ba~,?ada na 3gricultura, na c.a~a. na
pe,ca. na coleta, e no cnm~rcio de alguns produtos ·como fHi 1ha, came e narleira . praticado em
;:-'t·~uena ~,cala. Na livisao sc,ual d0 rnhalho e.\is! ·nte c.ntre os l< ~namarf, cabe ao homem as tarefas da
C3ya, i~ r.::"•~a . da ..:n'lst \30 ra asa (as 1·)ttlkrcs ajudam 3 tecer a p:< lha do teto), e, na agricultura, da
de. ~'t--da. ja br0,~a. da coi\ara eo p!:mtio da lin. p;,: ' ra. As "'1ll'h~:··es devem ajudar na coi,·ara e na

J
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prepa.ra.;ao do terrene, cabendo-lhes o plamio da banana, Ja banua, do a.nanas, do mamao e outros
cu}.t;\ JS mnores.
Em 1995, havia uma quantidade razoavel de n~as br.hnbzi feitas pelos Kanamarl ~iJs
aldc:ias ~ao L'Jiz, lrari e !vfo1ssa~. Kcsie ultimo bcal, £Oda a n1ata g 1e ce.rca a aldcia esta cheia de ro~as
em a:ivirhde e capn-~iras ja usac1as, havendo igu.1lmeme diversas ic-;-as no,·as rld :a~as em terras altas
ao k1go da Plargcm do rio JtwquaL As ro~as t~m em tomo de dois hectares, possuindo dlvisoes
intenas, ir,pcrceptiveis para o estranho, que pcrmitem reconhec<:r o dono de cada uma de sulS
par('elas. Comemava-se que as r19as da alJcia Sao Luiz produ71am pouco por ~er c terrene ao reJor do
..,migo PI:\, no bdixo Javari. Je 0cupa~ao anterior im~diata de n<lo f11dios. .\l~m de terpdos e
ma~.hados, '-'5 kanamari dessa aldeia solkitaram uma bancada no\·a p;tra a fabricas:ao de farinha. No alto
Jutai, 'lp1. sar de uma fLxa~ao rr·.aior jt.mo a aldeia do Quein11do, os Kanamarf continuam manrendo
alguma ath idzde agricola nos g'"'lpos Joe a is situados a momante. Assirn, o atual lidcr da aldeia
Queimado, por excmplo, tern dtl'\S r~as D0\35 no igara¢ Naua, alem de pupunhais antigos.
As espe:ies ~ isi .s ·ul i\ ada5 peJ.,s K1fl3marf sao !1 1a· • ~eira ',fa'-1 ,i'; c a ban:ma (ban}.
Pla·uam tambem a batlta-doce (kiripam). o cara \ma 'J., tam). a C-:!P~ -de-1·;:ucar (mah'llla ·.~m). o mal"l15o ~
~kapai6). o Jl1ai13S ("» cktik) e a pupunha (!:r::m). ~as ro·;as, ?!antam a n'"caxe ·ra ~m lomas altls com a
aj~Ja de um ter~ado; 'i 1ando coll•em, f' 1<L tam urr,a seg.1,1da vez a·l "Ia a mesma ramal.
Outns plantas u ilizada5 inciuem o ta:--,aco (u 'bdj - com que fazem um rape cl")ar.8.do
u'b:~din -. o jenipapo (ub), eo
JCU (,7tlja 'ki).
A rnulher dcve ~.an~ga r a produ~ao da n~a a residbcia, o que faz C1Jm a ajuda de urn
cesto, cuja :i19-3 p:tssa pc!a testa. 0 1 1mcrn, se for vbrig;:~do a cc.rr..!gar o mcsmo cesto, o fara ievando a
al~a no peito Al~m do prcparo Jos alimentos, a mulher ~ ~nca. e~ v:la 1i 1da do t-'rtt :~ro da lwid, hebida
ft:nnentada de nacaxeira consumida coridianamente pelos K mamarf. A pu~.un.ha e consurnida
anuatmente '10 perfodo do ;nwrno.
ra. ~rn c-aitiru (ritxtJ). 41J1~!xada (Hirt), \·eado lbah:x{l. 1nta .mo) J..tl->•)ti (kcwebol. paca
(l:iwa). cocia (:\.<~nd), macaco-1:-a.rigudo (l·,,,w~dJd), rnurum '!Jim), jacu •tabi) c j3camim (makure).
Fazem JSO, ainda hoje, de arco (iv.iu) e tlecha (derel.2am). scndo •)bscl\ ado ~l!u uso, com sucesso, no
1\-fassap~ Vdho, quando alguns cayadores que retornavarn de um d1a de hu~cas infrutfferas conseguiram,
..::m sua chegada, matar uma paca na margcm pr6xima do rio. C: )<;t'JT'1 101 leYar rach,)rrcs em grand<'s
e.hpcdi<;oes de coleta. para evenrualidade de se dcpararcm com algtll1la c'l<;a.
.
No alto Tt:~quai. 15 K 1namarf utilizam como ~~ea de Cai;a todo o territ6rio situado entre
as suas mais altas cabecciras ate. pel a marg~m csquc-rd~. 1s ter as ~ituad:-1s entre o igarape Sibiro e o rio _.
das P~•.1 ra<:, e pela Targem dir~'i-.3. as terra<. ~itJ.• ~~das ·mre os ig irapes Sjo Vicente e Chih. Dcutro dcssa
area, uti~ia n em especial os iga;-..1~s Boto, ~u\a Vida C~dro e Taboca, atlucntes da unrgem di,~ita.
alcm do iga·ape Sibiro, aflutnte da margem esyucrda. i\a regHio do alto Jutaf. ah~m de outros aflucntes .
,~s K<~•',tr'arf tem L:lO uso da rn rgem e~· 1 erda 1o .io Jurua1inho f1ara ca~ar com v:,,as a le\·ar c1me
(salge<da ou moqucada) para cumercia!izar na cid1de de Eirunepe. lgualm~nte, o<; ht.bitantes da aldeia
Sao Luiz as vezes S:-!lgam came de caititu e queixada, que le\ am para \ender em A :>}~ia do Norte. Os
lubit:intes da aldcia Trari, por sua vez, fazem uso do iga1ape homonirno para suas c:xpcdh;oes de ca~a.

------l 0 c:..it! ·o do 'llilho f11a'm). ap-;!SJ.r de conhl!.:ido, par.:cc ntio recebt:r a
de ling11~ P.:tno.

i:nfa~e

que cnct,ntra '10S povos \'izirhos
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Entre os pei.xes, apreciam a traira (djaikvm), o t 1JCU 1are (nakOtuma), o pacu (bam&), o
.;.Jru~im. o peixe el~rrico. a pir :~ha. ·:c "sumi'1do tan,:-.em o jac..~re ,kadjo) Colc:arr J raca1a (kmi·e) e
s~u .)\OS no alto lt<tqual e no alto Jutai. :\este (:Jtimo rio. P~'~am i1<' 1ago ('~aCddo' Car".x:a. It calir•do
an , gem ~~qucrda, pouco abaL\o do igarape \.1aguari, fura dos limi .es ;m.;rdi~ados em 1985 e vbjet~1 da
Por,.uia n° 810'96.
Fmre frutos si;, cstres, col::ram a bacaba (kur.'h!e;. o a9af (djt.m), o buriri i'zkird) e o
Outros produros colet:tdos inclu;:m a pa;meim ,nuru-muru (J·u ·na;. o tu~llmci ftarepe;. o
cipc tilica (kuriii), e a iTTibauha (wad(;man) . de dih.~::s Jsns ...; .:ultura t.later:al. D1s f,J:lJa.~ de mururnuru ou de tucum fazem a faixa ou ·.::'upeu' (kita; q\ ando tran~ 1da, k1. ·rabodak) qu;! usam .::omo adorno
na cabe~a; do tucumam tiram 1 aterial para o abano de fogo (bodju); da cedroarana (kr1pumm) tiram
material para as "estinentas rituais (J.:uluna). Outros ado nos corpora is incl Jtm a tornozeleira
(pariJ..-ii.-lck) e a bn9adeira (truipl). ambas feitas de semcntes ~ ietas 0u algodao. As redes (homom)
.;..:>sruma' am ser tecidas Je tucum 0u alg "'ldao, ,;;endo usadas ~L'alT•"n 1 e ~s de fahricq·;ao 'ndustria\ Con
o cip6 titica confecd0nam os C';!~t:Js (lOllre), que us<~m pa •a trarbpO!'te ou derosito d~ alimnt.:>s e "~Uti osobjf:os. Da.s follPs de 'i.yaf, r1 Ja, "'a~..3ba e outras p"l·11eiras fazr:m um tipo Je ~..~·sro tcrrtpc.ario ou
'pi:tneiro' (tvm) para :-arregar a pro<~Ut;3.o de r\)\as.
Fntre outros obj ·ros je uso d(· ·,.!stico. f.:~brk<>m ainda uma q1~a 1tidade significatha de
cera nica, de variados ta11anho~ e f01 T•atos. dest~c.mdo-se as grandes panelas de b.rro (morvm) t::.:das
para 0 ..:l;;:<·sito de cai9uma.
Alem dos produtos ja relacio::tados, os Kara.marl tl:m se dedicado a ex~raqao de madeira,
comer•:i.::lizada em escala reduzida Ha scis anos. ctpr~.ximadamvnte, ·1ao se clcdi:;;;m mais ao ·.:•Jrte -1a
scringa. CJnservam ainda, no c anto, os instrumentos uc 1.dos na. ati\ idade. ~o alto Itaquaf.
corstc. a·nos a prec:cn~a de 12 t·"'ras :le cedro ac\ma do ;>osto. Q•,tra ··s"·1fli:1 da alden \1assape tinha ido
l'a~a o iganpe Sao Vicente r.~sidilld·) tem))orariameme ali c..nquanto fe.1iizava c. c 'Le ja !11Jdeira. Os
Kanamari da aldeia Sao I uiz. por <:.ua vez, nao estanm tirando m·:l"leira em 1995. mas hav:am tirado
cedro nos anos antl:ri~1rcs '10 interior dos igarapes que cortam a :irea.

Os Kulha de lingua Ara~a qu~ habitam no igarape Sao Joao, ~tlui:nte da margem
e~.1 erda do m.!dio rio Ttaquaf, t.:m na t:xtra~ao de madeira ali realinda sua pi''1cipal atividade
ct~ 0a,k:a. :-.Jota-se que o referi .lo igarape e<aa localizado em plena 1crrit6rio Korubo. No prim..::iro ano
de ~·c;1 .1:..!1~n~.-ia no heal, os Kul'na tiraram 100 ioras de cedro, '10 S•!8undo, 140 toras: e no tercciro .
.~00 toras, t0das Je .:tdro. Sao a\ iad' s pelo madc:reiro Fla\'iO Pe es.
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igarape Sao kao, os Kulfna tinham igualmc.me
•

"·

r~-;as

plantadas por cles. notando-se

ta'11~m a c0le-ta de fruros, como o C3C1U.

lfl.3. Kulfi'a

(P·"'IO)

Os Kullna de :1ng1 a Pano que habi•.am o Vale do Javari plantam em suas r~as (mae) ,
entre outros ·:ulti\os, a macaxcira .pacl:iquir). a b:11ana (1ro.achu), o n,ill:)o (sl- ·;qul). a ba!ata-doce (cadi'
o cani (ua), a r.ana-de--a~ucar (chi?shte). o rP'l.mao (·wda), o algodao (,wl!,>:an\ e a ;:>upi.L.ha (uu.nin)-:-'
Tern fei•o rot; a nas terras do igarape Sao Sah ador, que ~:flo tx:m melhores que ~ do Posto Velho, na
margem do Curu~:L ~ec::te rio, cor.statamos igt..almente a prcse:n:;·.a de uma ro;a pla.ntada pelos KuHna
(Pano) nas proximidades da foz do igarape Bela Vista, :;stando a maca(cira ain,ja muito pequena para
s.::r con,Uiaida.
C1,avam ar.ti!s .::om o ar...:o (m:?po) feito do tronco da pupunh..!ira e a flec'1a (lr'ua) .::om
ponta de taboca (ccida) e pena de mu~um. Possu!am igualmente a zara':latana ou 'pucuna' (ti!nicte), que
,.,avam para matar macacos. At. a1 mcnte usam arma de fogo, ca~ ndo a queixada (cht>de), o caitiru
(u~quin), a nta (C'ltnd}, o mun.m (;~esnid), o jacu (ti!murvs), o jacamim .(trzando) , o maraco-barrigudo
r .IHL'Wl, o rr :tcac(•-preto (chuna uisu), o mt~.caco-parau:K'U (beshudu). o rnacaco-guariba (du), a paca
(mapual. a cotia (•r 1de1 . .:> tan.: ' '· :Lt>S) e o jabL1ti ( aequ;?sh). Como JUtru!> J.'O\ o~ Pano 'izinhos.
coletam tart.trugas 1t!sho), tra.:~jJ.s secra), e os ovos de tracaja ~sec:an bacue). Para ca~ar , tern usado
as cab.:·ceiras de am bas as maq;~;.r,s do igarape Sao Salvador, indo ate o igarape Todos L)(j Santos. pelas
ltrras •Ia direita, e ate o Posto ~0\0, pelas da csquerda. De fato, dois filhos de Joao Branco e<:tavam
ca9. ndo junto com os \1an1bo do f'I.S Curu~i.
PescJm nas aguas do 'garape <)ao Salrador no rio C'uruva, e ~111 !ages a l1Htrgem deste
ate as pro\iL1idades da placa da 1-U:-\Al, em 1m ic,:uape mtes ~.-:'1. ~do ~1eia Tns•:inc.ia. Fazem uso de>
mea (vcneno para pe'xe) p:Ira pc~ ...ar .1os lagos e pc-.1u~nos ig ·1r,~s. 0'a!->iomlm·~me, ~.1 n ainda arco e._..,
flec!H para a pe.~ca .
Nao tbn tirado :;.;ringa. mas- ~..ortJvam-nl ate uns oito anos atrAs. T~m e.xt1afdo m-,deira
do alto igarape %o Saln.dor e -n igar:w ~s da mar gem ..:sqi.lerda do C ' Jc;:<L .as proxir-1id;:~d1 s do Posto
\'elho. Obsen amos dez toras de c~.:dro 1 eti:-adas no baL"<o Sao <::;aha k'r: ]1a\·enJo outras oitenta toras
retidas em afluemes do altO ~..urso Jeste iga,-ape. '~o aviaJos por Vfto \-b.g:-tlh;ies, cujos prc~'1Stos
t.'l.mt~m t0m empr('gado os Kulina (Pano) da aldeia C'- mpina para ca~ar (''"zer rancho ') .!!TI locais como
o igararc Fk(..hcira.
Colhem o buriti (mucle). o a~af (1 wnaca) e o pat3u:i (tNun1, entre t"Utros frutos
silH:mes. Cr~am galinhas {facada) e iem animais d.Jmesticos como a .;otiara (l~a~in). Ct letam o breu.
I
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com qu.: fa?.em v.ma espcc1e .je 'ela a que chamam tabote. Antr!s. f<tziam ranelas e potes de barro
(matsu), bcm cor:1o rcdcs (dt) do lio de rucurn (posho).
UsaHm antes como adorno corporal urn pendent~ tpa(a· que ·rasrassa .. a o ,epto nasal e
brincos vni.iua) feitos ::om Ciiramujo arua. Tint-am tcmb-~ta (crd:~t) que faziam do ·::anrnujo intam
(tsanu?) ~o lado :!Xtemo do nariz usavam talos tinos de paxiub3o ~mm:e) e tambem penas de j3p6
(igu) de ambos os lados.

IH.4.
••

.!.

~1arubo

0

0:, ~1arubo p!1.ntarn a r<.~a (wal) ao rcdor de 5'•'1S :::~<;:is (shubu), in.:-luindo entre seus
cuiti\'OS a r "-lc.ax.;iJ a (atmd), a ban.ma ,nu.au), o mi1ho isheque). a ~· ,1:.a (kL;ri), o jerim_m (waram), o
inhame (poa), a car,a-de-a9ucar (taura), o abac:a:<i (k.anka). a t'!ioba (iobin), a !)Upunha (wrmin) e a
pimenla ()otxi ) . Ta.T1'.)em plantam o al:pdao (re.sisl). o vucu (mashe) e o tabaco (ro-ne). 0 genipa.po
(nane), encomram '10 'nato. ~1omei1s e mulhcres plamam a rnac:~x.:Jra e a banana. 0 milho, s6 os
homcns. As mulher~s c:ao iesponsavcis pdos pl:mtios mcnor=s. com0 bawta, inhame. etc.
A broca (wai patsa) e fdta em maio; a dt!rrub1 1a (•~·of rira). em j1J'1ho: e a qu~ima (wai
cou), em set~mbro. 0 plantio (wai bana) e feito k)go dep•)is d:l.S prim~iras chuvas. Plantam sempre nas
terras altas (machl l-i:l.~a ou m /hi tokoshra). Usavam antigam.:me urn rau comprido fcito do tronco de
pupunhcira. cha1r~do cxipa. para pl:,'"ltar e lirar os ":Jlhos" da brun-::ira.
Com o esgotamento da rex; a feita lnk:almeme ao redor da maloca, nc\ as ro;as sao
derrubal.l ..s pelos \1arubo em locais de dbtan~ia varia\·eJ. ~o alto CuroJ9a. por e.xtmplo. COJlSlat;:.mos
que os hal itantes gue \'ivem junto a foz do Marana! f1zem roya 1.0 Jo;1go do curso deste igarape a u na
di<:ancia de ate tr~s horas de caminbcla das malocas. No m~dio C Jm.;a. por outro !ado, os ~1arubo que
ha tn!s m~;.ses havhm se transf~rido p:tra o novo <;ftio Ja aldc~a ...l' ,· xo do rio .\rrojo. cominuavam
fre:quclltando suas r·)<~as no · Pnsto \' ... lho" em bl sea Je ~an:ma e ou.n<: generos.
Pllra a ~~t~a. os \>.r\lbo 11.:..trn o area (kantf) e fle~.ha (taua), a lan9a (p<.ka) e, :10je. a'-"
e~pingarda \(pi). ('a~ ..m .mta (auod) . .:j '" ·xada (icma) . caitiru umol. paca (ano). 1na ... aco-barri,;udo
(duma). ma".•!C.O p1e!O (iso), veado (cl o~ho). :atu e jab<)ti Entre as 3\f'S, apreciam o metum (tt.>lsin), o
jacarnim (nea) , o cuj"'bim (cosho) c a rumbu (cuma). ~iio ,·,1mern a c••l;a (mari), o macaco-guarlba (ro).
o m.t.:;1co de cheiro (uasa), ou o macae ..., ;;0im (.shipi).
Os t-.1, 'lbo utili,_am de forr;a exten~iva o seu terrhorio de ~.·ac;:a . No alto igarape
Maronal, por exemplo, encontranos apiris de ca.;a distanciados ate cinco horas de caminhada das
rnalc•cas situadas a marg.::rn do rio o,ru9a . ;-;o m.?dio rio Ituf, os :-.1a ubo tem capdo <.:tn areas situadas
tanto a jusante quamo a montante Ja foz do rio ~~ovo de Cima. ~ssi m como no medio curso dcste
ult'mo. :\s m:>lncas sittndas nessa regiiio d~.:ram prova de grande D. T.Jnica<;io er trc <:i, ha\ endo qu-•se
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lodes os h·Jmens -;Ue nelas residem <:aido cvm·omitamemente pd.ra a . . ap a urn bando de gueixadas que
pa5!-:1' ~ nas imedia.;Bcs Tivernos opo:-runi,~ade de ccns!atar a dr.:~tr~z: cos \tfar.Jho nesse ipo de ca9a
quando. no retomo de nossa viagem ao rio Par.gua·;.u. OS r-'j'}JZeS '.fUC ·x~s acomranhaYam p..traram 0
motor para peg<H anilina (is·~a pan pe!xe) e ::scutaram o baruL1o de um 'oando que passava proximo a
margcm esquerda do Itui. Desembarc.ando r,essa marge'11, em meno!' de uma hora, e ap6s .:JUa(rO tiros,
\'0lt~ram tralendo ~res queixadas abatidas.
Ql•anto a PI;''Ca, as infcmB~0es ~ao resumidas (l.r.a·xo:

t jieqile"JI[I! a coleta ,fc pequenos pe). es r JT '''!!/heres e cri... nras. Raru,"!el;{r; Jt:<.egi;t/11 peixe de
maiores proporr;oes. Pescam. I ;.'l;bari, dourado, cascudo, boto, manJim. piau. piranha,
cu1 imatii, trafra, sumbim, e pacu. As mulheres sa em em pe<;uenos grupos para pescarem nos
igarapes, lunge da ma!oca. Preparam 'lm veneno chamado uaca (poicma), culti~·ado ao redor da
nwloca, que episado (por hvmem "")u mulher) e misrurado com terra, se,·do a massa transporroda
2m cesras e .;:"!gada n 'ogua. Qw-.ndo os peires boic.m, sao apcnlwdos. Hd pesmrias colt?ti~as e1
que p.,nicip~ quase toda a 1ioca, sendo que fiesta ocasiiio :ra.:ePl mais peixes e mniores. Jluiwrtlr(,menre p6c.•m ccm an;:ol, rar rafa e J1edw. 0 'erao e a J·ldlzor ~!poL a para pes car: o rio estd
raso" 2.
l

H

'-·

.•

F1trc os frutos silveHcs. CP!"lsom~m o buriti, o a9af. o p2taua co cc:c.io. Nas praias dos
rios I ui e Curuva. durante o verao. ,o:, ...1m uacajas e )eus O\OS .
0 c<nall1Ujo al1la (nobo) e um artigo largamente -.ado c a1tamente valorizado pelos
Man1bo c 1ll10 mat¢ria-prima p<tr~: SeUS adLlfnOS t:Orporais, It: do de ~.::r.a fl'1fma se tornado raro ror
~<usa Jisto. Com as L'Ontas brarK'dS k ,15 do arua, as mulheres r, zem os l01:gos cordoes que cruzam
s0bre o rdto (nobo ti::.nia) e os C• r ~ ·~es ... •cia is (riishpin), que pz.~sam sobre as Oielhas e dentro do nariz.
Ou.rr•s adomos u~ados incluem 1' ~·tJo;;e-i:as Jllibinushe) e as L.'1oz+·iras '.1she'. feitas as \ezes de
algodao. e as faixas abaLxo do jqC" 11o ('aneshte) e os cord0es usad Js na ~inrura (chiete). Os colares de
an1a tem. por vezes, continhas pr..:t'lS da palrneiras muru-muru LU ~aJ:lri.
Outros artigos de sua cultlJra material incluem 1s r :Jes (pam) de tttcum ou de algodao
(l,mpu prmi), grande quantidade de cer1mka, o troc::ano (acu), ~ :'•)! r:ldores de rahaco (feitos em forma
de "v", cum ossos de mutum. para uso inji\ idual ou cotidiano; ou c~ ''lpridos. co111 ta~ana c ponta de
osso da :tsa Je ga' iao. para uso colctivo ou ritual).
,\tualMcnte, somemc a madeira tc:m se apn.'<:entad,.., ·• ,ravel em rermos de economia de comei<::illir,t;ao para os Maruho. Esporddicam·=nte. tar'~>em s.; ')S ve c 'tncrcializando o couro de
·~r:icnnin~dus d1ilrais. como o caitiru, pore •t:mplo. 0 e:-;trativi.:;. •o •.~1 ~cr:nga. por outro lade, sof,eu
•.. rna irremdi<~\·el dcrr.xada, dei.xanJo de scr praticado quase l(tla]· r.te.
~( alto Irui, t\rraem m: 1.:-ira ao Jongo das margens do rio c. tm especial, no i'1terior de
algum de 'c.: 1s alluc.. '1es. Em 1995, os habitantes ia maJo,;a de I a1 ro tinharn ..:\trafdo 120 toras de
madeira no ig rape Agua Prcta. aflucnte do medic rio Paragud~U. A famflia de Alberto, por sua vez,
encomra\ a-se tirando Pl:ld~: i:a n0 'lito igarape Agua Branca (Pacma). afluente da margem esquerda do
Iruf. Con~ercia\'am a t"'S L...1m Raimundo Cabral, que parava ~eu motor na barra do Paragua.;u.
2 ~1.:•r.tagn..:r

K1ebt1i &

~lelatti.

197S :61.
100

I

=

F .m.:b~·.io 'laci :;al do

--~

·~d10

\ii.SI!:. rERJo o ... JL.s ncA

Atualrnente, sao a'r;ados pelo 'T'adeirc:iro \-loacir Baima. de ..l.t.a1aia do ~orte. Cerca de sctenta toras de
~cdrv amb-!m ~orilm cntregues ao filho do made~rc1ro o.·-1.· 'Tl'a H.:·(;u]ano Baibosa, de Benjamin
Cl llSUnt.
~o medio ItuL os , abitantes da mabca de ~Hrio tint a.rn .::'Jrtado ses,enta toras de
madeira branca (ocouba). nas margc:ns do rio Etas esta\ :~m arg'1 1a 1as na beira do rio, esperando que
Raimundo Barbosa. regatao e rn ~Jdor do rio Negro. as tra.i5p·lf'_ sse para o bai\o Javari.

..

~o alto Cum;a, na chegada ao PIN ?v1aronal, ravia u111a balsa com 154 toras de agt-a..flo,
atracada no rio pouco abai:xo da 1ldeia. Pcrtencia a um dos rner:1tros da parentela de Al:-,..edo Barbnc:.a. e
seria rebocada _::>or ~hacir Baima. r adcirc1ro de •.\.talaia do :--;one. Os :-..1arubo afirmaram ha\'er wais
400 tora5 no interk1r dos igara;fs prC•ximos, que nao haviam "safdo" em virrude do pouco volume
d'agua. ~o medio CurUt;a. ta11 :~m t-un.'lat<illlos uma grande b?.lsa de madeira na margem do rio, pouco
abaixo da aldeia Sao Seb~stiao .

~)

m.s . .l\1atis
Os !\fa·fs possu.:m uma ~c•.1nomia de suhsistei1Cia ba~ea,'la na agric.ultura. ca~a. p-:: ..ca e
coleta. Em suas ro9as, os Matfs plantam basicarnente a macaxeira (atstid), a banana (sincuin) e o milho
(tsan). Tamb~m piantam a pupunha (uanin) e o mamao ruata). Do rnilho, plamado com uma vara
ch.un.1da komon, faz-:-m a chkha t5ari uma), bcbida 1n!i n:."i~nte re'acicmada as _erimonias de
i.mpo:.-i~ao da tatuagem (musha) caracLtrfstica do grupo3 . A ro~a que cerca\'a a 1ldeia \htfs em 1995
tinha cerca de dois ou tn~s hectares, ~stando e-m fase produtiva da macaxeira e da banana. De qualquer
forma, eles contim1a\ am fuendo uso das rO<;as vel has (mae shenin) existentes na aldeia do igarape
Boeiro, onde alguns tinham ido colher alguns produtos residuais Entre 1.1Utros frutos, colctam o acaf
(manad) e o cacau (110can) . _,
Como l!ntre nutros gmpos Pane, ha entre os ~htfs Ulila serie de pwir·i,..jes alimenrare'
relacil~nadas a conccitos cultur:1is sobre o j:!senvoh in'ento da } esso1 hum;:ma. 0 c.~n.<mmo de carne depaca ( 1 p1w). de tatu t.rsauPs), da cotia (made) e da ..::tpivara ~m l,7cf'. por exemplo. e 'nterditado aos
m~;;n·n,:s e rapazcs rec~m tatuados. Os mush11bo. como sao chamulos, nao devem c\1mer a carne d~::;res
anim<-is, sob p•.na de ficarem preguit; )SOS ou enfraqucc1dos. raml ~m se 11etta o uso de "remedies" do
mato f·~' 1 US ca·;adores para en.\e;~arc:m "bem OU andarem rapidos .:Jtras da <.:a~a A~sim como OS
~1a.; -,~una e \1arubo. ~s \1atfs tambem ~e aplicam para fic..ar•·m f'rtes, ageis e resist :mes o veneno de
um ~apo qu•! denominam campo, que e um podercso emtrico.

3 Cf. Eriks(ln, ~~d:l -2.
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Enquanto as cas;as terrestres sao geralmente abaridas com arco (pia) e tlecha (taua) os
\1atfs prefcrem usar a zarabatana , eniTe) para matar pa-.saros e -n~h.acos Entr~ uutros, consomem o o
f'lacaco-barrigudo (chuna), o m:•cac0-p;eto (cheshe), e .., m3caw Ja-n~_,::e bushTil. Quando e~thamos
10 PI~ ltuf, urn ~1atis trouxe ao finai de urn dia de ;a~a seis macaco~·barrigudos, ahtidos com a
zant...:nana.
Tern usado bastante a hb:a de 'erras abaixo da atual aijeia para ·:a9ar. Constatamos
can."as (nunte) pcrtencemes aos \1atis, encostadas .!rn ambas as margens do Itui. ate duas ou tres horas
ahaixo do posto, de onde os ~-a1radures ttJmavarn varadnuros ja C•)nhec 'Jos em dire.;ao ao .:emro da
mata. T;nham se deslocado para e~se local devido a n~.)tfcia sobre a pass?.ge-m de urn hanco de queixadas
(uasa), que de fato forarn consegl.i,1as em grande quantidade. 0 igarape he .rapa, por sua vez, tem sido
partilhado como territ6rio de ~a~ a com os indios Man1bo que r.-c. 'd~m nas proximid:tdes e no interior do
rio S'ovo de Cima.
As tlechas <:ao feitas com ponta de taboca (ten7ue). Fi.nm as penas na tac.:ma u<:ando
breu ou uma c'>pecie de ~sina :.JUe ' 1 :t.md.fr. n.:mum, p2ssa-1do pc de an ao no a~.-ahamento final. Qu;mt ~
a zarab3tana. sua parte i11tema e fc'ta de uma palmeira charnada iui. D:pois de <iberta. e retirado o .alo
interior, ela e re·, estida com um <..1p6 (Jn.Jpo) e untada corn o rnesmo mm,.,un que usam para juntar as
p~mas na tlecha. Parte deste ultimo material e revestido com p :·1uenos fragmentos da concha do
caranl'ljo a. ua (mmte), que mo~tn para esta fiillllidade. Por fim, em alguns lugares da pec;a. es<:a fina
~upcrffcie formada pe!a "areia de CC>ncha de arua" e retirada, COh.rldO-se artfsticamente p.;da\OS maiores
de ~..asca de ovos. Os dardos (carsu) t~m diversos •arna'1hos, csrecfficos para ca~ar OS difc:rentcs tipos de
animais. Sua pom.a e u·,tada cr•m \'~ncno (pifsho). usando-se para passa-lo urn pau pequc-no e largo
(peslzo teuinte). Cok"tCam as po!1t3s ja t.r~adas com o 'cntno pa:-a se:car ao calor de p('<1u... nos tic;oes.
Para direc·.onar o dardo, colu\'am um pc•uco de harro cerca de dois dedos abaixo do veneno , volume que
e r-:ve~tido com Jlgodao, po~:'l\ eim,:nte para que o barro nao scja retirado no trajeto ·nicial do dardo
p~!k• interior da za:·a'c-atana. 0 ' 1rr~" e k·\'ado no e:sso do mi!.\ilar da quci :..ada. yJe e c.:-lado ao cmbornai
ern que leY::J.m os ddrdos. Para i.!'lpuhionar o dardo, colocam outra mecha de alg0dao em sua parte
infe-rior. visando criar a re~istencia ao sopro. Sopram pela parte 1113;5 larga, cujo bc1cal e de madeira.
Entre outros as<;essorios da zarahat·,na, costumam levar tres per1ue11as varetas roli~as e urn pequeno pau
rnais 1argo, para fazer fogo. A r ulhcr separa as seP1entes do a1 5 "'H9 '1ali\·o, d~ hanr:lo ·o adequado para
scr usado na z.arabatana.
Sel!undo um r~lat6rio da ADR 1AT0l de deze,nbro de 1995 . .:crca de 38 Indios ~1atf'
tinham dcscido o lrui ate o igarape Maria Chaga. locali7ado d IS dias de motur ahaixo da aldeia. p: abuc:c:u o ,.,.n("l•1 ·Jos dar··los ct.~ s·Jas ..~r ''a(anas.
Os peixes (cJwpa) sao obtidos comum me- c' n ::trpao impulsionado pclo a reo e, · na
esta9iio ~eca, u::.ando·se o timbo (cu1llO) ou a uaca (daue). De-:;ta uitima planta. u<;am as folhas e
s•:mcnr~s. -!Uc aNes de scu :'1!1v.~g~. <io rcu lid.~s em g. ilndcs" olhcs e ma haca 1as em um buraco feito
no chao.
Na comtru~ao de st.as c?.sas, usam a palha de palheiro (ecpa). o ip6 titica (aiash). a
paxi(Jea (tacpan), com que fazcm o piso e as paredes, e o tronco da bacaba (cobisan), com que
'U-'tentam o piso. Oui,·os artefatos de '> 1a cultura material incluem a to~...ha de breu (rabote), as peneiras
(sfcte). tern como as f''1elas, \asilhas (matsu) e potes (tedru) de c.;;r{Pnica. Fazem suas uies como fio
de tucum (shapesh) .
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Como consequencia do conrato, tem abandon:tdo aos poucos o usa dos omarnemos
fadais. cspecialm~nre os jovt:ns 'bwzr1c) Particu~arrr-t-nle uos -t "rna•<tm-;e os oma1· emc.s feitvs da
c... :1cha jo caramujo arua (nunte). 5endo observado apc:nas JP.l ht. 1:1~m -1ue ja, a ~.::ab-ament0 no l!sril~te
n..a!>al tJetas~kete) feito (:Offi esse 1 :-~aterial. Outros o n:.r·,cmos sados .Pel•)S \1atis incluem. os brin·:-os
(patit) e. estile:tes nasais de tacana (taua), col~ndo-se nos primeiros plaras esfericas de deko; os fi·1os
estiJe·es 'demush) de pataua, usados por ambos os se~os na rarte externa das asas do nariz: o tembeta
(kwior) de tacana ou madeira, u<:3do por ambos os sexos no Libio inf~:;rior; e os pe.:Juenos e negros
bastoes (mananuMI) fciros de tronco de pupunha ou pat3ua, "Sados pelvs homcns abaixo de ambos os
!ado~ do

rxir .

Tambem sao bastame -::ornuns as faixas (uetsun) tecidas wm fio de tucum .1sadas nos
pulses, tornozelos e abaixo dos jr.elhos, e os colarcs (piscare) feitos com comas do coco da p<ilmeira
muru- nuru (podo posho) .
Q·Janto a cconomia para comercializacao. os Matfs manifestaram o desejo de iniciar a
Drcxlucao de fa::-:nha. 'isto ja p(l~;;uircm os fomos para -?>;'.a •i~aJi·' ,,je F<:~~ pr·"'~duto. c.m :0do .::aso, 11~
6 ainda cvnsumJ.:lo com regula ..idade por eles. As vaes ! andam p.m~iros de •:-arne ;;a!gaca pi!!os-""
f:..nci omirio~ da \DR ATN para ub;er fer,...,_.. H~'1tas, utc 1'-fiJOs. roupas. elc. Tam~m prvdttz:::m algurn
l!rte~;anato c,,m a nesma finalidade. tendo des .?que a za, 1bat:<.na. Via de rl.!gra, sao submetidos a mais
e5cor.::.hantc expJ,,~:wao por pane des funcionarios do 6rgao indiicnista. Fncontramos no Posta hdfgena
um C"Gerno mde s·ngelamente ~e anotan as t•~ui al.?ncias: "uma ;.·-:.}-at'lna cc•mplcta" = "urn ..:ah;:ao";
"uma mascara" ~ "xkara". etc.

III.6.

~Iayoruna

As atividadcs produth as desempenhadas hoje pelos Mayor una incluem a agricultura, a
a p.e<:ca. a C('l]eta e a co1nt rcio1lizacao em pc-q Jena e<:ca!a. Tncluem iamb~m ouw.,s r o.:e5ssos d
ad:1pt.:~.1o <! transf('lrmwao dos matcriais de Si'U habih1T, dciinido5. por -.ua tt.:cnologia de subsi~t~ncia_..
(C011SL .J•;:'io ie C<lSas, rabric~o;1o de a ~'atos, etc).
A Jgri ··u)tura \1a)- n'ma e r rari <~da em <;Q]"''S -~~·ur.:>s da tl .... fcsta pr;I'laria, Sendo
evirados os terren•)S de ve;5e11.;ao secundaria (as "capoeiras''). GeraJm,mte. derrubam suas ro~as
ac.)mpanl <1I1Jo o d.-( li,·e de ~e4uenas colinas, e s·~a forma -.aria "~ t.ndo o te• eno. pos'lrindo cP1 media
de mn a tres he<.:!;'! res. Ap,)s a s~. 'et;:io do 1•rgar, r\:albun a broca e a dernrbada, entre maio e agosto,
apes o que ~,I- eram urn ou -jois e;;cs para que se ;,equem e possarn qce ·mar os troncos e galhos. Logo,
ajuntam aO\ dli1ente o que reo;tc•u e realizam uma segunda queimatia. 0 plantio acomece entre novembro
~a~ a.

4 Cf. Erikson.' 1990:219· 1 23.
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e fevereiro. Cm inventario das espedes cultiv3das pelos Mayon.lna inc-lui: a) Plant~~ S!llti\·adas
ali l}c]Jf~t<!L l'H~sicas: -nacaxcira p ·J;id), h. •• nana (n>am) e miiho (piacboJ; b) Pl~nta2 r:.yl[i\ ad~
alim~JLi~jauQm£.l.~!Il~!1tares· b:11ta-dcx;e (cadi). cani, pup.mha ''1-!aro). mamao fbara), amnas ;.anchl),
cana-de :3~1.kar (piabata). abil. pimtnta (siac), e outras que s6 conhe~emos pclos rermos nativos: acre
be; un, mc.pichoquit, ca1}1is siante rapun e bebiucud; c) PL1nr :tL!!.DQQrtanres para a ~ulnJJ£. material:
alg,)dao (sedquir), uru\:u (?iim). caba9a (senco) , tacana (pia), mc•codi e tsatsi: d) VenenQs n~r:.a~ix§.:
timbo (ancueste) e u<~.ca (ch:w2): e) P@ ::as I::edi~inais ou magicas. iabaco (nene), urtiga. etc5.
Em 1995, os \1a~or.Jr a da aldeia Trinta e l'm -:?st.anm passando por um perfodo de
r..:Ja1h a es .assez alimcmar, ocasionaJa pdo fato de muitas f~·,1flias mio rcrem plant.ldo rcx;as nos dois
anos anteriores por estarem emolvioas na comtruqao de uma pisea de pouso para a aldeia (urn grande
esfor90 feiio par-..:ialmente em vao, pois consta que ainda nao foi usada por qualquer aeronave!).
A ca~a e urn as~cto central da vida s6cio-economica Jos \13y~nj'1a. Ela envolve wna
serie de tf·;nicas, que vao Jesde os metodos de busca e captura de aninn is ate as etapas de fabricac;ao
dos i"'s.t "'.lrnentos u%dos na ca,.r~da Desde que aband0na.ram a t...::ra\:laiar.a. entre o tina! do secuk.,._,.
pa ado e o inicio dcste, cs Ma) ~·lima e-.peci~l ila. am-se no 1..1'0 do a!'co e da +iccha em suas ca~adas.
C'!l>dm hoje com maiN fr~-}Oencia fa1.endo uso da esping<1rda, de pr~!l'crencia com a ajuda de cachorros.
Os cadJorrcs acmm a cac;a, ger!tlmente wna queix.<~da ou urn caiuru, em algum bt.raco ou toco de pau.
onde, entao, sao enfvrcados c.om la9os de cip6 feitos pelos .:a.;:adores. As mulheres, por vt:zes,
panicipa n na persegJi\-aO a )S d' ir-ais.
C:wam anta (neshw:e), qu~iuda (shecten <.'.llne), caititu (shectt:n) . veado (senad), paca
(tlllrtbis), tatu (tsaues), eoLia (made), pr :gui~a (shuinte), ma:a..:o-barrigudo (poishto), macaco-preto
(chi!sN?id), nacaco-guariba rac 11U), j::~o::u (cuebu), mu um (;u.'snid), perdiz (s._r;iede) . j:aboti (piush) ,
tracaja (seta) e outros.
A ca~a c;up0e aicm de '.lin gra'1de co 1cc:-1~... nto do compor·amento e habital dos
J.nimais, uma regula~ao cuhural das e:-p..!cies ca\-adas. A~~im, e p~sshc! relacionar a r!pida dt:popula~ao
de alS~.m'as ec;peci..s, cotno o In;.tCaco-barrigudo e a pregui~a a valoriza.;ao social e ritual de que sao
objeto. Os Mayoruna ca~am as duas espe<.ies de tal forma que >iPO"- P'='ucos anos de permanencia em um
mc~mo Joc::~J, sua presen9a r;as itt1-tdia96es e oc%ional ou mcsmo rara6. A clepopula~·ao das especies
tambe n r•)de ad vir por razoes hist0ricas. A~~im, o \a lor ccon6mko das peles de -!llcix~da e cairiru
dcttrrPinou, durante urn perfodo dererminado, que grande ~1a.ne da popula~ao \fa~ on'n.a sc deJj.~as_c;e
C•Jm ec:.f·"'....ial -finco 3 '.'Ua ca~,-a 'c· ·mdo mo.u•;:.• tanea nente a dimi.1ti~;io do numcro de indivlduos d~stas
c:.pO::.:ies.
\s ar~'as Je ca:;a dos \'a; oruna da ald..!ia L· .~)0 tern ~e lvcalizado no alto curso desre
i...'Ma¢ c na t"c 6 ifio a mont:mte no JaqtJ· ,roa. Pur sua vez, "S L bitar l~S da a!.icia Trinta e Um mil'zam o
igarapt 1tl1.xi e ~,.1u1ro.s pcquen.)s ailucmcs do hquirana nas proxi·~id~des como area de cac;a. Dado o
esgotanlcl'1\0 dos mim?is de ~ap no ~ '1l rno 1cssa aldl."ia. f"~•te ~e ., uc:. 11at-; ant~;s tern se ~'!Sk'~<;ado
periodicameme r ara cayar na r'~6iao do rio Negro. af1uente la margt>m ec:.qllerda do rio Pardo.
Permant:cem ali. na ._asa de s.,_.s pare. ,es. durante algc ns dia.s u r.emwas. moque~ndo a carne que

s Cf C'., 1 bto Mendez
6

1 ~S5

56-57: Rom.tolOIT. 19S4:99-100.

C.f R'-'manofT, ib~:km .
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depois trazcm para s~:r coosumida na aldeia do Jaquirana. Constatamos tamb.tm que os ~1ayoruna de
~uevo Cashishpi .1tiEzam o i~Jrape Lopes, afluc:me d3 margen di>e·ra do JJ'-,Ji-:!.11a. pa a ca~ar.
A pesca e feita em lagos ou pegucnos igar.fr)\!s. Csam canvas. que aprenderam a
fabr!car, pe5-;:.ando com linha e d.IlZOI. Durante a es·a~ao ~eca, sam a ~aiz do inb6 .:;-u as folha.s Ja "t;;J..;:a
para · ealizar grandes pescarias colcti\ as. As vezes bot am esses \ ene~10s '1 ~is de ..:.ma \ ez no mesmo
local Jurante uma csra.;:ao. enh ra rc;..,ham CO"l<;ciencia de que o resu!tado fi'1al knde a deciescer ap6s
sua repeti~ao. Costumam cor<.ervar os peixes assando-os dentro de folhas de cararui. Os habitantes do
Lobo utilizam preferencialmente este pr6prio igarape para pesca; os da Trinta e l'm ,.sam pescar no
igarai·e rruxi e nos llgos de ambas as t"a.-gens do rio Jaquirana . ._.,de-:· su'"'·Jm bater o timbo na
~stat; ao seca.
Coletam na flo ... sta frutos ~.omo pataua (isan), buriti (ictia) , :;orva (quecu) , rucum (dz} ,
coquinl1o (slminte mapt). 0 tu..:-um e uma palmeira que tem papel destacado na culrura '1laterial. Outras
p<tlmeiras importantes sao a jarina, a palha de carO;.o ;:. a p:1lha carana.
. A cultura material Mayoruna csta inr.hiamtllte Jig~da a s~'as c~cnicas de sobrevivencia eao uso dos recursos n'iit'urais 'le seu t~;:rrit6rio Os Mayoruna far· ric am ;;;uas :-asas atuaimente usando.:ertas ~'lad· ras, o tron..:-o da paxiuba, p.:!lha caf"na e ,jp6 <it.-::a. P.ua a t::a~a. fahricam ar~os \Cann) ,
flt~has tpia) e lan.;:as (cudo ou siame) usando o tronco da pur~.mhl!ira. tacana, tab.~">Ca, uma resina que
clnrr.:on buir e a "'~ra (/'si Fazem tau1bem ~rmadilhas de :.a~a. Com o tucum fazem suas redes (dz) ,
pu~as (·zeshait) para pesca, bol'as (neshait ), faixas {tt...l!e) para ca regar cria~as. etc. M·xielam pan<>las
(matsu), p\)tes (techu) c rccipienies .Ih;norcs de ccramica. Ha pelo tnenos cinco ·ipos de cesk1s (tsitsan),
que empre~am tecnh:.as e r:1a.k.i1is di\ e;sos. Fabricam taJllbfm· ab:maJc.res tsh:Jccate) , va<ssouras
(bescate) , velas (tabotl!), socad~1res (tiante) e sopradores (sed,mre) de tabaco. "usos (shoyon) para fiar
a:godao, peneiras (sec•e), ~skhs (pisit), ba1Kos (tsadre), coc!,_os ('~'~atueste) e bat :dores (macueste
podo). Seus ador·1os incluem pulseiras (uetsun). bra~-;odeiras tomoz:!leiras e fai ~as (mauere) para a
:::.~eqa que fazem com rucum e algoiJo, e arres, adornos para as orelhas 'lhl!~t\ . .Jd.;ixo (qui!lt), 13bios
(ectab:~te, usado peh.1s home-ns) e nariz \Ji:'mush, u-:ado pelas 1"1JlJcr!s), colares de cuntas (casedo) e de
dentes de animais (sh8a).
A econom;a para cum?r<...ializa~ao praticada ~los ~1ayor\ma inclui basicameme a
produ9:\0 de farinha e a extnwao de m:lr1t!ira. Fabricam farinha da maca'=eira exi,tente em velhas ro~as ,
d ~die 1rdo-se ao mister em perfcdus •1ao coincidentes com outras :.u; idad•:;s produtivas da agricultura ou
. do '~xLiativ:smo . Di-...:rsas ro~as ja tern s~u fomo de farinha, contaildo--se onze na aldeia L0bo. por "
ncmplo, em 1991. Em geral. 1as transa..;iJes de o;eus p<1neiros de farinha atrav~5 dos funci H1<hios ic.._
.-\DR A f:-.1, sao ordin::~riarT me g·,rados por estes.
Os )!ayor\na, .Jtle a prindpio tra~aiha,·am l.'m rur 1as rna,Jeirc.·~1s apenas co,'1o
C-t·~ad~)res, pas::aram depois a 'er U'>;ldos dirt:ta.mente -.::m·1o mao de obra 1a <.xtra.;1o da mad..::ira e, logo,
a cirar lll<1·Jdra par C<)nta propria a 'im de suprir suas nov:ts 1 ·('e <;illades. Com o COlTer JLJs anos. a
1.tiridade , m assumindo um p!! iriio incirknte, mas do <,ual p .icrnos dest,tcar •)S cra~os principais: o
k5-lc•. 1. nc..nto conju'1to de una ~·u . ais famf1i.is indfgeHas para a area em que idio realizar a extraq.ao,
·ndu·1,do a derruhada da florcsra, constrw;Jo de casa7 e o pla1tio de r09as no local (dado que a
7 ~c<-,as
tr;~Ji~ ;,

"c~loca~·)es", os Ylayorura .em a oportu•1idaJe de retomar, de certa forma, o estilo de c:uas m~lo·~Js
lis. Visit rnos ._una, 1as c h-.~·.iras de um igarape que desa~ua pr6ximo a ald~ia frinta e Um, que era
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permanen~.-ia })I."Xie durar d~:;de tres meses a alguns anos)

0 Jx.aJ e<:c,•lhido fica geralmente 'LaS
proximidJdt!s de al1u111 igarape. e em geral repre~enta uma Z1)na d'e e'-c!"\ 4 rtmb;ental Jt.ntro do pr0p:-io
tcrrit6rio, com recursos de ~0lo, anima is e madeira que nao sa0 1i~ ~r,cnr trades nos &rredores jas
aldeias maiores. Per...cbe-se ~ue esta ath idade t"~ma . 1ssim. urna L1rrra que pvssui semelha1was com o
padrao "ctntro.'pcriferia'' (v. 1~iame. Parte IV.2) .
Os ~1ayoruna dol ..:bo c\trafram, ~m 1990, 100 toras de tr.aieira. em 1991, cerca de
340 toras; em J.995, 105 toras de madei ra. que venderam a urn mvrador de Angamos. Para esta
ex. rat;ao, usam principalmeme a.s ·abc-o:~iras do igarape l...obo. ·1sstm como a regiao e't.re e~te e o i"io
Taqt..i1 '1a. Uma das famllias da ::ldeia ·::onsc:guiu adquirir Jm • ~L'io ffi•)t0r de centro com os recursos
ac~fe:-idl)S atrav~s da ati\ idade. :--;a frinta e Urn. tam!Xm cc•ns~.::uiram urn motor rabeta em troca de 25
toras je mad~ ira. Em 1992. Lcrca de t!Uatro famflias exrl xavam um ilia ~ape ha quatro horas de
caminhada desta aideia a margem do J 1quirana Outras tinham l0<:a1iz.1do 90 toras. de aguano no igarape
Iruxi. que pretendiam depois dc;rubar. C'1mo ja registrado, pane das familias dessa aldeia tamhl!m
tinl1arn se deslo:-.ado pennan.:-n:... nente para os igaPpes \rirarJn e -\nta. at, uen.=s de margcns OP'-"sta'
do rio :.:egro. para extra~ao den adeira. Q'l<:tndo 111•)f~\'am n.) .-!..ri:anl1a, ,.,r.,,am por terra para o
igarape do Vcado. afluente da m:ugcm e~qt•erda do ;'-~egro. para ·: cc:. -c!m made ra.

compo,ta pllT. quatro c-•sas
ccohrin.jo a cum..:~ira.

cc·b~rtas

com a palha h1, t;·d de <: ima a baixe>. tendo alg•Jmas folhas de palau a (fsan)
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IV .1.

' •

P~rte

Caractel'iz·--~ao

Geografi\..::.mente, a t·:rra hdf~cna Vale do Ja "tri ocupa a por\-aO mes.)-"'Cid~ntal da
brasileira, estando siruada, de iesto, em uma rcgiao ('1m caractt-rfsticas de re!evo e vcgeta9ao
div?.r.;ifi,_l01S, a"11da que notavclmc'lt~ l1oi~log:1e::ts. Si't.ada T! ·uJna ini-~nncdi;Lia emre a 1nargem
direita do rio Solimoes e a n.argcm esquerda do rio Jurua, a superffcie dessa terra indfgena incide
n"~ajoritarian~ente no vale formado 1 elo rio Ja,ari e seus af1ue1 es . .1barcafldo ttinda tamb&m, como ja
,\maz~,..1rda

ob~i'!f\

ado. trechos dos rios JanJia~u1a e Jutai.
Do ponto de 'ista 1 )f~1e~trutural.

ha duas Jnidad"s prhcipais de rekvo -~ncontradas
ncsse tcrrit6rio, que corrcspond('m a Depre~;sao Rio A.. re-Rio J:n ari e ao Pl:ma'to Rl'Daixado da
-\1Hz,· nia tOciJcn•al). E5-sas u'liL{l'l,·es 5.io c,;madas ao sul por ~r1a ~.:::xa de Pla'l·::ie \r•1az6nka de
apro\imadarncnte 15 km de Jargura que ac~)mpanha o cu rso do rio Jurua Das duas L nidades principais
de rek\·o mencionadas, a maior parte da supcrfkie da terra i ujfgena in..,Jde na chamda D~·pressao Rio
Acre-RioJa, ari:
"l.itologicamcnte esta unidade e wmpusta por rochas sedimt.?l11aies de irf,2de plio-plc>istocenz"ca,
prt:domi ando argilitos, siltitos e .ne~ 'tos, pertu~cenres il Formurtio Soli. noes. Os solos sao de ""'
tipo Podz6!ico Vcrm.:llzo lwwrelo, .lpresent,-.ndo uma cohaillra •·egetal de F/oresta A;erta com_,
.? ?!nit iras e s·tbotdinad(.;metltf: F,'ort• ta D~:.ns'.l •.om c>n.agc n;es.
Esra unidade aprescnta uma uJr;,,uuia compreendida emre 80 e 200 m. A parte n Jne comporta
as 111enores alti! des, em ramo de 80-90 m, a regiiio cen·mt :<Ill wna media altimetrica de 100m,
e 1 s nwiores alrii11des estt:o rfpii.'Sc'ntadas a s:1desre da Ft Jha.
0 re/e)(l de ZCI! "·1do gaol apre.>e1zta-se homogfl,eo, se'n ne dl:!l'lll feirao topogn1fica marcc.me.
A feirtio geom01jol6gica mais caracceristica e a de colinas c an tal\ egues, que aprest:tllam uma
intensida.te n>ui·o fraca de aprofundamento de drenagem, e os interjl!(rios possuem dimwsoes em
torno de 250m (ell) com 05 topos apresentando acentuada com·eddade. Subordinadammie, e
em nh'el a!rime,·riLo puuco 111ais e!el'tJdo ;ue as calinas, aparecem reie,·os dissecados .:m cn'sras
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do tipo k 11 que poderiam per:encer ao Plana/to Rebaixado da A.maz6nia Ocidental, mas pela
deK.mtin!dJade e pequena e.\pressao espadal :;ch:..m·S€ n!{ 'rddos r•esta !if)l •"!ade. Estas criwas
estdo concentr·zdas no :fltelfuvio dos rios ltui e it .•f'Ja( . . . Es' :1 w::dade t.:presenta <-iois ;ipos de
contt1to com a Planfcie AnUJ._onica .Va m;."lrgan e~querdl1 do no ]1,11/Ji, a pa.~sagem de wna para
o:t:ra 1mic Je se fa:. atra~es de wnl1 bmsca 111udanra na motfologia e nfr'da ruprura de declive,
p:..·ssando-se da dissecrao caracteristica em ell, para uma T1:'61.iO plana, for no.dtl pelos Terra~os
Altos e pela planfcie deste rio. Em sobrevoo, a ~miarao alrirr..itrica e pouco perceptive!;
e·llri!fGfltO, atra1 es das . 'WgtllS de radar, obsenam-se dift. renfas lexturais ml1rcantes, que no
: .• mpo sao caracrerbzdas pt!a diferenra na '.egeta,·ao 2m que cada unidade e coloni:.ada .. .. [A
teste} a dissecriio em colinas fcl 1) desta •m dade desaparece, dando Iugar a uma reg1iio com
afrimetria relatira tnais e·levada, pertence:nte ao Phmalto Rt>f>aitado da Amtl.?.onia (Ocidental) .
Sesta regziio predomincun os rele·vos dis.iemdos em cristas fkll) e imerjlu\·ios tabu/ares (tll),
originando localmente ntpiuras de declires NJ.

t

A parte sud0este da Depn:.:;$aO Rjo Acr~-Rio J ,, ari cnglora ainda, alem de coJinas e
ri•ras, o c·:>njumo da c:~rra do D:visor, cujo bloco r1ais 5ekmrional corrcsponde a serra do Jaquirana.
Como em >utras regioes ja n~;;ma unidade, predominam ai os soJ~.1s Podz61icos Eutr6ficos e
Distr6ficos, com altiJ11ctria \'<11 ia 1Jo entre 200 e 300 m. Por sua vez, o Plaralto Rebaixado da
Arnn6nia tOcid?mal) comem rekvo dis-ecado pelos ja r1,·m.i 1ados intertlu\ ;os tabulares, que
co Irc~pondem a uma regiao iso!:1da ms terras que c0rrcm entre o no Jurua e o alto curso dos rios Jutaf,
Jandiatuba e Itaquai.
Em geral, os cursos dos rios Javari, Curu~a. Ituf, ft3quaf, ~11o J,n:!iatllba e alto Juraf
claboram e.\.ensas. cmbora es< :i as, plankies fluYiais, aprcsentando terr:J~os flu"iais em alguns trechos
localizados De ~c;:-so shuoc;o e Ci.mlUm ~s,.es rios fornarem meandros que sao "colmatados" ao Iongo
dv ·cmro pclo Jcs\·io do rahegue ;;: postc:ior J~posit(' je ".at01'2 '-''ianka. A .'iaior P•~rte dos (.JfSOS
d' agua e·( Sli.:nti!S na 0<1Cia do rio Javari h~l11 ·SIJaS aguas barrentas, 0 que indica 0 litO teor de matfria
c 1rregr.~da por des. Essa carac!l.:rhtica geral tcm algumas raras exc.ess6cs. como os igarapes Pedro
Lopes e Fkcheira, af1uentcs do rio Curuca, e o alto rio Ituf (pr'""l.:ipalmente no trecho acima do
Parag"a~u)2, que possucm as Jgt.....cs mais e~curas que a maio ria dos dcmais tri.h tirios da b3cia do
JaYari. Do mesmo modo, o rio JLJtaf tem, em sua foz, as agu. s negras, prO\\l~ando um pequeno
"encontro das aguas " com 0 Soli·n.~lt!S. Essa lOnalidade, t'Ontudo, adYem rropr'amenre das iguas pretas ....,.
dos rios Bia. Boia e ~~ ltlm, 5-e-s • 'l:Jut~rios no Ct..rso m~dio-b ixo, c • act-;riz •'1do-o:.e a regii'io supl!rior-do Jutaf pela tom.lid'1dt: barrenta ,je ·uas ag~iiS 3 P1da a fisiuilomia "c.:·1 :aiv'lda" que ·::aracteriza a regiao
I

R \DAMBR,-\SIL 1977b:ll3·114.

:: Talwz e:xa:a.:><:!n e por essa c ·,:c!t:ristka, o rio ltui seja J.:nominado l<illto p::-lo5 \.l<uitbo
knno corre~,1ondente a 'Negro' tCllt~she)

CCI' IIO

p-::los

\~.Jtis C(ltn

o

3 Nota-se, ah~m disso, que as rnargens do mcdio e baixo rio JiJtai sao b?st1nte imprecisas tanto em comparac;ao com
a~ de seu alto curso quanto com as dos rios que corr.:m para o Ja\ :ui. Nessa ?OI'a do Jutai, situacta inclusive fora dos
limh.c:s Ja Tl \'ale do Javari, enCOI traP'JOS uma regii!o je varzea rro;Jti l01<'nle dita, cujo pronunciado rt'gime de
inunda~i':>es f91 ma nma quantidade i n~:rsa de paranas, ressacas, furos. a 1cm de igap6s que :xrman.!cem alagados
durante grand<! parte tl• ano.
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de cabcceiras dos tributaries do rio Javari, e comum o nivel das aguas subir ou descer rapidarnente em
fun;a\.' ca quantid~d..:- de \...hmJs no alto curso des:.cs rios. ocasJC'n;mdo os :hamadcs "repiqueies".
0 clima e eq .at::>rial, apresem<1ndo ek\'ados Indices de pre...ipila\oes pit.\ io1r.~trkas.
com ~-crfodo de estiagem pouc( ma:-....ado. e tempel<Huras medias "'mre 24° e 26° C. Obscrva-se a
pres,'nya de duas regi~s titoeco 1 ~gicas pri:'cipais - Fk·resta Tropic a! Dcnsa e Floresta Tropical Abcrta
-. cui:ts di"eren~as morfol6gicas. tipos de solos e influencia dos dos permitem, por sua vez.. dividf-las
~1da q ... al em UIT;a ~ub-Regiao Aluvial e uma CSub-Regiao de Baixos Plat6s da A1naz6nia. A Regiao de
Fl,:~resta Densa Aluvial ao Iongo jo Ja\ ari e assim carac.ttri7.ada:

"As dguas da bacia do rio J,nari cotmatam sedimemos a!unais recentes e at>wis, ocupl;,ndo uma
escreita Jafxa na plti.l!fcie tJl,u.temdria, penadicamente inurdada. Sesle ambiente obsenou-se a
predom:n.dncia do eco:!.sis•nna da r1~ resta Den~a A.li.i\'ial da Bacia do rio Javari, caracteri:.ado
por especies arb6rea.s tipi ·mnen;e hi 7eana.s. Esta classe de formarao ocorre associada a Flc.~resta
Aberra de palmeira, jonn.l!J.do gmp-m;enros vegetais ra•Ito n.u plc.nicies qu,mro nos terraros
adjaCc'ntes.
_.
Observou-se a presenra, nesre meio lin.onitico, de solos Glt') Pouco Humicos, reve>tidos par
cor~w,idades jlorestais caracteri::.adas pelas se::, uintes e.~pecies dorninantes: amapa::.inho, ingd.tixica, mapatirana, marmn.a:a-branco, serfrtgarana, se1ingueira, !cni-pirumba, tatapiririca, rorem
e 'lCimba-chorona ... .
Verificaram-se em alguns ponros do perfil de fumardo 1vminrmte, na beira dos rios de agua
barrenta, associaroes de palmeira Asrrocaryum jauary fjouari: o caboclo da regitio utili:.:a os
joliolos parridos na fabrica~ ao de , hapeus le-..·es) ·om Tripar·s sp .
.Va margem da sedimentarJzo, sif1ta.da na.s curms dos rios (parte com-e:ta), 1 erificou-se a
presenra da h'g,;wrao Pioro?ira em frzse de sucessiio. F."ras pequenas manchas em Janna de
l''l'ias ', carac'eri:.adas pela especie precunom .\kho. :1ca ....asta:1erfo!ia (odnna;. 1:ao fur'.lm
'ndh"iduali::.adas em vimtde da escala utili:.ada. Esta Euphorbiaceae foi ubservada anrepondo-se
:ws imbaubais.
Huber (1909) regisrra a preseru;a da Bombax mJ.nguba (munguba) como sucnsora i'Js
cuJlSOrcia<;oes de Cecropia sp (i1,1bwiba) tW associarao ~efin'ti\ a 1a floresta "4 .

(

=

.

.

De sua parte, a St>b Regiao de Baixos Plat6s i1 An ilz.~nia rt·cob~ rta p~la Floresla .
Densa Jpr;.:~~,.nta car--~.cteri<:.tiras pr6p::as de rele\·o J;ssr.:-ado em r..,nna de crist<IS e .: )Jinas, com \'ales_,
profu.nJ.y;, em solos Podzoli·::os \',~mK:Iho Amarelo de i-:xtura argilosa.

"A Floresta Denw prP·iomfna nesra rmidnde fisionomica, cartzc:erizada pela domin(:ncia de
dn ores emergemes no ~Sflato Silperior. Esra j01 ni.f7~ ,io tSSOcia-se a Floresta Aberta de palmeira

nos lon.is em t1 Ue o Jeit'ro apresenla niveis mais bai.'ws .... 0 sub-bosque desre ecossistt:ma e rico
t!m es1 fcies de Pt~ridophyta, Araceaa, C;peraceae. Bromelia' eae e \1arantaceae. A grande

R.:\DAMBRASIL, I~7ia : 2<J2-293. lJ'lS pll;neiras. fc.;am idcntificarlas em tltnnero r('du1.ido o a9ai. a bacaba e a
paxiuba.
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1<-midade no interior da fio;e!:!ta pemtite o
)crztamente com algum-u bri6fitas.

desenvolvimemo 1e liquens, que recoiJrem os

rroncos,

En;re as especies arbt5reas enc~rurJtas nesia comz<nidc..,te, ciup·-se !IS mais an-.terfs~cas:
abi Jrt.ma-branca, abiorana-preta, abiorana-seca, abiorar~a-co?aiba, fava-~zrara-tw upi, gua1i!iha,
loz,ro-abacate, !ouro-inhar•1ui, !ouro-preto, moracea-chocoiare. muira;inga, pellte-de-macaco,

U<nimbuca e !l!.:mba-chorona vs.

E prtciso observar, por outro lado, que a maier pane da terra indfgena \'ale do Javari e
recoberta pela Floresta Tropical .\'. ~na . c 1..~j o clc:mc-mo carJ...rcrindor =sta na gra·1de ~.-on. "'nira, ao e
dispersjo de esp<§c.ies de palmetras :-.lo ambienre de terra1;os e pl<.'1i.::i·..!S inundaveis. a Floresta Aberta e
mar.;:ada pe1a presen9a de anwes como taxi (Tl)plaris guiano1..ris). :;umauma (Ceiba pemandra) e
imbauba (Cecropia sp) , de palmeiras como paxiuba (lrianea sp). ac;af (Euterpe sp) e j.lJari
(AstrocaT)'I.m jauary), e pela ":-g~"'3~iio marginal das praias como ...'l!irana (Alchomea co.sJaneif .. /ia).
canarana (Pt111icwn .•pectabile) e Ipomea sp. No ambiente de '\:rras baiu.::, predvminam na Floresta
Ab.:rta •sp~~ ies Cl ~mo paxiuba-lisa (!ria 'lea exorrhiza), pataua '0~:. '1ocr.rr··us bataua), a)-af (£u:e1pe '-pr~caroria), jaci ( ~ttalea wal!t.Sil), mun.-umru ~.4sirocuf) ·•'n '! m1rr, ·u), ;Jaxil1ba-bal r·,guda {lria ..-cea
~t:!llrico.,a), ·naja tMax;milia!ia n•gia). ja1ina (Ph)telephas ~p), ,iaraja Bact.ris sp'. ubim (Geull~:.l;na sp)
e caranaf (Mauri!ia aculeata)6.

Das especies tlore.::lais de interesse madeireiro de '11aior ocorr2ncia dt:;tacam-se o
mogno ou a~Jano (Sl\ ie:enia nacrofphyl/a), andiroba \ Carapa g , :;~~ensis), freij6-branco (Cordia
bicolor), ilngelim-~ajado (Pithecelobium racemoswn), cedro (Cedrefa odorata), 11cuuba (Virola sp.) ,
~·;acu (!iura creprm1s), :tauha (Me::.ilaums ita'<ba). jaca reuba Callophyllum b asiliense) . p:"~u -d' ,ucoam:nelo (Tt'bebuia samrifolia), andirobarana tGrtarea K!.n hi!), riquiarana (CaT)ocar glabrum),
abiorana (P >u:eria sp.), !our0 'Ocotea sp ). breu (Protium sp. ), imba(J~a (Cetropia sp. ), fa, a-bolacha
<Vtl!airea guianfns;s) e cedwrara (Cedreiinga cmwaejormis)' .

-----·-----·------

5 /d.:.m:'!-9 1-295. >ias areaS C(IJTCSp"nd~ni~S 'lOS interfltivios t-;bularcs, "a -.l'-cr1.ura flW.!Stal e COn~;itufdJ por
individu\ s de +/- 40 :n de. altura, c.ijas especies emeraentes si'!o d('r"ar •_das pclo matamata (F..•cfn.,t?:iera spp.),
j1a~ ba (.\' ·:ihl<rus sp.) e copaiba (C ·'P•'if'"ra sp.). Exi.,te uma C(~i1a i;l.:nti.iade entre as ;:species das )rcas
cor~;;rva.j.1s e das dis~·'ralas. Toda\ia, nos :abukir0s h~ um n'aior adcnsam:r.to de arvor<!s, con;eqUcncia ta\a dos ..
f3·vr~.s ccol6gicos • 'as 'r~as apl<tiiladas o s. t·-~osqu<- e lin:po, com concc;ntra~ao de ca. >r'ai (l.('pidocurpmz sp.) e ubim (Gt!lla t>w sp.)~ 1as er-..)st:~s <: pro·( ;hd~s dos iJ"'<ares. torn;:-;<" errrt•anh;;do cc•m grand.: d;,persito de
:\h;<.Jceae, Pleridoph) ta (sam.ilnbaia) e li ·; 1S r?..steiras. Ocorre not;h el hcid~nc ia de cpiiitas nos c)tratos codomir,ante e interm.:di1rio, ser.do f · ;;· .:~·te:; d;Yersas cspc;\cies das f.1milies AnKeae (Ant~uriwn spp, Pf.ilud!ndron
spp J ~ 8 ·v '1eliaceae" (RA DA~fBr<-\ "-ll . 1977b·292).
6 Cf. RADA\tBR..-\~IL. 19''7a<:~98-300.
7 Cf. !f.·m:384. Alem delas, ·ao enc...•ntradas tambem: arura-branco (Oste>opholo~um plutispermurn). sucupirawnn('lha (Diploiropis racemosa), l.Juro-canela (Licaria canella), ucuuba-branca ( Virola .wrinamo1sis), ucuubavcrn elha (/f}.rnthera macrophyl!u), tauari (Cv urawri r:,Jchra). jutal-p...•ror\•Ca (Diaf;~om guiunt:ll,·is), louro-amarelo
(Aniba
sp. ). guariuba (Ciurisia racemosa) e uxirana (St~<·:·ogl 'this gui.mensis), entre
Jutns
(R.-\DA\·'BRASIL: 19 77b:3 79).
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IV 2. rso Indigena e Cc 1SerYa\aO

Tendo ern \ ista a localiza9ao e ocupa\ao territorial dos divcrsos grupos indfgc:nas ,
qua.se tcxla a bacia dos a11ue'1tes da margcm dircita do rio Javari 1cve ser inclufda dentro dos limite~ da
terra i11dfgcna. Alfm da bacia ·,rk'1tal do Ja\"ari. e~,ao ·g,lal:-"t=-1te ~..c•mid·""lS na terra i'1dfgena o alto
curso do rio Jandiatuba, abrange do a -,uentes de amhas as marg~!1s. e parte do alto curso do rio J.aai,
<thrangendo os formadores do rio CunF:na e do proprio Jutai (na regiao acima do Juruazinho, induindo
as terras da margem esquerda de<; .e) A conformqcyao Jo terri£6rio atar-.:ado pN es,as areas proporciona
a TI Vale do Javari uma fei~ao ao mesmo tempo nitidarncnte 11eces::>a~ia e f::.vonl\.el a ;·.on:-crvac;?io da
Cj1 alidade dos recwsos hfdricos ' tilizados pelas pop\1la96es indfg~:nas yue ali hahi..am. Nesse sentido. e
' nprescindfvel que a area das ... a\:lcccJras dos piincipais <:Jrsos d'jgua gue nasccm !'as re·?J0es
menciomrjas acima sej a preser "da, possil,ilitando a 11 cl'1Wc'1.;:~.o da qualid~d; de vi.i a exi~ten~ no'pre<;ente e sua rcprodu.;:ao no futuro dos PO\ .::.s mdigenas do Javari.
Dada a importd.rcia gcral da area dos fonnador"s e n3'5Ceiltcs dos cursos d'agua que
Cl)rt:tm a sup.:rfkie da ;erra i'ldigcra. e :end.) em vi<; a a c.xter.sa 1 ·~b s~·ca no 1h.re Sul qlJe pcr.::orre o
Jjyjsor de ag11as c~~m a b,iCia do rio Jurua. ?COmend~GFJS a re,di73;ao de cc;ru1i)S v,-.pecffi;:os, ar-tt'.S de.
se efet.,ar a d~marca9ao top,1~:,ratica. -:ohre os impactos da abertHra de picadas para o ecossistema local.
De todo modo, deve-se bus.::ar uma form a de demarcat;fio que conjuge, n~ssa regiao, a neces~aria
.,·r:.?liza9ao como aspecto da presen d\-ao arnt-iental.
Ja a "Proposta de Cria~ao do Parque lndfgena do Vale do Javari", de 1980, observava a
:::onexao ex.istente entre a cxten:.lo do :crrit6rio. a forma de ocupa.;.lo trad'chnal d"s indios e a
tJ!"t!strva~ao do~ rccursos ambi·:.nt3i~ :iii cn..:ontrados:

"A extensiio territorial do Parque e plennmellfe jusiificnvt?/, se len,, mos em Cvii/Q a ecologia
c•tltural dos agmpamentos indfgen.as que o ocupmn. ,Vao r;endo grupos socfais sedenu;rios
necessiram de bastante esp(•ro fis 'co para explorarun as fo!!les a!in!f:.!Jiares .Jue precisam para
subsisiir.:m. A mobiliz.a9iio ias aldeias e wna constante Jh ra pt.nnitir lim eq u/fbrio b ·o/6gico e
ecol6gico a drea. Ha necessidaJe 1: 'Je as capoeiras re}!i\ t• t'fLUll, pois as 'tuiios niio ~,;;u::.um ·
ftrlili::. mtes, c.orre:h·os de solo e pericitias, agu12rdwn Jlle a 1ir6pria nat:ae:::a se encarregu.edesta recut .posir;tio. Apesur dos i•1 fios re..peitr.rem o eco.1 ·~ t:''W, c?sre predsa c~J:..Hr.nrcmc'i!e ser
r£.novado. Par 1 (j!le isso ocorra _an prejuf-:.o 1ra sua sobre ht!!zcia, as 1h.J.r:ias se mu.dam,
dando opurtunidade para que os !.r.. mais de cara e pesca repu' ot?m a regiao "8.
r')

De ll'xjo geral, a '1xat;ao e concentra~ao r· !•Ulaci<m'll de parte dos g:>Jpos indf~cnas do
Javari nas ultin'as d .:as ou tres recJdas transfonnou em parte o padrao de adapta~ao s6cio-ecol6gica
mantido por eles no perfodo imc-diatar.-.e,lte anterior. 0 cre<:cimento e a estabilidade adquirida p.elos

----· ·---·

8 Fls. 54 55, d~ste pri)Cr>sso.
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:tssentamc'ltos indfgenas em pon~os eSf•'-'!cificos de seu territ6rio. proporcionou o surgimemo de Jma
mod;;.iidade de ·vlapta~ao :JUe p·)d\.. .10s d~n·"'m·'la r "padriio centro perifcria". Esse padrcio tern
caractcri.~ado espec;:1 1 11ente os grandes • ssen~a.I11 ·m~.'s Kanamari, \1 ar:jbo e ~ta: rdna, surg ndo
comwnente naqu.;olas aldeias que aliam um elevado m1mero de habit?.11•es com 'tma dilatada perrnanencia
.!m torno de um :mico sitio.
A concentra•;ao e sedentar:.Z.a9ao de ..un gra'1.:!e rr' Mero de farnflias indfgenas nu '11a
unka reg1ao, d.:.::orrente do cc•ntato. proporciona o surgimemo de prob1.::mas sociais e de 'Ub<;ish~ncia
11mes 'gnt"~rados. '1feta'1do ,5pecialmente o eJ.er.:fcio das ativ'··hdes agrlcolas e •enat(,ri:ls. P)r um 'ado,
a grJdual ~e.-!w;:1o na dispnnibilidade de solos agric:ultaveis 'lC• • '1torno da aldcia prop.:-.rciona urn
distanci;uncnto cad a vez maior na locaiiza~ao e abertura de no" as ro~as em rel2c;ao ao sfto da habita~iio
central. Por outro, o dccre::..cimo progressive na produti\ idade das ca~adas na area pr-6xirna a
concentra~ao principal incentiva o desloc&,lento periooico dos _3-;adores a Jistancias por \·aes
COlli> ide ra Vcis.
Cada sock~ade i·. ilg.:na rem procurad~..1 sol_.._ ·onar os pr.:·bl·::mas ·iaf dec0rrenres a s-ua
pr6pri3 tuL.eira. Os ~!a) oruna. t' )f .::xemplo, q1 •e des.de o f'l3l dos anos 60 se lor 11iza,n no interior j o
ig.lrape Ch--tba, aflue-me da 1 .argt;m e querda do rio Jaqujr'lna (portanto, em rerril(lrjo ?eruano).
~ass:J.ram a construir c.1sas al C'iW3ti,as a urna distanda de meio dia ate um dia de ca11inhada da
concentrayiio 'l13ior. p3ra ·"lnde ca.ia :n:J.loca (c"mo uma uni~ ade) ~e JcsLJ'"a'·a .:urJnte cenos p~ri·xlos .
.\pari::ntememe. o :sur ~iucnto d~:sr~ p irao nao <.olucionou todos vs prol'k.ras 'iMo que. l'fll 198:2. as
m:iiOC'lS do Choba mo\cram-se t<• 1as, em conjunto, iga ape acima, em busca de uma nova zona de. c.a<;a
e cultl'o9. Comemando as "modalidades de impacto da tecnologia agricola sobre o meio ambiente e
<.uas rt '-~t;t)es com as demais 1tiviJades de subsistencia", um pt. <>qUb..id.:.,r de sse gru1>0 info.no.va:

"a) 0 rc?sulwdo d(u pr.iricc;s de su.bsisi-!ncia que c~"rlh;•zam a e.(raf::i/id!1de da res1dencia com rana
dz'1p!r. expiura<;tio de rops 1111plica 1uio someme a ac~:~?tuarao do i11zpacto agricola sobre o solo

da ribeira mas tambbn o Sitrgimento de um mosaico mais estreiro de especies >egetais cultivaveis;
e b) A atual pennanencia n:tcleada e d.h·ersificada dos assim,,mel!tos de ribeira Tttn modificado
sua possibi!idade de acesso a rHi~rsos proteicos aninu.1is com reJpeito t1 im·ersiio do tempo
necesstirio para a au;a, mas penliitiu wna utili::.o<;rlo 11wis ampfo do :ana ecol6gica espacial ·'10.
P.tra Romanoff11 , os \1ayoruna "comciollemt?nte

comrolm~o

seu usa dos animais 1e-

cafa, reconhecendo-os <.omo _ 1; er ~rso /fmir 1dn. EI-:s man""jam 1: ,,e rec.trso como um grupo e omt.'lt!jo do car;a purte ie seu pa !riio de assto uamemo". Pdrte ·,·s 1'.:thi ante~ da 'deia Trinta e l'm,
pC•r cxemplo, t~m fcl'Orrido freq' •.::nttm.:nre ft'giao do rio Pardo e <;~>u afluente, 0 :\egro, como area

e

a

Je u r~<:.~rYa de 1.a9a" ..\ ~' :. -'1.., 'ncia da f-"::.ii~!lCJa a ''arg ITI dir-.::ita do rio Jaquir;tna e combinarla,
assim, com periodos pa' hios ~ bacia do rio Pa ·do. onde c " ~ucm came em qu:lmidade que,
moq L ada ou salgada, e rrazida para a <.o ..:entra~io principal. E p.·,ssf\ eJ que a b11sca de mt'!lhores
locais de c::H;:a e coleta, ~·mre outras razo"'s, tam~m inu:.ntive a pcri6dica displ!rs io da popu1a~,-ao
Cf. Calixto \1cndez. 1985; Idem. 1r,&6.
C'aii 'v \1 ~·1d~7., 1986· 1.
II 1984:180.
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K.;.namarf do rio Jutaf, hoje rcu"dda na aldcia Qucimado, pelos sfrios de suas amigas aldeias nos
·g,jr~f'l!s :\.ma, Davie CJ.rana.
Ainda em rela;ao a piescna~ao dos rc.:.ursos <.tmbient1is uti!iza.dos pelos. Indios do
Ja...ari, e preciso res"altar o alto · 1pacto para o equ!librio da biota nos lagos da exp\ora9ao irregular e
rredat{,ria rromovida peios pc<.q11eiros. A explora~yao comercial do r-esodo, re.J~·zada em lagos e outros
cursos d'agua no intl~rior da TI Vale do hvari, tern 1.N1tr'bufdc para o escas~eamento deste recurso
alirrt>lL:H e sua maior difkull1ade de obten9ao em algumas ... o 1mniJades indfgenas. Ademais, e
ne.:e£sario exercer uma fiscaliza\aO dkaz contra o uso de prodmos ambitmalmente agressivos, de que
5\! tern nc,icia, ror parte de in\ as.Jres Ja ;:rra ·ndigc-na, que ar d-:.,r;rlH<\ em este tipo de pesca
pri!diit6ria12. Alt~m disso, e cmbora o impa..::to ecol6gico propria.i 1cnte dito da explora~ao madl.'ireira
para a prescf\a9ao de algumas .spe.:i.::s tlorisii~as no Vale do Javari nao tenha sido todavia dcvidamente
:n :diado, a dilapida~ao do pa:rin6nio indfgena ja cons1itui em si uma questao ambi.;ntal releunte, pelo
que, B.. r bem por isto, deve ~er sobrt!stada.

(

l~ Cf. a Cl n° 05/£V:-.1 P~ 1tacoai. de 23.07.'1:?, na qual o Chefe do PJ); ltaqu:~i/EMV, Ptdro de Olhtira Coelho,
rd1ta l\O Ad~inislrador da \ JR'ATh que grande num~:ro de pescadores, ir:centi\ •-:ios pelo sr. Talco. estar;am
:=-ratic~1ndo pe!oca pr<'datoria nos lagos e igarapes do rio ltui, utilizancto 'en no c outros produtos ,6xicos.
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V.1.

Con1posi~ao

P·~rte

e Fragmenta~ao EtYJ.o-Pditica

0 modo prl',prio 1e org~ni~a~ao emo-polftica dvs po\'os i'ldl6•~nas que habilam o Yale do
Javari cnmbina. de uma parte. 1111 t!k\ado fracionmento de suas ··1id1des sociais e. de 0mra. uma
di~p(l~i~1o peiil':tncntc para a c~ nj11n~:io ou ah~,)r.;J.o de omras micta.des .: indi\'fduos Essa caractcristica
pi!.iece se fazer prec:ente t<~nto n•)5 p,)\'OS de Jfngua Pano como Katukfna, e comribui ce1tameme para a
prc•ren,ao hist6rica da sock·dade r.!gi.:mal em (con{1mdir os n1•1itos grupos em al~. r1as poucas
denomi 'l~ocs genericas.
:\ dificuidade em ind:vidualizar c1aramente ·:ada urn des grupos existentes pode esta.r
re!aci-. ada a alguns aspectos da c'as:;Jtica-;-ao ~inica nati\'a dos povo~ Pano e 'K tt11kfna. lima das
caracter::.ticas T'1ais marc ames da f., nqia 1 ngiif.;tica Pano "e o corWc7Ste entre sua homvgeneidade
'i ·g•iistiw, territorial e cultural" '1' ~ndo tum='lda globaimente, e a "atomi~ar;ao extret'!a" dos grupos que
a cont;-'6em qua·1do tomados individu~ln· ·nte 1. A infinidade de linguas e.'ou denomin<l~oes que as fomes
;;~ntigas r1rrolam seria re$ultado da not~vc l fragmcntar;ao das unidad~s ~.~t.:sta fa11f1i1s . "T(Ido e'i:.1do sabre
o con.f'mto da familia lfngiHstica Pano se chaco com o problema da idemificarcio de seus constituinres",
c>!rtos "6rupos purtam injustamc:nte o mesmo-nome qw.ndo sao dif~:.rentes, ao passo que outros siio
di)ting ·dos e'1quanto se teconliecem como sanelllci!iles" 2. A di.-i._·uldade n3 Jem:nc1c;ao de fronteira' ~
~l!1iCas entre uS d!vc~sos grupos 1a area pd'cCe ~~d\ ir ""c;;peci:ilmc!lle do fato deS~'=S grup.1S p('lssuire 1~
uma "clos:,!}icar;cio gmduada da o''er!chde"3. Tsto e. h:ivcria ~11ui J'P ·~ndc?nda 'ie :ao e.xa\. n;:nt.! de
;;.wf 'ld ir, ao menos de cvitar uma disjun~ao r1clical ~ntre as d ivt ·sas .:atc.gorias de identiJatie atra'" es
; 3S 1"ais e perr.ebirJo 0 mnnJO S~)·::ial.

I Er'h0n. 1986· I 86.
2 l'eifenh.:im, I 990 80.
3 Ke,f.:'1heim, fd.~·m: cf tarnl-~m \';:rs\\ij\er. 19S'·25-28
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'.4 ra:_iio disso e que a i tenti1ade se eta ou no !I{~ el mais fmedioto 'gn~po local, ;,egn.ento de
gr-tpo local·_uru no sentido de 'parentes ') ou, ao contra rio. ,110 nh -:! rna is gen.!rico possf\ el: o da
clrea pmw ('todos os que thn raruagens '; 'todos os que :em wr. s1 -.ema social kc.r·era como nos:
uri no sct!tido Je '11!u•tmzos') . E como se se t~'ilasse anu/ar as ett~pas :ntennr:diJtias, de lll(Jdo a
dt imr a porra abena para al!anras que rransct:ndam om'\ el 'e!lzico ~4_

A maioria des povos d~sta familia possui uma conce!)9ao triparrite da hut•1a1idade.
rcprc,cntada por .::ategorias cujo "a ·npo <>enantko e elaborado de ;r.~neira pr6,. ria. m1s mL<ito c;imilar.
poi .2r11 urn deles. Essas cat,gorias f' .llie n Scr teNativameme tr.1duzi ias por 'nos'. o)U[f0S S\ tllell-1Jmes
a n6s' . e 'outros!emangeiros' Por exemplo: o termo mntses - usado p•:!los ~latis. ~hyon.lna e.
possiH1rncntc tam~m pelos Konlbo e Kulina (Pano). para se 3uto-referenciarem como 'n6s'5 - tern
;.nra :11:J~ao lit~ral e gcnfrica 1.. )mo 'pessoa', 'gente', 'ser ht.:.'"'ano'. ~esta a.:ep)~ao, ele se contrar•5e
as nao-p:!ssoas: aos habitantes do mJ"'ldO natural (animais, etc) e s..:>brenRtural ,espfritos) Ate mesmo os
nao indios sao, n·::ste semido. 'n6s'. Em um semido um pcuco difereme, m'1t5es po<ie significar
'p.iTC'nl::Ja'. Fin;;.1mente. 0 k mo e igualmentc U<;'ldO para a aU\0-referenc•~r. ao do grupo t' '1ico.
d~s~ingdrdo-o tanto dos nao Indios qm to dos 0Utf'"lS gr..pos . r)'if.; "'aS \ "zinl1•)S Estes OUti .)S grupos
sa , ·Jo cmanto, freqik:ntemenre n0minados pelo •errno equi' aleme a · ~utros ~en1clh:tme~ a n6s' (maLes
!4tsl). ~o cntanto, de'>de quo;- o termo r.asi ('outro') significa conjunumente uma alt~'iidade e uma
-t"ie'h"-n~a do objeto referido em r~ia~ao ao sujeito, nao se pode estabeleccr uma di<;juno;ao ou
CuljPn.;ao absolu•a ~ntre des. Por r,n . .;abe dizcr qJe 0 tcnno fl 7 !1Q, .:om ~Uc a mainria das so ... iedades
Pa'1o dcnomina .;eus 'outros' 111is significativos (os nao Indios, Incas. etc) aparece iguaJmente como
parte de muitos etn•)nimos nativos ou de subgrupos esp.:dficos de sua organi139ao sc•cial (rnetades,
s·~.;,-•es matr linea res, etc) .
A di-;ct.ssao dt!S<ias >\tcgorias de idemidadc tern somente a inten~ao de contribuir para a
~omprce ·;sa(• dos fundan·enl 'S ~.ic,)J:,gic·.)~ p;e,entes na e>cntual fragm~ma~3o ou re:..niJo do~ dif¢remes
grupos ~tnJo.:•·)s de lfngua Pano -1ue ocupam o Vale do .laYari. c~)lll efeito. pJ.rc:c:e haver entre .::sres
grupos 1ma ptrm1neme dispo<:i~ao para trans•:ender a alterid1de. -.eja 1<;snciando se a ela, seja
elimi~;ando-a. Do ponto de vista pr1tico, ·<>so se traduz, entre outras coisas, pela propensao guerreira
em at::tcar os grupos indfgenas vit.inhos ou os nao fndios pr6ximos como forma de conseguir rnulheres e
crian~as, que sao incorporadas ao SC'.l pr6prio gmpo ~ocia!6 . A com ivencia entre os diversos grupos do
Ja\ari, porhnto , esta regulada pN um "'Ccessario distan.:iaml!nto .erritorial, ~lias nem s<..:mpre suficicnte,
como pro\'am os ja c:itados a•1y1 cs aos Marubo e Kullr~a (Pano) pcrpetrad 'S ?elos ~fa) 0nlna no i"iciC' -..
da dec<Jt!a de 60.

Erikson. 199">·243.
5 ""::.u du ~'elatti (1~8i:3~j. "nao ~e cn.:ontrou ate :~gora uma autod nomin.1,Jo dos \l.;rubo. E\iste na l'ngua
\-1a.~bo o te ~no yora. n· ~:, q 1e :em \:irios l!,eis de abrang~ncia. pod.;ondo 'ncluir vs s.. rcs h,_.Jn,mos e mais
dct~nnir ria cldsse de ~spiritos, as~im l.l.Fno todos os indigenas, C'011irapordo-~e aos ci,·iiizados na11a: e nt'io se sabe

4

'e t'Ode ,;~nircar aperras u.) \.1hrubo".

E isso. alia,, que pennite consid~rar os atuais ~1a~on·ma cotno uma ro~sh d reuniao ou ".1m:\lgama" de mnros
PO\ os ou .;;ub~rupos ant.:riorm<:'nte e\btcnte~ (cf. Romanoff. 1984 69).
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Com respeito avs po\ .:>s de lingua K.'ih:kina, obscrva-se qu.~ a denorn; :a.;ao "Kananwri"
tem sido aplica~la a diversos g.Jp's q•je anteriormente "e ieuoi.tm em uni.jad~.; ciarr.adas 1japa, tcrmo.
·~ue ;;e ;>ode traduzir como tribo . · •1a~ao' ou. ta)\·ez impropriar-.,en:e, 'cia' .

·o 12nno djapa cobria !liM rmidade conceptuali:~1da como :1/iionoma,

e, en-ao, mesmo entre as
midades posterionneme classijicada.s como KanilnUlri, cor?jug'1r-do uma serie de gmpos, seja
j:tSrificada a tradurao de ·na~ ,jo' qrJe os propn'os Indios ciao: o conceito rem caracterfsrims
normalme!lle atribufdas a ltma ewia, wn povo •7.
Em todo c~<>o. d}upa 11ao e, como se p.xleria p r sar. cat~goria exdush isra dos gnJpos
hoje c..o1hecidos ~;omo "Kanamari''. ~.:onstimindo partkula que comp5e a denomim~ao tanto dos
Karukfna do rio Bia ('G;;m.: da On<;a'. Pida Djapa), cvmo de outros grupos do cntomo ('Gent.: da
Capivara', Warikkna Djupa; G<::flle do Tu{:ano', Tsohom Djapa; etc).
l i.:ahnente, ·ada JnidaJe dj.'lpa deveria ser c'1dog~mica , e suas rela~oes externas cor
outros dj!lpa putadas pela trvca de b.::ns e partki1)a-;ao ,;m r· uais8 0 pn... .::sso 1ist6rico deL •nrato <:'ln'l-"
as frcntes de ;:xpans:lo da sodedad.:! ''J.::icnaJ de-.anicuJou muitas dt'-SlS uni.iad~S e re.tgrupou C•UtraS,
cuja ; 1teg;-a.yao alra•es de intercas·tm-:ntos ;assou a tr reC•.)n.hecida ate a\ es I! e sua ~ :ass1 fic::t.yao gtnerica
como tii..efl{J, 'gente' .
De acordo com R ~ ink9. :N<ena (ou ,i.J.·ana) e urn tenno de nn1liiplcs signifkados, que
se conte'<rualiza de acorclo .:om o ... onceito que lhe e KiJemalmemc comrap(•sro. S.:::gundo a ocasiao,
tekena pode significar 'gente' c:m ")P•Jsi<;ao a 't~nimais'; 'fndio' em oposi9ao a 'iao indio' (kariwa);
'Kan<trr.arf' em op0si9ao a 'outros ll"ldios' (reki" wte, 'nao genre'); 'cste djapa' (iHena ram, 'gente
mcsmo') em opos1~ao a 'out.os djupa' (le~bw fu,nte. 'ge1·te , 1e~mo nao ); ou 'par.:-mcs pr6ximos'
(itSOil a ;eki!na, ' nossa gente') ~m .. posi9io a 'pdrentes distantes' 'orekerza, 'outra gente').
A!.sumic!o 31 •Ja' 1::nte - )1)1( autod-"nC•;n'nao;Jc j:lei:>s chciSOS grup~~s l'an~rnarf, 0 lC mo
e~taria ctimologkamt.:nte rela~. i\•n:.~Jo com a p!avra 'kan.klna ·..lfllicada d f:c~.mflia li g:.ils'ica a -:jUe
pertcm.<::m. Segundo Tastevin, l) r.:rmo !eke:na ( 'hmnem') pode 'er prdixado por a. iza ( u ka, derivando
dai ka:akana, e, logo. katu.Jdna 10.
A liga<;ao ~;ntre os :1iYersos gn1pos Kanam:uf. a<.<.im. se da por screm tndos 'ge·1te',
embora, cor1o tal, poss n ser tanto aliados wmo inimigos. Esses g upos son.ente poJem tcr rela'> ies
amigaveis se forem conh~cidos e p3rtilhar..::m comida, caissuma e festas. F.ssas ati\·id~des, por sua vez ,
\!'lao relaci0nadns a outros dvrnfnios sociais como o partntesco e 0s 3lian.,.as 'l"iaiiimo!'i1is. o ct• P'-pollti;o eo '\arnanis no. F.ste ultimo. por Am. i nplk,a cren~as cultur<:i<- que re:;ulam o f.i '"n-iamento e
er.t>'ibiiiuado:! das alddas Ki!L<tmari. 1nP:ue!)cia1Jiio em ::.ua Jo\~liT.a-;-ao c: d;!-;)C'C,tP·,..nto •.
7 R·-~sink & CarYalho. 1987·4.
8 Come> rcgra ~--raJ. J p:r'...- .,\a a um d~.en:1ia!ido djapc7 e t:-a\ad:~ t'da linhJ ,)a\cma Em situn.;;oe5 ~:spt'cificas, como
ou~e!"\ ado no l'lSO de urn ca;.amento Je pai K:"u~amari e mae Kulina (Ard\\ a). 0 filho poJe reivindicar a identidade
mat<=ma.
9 1989.5·9.
10 Cf. Aguiar. s d. Ri\'et (19~0 SQ), ui•er~am~nte, surl''e que 'Katukina' seja tcrmo de origem n:pi.
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"Deniro do qu(zdro de!ineado das relaroes e.rure os djapa e. etl!re as aldeias, o \(•''lQnismo ocupa
_um Iugar proen inenre .... Xa perspectiva da aldeia, esta s~mpre estd correndo o~ risco de ser
aiingtda por uma agressjo ew?ma ~indo da floresra que a rN!t:"a, enquamo que sempre projessa
'llmca retaliar na mesma moeda. A perceprao de ra! cerco e r:apa:. de c:Jlocar aldeias in:eiras em
grande alvororo e e muiras 1 ezes dada como raziio bci~ica para mudar o local de moradia de um
grupo, sendo que a hist6ria kanamari, pelo menos desres rlltimos cinquenra anos, estd repleta
destes deslocamentos. ·"'este sentido, o xamanismo, a ,·()usa da doenr;a e t"'orte e a cura. se
descaca como u.ma das \ .::r.cntes ftmdamentais no cotidiano de uma aldeia, wntc '!0 nh el
indi-ddual como tw cole6o Ou seja. tan compom.nte tss~ncial do bem-estar do gmpo local se
refere a sua simarao xatnJJnfstica, e quando se rrava coniatos com Olllros Kanamari diferentes,
ju,.as e promessas de nac-a:5rcssao e trocas de festa e comida, podnn ap!acar os animas e criar
urn ambiente nais traJtquilo •1 1.

V.2. Dcmografia

De acordo com o C.(-'1'0 demogr:Hico rcalizado por este GT em 1995/96, o Vale do
Ja,ari era ocupado por 3 292 frd :,:-c.. Cerca cle 87c jesse wtal. ~orr.:--.pondeme a 264 inJio .. habitaYa
fora das li.Inites da terra indfgena, ;>~·.mdo a"sim dis•ribuidos: x8 ~fayoruna na aldda La."1e1rao; 42
Ma)oruna na aldeia Sao Raimondo; 26 Kulfna (Pano) na aldeia_ Campina; 27 :\fa~l'runa nas
proximidades da guani~ao militar de Palmeiras do Javari; 22 Kulfna (Arawa) no alto rio Jutaf; e 59
\farubo, KuHna (Arawa) e Kulfna tPano) nas cidades de Ara1aia do Norte, Benjamin Constant e
Tab_atinga~ Consideqmdo·se em c(lnjunto essa "populat;a_o periferica" a terra inctlgena, pode-s~
<.:o-mprt.•~:.nder melhor as caracter:sticas dl!mOgraficas e evolu~i!o do CO.-ljUnto das SOd"'da.:Jes ·ndfgenas de
Yale d0 Ja\ ari ao Iongo do tempo.
-

11 R~esink, s d: 16-1 7. Os maJs \ar·i~s ... rl1deiam as ::tid ias e a p<trtir do mato en' o!Ycnte. jo~ .m as ·~ed·as' que
,·a• $<~;-n dvenps que s6 05 :x1mas p0dem curar Destc .nodo, as ati" idades cctidiar1~ de 1tro, c ~;.speciahnente f•)ta da
aldeia. como ir conar ~c:ringa ou ir p.ua a r0~a. implicrun a possibilidrtde de encontrar os estranho5 diret.:un~nte .
Podt:;-~.io as~umir a fom1a de indios ;}Is e pintados de \<crmel'lo. estes'~ ~tr~m' a pe~soa (o que pode sa urn desr.1aio)
e mat?.;-iio definitivamente sea \ itima n~o fnr tratada Fstes indios poden .:'tar logo ai na be ira do mato e jogar pau e
pdra. atil'lgir do as casas e pro\ oc 1."1dv !~mores ao ponte de qJe a aldeia ink ·ra le\'anta paredes latera is provis{•rias
para sua FWI• iao." (Ree:.inh & Canalho. 1987:3).
117

. - --·

--

___.

- -..::

I-

Fur.l1(Ao '-:ack>r'!l do indio
".11\IS!t'<JOD~ Jl!HJCA

~.

QUADRO V ,a ~ Popula~o Indigena- Yale do Javari.
(por etoia e ano)

1995/96
-+-:_:...;~-4-150

.....

__

(

300
576
250
72

..

-

__.

Se observarmos a e.., oluqao temporal dessa populii.,_ao, pode parecer bizarre o
crescimento de 56 % no perfodo 1980-85 e de IS % no periodo 1986-06. Entre' an to, •aJ fate se ex plica
pelo maior conhecimento da popuh~,-ao dos grupos indfgenas isolados tanto num periodo como no outre,
o 1ue provocou, por e.xemplo, a incorpora~ao das estimativas para a a-'vpulac;ao dos fndios do Alto Jutaf
5!- dos fn~Hos do Jandiatuba no ccnso de _1985 c- o decrescimo gcnerali7..ado ou cstabiliza~ao das
es!"rnati\'as refcrcntes a popub.s:ao dos grupos arrcdios 10 lc\ 1n.a·,1•:nto de 1995.96. Isto se reflete
clar;tm·nte 113 e\ohu;:ao dlspare da J•rupor.;ao r·nlrt: as populac;-,c, dos grupos wntatados e dos grupostrredios i!O Iongo d.:!sse ptrl~'do .. \•.sim, enql <:tnto em 1985 1\ ase rncrade des Indios do J2vari era
compo~ta p('f gn1pos arrc-dios, eu1 1995/96 =lcs representam mc .• os do que um tercyo da popula~ao total
calculada.

- - - - ------12

0 GT Ja\'aFi J 985 estima,·a aincb 300 individuos para os .. indios Arrcdios do lgarape S:k' Jose".
118

F ,,,:! ..yJv ~ac ,..11 Cu 'ndio
\ffi'.l~ Ti.RJO !)A JL'Sll(A

FIGl'R-\. Y.a- Erolu~ao Dern<>gratica- Yale do Ja,ari
(por situa~ao de c .1ntato ~ ano)
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De qualqucr fof'11a. observa se ter ha\·ido urn cr~sciwemo br;.~to de aproximada!'iente
80%. '1a populaqao indi'gena do \":tlt! do Ja\ari nos ultirnos dezes~cis anos. Se wmannos exclusivamente
cs grupos em conraLo. vcremos que seu crcsdmcnto foi de 61.9% ao longo d.-::sse perfodo. perfazendo
um C"?"Cim~nto medio anual de 3,8%.
FIGl RA "\" .b -

Evolu~ao

Demografica dos Grupos Contatarlos
(por grupo e ano)
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Percet>e-se que a propor~ao relativa de cada grupo para o wtal
em Cl'ntato no Javari pouco se altcrou. possuindo wna not;hel estabilidade ao lo
e:1tanto, tomandc-se cad a soc icd~de indigc:na em panicular, comt:J.ta-se a ocorren•
de mudan~as significativas do ron to de "ista demognitico na mesma dec ada
Su.rnariamente, podt:mos fazer as se_s.'l.l ·mes obsen a~oes sobre cad a uma de las:

a) Kanamari: o con\_.:_-~mitante crescimento da aldeia Massape e
Sao Luil no p~riodo entre 1980 e 1985 somente ;>ode ser explicado pela rnigra
local e outro. Por ourro !ado, o faro da aldeia Sao Luiz pcnnanecer com a nesma
periodo entre 1985 e 1995 pode ser compreendido apenas como o efeito da
enfeii"'!Jdades sobre seus habitantes. A popula9iio absolut.a da aldeia Irari praticarr.
periodo. Como urn conjunto, o crescimento de 33% da popula.;ao total Kanar
1980 '96 pode ser considerado baixo em rela~iio as taxas de outras sociedades i:
particular daquelas , como os Mambo .:: :\-Iayoruna. que ~amb~m possufam "gr .......c
de refc:rencia cons idcrada.
L
F1Gl1U. Y .c - l(anamari - EYolu~o Populacional

(por aldeia e .110)

=

b) Kulina (Ara\\a): perman~ncia da fragmemao;ao entre as
g ~ ipo e grande mob!lidade de indh fJuos indo e \indo de outras panes do rerr
p .'pulao;ilo total considerada decresceu.
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c) Kulina (Pano) ~ntre as socie.dades indfgenas em cortato na TI \'ale do Javari, os
Kulina (Pano) destacam se como aqueles que, no mom•;rito. mamem o ?quilfbrio mais fragil entre ·as
esferas de sua reprodu~ao flsica e CIJltural Combalido pela dbpero;;ao de 'cus m:mbros e grande numero
de r.asamenws interetnicos, o grupo se apresenta nmavelment~ fragt:icntado dos pontes de vista
geografico e social. Logicam.ente, essa situa~ao estimula a dilui~ao das especificidade!' s6cio-culrurais do
grupo, afetando ate mesmo a pc-rpetua.;ao de aspectos tao ccntrais quamo a lingua falada pelos seus
membros.
Os Kulfna originarios do medio Curu9a coJ~'am. atvalm··nre. com apc:nas dois grupos de
familias no Vale do Jayari: o primeiro hat-ita o igarape Sao Sah ador; o segundo, a localilhde Campina,
na Tl u~mc:irao. Os indh fduos Kulina raptados h3 quase quarenta anos pelos Ma)\)rUna, e que ainda
hoje vivem nas aldeias Lobo e Trinta e Um, ja foram incorporados aquela outra sociedade e nao podcm
I'"' 1i~ respvndc:r pela continuidade dos Kullna enquanto coletividade diferenciada .
De fate, des onze casamentos conhecidos no presenre que envoh·em (-! popuia.;ao Kulfna.
apcnas do is COt respL ndem a uniC>es em que ambos os parceir~,s pl'ldcll1 c;er co• .siderados nembros dest..._
grupo etnko. Cinco casamentos, curres.po:rJdendo a maior parte das unit1cs conjugais envolvendo os
Kul' na, Cl\-•)Heram com indi\.iduos Mambo . Destes, apenas urn ocorreu entre homem Kulina e mulher
.\.ian1bo, <..·?'ndo os quatro restantes realizados entre bomens ~.f aruba e mulheres Kulfna. Outros qualro
casamentos o~..orr.:-ram com !1ao fndios, dos quais \Jrn corresponde a homem Kullna e mulher nao fndia.
e trt!s a mulh.:res Kulina e home11S nao 'ndios. \'erifica-se, portanto. urn alto grau de unioes interetnicas.
fazendo com que no maximo um ters:o da popula;;ao atual possa se dizer filho~a) de pai e mae Kulfna.
Nos c~os de matrimonio com ittdi\ fduos :\farubo, o dnjuge Kulina \ ia de regra 1sswne a lfngua, e por
vezes ate alg'JnS tra~os cullurais, c,.!mO os ornam-::ntos. daquele grupo ttnico.
Sob o asp.;!cto s6cio-politico, a rroigra~ao de parte dos Kulina (Pane) para a localidade
Campina, na margem Jireita do ba'.xo Ja\ari, ocorrida entre o fir:al dos ano5 ~0 e infcio dos anos 90.
refor~ou seu distaaciamento do rest 1rte das fanflias que penr1:m<... ·eram t &bitando o medio rio Curuc;a.
onde esta o territ6rio central ocupado per este grupo na !naior pane dcs1e secul0. Esse distanciamento
tambem se rc:nete na perda da lingua Kullna, v·isto que apenas o casal principal e as filhas mais velhas
p;eservam 1inda a comunica<;ao na lfngua nativa, falando os netos, por outro !ado, pred,,minantemente o
po~gues.

um

~ubstancial

·
d) \f<.nlbo: a p~.•pula9ao i\b.rubo cn!'-Ccu 77,8% no p~;-f·"'do 193(' 96, o que evidend;acrb;cimo c-:mogr.•tico. Por se constituir o grupo mi!is P''P'A)SO do Vale do Ja\ ari, o

cre~drnento

Marubo acaba por intluenciar positi\ a mente o mont~mtt: da pupula~ao indfgt=fla do Javari
C1.1mo urn conj mto. Ha ut 1a tc:nd·:ncia ~uti!. mas continuada. de equilibria na pr..~pon~Jo dos ~1a;ubo q..1e
re~idcm nos rios ltuf e Curu•;a. '1otando-se igualmente o aum~nto na prapor~ao d::~quel~s que habitam as
aldeias Jocali1.adas no medic c'Jr-.o de ambos os rios.
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e) :'\Ltis: ap6s a de\ s•adora cpidemia de gripe o·:.:~rrida no infcio dos anos 80, quando a
caiu Je 140 ~ssoas, em dezcmbro de 1980. para 90, em no\·cmbro de 1982, o
contingente demografico d.;:sra ctnia ~voluiu bastante l<"ntamente, contabiliz<mdo ainda ao final do
perfodo 1980 85 um retr0Cesso cie 21% em seu total A.p6s 1985. a 1''-)pular,:ao \OLuu a u~scer com
rnaior vigor, verificando-se o ac ~sc.imo Je 61,4% no perlodo 1986'96. Ainda assim. o resultado final
de sonwnte 27% de crescirnento demogrifico no perfodo 19~0/96 denuncia o :mpacto ~ofrido pel a
populac;ao desse grupo decorrente dos decessos mc:ncionados.
popula~.. ao ~1atfs

f) ~1ayon~na : entre)9S0-96, houve urn formid~vel t:r~scirncnto

da aldeia Trinta e Urn.

!ntre outras razoes. po:'>sive!Jn~..nte, pcla incorpora~;ii.o das famflias i'1dfgen1.s qw! se en.:::ontravam
residindo no rio Pdrdo. Em menor grau, rambem a aldeia Lobo <eve urn Cie$.:: · ~1~nte> :>igni+icativo. Poi_
outro l3do. 1s aidE ;,.s Lameirao e Sao Raimundo, k•caliLad?s no baixo rio Ja\ ari, pennanec~ram com
"ua ~ orular,.:i.u P• atic.:~mc;me estac ioniiria n~ste peri0do Eo:.te fa to retlete as forte.;, compuls0es a que estes
\lay wuna •'Stao su~rnetidos pclo ..:ontato com os nao fndios nessa regiao do V1le do Ja\·ari , o que tern
propic;ado grande m1tnero ck casam.;ntos intuemic~('S com indivfJuos bra.<-ileiros ou pen1anos.
~'avcrc\:endo a .:k:seSii Uhlra~ao <.ocial do g:"lipo. Al~m disso, a pop1Jla9ao dessas aldei,\s sofreu dura ·nente
)5 deitos da cpidemia de hcpatit.: e malaria 0conida em 1993,95, que provocou diverc;as baLxas em se'ls
1'1embros.
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g) Grupos Jsolados· sao poucas as informa~6es sobre a demografia dos grupos isolados
que habit.11n o Vale do Ja\ari. Cor•idcrando, con~"'Jdo. as intensas .:•mpuls:""..~s je -:>rJem tc rit"lrial e
imuno!C.gi.-:a que essas popula95cs rem passado, pode-se pre::,s Jpor as dificuJdaJes que as rn~smas
.::ncontram para ~ua sobrevivencia e rcprodu~ao fi~ica. E o que rc:L ata o trer.ho abaixo de urn r .•lat6rio.
ja citado. encaminhado em 1987:

··conjorme jd relatamos em outras oportunidades, ap6s alg,ms mws de sen ifo nesta jurisdir;iio,
Iemos observado daramente que as iireas habitadas pelos gmpos indigenas isolados, estao
completulnuz:e invadidns pelas frentes pzadeireiras, o que gcra o moth·o princ;pal, na ocorrencia
de conflitos que envolvem :ndios e brancos de forma dramdtica. Pois com a invasiio das frentes
madeireiras, as quais a ('nda :1110 mm:entcm srws penetraroes, os indios S£io forrados. a ,airon
em busca de outras areas pMa efeiuarem Sll(JS peramb: l.rroes e, nessas antianr;as, os t'le5mos ..cheg(J/11 de ntrpresa as u1sas dos scrin.:,ueiros e madei eiros, nas margens dos rios, lagos e
ig(1rapes. pl\~lllo\·etuio al5 illS a1os de wnano (J'l<~is pod.. mc s ccnc/uir, que scio praticados como
forma de \.:nganr;a pelo q·1e os mesmos \t?m sofrendo. Como ede se imaginnr, nesses conflt os, os
indfgows possil el 'lt::llle ~ofi em a/gum 't:\ ide, ou ate 1~;esmo ~1/guma balta. Po~.;m, nunca
conseguimos regisirar as ocu1 rencias com seus minimos detalhes. pois as pessoas envo/vidas,
sdnpre negam-se a relatar o Jato com clarez.a. Sabe-se emretanto, atraves de comentarios
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proferidos pela populafao en'·ohente, que llt:'Sses wnj1..os, os saing'Jdros e 11o.1deireiros
re\ idam, atirarzdo com anna de fogo nos indfgenas "13.

V 3. \ssistencia,

ProtP~3o

e Saude

0 grande isolamenlo geogratico e a descontinuidade na a~sistencia por parte dos 6rgaos
resp·- n:.aveis retletem-se no desarnparo em que tem vivido os povos ndfgo:nas do Vale do Ja\ari. Isto '>e
e\ idenciou durante as viagens de kvantamento realizadas por e~te GT, veiifieando-se t:;ntiio a falta d~
assic;tencia e apoio que atinge de modo geral quase :odas as aldciac: dessa area. Os Cnicos locais onde a
FUN<\I manteve uma presen9a pc>nnanenre, ainda que moment1nea, foram o PI?'~ Lobo e aldeia Trinta e
Um, c\.-.m lres sen idores e du1s cnfe1 IF·iras, e os PINs Cur 1~a e Maronal, com 1res :mxiliares-fndios .
Urn fr-ncic·nario e uma profe<-sora da ADR que ertcon ramcs f ·:.~ticamcnte re.::~.n-chcgados ao PIN
\1a:-~s 1, .e, d·~sct:ram logo dt:pois de I•Jssa pas(,agem, pennane.:endo na .:idade de Atahia do Norte. No
Pl::-.1 Ituf, o unico f'Jncionario r-:!~ponsavel era urn illdio Marubo da aldeia Rio ~O\'O de Cirna; urn fndio
Karaja auxiliar de enfermagem, com quem chegamos conjuntameme na aldeia \-1atfs, retornou a Atalaia
do ~orte pouco dcpois de ncssa ~aida daquda area. Nas aldcias Irari. dos Ka·unari, C'a1~1pina, dos
Kulfna (Pano), e ai.nda Lameirao e ~ao Raimundo, dos }.layoruna, notava se a ausencia de qualquer
pessoa a!~m des membros das r r6prias comunidad.-:s indfgenas. :\a aldeia Sao Luiz. dos Kanamarf,
ha\·ia ap<:>nas urn professor mu:~i<.ipal page pela Prefeitura de :\talaia do Norte. ~e<>sa epoca, uma dura
epidemia de hepatite associada com malaria abatia-se sobre os Indios Jo baixo Javari, ressentindo-se
l.!ies, e,··dentemente, dessa Falla de auxilio. ~a aldeia Vida Nova, os .\1arubo cont;nuam a ser assistidos
unicamente pelos membros da :vfissao Novas Tribos do Brasil. Os K1mmarf da aldcia Queimado. que
anterionnenle contavan~ com :ilguma <".ssisrencia po_r parte des m.~mbros da OPAN, ja ha muitos anos
estavam aband•Jnadcs a seus pr·)prios recursos.
0 dt:saparelha.t.Knto da H·~AI no Vale do .Tavari e imenso. No PI~ Itu i, o radio de
)o'to
e.~ut::
'2
m<~s
niio tr<lnsmitia; um m(ltor de cmro da co1r.unkbdc indfgena £i'1ha sido le\ado pelos1
fu!1cion.;rios da ADR, para con,.;rto; um motor de popa esta\ a st.:m uso de\ ido a perda da palheta; o
m0tor de luz nao era ligado por falta de cof\lbustivel. A cscola do Posto, grande e bern feita, construlda
pelos \.fatfs, nao •inha profe5sor. Em sttas necessid!ldes, e nn .,s Indios ob igados a desccr o rio
"pegancio passagcm" corn mJdeireiros e regat6es . Nos PINs Curu.;:a e .\1aronal, os rcspecthos radios
e.::ta\ am sem uso, c.om defeito. A implanta~ao nt>ste ul•'•no Posto de uma outra base da MNTB, no
infcio tie 1995, propo1cionou ao ~hronal comunica;;ao radiof6nica regular, ensino esc.olar bilfngue e
13

Ccs\a, Santos & Coelho, op. cit.
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algum ate.ndimento a saude. Ainda as.sirn, deve-se consta~ar que a FU>JAJ e o agente de contato
resp~"ns<hel pe!a ·ntroctu9ao do maior numero de: mudan9as ,,)cio.culturais entre cs povos hd:genas do
\ 'ale do ht\ari. 0 Iongo conYfvio que os servidu;es do 6rgao 12m ··om os Indios, a~nda que inrcnnitcnte.
facJlita essa absor9ao de intMl.t;C~. que sao, o f"1ais das 'n:zes, claramcnte estimuiadas pelos
funcionarics da ADR AT~.
A cr6nica falta de apoio senrida pelos indios do Javari e re5.ponsavel pela preocupa9ao
expre~sa ?Or alguns deles com a inten~ao da FliNAl de, ap6s a demar~a9ao da terra indfgena. "fechar o
rio" aos ocupantes nao Indios Fsses regionais sao a quem. na )I'lis:>ao do 6rgao indi.::=nista, ~em ) S
Indios ror vez.es r·~corrido para obten.;ao de artigos hdustri ~ r l'idos e .:!(,COa'nt!nto .je sua pr...,du.;ao
ecv!"'~ll·nica De fato, na ausencia do atendunento as neccssidades ba~icas de ccn"lnica\=ao, comercio e
transporte dos Postos Jndigenas, o que se tern assistido eo estLnulo a frequ~ncia com que os indios s3o
obrigad•)S a descer dos altos rios para as cidades de Atalaia do ~orte e Benjamin Constant.
A efeth a prote~ao as comunidades indfgcnas do Javari deve como;ar pelo resguardo da
integridade ffsica tanto dos gPJpos arrc.dios qmnto dos grupos em wn~ato, que (,e veem em meio as
coa.;.oes. conflitos e violencias vOt""l.lDS, de ccrta forma, nas situa·.-0es de contato intertrnicoi4. Implica
Lambcm no .:~mparo Jessas porula~0es com um alendimento m;;dico pcnnanemc e especializado.
No que diz iesp•?ito a ~aude, de\oe-se U'lla COI'S;de1.1ras;ao e:;pecill a ~i!".Ja~ao Jos grupos
arr~dios e recf.·m-c0nWados. C."T'tinuarnos dePlonstrando qu':lo::e nerJmma aten~·ao as caracterfstkas dos
o:.is\cmas 'm1, '1•)\(!gicos e a fr35,lidade JesS.!$ }'Opula9(1es nati\aS as doen<;:as q' ,e lr ~S sao transrr.itidas
pelo contato. Todo o pwcesso de Jocaliza.,.ao. atrac;ao e ,:untato com os g1 upos ;sc•hdos pcrmai1ece
sendo reali7A"'do sem wna articula91o dtfinida com as considera~oes de ordem sanitaria (ou scja, quais as
e nt~gias e C•)ndutas capazes de evitar ou millorar as p•;nhs Jer1ogr~!-icas decor ·-:ntes do proccsso de
ma.;ao e wntato). Alem disso, a assis·,encia a sa1.Jde dvs grup)s ·'cem-conta'~dos continua sendo
realizada ern co1 junto e quase sem di<>tin9ao com a dos demais grupos. quando deve justifkadarneme
reccber uma aten~ao cs?ecial por pane dus orgaos de 1ssisi~ncia.
Quanto aos grupos ~:m contato, a discussao diz respo:iro ao arendiiP.:nto basico e ao
comrole de molestias, tanto as de cunho endemico quanro (.pidemiol6gico. 0 relat~'lrio cncaminhado a
Presidencia da FUNAI em 18.07.95 pelo fannaceutico-bi0qufrnico J, se Pereira Go 1dim meocionava a
prcsen9a de "vermi1oses, inf('c~ao intestinal e urinaria . mber~ulo~c. han:-~nfase. oncxercvse.
leishn', 1iose, gonorrC:ia, filariose, anemia, hepatite-B e muitas outras nosologias" que agrediam as
comur idades
area do Vale do JavarP 5. Dos 178 exal11es realiz!!dos por este fannaceutico entre Jll~n;o
e maio de 1995, 103 ri!ve!aram o::e pcsitivos com re~peito a !ila:-insc. o que fez CJ'I e 0 mec;mo ob<:ervasse:
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Os K tr.arn.iri da al.:ka Q •~;i•nado. ;Jllr e:v·nrlo, t.i\.c"l'll -~~o:essi\amen:e em 1~95 a1itrca;,u.:s corn rib~:irinhos
'izi 1h0s i'Or con~ da localiJ.a~ao da "Pia<'a" n.j; ... ati\ ... dos 'i-nites Ja iirea in,crditada; com funciou.irios Ja S>UCAM.
r•or ,orn3 da i1deYi ia cok'ta J.: t·ichos dec .sco c pe~r::~ J(• pird.JUcu promovida por estes no alto Jutai: e linalm~:nte
com ma.:leirc>'•os que parti~!pa-.am de uma f.:sta na aldc:a. ler jo sido csfaquertdo ,:m nao indio prescnle. Cerca de
um ano e mei"> antes de nossa ~~s<;agem p..:!o PI~ ~-1assape. urn Kar mari des a aldeia que trabalhwa com regionais
e mi.:eireiros no rio -i~ Pedras foi "ssa<sinaci r~· 15 t.;ih11h'ld.., • .:s i.e' sua •umHl no local de trabalho De a.:ordo com
o :-.lemo nc 002 SAl ~ r'R. AT'-i 97, em 16.03.97 a C.1sa do indio de -\t laia Jo ~ortl! foi in\'adida por um morador
da c•.i .•de, se. 'o e<;;ui'nda _a -xac;i.io uma ind:a :'-htb que ali se enc ... JtTJ\a emtratunento de saude.
15 Gondim. 19.95.
' )I_
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numero de porr,zdores de filariose (6~~ na Com~<l1idaJe .".1assape), observa
todas as aldeias, onde os pad~:11res apreser.tt;m um q;wdro c!inico . en,e!hame ,10 da 1>t.
dei.r:a bem claro a necessidade de reciclagem dos microscopistas e redimensionar as ati•·i
pais nem toda febre, apesar de aconreccrem em area endeJ11ica, pode ou deve
obn'gatoriun;ente, ligada a malaria "16.
grande

So0re a :nciJencia de h(:patite B e malaria ~ntre os f'1dios do hvari ha urn relat<
auroria do entao Chde do Departamento de Saude da FL.\AI, Dr. RC":11ulo C. S. M )ura. que afin

•Desde julho de 1993 rem sido di\'ulgada a ocor,bJcia de 6bitos por doen~a icterica ag1
do Ja ... an· acome'endo, pT.ncipalmente. as p<1pulm;6es indigenas. Tais 6bitos tb
mrib:ddos a hepat le B pelos profissionais de saude e popularao i(lcais, e a malaria pelas e
q:u re'.l{izaram tlS fmc~rigar·5es tpiden'o16gic .ls !Ia area.
Ap6s de-,nincia pet'a :"'~" r~nsa de s,trto de dot.rzra i. 'erica aguda com 6bitos atril··u.fdo; h
e':tre i'<dfgenas do Vale do Javari, wna eq. ipe do CE.\'EPl .\1S r-:·a!i-:..ou in est
epidem:clogita na area e conc!uiu rratar-se de malciria.
£rwetcmto, os te ·es sonl6gicas .t'ali::.ados demotiSim,am qut .1 drea era hiperendimica
vims da hepatite 8 e De!w. Apenas 18,4% rfa popularcw es .ava imuni.::ada pela vacina,
porradora do \(ms da hepatire B, 66,5% apresefllavam imzm dade adquin'da pelo rontatc
virus B e 32% com o vlms D. Po.rtanto, e basrame pro..,Jve/ que desde esta epocc
oco, ret: do tnh ··r·,Jarto: de hepatite fu:winante em meio a wna !'ilta i11cidencia de malciria.
A ci.rea indfg~.na do Vale do Javari e endhnica de malciria h6 vcirias decadas. Emretanto,
de 10 anos a .foen~ a estara conrrolada na area. A sua ocorrencia restringia-se apenas a
casos de llzafan·a vim.l por ano. A imr(ldi~~ao ~to P. fa!ciparum e a exacerba~ao da erden
.ta maldria passou a ocorrer apartir de 1992. Es1e agrmmnellfo do P"Oblema rem sido o
a intensificarao da alividade madeireira na area indfgena, e ao incrtmemo do p<
n'beirinha peruana nas margen.s do rio Jamri .
•Vo st-gzmdo st.mestre de 1994 llouve ,an gr~mde surto de .rnaldria com predomfm
Fak;parum que resultou em cenfel·as de rasos e 19 6biros " 17.
Vale

Embora ho1.1\-cssem notfcias sobrc a 'n.:id~n.::ia de hcpatite entre os fndir ' d
1992.'9318, l grande cnr~·.<lgio ,,correu ...m 1995. q anjo a l'nidade de Saude de Atar.rra
comunica a SFSAC a tK'orr~nLia de 23 C"5-0S de ,"'.l'-iernes c~.•m ht:;patite B. Os n.gistros ofil
:tceitOS pcJa r\J~.~~ ' '1tpru\'am 5ete 6bi!OS, 0C0rridos em 23 de fcvcreiro, 09, 10, 13 e 2~ de
07 e 11 Je maio de i o~95. dus qL,ais seis fL1ram fn.jios ?\L; ...•. 'na e um Ka11·• .•1arf. ~ids, de acor,
relata dos hC: ivs e dos fur.cionanos lo· ais da AD R/ A l ~, ~ontaram-se as deJ.;::nas os c1sos l
J,~sde

16 ibidem.
17

:-..1oura, 1995:1-2
1\lorat:s ( 1993 ).
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ncsse periodo, que ocor eram pr''"~cipalmente entre os ~h) oni11a das ald?ias l....ameirao, Sao Raimundo e
Para'so, e entre os Kanamarf dac; ~ldei,as Sao Luiz e Jrari.
Quanto as a.;oes de~cm ol\ idas e sua erl~..<:kia finaL :amb.!m e ilu-.trati\'O o seguinte
irecho Jo r~lat6rio ja . itado:

-..·~·

"Dentre os obitos sugesth os de hcpati£e, apena.s 1 mio t; dw r~c gistro de vacina~~ao anr.-hepatite B
previa e 1 recebeu openas uma dose 6 meses antes do 6bito. Os 3 dtmais haviam recebido pelo
menos 2 doses de vacina, 2':tretanto com inteTY·7.icJ superior a 10 meses enrre as doses. Um deles,
o TeLteira, recebeu a segunda dose da vacbw l mes awes 1e_'-•.'eter.
For::m reali;:.adas campanhas de vacinarao collira hepa i1e B e febre am.• re/a em IW\ embro,94 e
abril/95. A coberura atual e ba_:rame amp/a, 90,1% da ,Mpulat;iio geral ja tomou um ou mais
doses da vat :na ,u.ti-ht:p.. ci.e B. 40,0% :an as 3 doses. 4pe:nas as aldeias Tc,dos os C)antos, Rio
No\'0 e Massape apres€nt.7in cobertura vaci!Uil inferior a 8U%.
Entrelanto, noJz1<ma pessoa recebeu as doses de vacitw c ·'' 1'l o periiJdo de tempo mais adequado,
ou seja. a 2° dcse 30 dias ap6s a 1a e a 3°, 6 1neses ap ·s a mesma. Por questcies operacionais,
as dc,ses da \aCfl".a anti-lze)mire B na A.mc.~onia fem sido ··dminis:radas con; periodicidude arual,
na ocasiiio das campanJws nacionais Isto pode esrar COlt,prame:endo o Jese·tJ•ohimento de nfveis
prorerores de (J.I1ricorpos e <1 eficacia da l'al ina " l 9.

Dc:iva muito a d,$cjar. ·s:a'mente. o atc"'dimemo basico a saude indfgena realizado nas
aldeias do \'3.k do Ja\'ari. Fr~qi.icnt ·m<!nte, por simples desleixo em relar;ao as regras basicas de higiene
do material em que c;ao adminic;tr:J .los os medicamentos. a propria farmacia do Po~to Indlgena passa a
estim Jlar o contagia ;·1te1pcssoal. Por outro lado, ha uma transp"si<;ao 1Jara oc; r~nedios alopatas de
atitudes culturais d~5oen,·olvidas p•!las comunidades mais propr~amente para seus pr6prios r.::medios
nativos. Si~~····mas ~....:•mo gripe. l1.1s:-e e febre sao tratados como se fo5,em a pr6pr'a e•1fcr·1,id;1de. para a
qual ;.t.npre se e~1--cra algt.m all\'iO ;mediate pela ingestao de ~uosuincias alopati·~as. A administra~ao
maci\;a e/ou inade-q ,t~da de antibi{•ricos que muitas vezes se constata acaba ao final por cnfraquecer o
sistema imunol6gico indigena, crillndo resisten··ia contra as mol2~tias q1.1c deveria comhater.
Assistencia adequada e contfnua a saude e uma 1hc; principais nece-;-;idades. quando nao
a prirdpal rei~· indicwao atuaL ~J.:m da demarca~ao da ar·~a. c·ts comunidades indfgenas do Vale do
Ja\ari.

IQ ~1our·a. op.. ci;.:4.
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VI - Sexta Parte ·

I..EV A1 ITA1\IEN'f0 FUI\lJI \RIO

Como em pcrk·dos anteriores, os habitantes region 1is que oc•Jram ou fr>.:•iU·. 1~
irreguhrmente o interior da TI \'ale do Jan ri dedicam-se hoje, Pffi essencia, ao e\trativismo de
pr0d .. tos tlorec;.ais. Alguns uh;rad•""~res •.1mbem ic.:~c:1\ "' 1"ern uma pequ~na agrinJrura de
subsistenria, que serve de supNte ao exerclcio da ativiclt!de ·- \trati' isra. Com ,esptito a :-ra, deYe5e obscrvar o "'mip1cto abandono, pelo menos temporario. Ia extra<;ao dos diverscs tipos de latex
(seringa. ~aucho , son·a), moth ado pelos baixos pr·~;;os do 1 r ~uro no •T1Cf-.ado nac.io'1al e
intcrnado~1aL Com :feito, con..,t3til se no picsente a total au,enci?. de explon9ao da borracha tamo
enm~ a Fvpula.;ao indfgena (1Lta.:Jto nao :ndfge1a do \'ale do J"vari. o que nao deixa de ser
surpre·.:nd~me considerando a l i~t6ria prcgre<:sa da rc:giao. :\rua.lmente, nota-se a predomin.:ncia das
ativirlades de extrac;ao mad?ire;ra e da pesca comercial, ah~m da ca~a. praticada em menor e-;cala.
QtADRO VI - Ocupan1es ~ao Indios - 1 Vale do Ja,·ari
RIO

-·Curu~

---·--

---~

OC'UP.

. -....... ,...

...

_F~t1-:~·
I

hquaf

31

ltuf

~2

j_

J:n ari
JJ 3l

28

L~ 158

TOTAL

~42

19 tlOJ·-

--05

Qui~ito
~-~~~

216

88

J ll

,..

39

"--"

703
........ all-='

A cxtrat;ao de madeira continua a <.er. de Ionge, a prind!"Jal ocupa~·ao economka dos
nao Indios no Vale do Javari. as,im como a atividade que mais diretamentc atinge os povos
indfg n·1s que ali r bila'll. Rcs<;alte-se ~Je a populac;ao regior al <.~wolvida na indusiria madeireira,
que fr~qucnta o inicrior da terra indfgena. e superior ao numcro de moradores ou ocupantcs que
efeti ·''''e 1te resiJc:m d~ntiO de s ... 1<; li ni•.:s em um dado 1 ·mc1to. ~a verdade . ha uma difcrenc;a
relativa. e nao absoluta, entre o "mor3dor detivo" c o madeireiro, presun'{vel "ocupame
1~8

II
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Fu11datrat• ~acional .jo inJJO
MJ:\;tSTERJO D.!. 11.. Sll<;A

tcmporario" . Em geral, a e.dra<;ao de rqadi:ira e uma ilti"idade ahorkvtnte, que cxige uma dedic.-.c;ao .
qua:;e .;xclu~iva daqu.eles 1ue se c•np. .::g.im ao m'ster. haja \ ka
ncxiali:hde p.·t>domi ante de
orgariz3~ao do trabalho e os m(·ios tecnol6gicos usualme.nte .:mpregados para ~ua realiza9ao no
Ta, ari. C(mtudo, logo que se .-erccbe a exist2ncia de u;na :{U<l lt. ~ade de r--adeiia .:;"ficie;'l!e para a
exp\...1 a.,.ao por mais de ·.1ma safra, , .....orre amiude a ·~onstn ·~ao d~ casas (que p•)UCC' o;e j1st;nguem.
alias, dos utapiris" proptiamente ditOSJ e 0 plantio de ro-;. S Je '~aca\eira. -\Jgun3 i"1'egrantes das
"tur nas" -:nadeireiras tambem t1azem, as \>ezes, o restante de S\ lS famflias. que p~w~am a r.:sidir na
margo:;;m dos grandes rios, enqu~mo se realiza a atividade extratha em ucoloca9oes" nas terras altas
do "centro" . A rraioria del~ se retira ao fbal de duas ou t ·cs ~;af-as, l!r(panto alguf\5 poucos
pem1anecem rcsidindo no Iugar por rnais tempo, torn:tndo-se assim "moradores'' de uma
dtt::rminada lf):alidade. \.1:-~mo ~S ~~ igos morJ.dvres, '10 i!ntc .. o. ,.:unbem tirarn naJeira, sendo
esra uma das print.ipais atiYidadcs de subsis,2ncia a que se dedic~m. a!~m da peqaena agricultura de
;;ljbsistencia, da caya, da pesca e da produ~ao de farinha . 0 resulado e u11a P•...,pula9ao regional
cxucrlamente flu.Jante, cuja ·;a aC'teriza9ao eventual como "mJ 'eireiro" ou "mcndor·· dep-.!nde de
uma 'erie de fator~. cu no tetnpo de ocupa9ao. constru~ao de ~a'as na margern dos grandes rios e a
t res.:n~a da famflia no local de trabalho.
As madeiras de lei mais pro...:uradas continuam a ser o cedro e o aguano (como e
"'har-•ado o mogno na regiao), c •m u 1 nitida prc~eren_ia pelo primeiro. 0 a.:tt.:mo e mais dJficil de
<.er retirado que o ct":dro, pois r efere as zoms de terra mais alta, longe dos iga ... pes. al&m de ser
mais grosso e pt;· J.do que seu mcOirente. As madei ·as brancas mais proct..: radas na regiiio sao a
andiroba. a jacarcuba. a 11aub..trana. a cedroarana. o louro, a oc.:•u\:a c a suma(una.
A "estiva" lcvada pclo aYiador ao madeireiro i'1c'ui. tJtre ourros pre>dutos. a~ucar,
sabao, qul!rosene. cartucho, <;al. tabaco, farinha . fosforo. ~afe e .)leo. Uma turma madeireira e
capaz de retirar, pur safra, ate 150 toras de madeira. mas a media e t..,em in~~:rior 1 ;sto. 0 metro
cubic~"! de ...ctlro e reYendido pelos donos ria serraria a R5 90,00. Mas os rp:~(kireirvs pa.;;am a seus
aviados apcnas urn pres;o entrt R$ 40,00 e 70,00. 0 metro cubico de madeira hnnca vale bem
mei10S, RS 14.00. por exemplo 0 r~drao de tora e 40 em de 1argura e 4 metros de ~.-m··.pJi.memo .
no mfnimo. lima tora de 60 ... m p(>r 4,20 m. da cxatamente um metro cubico. ~hs os madeireiros
ex.igc·n 65 i..m para descontar o ~ue .;;c perde ao serrar a tmdeira . r-:m geral. uma anore alcan<;.a, em media, pclo menos seis metros vubicos. 0 n1etro cubico de mogno no merc:l.do intcrnacional pode
chcgar a RS 800 00.
~iio s~ conhecc ainda, pr~cisamente, o numero de habitantes rcgionais que se
dedicam a ati.,.idade mad~irei ra no it1ferior do Vale do Javarjl. s~,be-se que a ~c;ao dos madeireiros
atinge, direta ou in·rrt ar-1ewe. t0dos os pov~1s 'ndigcnas q1 e 1li t·.abitJm. flO''iui..'ldo efeiros csp>::<: ialmtnte delcterios p.lra lS grupcs arredios. Um rapi jo levant:tmento feito pela CI n°
011/SDCI \DRiATL 88 inJk. 'a a t>xi~ 2ncia, r~~quelc nlt'lJ ~·nto, de grande .l(.mcro de
trahalh.,jor~s de I'l"'rleira .m a.t.u... :-..,bH;ida~ pelos Kon]bo, Maya e fn-'iliS do Ja.ndi;t•.... ha:

a

J El'1htlra haja urn gralde 'lumero de n•r""aS '''ildeire'ras. i"Stas sao 3\'iadas por um pequeno numero de
"patr\es". que por sua vez tx'leficiam o produto em algumas P' .ucas scrrarias localitadas nas cid:~des
br:>silc-.?as pr6"~:;~.·as a foz do h' ri e no Yizinho territ6rio p.;n, no. \s 111inripais <.er arhs e\i>telites ern
B~.nj:.~. ·jin Con~t,, Jt i)\-rter>c.em aos i, maos \'fto e Alvaro C1lohs Magalhl :s, a Floriano Ramos Gra~a. e Chico
B~tista, em Atalaia do Norte, existcm as de Walt.:r Pa.iva de Soun ('Par tibi 1ha'). Moacir B<Ji,na e GaJlate.
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"Afem da presenra ma.:r(a de ·)w~feireiros no fg.uapc Sac Jn...se, 'N110S reais infun•,aroes de
que o rio brw1co, :,s~rapt? indepenctt~ncia igcr·,pe ''c h5a, i5 A:ipe : 5re (!.:•dos .Ij7I~e'' ·es de rio
ltacoai), e ainda, n·o toari, rio rzoro de baixo. rio negro, igarc.pe tigre, igarape arlda,
igurape sJo ben:o, i1:,a, ~re beija-flor, igarape ~ •<rt>!ic Gr, rzde. igarape cmha, ·garape 4
bocas (iodos aj?uen,es do rio ltuf). e .finalmente rio qui1'ito e rio esquado, ,~fl;w;te dCl quirito,
estao iOdos cou.pleramente totr.ados pelos madffreiros Salie!!!iUnos que turios esses rios e
igarapes, est{lO locali::.ados dentro de areas habi£1das pelos grupos de 'ndios isolados "2
;-.Jao se pense contudo, qu·e fossem desconhec.id0s os principais invasorc~ da terra
indfgena nestes rios. que sao · ldividt.almemc norneados em um r:'Xpt:dicnti! dat3do do ano anterior.
De lCOrdo com a CI n° 051 G-\B \DRATL. de 20<.t587, oc1b:~1La\.lm -1ade·ra no ric ItaquaL
Sr.:b~t~liao Bezerra, .\.mazonas Pt~ulivense Barcelos e Reg:n..1Jdo -\ze\edo; no rio Branco, Raimundo
Felix e Flavio Azevedo, no it:,arape Ch6a . Raimundo de Assis, no igarape Sao Jose. Fla\io Peres
Castro Pi..'lto; no rio ItuL Jose \1aria Ordones, ~estor Ordones. Ald~u1iro Uchc-a e Manoel Zagurf;
no rio Coari, _-\u&udes FeiLx, Djalma Tafco e Antonio ~1arques. no rio Negro, Mario Brasil e Joao
P,-;:zerra; no rio Pardo. Jo~e '\tacflio e Franr.isco Carlota: no rio Q-uixito, ~e,lcm fe-lix, Jose
Siqueira, Alufzio Lima Tenazor, T uiz Arig6 e Jose F ·lix. c no rio r-c:..~u~rdo, Franci"co Gomes e
Dja 1 •u P=-rcu'a'1o B( rroso.
Q 1atro an··c:. d T)( is. nova cnurne1a~,;ao dos pliliLipa!s llBllc..irei~os qu.: in :~di.:t.m e
dilapida\ am o p.it. im ··nio da tt:rra 'qdfgena na bada dos rios Ituf. Itaquaf e Curu~a mosu·a gra 1de
coinci :ien~.ia d~ · ....mc:s. '\essa :p•xa, traba~havam maddra nc rio Lquai, Se\. aqiJo BcLcrra. no
·garape Sao Jose, Flavio P~res Cas1.ro Pinto: no rio Bran"'o• RaimuT1do Felix e Domingos
Garra., '10; no rio das Pedras. Jcse Pinro e Jonas Pinto. no rio Itul, Luiz Mariane; '10 rio ~egro
(afluc He do Iruf), ~tl!io Brasil, lrmaos 1 azaro e E-.:pcdito. e Jo.lo Bezcrra; ilO ig· rape Qucbr~do,
Floria'1o Gras:a e Dj:ilma H~r ulano; no rio Coari, Edmar Gra~a. Raimundo Gra.;a e Dos Anjos
Gra9a. no igaiape G.l\iao (af1Lienre do Ituf), ~nKa; no igarape :--:o~'1.·eira (af1utnte do Imfi. \"aldir
\'it:ira. no ig.uajX Pregui~a (nfin~:nte do Jtui), -\t.stid-!s F.:li\, Jonas Fdix e ~hnelito. no rio
Quixito, Jos.! Siqueira, Nc..nem FeH.x, Pedrin~10 Posidonio e Waher Paiva; no rio Pardo. novameme
\Valter Paiva e Hercilio Braulio3 .
Embora os 1nad ... ireiros seja:m conhecidos, e dlllcil estimar o volume de madeira
extwf<la Ja TI \'ale Jo Ja\ari. Em 11.10.92 foi iniciaJa uma ( ;'·::ra~ao cc;njunta Fl.N.I\J 1DPF, que
encvn1rou urn trator da marca Eskide c outro da marca 1)mbcrnck ·bOB, de fabrica~ao canadense,
o que p0de signi'icar ·til 1a aw11cnto da capacidade extrativa d~'s 1<hk · re iros. De ac~,..rdo com ·1otfcia ...,
public ::tda no Jmr.al do Brasil de 11 08.94, a Polfcia Fe('cr31 ha\ ia aprcendido 12 mil rcras de '-'
maJ:!·-a no do la\ari: "As toms fur7m extrc:das ilegal,,te.llte 1f f,,,w dr?a interditada pela Funai e
!!Sl'1' ,,m stna'o desvi ·das para mcdt!.i~,·iras pc.rilt~nas". Por sua \a, o jornal 0 F~rado de Sal) Paulo
de ::4 05.96 n..:•iiciou a apreensao de 3.565 toras de ccJro e mogno pelo IB.'\MA, "que esta\'am
,~.ld_ . etiradas ilegalme.1te da ar.;a j 1d:.::r·na ··4 .

Cf <:>?ntos & Coelho, 19S3 0 mesmo documento registra tambem, na mcsma epoca, a presen\a maci~a de
rr '.ld~ ·rus no rio Pardo, 1' u::nte do Curu~a.
3 Cf. :--1ont!Jgner. J9QJ.
4 Cf t :ll:-tm o Ofkio n~ 034 'ADR :\~ 96, de 0-1.05.96. dirigido ao Supt:rin:cndc:ntc da Policia F~dcralc:m
2

~1an lUS.

130

As dificuldades para repumir .:ste tipo de arh'iihk 1J, 'tran.-<-e pelo fat.:- de um juiz
de T~batinga, Jose Carlos Mer,e,~al Va::-com.elos, ·cr dado Jrr·:: li..-· :ar ~., ue ~ ~penJia a ::t.;ao de
e:<trusao promovida pela FLN -\L 1DPF. A liminar foi suspensa posteTiorm,;nte pelo presictente do
Tr'bu·1al de Justi<;a do Amazcnas , "'e'-ef'lhargador Aktmir F1gl::1olo, que a c..... ..-·derJu ''i'·.:gal e
abusiva".
Em rela.;ao a pec;q•Jisa ...arterial realiz.ada por ~ste GT, ~sclnrecemos que olicmamos
os te~ nkos fundiarios que particip.ti am dos levantam-!ntos de ..:-ampo a proc-.-d.;rem uma a.npla
rda~ao dos titulos de terceiros incidemes, ou possiveimeme inddentes, na Tl \'ale do Javari. Com
efeito, as caracterfsticas corre,tes corn qJ.e sao efetuadas as IPatrk ....Jas de propriedade e ::~nota96es
de transa<;c•,s imobiliarias nos lh ros de registro dos cartorios bPsikiros nao pem1itern, na ...,aior
parte ;:!as vczes, identificar com ~·- e~. isao a lo-:aba.yao c/ou t- x .·~>sao das glchas referidas. De todo
modo, apurou-se a posslvel incidencia nos limites da rc:rra ind~gcna d~li nitada de 117
"propriedades" (entre tftulos Jefinitivos propriarnente ditos, escrituras de compia e venda, e outros
•.ipos de documenta~ao domiPial) no CRI de Benjamin Cf'n~tam; 100 no CRI da ...omarca de Sao
Paulo de Oliven~; e 183 no CRI da comarca de Fonte Boa. Nesse conjunto, (:Onstatamos 31 tftulos
definitivos no CRI de B<:!njamin CJnstam, 15 no de Sao Paulo de Oli\.enca, e 73 no de Fonte Boa.
Fss..!s Jados, evide:1temente, vuio em desacordo com a rel3;;:ao de 176 "serirgais local'ndos na
r~giao do Vale do J:mui que pvssu.::m tftulos definiti\.)s registrados em can6rio" compqada pela
Prc•ei Jra Municipal de Benjamin O"ns ant em 1993 (tls. 1089 I lOS 4 cste processo).
Por fim, apesa.r de- todos ')S episodios d~ encoiltf•)S e con'1itos ja ha\'ldos com indios
isola jos, chama a ate 19ao o :aw .je ]Ue a PETROBR.~S p1.-r eje r.:tl•mar 'lf1S ati\'idades de
pro~pec~ao no Javari, como se compro\·a por urn do~um~mo 'rw:rno daq·Jeia tnprcsa 1;ltado de
27 02 96. De fato, durante os }.;\·antam;;ntos reali:?.ados em 1995, f(rJnt.)S infonmdos pelos fndios de
que a PE1 ROBR.\S mantinha uma turma I13.S aguas do rio Ju ua, ' ~ rcgiiio ~itt.:aJa i.'1edi •a-ncnte
ao sui da Tl Vale do Ja\ ari.

VI.l. RTO CURU«;A
:
~

•

C..,nfonne o k\ H.mk ·,to ~undiario pr ·,c~dido pN este GT, verific:amos a incidC:.ncia
J~ ~·_is o urtnks nao indios .Ds lim;tes da TI Vale do Javdri ao longo do rio Cum<;a e <;eus
, flJ tJ tes . Qmtro dt k.s .:st3o bi 11" ?.ados ·ntrc a foz d(><;Se rio e a barra do rio Pardo sendo 1ue nao
i"ui p ~"~I obt~r '·-·fulP1a9c'.cs sobre 0 ~ . rante rcr rente JO LYA 0° 73. 0 qual niio se en\ Jntr3va
.;:m <.U~ re~JdPrtC:ia. D'<do que n;to tfnhar lOS OS lir1itPS da t~>rra . ldfgena 'ic;~Sa rcgiao conrle•arncnte
dclln.idos quando da r~..ali a<;-:io dos le' antar'1entos de c<tmpo, orieotamos os H~cnicos fundi:lrios a
reali~arem o pr.!enchimento dos L\'\s n° "'4 e 75, reftrentes aos · maos ~1:muel 'Rufmo' Franco
G•Ji111ar~~s e Lucin•ar franco Gt · '::tr'ies. Tc::ndo em \'ista que os mesmos residem a margem
'c;qucrJa "io rio C..tr.J~a. onde <.1Iut"~l11 "e e 1contr ,m st.1S ber:.feh -ias, e fora dos lir·1i·es ao final
propostos, nao os c.onsideramos aqui como ocup<1ntes propriam.;:nre Jitos da terra indfgena, f:1zendo
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seus LV \s, porc!m, a fun de preserYar a C•)r inuidadc 11a n-..u?•:::a~ao dos demais Os c•uEros
do is ·XI. pantt!S ~e:-.idc-m no ~:1ttrior do rio Pardo, a flu, nte da marg=m c'Squerda do medio Curu.;a.
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\'erifka-se. p~ rt·:tnto. a presel)9a de pelo menos seis famflias, rotalizando 45 nao
Indios, oupantes do rio CunJ<;a no 1nterior da T1 Vale do Ja\·ari. 0 tempo ned io de resi~-~encia
'ks$i!S •)CUpantes e de pou~..o liS dt quatro anos. Tudo indi.::a que a popt'la~ao nao indfgena deste
rio era mui!o m1i'-1r em 1985. pois "~g'mdo relat6rio encam'1.hado pelos tec.ni~..os do I~CRA e
lTERA..\1 havia cmao no CJ""'~J<;a 132 casas, habitadas ror 640 pessoas, que residiam
prc~umi\ r.:lmente no interior Ja tcr·a :nd1gt>na5 .
A e ...plora~3o maclcireira e atividadc ~squdra na b1cia do Curuc;a sao, no entanto,
muito mais inte11~as do que f'az SJpor o modesto numero de s .. us aLuais moradorcs. Co:.st;t•.amos. por
exe•,nplo, o tninsito de dois barcos pr:rtc tcentes a Moacir B!iima. m:;deireiro de \ta!aia do Norte.
que 1e;;ciam o rio lesdc 15 .nal0cas ~...tan'ibo do igarape Mar· '1al. l:>t!m c.:1rno a pre<;e·wa de outro
"'ar.:-o de rnad.:ireiros ancorado 3 boca do igarape Pedro L.pes. frata\a-se. prova\elmeme, do
111aJeireiro Francisco :'viilitiio, 4ue naquela s fra exp!orava nadeira branca nesse igarape Segu'1do
i11f1 ·ma~ues obtidas j,_.nto aos riheirinhos do Curu~a. este rudeireiro e a\ i&do por \1oyses I&rael.
V!•o ~1a 0 alhiies e Chico Ba.bta. Por sua vez, Militao havia, em anos anteriores, aviado o
ma~.:irl!iro Francisco Pinto, que £nbalhava com :>eus innks no igarape Fki..hcira. Est~s haviam
tral alh3dO acima da forquilha do flech·~ira, em seu hn.;o di1eito, a ct:rca de trcs <m1.1S 1tnis, tendo
tirado na ultima s~tfra mais de 100 m.s de cedro.
Conforme as in 1l"~ '1'3\!0es forn-~idas pelo "r. l:rand::-co Figudra R,:v.lri.,ues, que ha ...._...
~ete ~m.1s reside no rio P; rdo. ~nt.::s de Je che0 ar C(lst,;mav:... ;;e tirar ... erca de tres a quatro mil toras
de , Jeira •J~.:sre rio pur safra. Entre 1938 e 1993. :irou-se ai"lda do Pardo, todo ano,
1pr( ximad<tmente duas ~.)u tr~s mii toras de mrtdeira, entre cedro e madeira branca. ~e~sa epoca, os
t'1<~'• res patrues deste rio cram 'Par~ibiJ1ha', C'lic.:o B&rbta e os irmii.os :-.tagalhaes. A partir daf, o
Pardo !>Ofreu t.m proccsso de aha·1dono, r~sta'1do. dos ci.'lCO 01(lradr)ies efetivos que ainda ha' ia,
apl!r 'IS ele, a quem depois se lig l·am as familias de Arnalda e Fr mcic;co Oliveira. 1\1esmo assim. na
saira de 1994, quando ali trabalhou um mJdt!ireiro chamado Pn1. irho. aviado por Chico Batista, e

5

cr. ?rifeSSO FIJ"Al8SB"21l),85, tls . 10.
132

....._
-==.4 --

.

-

=~t
:

-- ·=----

-~

·1 _

i_

-

-----

c_ l :1'/.1..;
----· ----- _-:f.-- s /1, ·) 1
•

_, -- "'C

... .....,..

-- .?

.....

~

:-- -----. ~_/ -

--.. --.-......_.

~-----·-"'r

I
J

-- .... -..._.J

Fund \!v ~ac!onal do lndio
v.:I.':tS FRIO D ~ Jl'S TIC: A

des pr6prios, ainda Cl"'~r.seguiram r"rar trt!s mil roras je c·:dro ~ •.., m~: anterior. ek 11a' ·a .:on.;;eguido
,i:ar 300 ll"~ras do rio. entre cedro c mad::ira br::~nca.
0 citado Arnalda Oliv?ira e outro rlio indio mvrador do Pardo que tern promovido
~xtra~·ao de mad.. ira ne-;te rio. !'!o c ~anto. em razao do r e<.nL ~r ..:.:.sado .::em uma india Ka1 .a.i-narf,
que ali reside com !>Ua pequcna f trnflia. r.ao preen..:htmos o '--vrr.=-~po11dernc L\ · ..\, consid~:-ando
conmdo rele\ ante obscrvar a anvidade extrativa por ele realiz1da. ~o primciro J'l•J que ali res1diu,
em 1994, este sr. retirou 130 toras de cedro para o madeireiro Walkr Paiva de <;ot...Za t'Paraibin~a');
no se6 Jr,do, ha\ ia retirado 1te .1quJe momemo ~erca de 50 toras de cedro. sendo a\iado naquda
safra por Vfto ~1agalhaes. Trabalhava no igarape Jarina, afl Jente do alto rio ~egro (principal
aflucnte da margcm esqucrda do rio Pardo). a .1espe:to, como ele pr0prio admitia, do desagrado
manifesto pelos ~1ayon1na. tradicionai.s habitantes desse tcrriturio.
Quanta a ath idade de pesca cornercial, constatamos urn barco pcsqneiro proveniente
da cictade de Tabatinga, ~nco1 ado a margem do rio Curu\(a nas proximidades de urn !ago abaixo do
iga ape Bananeira. Ah!m dele, cr,comramos um .Pesqueiro de Benj~tmim Constant .1ue \ inha do rio
Arrojo, o qual t zia certa quantidade de came <;algada, a!l~m de peixe_ Outro pesqueiro de Be'1jamin
Constant, perten~.-ente a Vandcrlei Meneses (filho de Jose :'vL: '1eses), en·pr\!gava 1s Marubo do PIN
Cun.19a na explor~9ao dos rc-.:ursos de seu proprio territ6rio n~s proxin' 'dad'S da foz do rio Arrojo.
SeJundo avalia.;ao dos lT'embros do GT, cujo barco. em fimt;<io de uma p.ne, foi reix,cado por este
·resqu,~iro. o nesmo leva\'a ao i.~r· )ina da tcr11porada a '--<1me de apr~"~xlm<1,::amentc 100 cairitus
a~atidos, 200 tracajas e cerca de 3,5 ,oncladas de peixe congt'lldo ((l·rarucu. s~..rubim. etc). 0 p.~i.\e
foi pescado por dez homcr,s \; 1dos no 'barco; a ca.ya foi abatida pelos ~ fan1bo e trc·~ada por an :gas
divr...rsos.
Al~m dos ja dt<'dos, e.1contramos '10 interior do rio Pardo um sr. charnado 'Ze
Piau·. empregado de ·Parrtib.'1ha', 1ue le\ava alg lllS Kanamari do !:laixo Ja\·ari para r3qar :Jquela
regiao da terra indigena. 0 P1esmo ja havia c! .,1regado com a 'lesma finalidade alguns Kulina
(P~mo) que residem na localidade Campina. no im~rior daTI Lame;rao.

Vl.Z. QJO ITAQUAI

0 le\ amamento fundialio reali1.ado par este G r revelou a exisu~ncia Je 19 ocup;>mes
niio fnJios, respclSavcis em . j nto por 31 famiJias, ou 216 pes~~."'~as, que -esldiam etn 1995 ao
lc.•ngo do rio I• a~Juaf nos 1Lnites Ja ri \' ak do .r a\ ari. Tais 0cup~m'e" c~pa!l-Ja\ 1.m c;e pelas 11 .~1rgens
do Itaqual de~de a cor flutn•. ;a ~.·om o rio Jtuf ate a foz do igarape Ch6a, havendo um deles moran.jo
no intr>rior do rio das Pedras. 0 temro de OClJpao;ao de cada um deles e bastante variavel, existindo
t<tnto os que na~.:;..:ram no proprio rio quamo os que chegaram a tnenos de urn ano. Varias das
Lt'llfl' s cad~strarlas. inclu5-ivc. lem como prin.. :pal ocupa~ao a e.xtra~ 'lo madeireira .
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A titulo de ccmpara~ii0, recl'rC:a .10s que o levamam~mo 1\P1di~irio realiz.ado em 1985
.x,nsmou a presen;a de 3~0 re~soa~ no rio Jr tquaf (das quais '9, cor;esp·>ndent.:s a 10 Oi. upames,
habiravam a gleba Soc6); oiw ocupc. '1les no rio das Pedras , toiali1.ando 47 pessoas; e obteve
infonna(0es sobre seis ocupantl.'s no rio Branco, perfatcndo 22 p~'s~;oas 6 .
Em 1992, exploravam madeira neste rio Ra· mundo Gra~a, Djalma Hen.:ulano e
Fla\ io Peies Castro Pinto, havc'1do mad~ireiros deste uitimo i t!llbcm no i..,arape Sao Jose . ~ o
mcsmo ano, foi encontrado ·1m tr,Hor da marca Tamberzack 4')08 . ..le fabricac;ao canadense, no
igarape Lambanya. onde, a Vida duzentos metros de sua i~1argc;.m, o mesmo abria \',;:rdadeira
"aq:..,· 1 <~s " para a ~xtra9ao de nadeira. ~o ~no anterior, ndticiou se a in~t;Jl:i,ao de uma pequena
scrrari1 10 ;nraior do pr61 rio rio q 1 ...o, af!J.c_,lte da m<~r;5em esqu-:rJa de Ita-i 1ar.
Em 19'15. ~onstata.l1"S no Itaquaf a avao dos, ajeireiros Flch'io Pc"res Castro Pinto,
Rc.;mundo Gn;:a . Ges Grac;a e J,Jse Pinto, entre outros. Raim•mdo Gra~a rebocava cerca de
.rae 1 s tv1 as je :dro com um ~)tc•r de c.::mro. ha\'cl"ldo 1 ~Hro ou cin~..o tunn1s m'\ckirein::. no
rio B1a'JCO qt_,e cram aviadas por •eu filho. Enco t··am0s n nbe'11 1 ncror de f'hico Ba·i~ta deo;cendo
o Itaquai levando a reboque cerca de c-hq1j .. '1ta toras de cedro. VerificaJ10S igualnente que o
n'adein:iro Jose Pi1to, filho de Raimundo de Assis. estaYa com seu motor d.:ntro do rio das Pedras,
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no porto do (mico ocupanre nao ladio ali e\:,ten_te_. J,)S5 Pinto tinha l'm:bem tr2s tw nas 1r 1dein:iras
a\ ;_das pvr ele no igara~ Chi1a e outras tres tu1 ma& ,n,ba'1'.' 1do r;..m P•'1'llenos afl Jcntes .1!:-.tixo da
foz. Jo rio das Pedras. Ah~m dessas rurmas, havia ainda uma, aviada por Flavio Peres Castro Pinto,
faze:·1do r.:11~a e casa no igarape Canarkho. e outra de (i~s G- :tt. ao lcTJgo dls "larger.s d·1 bquaf.
Cm .notur de Fia\ io Peres, que trazia a rtboque uma ~r;mde 1- .aJ<;a de r1adc-ira. est3\ a ancorado na
kk:alidade Volta do Binda Omro motor, de proprietario ignorado. ~<;tava p•Juco abaixo da boca do
rio Bra11co, junto a barra de um iga~ap.e atlu.:'lte da mar gem ·.;,qu.~rda. Observam JS igualmeme uma
balsa com varias toras perten(;ente ao madeireiro Antonio Tracaja. proveniente do rio Ir.aquaf, que
haYia sido apreendida por u 1a pati~Jlha do Exercito pouco abai.\o da foz do rio Quixito.
0 morador do ltaquaL Joao Bezerra, havia consegiJldo naquela $afra rerirar duzentas
li.ws. entre .nadeira branLa e cedro. E\pl.,.,rava madei:a branca (\ irola su naurna. etc) ao Iongo do
Jta~ .:af, e cedro no igarape Provident.ia, atlnen~e da margern t>~querda localizado pr6ximo a foz do
igar..tpe Siio Jose. Ca~a as vezes no Sao Jose, entrando nele <~te meio-dia de mot~)r rabeta. Os dois
moradores da foz do Choa, por sua \cz, tambem extrafam :racl~::'ra dentro desse igarape. a O;!rC3 de
meio dia de voadeira de sua barra no Itaquaf. 0 morador da loca!id1de Volta do Binda 11abalhava
madeira no ig~rape Sao Joao. Os q'Je residiam na localidlde Yolta da Curica. no medio I.aquai.
~
crnm a\ iJos, por sua vez, por Fl:ivio Peres.
Estes dad:Js i_~jicam a intl:!~c:a c\plora~iio das ri-J.Uc- s na('l_.rais q11e em .-:•;:orrido no
rio lt:1quaf. Segundo inf(lftn::l~C,es do Posto de \'igilincia da :\DR A f~ in.stalado no b-;.rco Waika,
no de~orrer domes de agosto de 1995, l!ntrJram no It aguai 40 1 • ~·.:ireiros, 46 pes ..ador~s ...a~adores
e 41 moradores . tendo safdo. no me:>mo po:ri~.>do, 20 p·~scadores e 15 mo.adores .
Os Kanamari infl)fmararn ai1da que ra ser' gu~?irLS f.equentando a cat>l!ceira do
igarape Cedro. af1uente da ma.rgem direita do alto Itaguaf. Provem eles basicamc re da localidade
denc.n11inada I\1onte Lija, no rio Jurua. \indo de lei no wr:io c 1\!tom::;.ndo no im(:rnO.

VI.3. RIO lful

V'- fifi,_amos a in'-· it,•da de 17 ocupan .:s nao indios na bacia do rio· Iruf, totalmente
in~e1 ·n~ · ..:-s limit::s da ri Vale do Javari . Fsc:cs ocuparncs, que pcrf·~ztm o wtal de 22 ft~mflias. ou
l-12 [.~~~· ·as, estao 'najoritar!J 'lc11te I -,~,...,liHdos entre a f·n de rio C)ari, atl•... ,.,re da margtm direita
dl1 ltuf. e a foz do rio NO\ ode Cima, Jtlttc nte da l!largcm esqllt.rda. Apenas um ocupantc localiza-se
r·) UCO ab;, ··w da foz do Co,.ri, lla1cndo outro 'lO interior do rio ~egro, aflucnte ja marg.:m
e"querdtl., e -:lois outros 10 alro rio Paragua\U, 1l1uente da ma.rgem dirtita. Lcvantamento realizado
,jez a nos a Hes t aYia con~tatado a pr ·~<-"n~a de 323 pessoas no rio Jtui (no trecbo entre sua foz e a
b2rra do rio ~ovo de Cima) e 63 pes zs no rio ~cgro8.

s Cf Pnce•.so .HJNAI RSB'2115 85. Os. 142.
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Observarnos 111e o o\:upante correspondeme ao L\'A n° 25, apesar de se encontrar a
anos nessa ~<'·al hcalit.a.;ao. reside. segundo afirmou. a setcma an •.Js no rio Iruf Os
:"~ u}·i .tcs 1. 0m::.-pondemes ao L\'.\~ n° 21, 34 e 35 .1ao ~~.;.idi,m: 1'1ai..; ::'11 s.. as O::c'>i0ca~0es, o?esar
de ali _e encomrarem quando da rcaliza·;ao do levantamcmo fundi.irio. 0 ocurante rt:fereme ao LVA
n° 27, segundo informa<;:oes que obthcmos, reside no local, mas nao se enc.:,mrava no momenta
quando da passagern dos .nenbros do GT, o que impos-;ibilitou o levar ~mtnto de ~:uas benfeitorias.
A a~ao de extrusao de madeireiros e pe<:caJ,"Jr~s daTI Vale do Ja\ari, iniciada pela
HJN.\1 em 02.1191, co;'statou balsas de madeira no Ituf pertenc~>lles a Raimundo A. Gra<;:a, Lufs
C:.l as e Dos .~ nj')s Gra~a. al,':m de do is tratorcs e duas b1lsas nas proximid3des do rio ~ovo de
R"ixo. pl..fk·IKemes a uma cr:'1pr~ ...a [><.:.ru;;;.na. Um d ·ls t1 aballudorc:~ da rurrna de Lufs Caldas. que se
diri'"'~J ao rio :-.iLWO de B3ixo, pa-.sou •nal e teYe qJe ~:,cr hl.",spi•~lizado, des.::obr'11do-se que cstava
C•)'D c6lera9 . Em 119.:, s~guf\do infon 1•1r:ao do PIN ktc:eaf. h:~,· :.a uma 111 ·na do "adeireiro Altair
Go, 1es de .\lmeida ('Tak.o') rdirando !111d,~ira no bai.xo rio lflli Em 1995, este 11 ·smo madeireiro
c::xtrafa n Jeira do :g:i ·ape Jurua. no 11"'-110 rio. Fm 1'.193, '-ta\'ia pelo rn~nos dez tu. rnas do
madeireiro 'Cairara', a\'iado pL1f Fk,riano Gra~a. trablhando n•JS igarapes Cab\)clo e Ca'y;cJinho.
Em anos anteriures, o -r.esmo
tdeirc:iro havia explorado intema'11ente o rio Coari. Segundo
e.;timativa dos ribeirinhos do ItJi, ·s irmaos Magalhaes rebocaram rna is de miltoras de cedro do Iruf
3p~nas ~.t~is

9 Cf. Cl n"032 GAB ADR'ATL 91, de 22 08.9 1.
136

C

•

--

..

. ...

--.=_. --

-

·.

:

Fu:~d a ;ao ~act.

r.a: de

!r,dio

~i'SISITRJO DA Jl'SnCA

·~

na (,'jrra de 1994, ha.,endo omras cinco mil toras, entre \..tdro ....e madeira branca, que foram
-d'•)· -~das pelo rr3deireiro \\.alter Paha de S-)Uza ('Paraibmha').
Em 1995, a ~rande concentravao de mad·:::ireiros no rio [rui Jocaliz.ava-se a jusailte do
rio :\;:gro. A montante deste rio. praticamcme apenas os mon.d._!f.::s ribe'r'nhos e.vrc:am a ati\ ··iad~
maJ.::ireira, embora tamb~m fossem aviados no processo ex: ·ati'\O pelos mesmos "pamSes'" das
demais rurrnas. A familia je Manvel Procopio, par exernplo, cstava trabalhando nos igarapes
Pregui.;a, Remanso e Res<ava~ao, 3t1Ue'ltes da marg;:m c-sq- i• ·da do Iruf. Pouco ahaLxo da casa de
M,i 1uel Maricana, par sua vez ravia w11a balsa com cerca de cinquenta toras, presumh·elmcme a
ele pertewentes. 0lo rio t\egro havia duas ;um1as tral)aJha,ldo para o morador Raimundo Barbosa
~:·c:cimento. que e a via do J.Xlos IrmJos l\1agalhaes. :\te 1994. ainda havia muit'ls rurmas aviadas
?clos Gra.;:a no :--:egro, em bora a r 'Jdeira d.;scc rio th esse :-ido prarkarneme e~g,...rada por Joao
Bel~rra, que ali residira por 22 an"1S. Rai Hmdo Barbosa tarnWm r~gateia eventualmcnte com os
Marubo e Matis que habitam o medio rio ItuL
Constatamos .11.-ima do rio ?\egro a pre..,en9a de 1ois motores de ..:cntro . um dos q1...ais
perte ;,;ia a A.mawnas Barcelos. Outros motores erarn os de Raimundo Barbosa, o de Olimpio, e
r ais r~s ;Jequenos rebocad·"res, que ob~en•amos par1dos ~ouco abaixo da fvz do rio Coari.
Postt.::1 iJnn~nte, C•)nstat<:tmos 'Tlais tn!s harcos nas proxirnidades do rio Novo de Ba\xo. Encontramos
tarnh2m U'11 pequ~no htelao que tnov i'lha do iga"a;:-oe Sao l., Jrr.::nc;o, o tiual lrazia u 1a turma de
guatro home:ns, tres mulheres e algumas criana;as. Tinham ficado oito mescs no local de trabalho.
sendo a\ iados por urn fiegu~s de 'Raimt.ndo Gn9a. Verificamos iguaLrucnte o tra"siro de tres
Janel .as "Langadas" que subt.!m em JJrc9ao <iO no ~cvo de Ba · <0 ..... om vinte ou tr:nta trabalhadores
don :idcirciro cha.mado Pedrinho. aviado pelos Innaos \1agalhaes.
Fumos inforP1ados tambem da existencia de seis turmas de madeireiros trabalhando
no isarape Santa Rita. No igarc:pe Irace:ma havia duas turnns clo f'ladc-ireiro cvnl1ecido Ct"~mo
'Bf'' T'lha', e uma rurma no ha...:en,'nha, ambos af1u.:mes do Ituf. No rio ~O\O de Bai.xo h<.\'ia ~'elo
iT ''!)1'15 i-eis turn as. pc-rtePcentes j )S l'~adeireiros Ed mar Gra\a. ~a tal ino. Bolinha. e o~6rio. esre
ulrL'11C avhdn rl)r 'Ze "\daii·. fi lh 1e R;;imundo Gr.:.;a .
Conforme infNma~.)es do Posto de Vigilancia da ;\DR! A r~ in<.!alado no barco
W1ika, durante o mes de agosto de 1995. penetraram na t~rra ;'1dfgt..na pelo rio Itu1 31 madeireiros.
22 C1<;ador·;s/pesc..adores, 35 rmradores e 4 outros nao classificados, te.1do ~aido no mesmo periodo
12 .~~~deireiros, 22 ca.yador~.-s.'pe-scadores, alem de 10 outros nao classitic~dos.
Verificamos tambl~m a a~ao de urn barco p~squdro provenit nte de Benjamin
Corstant em lagos situados pouco abaixo da foz do rio Coari. SegPndo o pastor John Jansma, da
:\.1:-\ fB, e111bora :;eja raro, as · ezes vem ~ 1 guns pcsc;7ldorcs Jo Jur 1i p.:-scar 1as cabeceir-.s do rio
lmi De fct!o, al~m i.kstes event J~is fr.:que.1tadores. os \hr(iho cta aldeia Vida Nova quei\'H ~m-se da
pr::~ 1.;a 'k outros nao 'ndks trazidvs p..:io o~up::jme fra111 :s~.:o Cri~p·m Vcrfssimo da Sih·a. que se
okdica a r·roduzir fa•il'fha c L'irne ,aJg:lda no alto rio Paragua9ll . Para tanto, com·ida outros
moraJu··s do I1 rua para "'; ~ '1 ca~·ar ali, coi.-.t:guindo pnr -mponda Cl'rca de nda to"clada de
cane de · ,.,~,js sihcstres. Q mdc• ·,·isitamos sua ~,.;Oloc.it;ao, cle ha,·ia se reti.ado para a localidade
f..::.;ta B a1ca, 10 Jurua, o·kie cside. lcnndo Y<L ios panciros de carne sal gada, emb-.)ra pudessemos
con~tat.tr ~:. !da Jois 1apiris de cap usado~ pelos La~ad,)res por ele trazidos. Os nao Indios do Jurua
yue frequentam o alto Pangua9u s.lo pro\ ·nientes principalmente das localidades de E~rirao do
Re''•)jo, T~sta Branca e Fazl."nda Ouro Prt>to
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De acordo com ltxlas as ioforma\OeS que puJ-:mos obter na cidade de Sao Paulo de
Olivnp, 1~0 ex'stem, no pre<>~:nte, o~.upantes nao indh. . . s ao ]L;ngo do rio Ja'ldiatuba nos 1imites da
ri Vale do Javari De 3cordo c0m o sr Luis }.fijlJer 1 ·T u:::ho '). " ' :.dar ies<:a cidade. em 19'\6 ele
taia rc-aliz::tdo IJ n ct-r:so dos 11Kradt'res do Ja:~diatuba. ,)tali,,_rn.io 102 familias Elas conceiltra\alnse no baixo curso do rio, mas havia riheirinhos e~parsos ate o igardpe Alena Eram 5eringueiros, em
sua n1aioria. que abandonaram o rio com a que.da na horracha a partir de 1988. :-;este ano. o ultimo
morador do rio era urn stringt~eiro que r::sidia ::ntre os !gar apes do Ouro e Inferno. AtiJalmeme,
frc~T:ientam o J:ndiaruba pr;fl( ·ral ·l't>nte pes.::adores e ca<;adores. e gente que, na epoca do \aao,
.em ,0h:•;tr try·.;.ja~ e seus c.v"~s. Alem dos yr6prios .:10raj,.,~s de S:io Paulo de Olive:n~a .
rcrc rrem eve 'lt.ahn::nte este rio os habit:mtes de A" 1atuni e Santa Rita do \Veil. chegdndo alg.ms
3Je l'S !.Ji ~es <.• nhec idos C••rlo R.cilt:t1so do P!tncho e R;;n dnso Grande, ambos :.ituados aci.ma das
Tres Bocas (confl Jencia dos !g".. ap!s Branco e Preto como rh J 1diatu!:1a).
A extra<;ao de adeira tern sido reali~da, ;n\fe outr~)s. par \.1Jnuel Viana que
e\pk•rou C'S ~er·n.:ais B0m Fu· ro I e II na '><~fra de 199·~ con- uma turma i.: 5eis homens. L~.p·,~m
Ismael v: tna Strra ~ ~eqHirho'), morador de :.t:maus que 1em urn con..!rcio em Sao Paulo de
Oliven.;a, rem explcrado m~Jeira branca no Jandia uba. Alt:m ,;~les, Joao Branco 'tern explorado
madeira n.:1 seringal Sao R ii'l1UPdo. J.x·alizado no ig..:.. tp~ J J' · izittho.
Segundo afim1am os morad~1res de Sao Paulo Je Olhen<;a que freqilr:ntarn o alto
JJ.ndiatui.1a. ain,ja ha r:quird.ITn?nt·~~ da Pctr :-·as nos l0~a::; onde elJ c~plvrou ne~te rio.

YL5. R OJAVARI

Com;tala,uos a prl,'··m;a de 28 ocupa·Hes !lao Indio' no interior daTI Vale do hvari
long.) do curso do rio Javan. Esses ':l•~upantes, a -,~ue c JTre~pu'"~dem igual nj nao de famf1ias ,
tN;•liz.~ndo l58 r.::ss.;·as. rl'sd n t0d~·s entre a foz do i.::> :}re Jrari e a tana do rio Cum~a,
con~ 1 ra!"dO ~e 13.5iC''l'1-:Pte ll('S I .:>OS do Tambrtqui e do C;n:ias, e na Joc<~lidade conhecida como
Por•o . '- a! A 'aioria abs.-.luta d 1-:s t''lconlra-se re·idinJo a 'IIO~ de dois anos nestes locais.
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t"'l.d ... Pono :\a:al
m.d .• Porto Natal

,

Ao c;•ntr~rio do Jevar1tamcnto fundiafio , ~alizado em l ~·85. )d~s as :nformat;oes
vbtidas por .;:~te G r indica;am ::l au,C:ncia de o~ up(!ntes na.:1 Indio~ no ..:urso ~ ... perior do rio Ja\·ari.
De 1conio c.•.tn1 o ,.~::btorio encaminhado pelos tecnicos do I?':CRA e I J f"R.\ 'VI. havia no rio
J3 uirana, a )•.as'ao, 20 r~~idcEcias 110 s... rir.gal Bata. ~~J alizando 13'2 pe<.<.<Yls; ~4 residencias no
"ering;tl J-losrital, su'l ;mdo 1nr ,·.s~oas ; e 20 rc<;idL 1cias r o ~e~inga l Boa \'isla, totalizando 98
p·~ss "JslO. Todos -:sses ocup:t ~s haviam sido trazidns ao local pelo seringali...ra Pt:tr6nco Alves
~1a~~'l ~es, da i.id,Je h.rcana Jc C. ...zeiro do Sui, e arandonaram nos anos seguimes a regiiio.

to Cf. Pro.-.:..:sso FU~AI RSB•2115185, fls. 08 09.
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;-.;o presente. o alto rio Jaquirana eo rio Bata contimljlm a scr c::xplorados ur.icamente_
pe1as turmas do riadcireiro \'ftor Braga, de Benjamin C)iiS~a.nt Sc;undo as infom1a~~::>es pr-:stadas
pelo mesmo, tem trabalhado uh· • a.11cnte no curso principal do rio Bara, subindo ~.:s.te rio ate sua
pri. ,~ira forqUJlha. no igarape Maruna, onde havia :ohcado _,-eis run1as . varian,1o de scis a •Jito
hon ens r.ada uma. Declarou b:ner ret"rado "e:ecc:mas 10ras de m1d'"ira nesta safra. fka.ndo outras
scm 3gua para de.:.~erem. De fate, verificamos a d"scida de d•Jas balsas a ele penencemes, a
prirncira com cerca de trezemas. e a segu!'lda com cerca de <-t- a• xc•Lls toras de ~.-edro . De acordo
com declarat;oes dos traba!h[; 1)f.~s que desciam ~unto com as tvras, Vftor Braga havia dei1ado um
empregado fazendo uma clareira 1a boca do igar<~pe ~tanuel D E~pada para ccnstruir urn barracao,
visto que pret.:!ndia tirar madeira d:-sse afluc:me do Jaquirana na proxima _safra. Este madeireiro
t1 ·1~m disse que alguns capdc,rcs vilJdos do ri'J Jurua freqGcmavam esporadicamente a rcgiao do
rio B 1ta e seu aflue'1te, o iga. 'toC Hcspilal.
No mtdio rio Jaquirana , de acordo cotn as · nfo""'Tlac;C'es dos haflitantcs da aldeia
Trinta e Urn. os peocs do n'1ddr·,iro con.i1ecido como 'Boca' tirhm rcalizado uma "correria" em
anos anteriores no igarape Iruxi. locaiin"1do arvores equi'vakntes a tre:z.cntas teras. Isso gerou
indigr•l<;ao entre os ~1a)oruna daquela aldeia , que tt-m o local .:omo territ{,rio imediato de suas
ath·idad-es produtivas.
Fato <;-.!mdhante ocor~"u no bai~o rio Jz.vari. ha.endo os Kanamarf da aldeia Sao
Luiz fUe·xar1o-se que urn dos moradores do vi.linho lago do Tambaqui, possiver17nte aviado pelo
rT :1c ·r~iro Jose Pinto tinha tirado m:,dcira -ias 111argens ..:lo rioJa\ .1ri em I0C·1l situado bern proximo
a aldei;~ )em ihes dar t;ualqucr satl,fc>~ao. L'm outro madeireiro. Jl 'e Pi!eS (filho de hse Fil6), cinha
em 1995 seis tunnas trabalhando dtntro do igctrape Jrari. tres no bn~o pri11c:pal e tres no igo.rape
Esquudo. Este madeireiro tambem cmpr~gava urn Kal"?mari da aldeia Sao Luiz em suas turmas
naquda ~afra . utilizando alem )\sso 1s ha~itames da aideia Irari para conseguir "r:mcho" rca 11e de
cac;::t) para os dt~nais tnbalhadores .

~

\1~[ . 6. RIO JUTAi

•
No pre~·~l te. in" x ·'I m D~t.pantes rllio indios no trecho do cu ·so princip~l do rio Jutaf
dbrangido nos limites da Tl Val..: do Jaqri. Ve-rificamos. porem, a prcsent;a de quatt rze oc.tTmtes
nao Indios .:m dois afhlc ,tes do alto Jmaf que residt!m no imerior da terra indigcna. Destes. dois
t' ·,1.am suas casas no i_?arape TJobo, ,,u~me do alto rio C ruc~na. rrit-ut\rio da nvrgcm e.;qut>r ja do
Juta f, e doze no rio Je~runinho. af1 .:nte da ma1gem direita do alto Jutai. Em conjunto, est~s
ocupantes scmavam de.n:noYe f3mflias, perfazendo 103 pessoas. A r·1edia tt:mporal de oc•Jpafao
de~sas fan~:lias e de pouco mais de quinze anos.
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Alem da pr.:s~n<;:a dos ~upantes "fi:xos" . comtala '10S que 0 rio Juru 1Zinho e pako
de int~r:sa c:xtra9ao madeireira Pa1te da madeira extrafda neste rio em 1996 perter•cia a Paulo Libek
(cc•nhecido como Paulo 'da F'.lnai'. por ser ex-funciomhio do 5rgao), que naquela safra extraiu 220
i·x1s de cedro e 580 ''p;-and as~ de madeira (cada tora e tra. sf•.•n.1ada em oito pram·has). Quem
cnn'pra a madeira extraiJa por ele e o mad~ireiro fogle S...,ares, de ~1aPaus. 0 irmao dcste. Jose
Soares. t..illib2m t tim mad::ireiro de .::cna <iiua~iio no local. .::::. de ~ido pre~.;:dido ali por \ t o) sc!s
hr.1el, pruprkt~rio da S..:rrJria \1oracs. de \fanaus. Altm delcs. J1rb~P1 t~m t-aba:})ado n0 no
Jun:azinho os madeireiros chamados Carlita Garrancho. Ubiraci. Darci e 'l. e do Dino', os dois
ultimos re&identes na cidade de Jmaf.
Outros madeireiros que atuavam no alto Jutaf em 1996 eram Ant6nio Carlos
( B~ia'), Jose Roberto, Pedro Cicero, mor:~dor ia cidade de Jutaf, e Mario ru rdra ('Biringa'), que
expl •rdva ce-dro no rio Curue·na. De rato , cncomr:m1os lies· motores baixando com balsas de -loras de
madeira. Dois d~Ies vinham do r·o Curuena, urn dos l!Jais, p.... d ·nc~nte a Ma. io Fe, reira. verea,jor e
r;x-prefeito da cid:1de de Jut1f, ·, nia ct:rca de 150 f,Jras de '11'tdeira do iga rs.p..! Lobo, prindpal
a:luente do alto Cur lena. Ec;ta b< !•.a ,·inha r..,b0cada pclc c: Jdrcir ·, \faval Plmo. que por $Ud vcz
'll3 t xr lorado dwemas to• as de madeira no ·guape Curuea=·,ha. 3\ iado por Togk Soares.
P·.::. .eriot ,c. ue , cih ontramos _1ais quatro l11o:ltvres, dois de Carl ito Garrancho e dnis a <;.:rvi90 de
To,slc S1. res, a .!•os 1'13. ki ..::r o~ .le Ma1•aus. Fste ultimo exrlora\'a madeira 110 Jutaf (em trecho
par . . :a•. ·· 1le 'm. ·J~ute 11>.1s Iii 1iks da terra "F"cgena) r:om um trator "skider", o qual trazia numa
t.3.lsa a reboque. Carlito G~r~ancho. de sua pane. rebocava duzentas toras de cedro que tinha
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cxtrafdo no rio Curuena.

E aviado

por Jnnas Pimo. =J.Ue ~Jguirc •.as rn.:rcado ·:as do madeireiro

\t,.:y~~s TsraeJI 1•

(

)

No Cumena. Carlito Garrancho tern atuado intem:amente na extra9ao de ne1deira
desde o tina! dos anos 80. r-omos infonnados que ·~a, ia - •rca de cite '1V1ll1res dcmro do rio
Cu 1.1cna, :irando cedro. Entre 0U1 ras. ha\ ia uma runra 'lO ;rt¢'rior do igarape Lobo, liderada por um
morajor da cidade de Jutaf, J0ao Ordam, a" iado por Togle ~oares 0 .xupame Helene TeLxeira de
Oli\ eira tern igt.almente exirafdo madeira nec;se rio. Tamhem o r .adeirdro Fla\ io Azevedo havia
tra'i-)a'J-adc• no Cu.,Jena 11a o::.afra de 1989, e no rio Juruazinho em 1990.
Os Kanamari da aldeia Qudmado e'tenrualm»r,te produz.em madeira. que negociam
com Domingos Garrancho, innao de Carlita. e tambem P.:dro Cicero. da cidade de Jmai. ~a cidade
de hnai .::x.isiem someme duas :.erranas, uma pencnc.emc a Pedro Gon.;alvcs e outra a Josue Gra~a.
Embora fora d\.JS limires da fi Vale do Javari, \erit1camos que o rio Jutai havia sido
literatmente tomado de 3SSalto por urn boom garimpeiro de grandes propvr~6es Es<>a exploras:ao
ga. ·mpeira concentrava-se no curso media-inferior do rio Jutaf, bcm como em seus af1uemes, o rio
B6ia \mais exatamente ainda. TlO igarape Prete, atluente deste) e rio Mutum. Pouco ames de nossa
ra!i<;i1gl!m. ha\ia ~.-erca je 78 ~- '...as e 112 balsas de ewa'l-1""' .je )Uro. Integranles da OPA ~ na
::id·~de de tmai cal·-ul:ll·am !laver i!iOO garimpdros dcntro do rio. que ::om c pessoal de 1poio ~rfaria _,
.rna 1•opu'ao;ao de rnais de mil pessoas. A maioria ctos ga impeiros que im aJiram o Jutaf no
piirnciro s.:me;;tr·: de 1996 \i.:rarn com :mas balsas e dngas Jo E;;t3do de Rondonia ou do rio Pure.
atluer-te do Japuri, e loca!izaram-se "undamentalme11te no rio B(•ia e. em menor e<:cala, no rio
~iuru.rn .

VI. 7. RIO QL I.XffO

Verific&mos no rio Quixito a presen~a de qu,uro o<.upanlcs nao Indios, totalizando
seis f 1111flias. ou 39 pec;soas. Fstes o~upantes residem todos acima da foz do igarape Pau Branco,
af11 t-111~ da margt:m dircita do Qt..\ito. situando-se o mais a, ._lntantc deles a ~.::rca de duas horas Je
V<J<Iddra da b.ma do rio Es·~Ucrdo.

tt -\'

t\es do le>ar

.,e1to carto,·at

.1liz.1do, obs.::rvamos que o ofirial c :~rtor:irio havia coloc.l,~o na data de

05 06 95, a pcdido do sr. J\!o) s~:. I~rael, avcrba~oes rclativas a ··.,. 1nut~n'rao de flor.-:sta m<:1ne:j da"
O)Jtric las de algumas glebas :illtC'rio T· ':lte possuid'\S pela Fmpresa Jtt'1h) S.A.
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Embora, por pr.:caw;ao, tenhamos uicntado os ,ecnicos fu'idiarios do GT a
o LVA n° 37, corn:11pondente ao sr. Raimundo Cardoso, o mesmo tern sua casa e demai.s
benfeit...)rias localizadas na mar~cm e~querda do rio QuLxito, estando port.anto fora dos limites da TI
Vale do Ja·. ari . De 4u'llquer forma faz.:mos con,tar :.eu LV'\ a tim de prescl"\ ar a (..( 'ltinuidade na
nu11era9ao dos demais. Al.§m j(}S 01..upames cad:::strados, obtivcmos informa~oes sobre a presei19a
no rio Quixito do sr. Pedro P0sid0njo, nao ~endo, porem, o 'l1esmo localizado e nern os demais
::..sbendo informar em que loc:!liz:ao;ao (e margem) estariam sitmdas sua casa e benfeitorias. A.lem
dele, quando ja ha,·iamos concluido os le\ a'ltarnemos des:e rio, tivemos i.nfor:na~r3es sobre a
pre~e119a do capdor ~anoel Sales 110 alto rio Esquerdo n:io <.:cndo possfvel, no entflnto, vi~ilar sua
r~~idencia na 0casiao.
Corn resrcito a extn;ao •nadeireira, em 1995 ha\ ia ;ete rurmas rrabal~ando a.:-ima
d:t :•miga casa do sr. ~fanoel Felix Filho ( Ncnem felix'). D;;sl.as, quatro eram aviadas por
Frd11cisco Felix ( Loro') e tres por Jose ('C~cau '; SiqJ;;ira. A ·pa1s a mv1t:1.nte deles, com dez
homens, trabalha\a no igarape P;a,.aba. Na epoca do trabaU10 de campo deste GT, o Ex~rcito tinha
apreendido uma balsa de ffi"1d::"h perenceme a Cacau Siqueira. .\!em de 'Cacau· e ·Loro', ramtl¢m
Pedr'nho Posid(mio, Adolfo P\.res e '~enem' Felix tinham exp!orado o rio Quix.ito em anos
ante rio res.
Abaixo do ig. E.'querdo, trabalhava madeira Ar1aldo Cardcso da Silva. e wn
regional conhecido como ' Lula', que tinl1a retirado tre1.entas teras de cedro do igarape Colonia,
anuc:me da n·argcm direita Jo Quixito. Alem deles, tarnhem trabalha' am no igarape Pau Br:mco os
'r~ Ht!nn..:s Cluvt>s Sandoval. Da.1~1!:Jo Pereira ja Silva. Vander lei Lc.pes \b.ia 1 J6bi · \ e outros.
pr~e11cher
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\TI.l . Trab;;tlhos Ant{'dores

Em 1969, o serttnista Railm.ndo Pio de Canalho Li.na, da r~~m-criada Fu'1da<;ao
:--;ad' nal do fnJio. ja prc_.~unha a cr:ao;ao de quatro Postos Indlg<:-"as na iegiao abarcada pclos rios
Javari, Curu<;a, ltui e Itaquaf. Cm-J primeira prorosta de deli1r ita;,:ao da area comprecndida por esses
rios [..:>i aprcsentada pelo tamxm sertaPista s~bastiao Amancio da Costa em 1972. e abrangia uma
superfkie de 6.908.0ll0 ha. ~o .nesmo ano, uma proposta parc.ial para a crh<;ao de um Parque
hdigc•a Jo Itui, com 1.500.000 ha, ~ apresentada por uma ~yuipc multidi-;ciplinar de cientistas do
British J1u5eum, Royal 8o;anic G rdcns Ket't' e institui~oes brasileir:Is de pesquisa.
A primeira prO!•Osta articulada para a .. ria9ac1 de um Parque lndf;,:na do \'ale do
Ja\'ari foi ~lab··rada pelo "GT L\ari l980", isto e os Gupos d~ Trabalho c~..nstituiJos pelas
Ponarias n° 720 E, 721 1 £ e !1° 722/E, todas do dia 14 05 80, que ietennin~n am a identiti.::a9ao e
delimita~ao das areas incHgenas siru1das, re.specthamente, nas b:tcias Jos rios Ja,·ari e Curu9a, Ituf e
TtaquaL e hndiatuba e Jutaf. A.. primdra dessas equipes, cuja COI.lpi'si~ao foi modificada pela
Portaria n° 737/E, ?e 13.06 80, teve s•:u coorden3dor~, o a 1rop6Jogo ferri Va~lc de Aquino.
Jemit'do quando ainda se encontrava realizando os trabalhos ·le 'ampo, motivo pclo qual ele nao
apre~emou seu relat6rio 1 . De todo modo a partir de ~ugesfi)es ini< i1is de fu,ci0n).rios da AJUSOL
c com o ~'1.:?. ·ii1!1~·ne'1to, inJa no 'i~al d~.JI"=:Je 1no, dos r~1tt6rios da antc~..p6loga Dehair
~1ontagner Melatti. coordcn~1dora da s.:!gunda cquipe, e do so.;i.SIGgo ~1arco :\nt•?•nio do Espfrito
s.~nto, C•JOrder. •d..::or da terceira ,;quipe, foi r~mnulada uma ··pr~_,pc-sta de Criaq,i.o do Parque Indfgena
Jo \'de do Javari" Tal pwpcsta C!htangia Lr sup{.:rfl, ie de 5.800.000 ha e pcrfmetro de 1 750 km.
ambt"S ~prox in ·tdos, confonnl! o .1pa (fls. 278) e o memorial dcscritivo (t1s. 271/277) contidos
ncste p •..::c.c:so.
"Como pode-se constc:rar no mapa, em anexo, o
Tukano fKat•·.111ari), 1\-frT) or.ma, \-Janwo, Korina,

Parque comp011ara os indios Kanamad,
Matis e seis gmpos i11dfgenas arredios,
!linda nrio idenrificados. Esses indios est·io dist "ibufdos ur1 nlrias malo cas dentro da tirea
1 Parte

tlas infonnr~~es obtidas por •me GT foram public<ldas em M·?latti (.1981 ).
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pleiteada para 0 Pur'iue 'r•d/gena . Esta gleba e efe;;, Glllt.fllt C!Citpada e tilli::.ada pelas -difnt:ntes grupos indfgci!QS para reulb.uem na.s ati ; ·'ades economicas, como sejam. ct~ra.
pesca, CCIIeta, e:l.'trat;tio de seringa e madeira . .. C.ada grupo indfgena mantem estreitos lat;os
sociais com seus pa.rfcios qlte estiio espalhados den ~J' de ·ana :irea . om ier.-;dc de sua
propriedade. Estes taros sao de 1 cirios n[\els · de parentesco, 1natrimo zial, rituc1/ etc Por
cor:.Seguinte, e comwr. et wm..-ar-se nas ·nalocas indi>iduos de outro Iugar, que deslocaram-se
para ela com um objetivo espec(fico .. . 0 P~rque /ndfgma do Vale do Javati esta !'tuna
siiuariio prh:i'egiada e estrc."'igica dl!'rido a sua locali::11;ao e as condit;oes ecol6gicas que
airda desjmra ... Niio p···d-''1105 garantir pela definiriio da area para os bulios arredios, por
ruio conhecermos in loco o habitat traditional dos mesmos Podera no jwuro haver
.xrescimos de .lrea ou d~ Hl!~~t;cio Ja mesma "2 .
1

.

(

..._. )

De fato, corc:id(..ra'"ldo as lirnita~oes do conhecimento que entao se possuia sobre o
tt:rrit6rio dos diversos grupos indfg.:nas no Vale do Ja\·ari, e abda a lacuna do levartamento
rcfereme aos rios Javari e C 1ruc;:a, essa proposta exclu!a areas de ocupa~ao \1ayon1na nos rios
Jaquinna e Pardo, areas de 01.. 'ra.;<jo Kanamarf, Kulfna (Pano) e \1a.t1"'o no rio Cu 'll~a, e areas de
0cupa;ao Kanamari no rio Jmaf. Alem disso, excluia areas de o·~upac;:ao de Indios ·~olados nos rios
Cu'"U~'la T md;·~ruba. ItaqPai. ltu: Qui\lto e Bata.
·
\s di>erg~nci::ts 110 ttKa..-ninhamemo ck'ta proposta rcsultaram na constiruh;:ao do
''Grupo de Estudo Javari"3 pela Portaria n° 1. 791 /E, de ~4 .10 84, que tinha como finalidade
apres~ntar "a) 1-.roposta de idr:.• rfi._·;,}:;ao e delonira~~ao da area do Parque lndigena Jm ari; e b)
recomouit~t;6es para o desemtlhimemo da atua~iio indigenista e antropo/ogica na regi.io". No
relat0rio apresentado por este grupo ~m 13 . 11.84, const'~tava-se a jcfasagem entre os dados
di::.p·.m!veis e a situa<;fio atual da :irca. o que ftz com que ele optasse por rccoP"li!ndar a "fg! ra da
Jn:erdirao da Area, para que se possa condu::.ir os trabalhos e ao mesmo tempo e1 iwr que ··ontinue
o processo de invasiio, que \em (.,'Jc>apndo a sobre,·i,incia fisica e culrural dos di\ersos Pa\'OS
lnd'genas desta regitio". No ano ;:;egu·nte, em ccn.;.egut:ncia. fc'i detem1L1ada a interdi~jo J.:t a:-ea do
\'ale do Javari peh Portaria n° l.S49 E, de )8 0-i 85. da Presid2ncia da FG:\AL ubrangendo t.ma
supcrficie de 8.338.000 ha e p..:rimctro de 1.500 km. A area imerditada tinha os limites propo:.tos no
ano anterior pelo Grupo de Es udo Javari.
ParaldameT'lte, atraves da Portaria n° 1.848 E de ;8 03.85 (altcr::tda pe !as Portarias
n° 1 855/E, de 15 .04.85, n° 1.867/E, de 10.()5 85, n° 1. "86lE., <.le 17.06.85, n° 1.927/E, de
16 08 85. e n° 1.937/E, de 16 09 85), detcm1inou-se o desbr·a.-,,..·,to de um grupo de serYidores e
inrlig~nistas a Ar.::a Indfgena Parque do Vale do Javari rara "proredaem estudos viscmdo a
r•di!/.t ;~ io de limi'es e a amyh,,:t.?tt.fiiO de dados rnogrtijicos, bem como o respecri\O
lercalfG~"li'nto ju!ldi1 irio" . 0 "GT Ja\·<lri 19S5 '' realizou seus
1balhos de Cdmpo entre r1aio e agosro
de 1985, percorrcndo os rios Javari-Ja VJirana. Quixito, Curw:: a. lrui e Itaquai. Os dados desse
levant. 1.e1 to. em ccnjt.•1to com aqueks relativl•S :~o rio J1 ai ja pos~ fJ,.,s pel JS m-~nhros do GT.
2

Processo 107·l- SQ tls. 54 56.

3 Estc grupo era corr1pns·o por Dehair ~ll n.agner \h.lani, ~ntrop61oga e Chefe Substituta

da AESP.

~tarco

Antonio do Espirito Sonto, soci61ogo da 3' DR, Scbastiao Amiincio da Co~ta. senanista e Di!l~gado Regiona l da
10' f)R_ Pedro Coi!lho. ser':aPista da J• DR, roao l)il\crio Dias. ch~fe da \Jt SOL. Sidne; Po~suelo, s~ rt<~ni'-ta e

coor·:'enador das frentcs de atra~ao, Julio Ci!zar Mt!latti, professor da llnB, Silvio C1\1.1c.:n~. rla OPA~. l.ino
Joao de Oliveira ~eves, da Pre 1;via de Tefe, e John hnsma. da M~TB. J.'·l·~·cipando tamb~m de suas r~:t.nioes
.b.na ~1aria f'arYalho Ribeiro Lange e Araci h-hria Labiak.
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for.1m apresentadcs no respccti"\O relat6rio, datado de 20.05 S6. r:m s;mese. o GT Ja\ari 1985
pr. p0s a manut~·wao, em suas linhas gerais, dos limites i 1terdi ados rio ano anterior. rccom.:-ndando.
alern disso, o re•:onb.eci.mcnro de ar.:as o... upadas por grup0s :solados:

"Os limites proposros por este GT/85, s1o fundGmemal!•:el'lte os mesmos que COIL>tam no
intt:rdir;ao da Area lndfgeno Jo\ari, atra'>es da Portaria 18491£, de 08 de abril de 1985.... E
r..t>< essdrio que sejam realizados os trahalhos de rec,mhecimento da.s dreas de ocupar;ao de
grupos isolados, que, conforme estabelecido pe/o Grupo de Fstudo Jamri nii.o de•e ter como
objetivo efecuar comatoroes, mas sim reali:.ar o le\ rtamemo de dodos que suhsidiem a
definirao de limites da area.... Os lfmites referemes a esras areas [de grupos isolados]
poderii.o ser mod~ficados a ptzrtir da.s infonnar;oes Jbn'das no le>antameflio pruposto.
E117uanto isto !Uio accn:ece, de' em pennanecer como \Olidos os limites estabelecidos no
interdirii.o da area. Quanta aos itei'IS 3 e 4 sugerimos a adequa~iio dos limites esrabelecidos
como linha seca emre o no Qt4~tito e a cvJtfluencia (tos rios 1tuf Iraquaf e desra. ate o rio
Cumena, no senrido de segwr os limites norurais. lsto devido a dificuld:7,_ie de comrole da
area, mas isto nao pode acarretar prejuf:.o aos indios tza 1110 area de ocup·1rao ... A a·ea do
L<.Jmeirao joi omitida na proposta de imudirao. Considulil110S o Lameirao come. sendo parte
da area indigena do Vale do }a\·ari .... Propomos portanto a inclusiio da Lirea do Lameirtio no
inteTtiirao da 4./ Jman· e na prc,posta de delimitarii.o"4 .
Quase concornie:.Jtetn-;!nte. durame a reuniao da Sociedade Brasqeira para o
Pr(gesso da Ciencia realizada ~m Curitiba entre os dias 9 e 16 de julho de 1986. foi lan9ada a
"Cmnpanha Javari: Pela sobnviv~ncia dos povos indfgenas do Vale do Javari" . patrocinada pelo
Cc .selho lndigenista Missiom!rio (CL\H), Operas;ao Anchieta (OPA~) e equipes indigenistas das
Prela;t'as do Alto Solim0cs e Tefe. Enlre omras medidas, propunha a Ca;npanha .Tavari " a
agili: ·:rao do processo de del: 1itas-ao e demarc{l(;ao definitivo da A ./ . Javari para garantir
ofit · :,11e'lte a posse e o usufnao ie wdos os p~.wos que habitwn Pssa cirea, vwpando 't:rrftr3rio
ccmfguos··s. !\ao obstante es.se a;">elo, o pruces!>o de rcconhecimemo e d.etini<;:ao de limites da terra
indfg;::1a Vale do .lavari fo i panlisado desde entao, pa~sando se um Iongo perf0do sem outras a~i)es
que fizcssem a\·a·,~ar o proc~di:nento no sentido da efeti\ a del!1arca~ao dessa area. Parte das razoes
que explicam esse periodo de iner.;ia fo am explici,!idas na cont~<>ta.;ao apresenrada p-:la FG~AI nos
autos da A,.t;ao Declarat6ria (f?roc. n° V-420 89), movida pelo Ministerio PUblico Federal
objdi\ .wdo a declara9ao judicial r\a area inttrditada pela Port1ria n° 1849'E:'85:

"Os deuetos que se S'ICtdetam au Dtr.reiO 11° 76.999'?6 uioram maiores obsukulos ao
JA'Ol esso de dem.r.u-ca(Yio ·1dministrari\·a da.s tenas indi;st..tlt7.S. A partir do Dc?creto n °
88 118183 con.fiou-se a um Gr'.{PO de Traba/ho Jn:ermini.s·.:rial o e·u,me 1a pror osta de
dem·:rcar; oo apreSt111£.da pela FU.\:41. Desde emcio, rr::rdeu a FU.\:41 a autot umia de
C! iu::.ir, de .1cordo com cr'tirios prei ian ente e~tabelecidos, o proce'iso de demarca~-(io. Essa
pr:. ~do e m 1is substar1cial se se levar em (oma que, a pw tir do Deereto n ° 94.945187, Cflbe
aos Ministros do Jwaior, da Refon 10 e do Desenvo/l·lmemo .4gnirio e - q1umdo se tratar de
terras na Fai..xa de F10nteiras - o Secretdn'o-Geral do Conselho de Seguranra Nacional,
4 Pro•. ·sso 1074/80, tls. 874 875.

5 CavP~cens & >Jeves. 1986:7.
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rteclarar a drea como de ocuparao in.dfgefw. e ntio
Deereto n ° 76. 999'76.

a FCS 41. c

mo '·' omecia na i igencia do

·

Restou a FU.\:41 apenas a iniciatiw e a orienttls~aa 1o processo de de!•!arca~ao admins;rativa
das rerras de seus tut'![,_.dos, o q:~e ''iio emuiro sesE !r:·\,_,rem a•nsider(zrt'ic .zue 1utros 6rgaos
p1Jb1icos e enn'dades it!ten Jm nesse processo, as 1 e::.es wmpram~ll'lldo a ceJeridade da
dr:marcariio.
E foi e.l.atamente isso o q•Le aconteceu com a Ccnwrcartio da drea indfgcna Vale do Javan· -?6.

.....

Com a edicao do Decreto n° 22, de 04.02 91. foi institufda uma Comissao Especial
de Analise (CEA) pel a Porta ria n° 398, de 26.04. 91, para analio:ar e m;snifestar-se conclmi\·amente
c;obre o apro·,eitamento dos tnt P1os de ident fk.a~ao e de 1im!t,ty·3o de terras ini'genas realiz.ados
amerionnente, relacionando se as Tis Lameirao (n° 38) e Vale do Javari {n° 68) no anexo integrame
da referida porta ria. Embora a CEA tenha solicitado em sua 23 3 Sessao 0 ·t.Jm~~ia, realiz.ada em
30 10. 91. que fosse colhida a ?tflll,:ncia das comunid~des indigenas do Javari a area iNerditada, tal
nao \.hegou a ser ef;tivado.
Em 1993, rc.v·np~ndo esse Iongo renodo de torpor, a \d·n.nistn9ao Rt:gio"ial de
At3laia do Norte, atraves do .\1c.mo n° 010/ADR-A T~. de )5 01.93, s0licitou proYidtncias a
aJ,ninima<;:ao central da FU::-\ \I

"no sentido de corzsliNtir um Gmpo de Trabalho com a fi'wlidade de completar os
le\c.ntwnentos que se fa:..~m net essdrios, objetivando co1 rob!Jrar a area pda Portaria 18491£
ou, em owra analise, consiclerando os possf~eis desloc t.~ntmos de grupos isolarios impastos
por situaroes de invusilo que estd submetida a area, rt?dimensiond-la tendo em 1 ista a
lucali::arao desses grupos... Esse Grupo /nter-in«titucional, ~tt!Jn da finalidwfe de idenriftcar,
del: nitar a Area Vale do Javari, faria tambern a ident£ficariio e delimitariio da Area do
Lameiriio "7.
Logo dcpois. foi re~lizado na cidade de .-\talaia do Norte, entre 13 e 16.03.93. o ''f
Fncontro sobre Demarcayao, Madeira e Alternativas Fcon6micas do \'ale do Ja\ an", orgilnizado e
promo' ido pelo Conselho Indfgc.na do Vale do Ja\ari (CIVAJA), Ptefeitura e Camara ~1unidpal de
Atalaia do No_rte e Coordenaqiio 1as Organizar;oes Tndlgenas da .\rmz0nia Brasilcira (COI.I\B). No
documento final desse encontro, .;eus participantes obsen:avam que "a indeftniriio da demarcat;ap e
-~

as coflS'antes ilna.soes nas terras tr•1dicionalmente ocupadas pelos Indios gem conjliros pro,·ocando
r110nr:s entre Indios e niio 'ndios, aumentando asJirn a 'fn(ao social no .-t>giiio".
T..:ndo em vista a recess i j;;de de ulti nar o pn:- •f l\?nto 1-'a:-a a ;, marca~ao d~ssa
indfgena, a rVNAl con.)tiruiu atraves da Ponaria n° 1-4 PRFS, de J0.03.95 (DOU n° 56, de
22 13 95, s~:~ao J, pg. 3S89) o presente ~:,rupo tecnico para, alem Je identificar e delimitar a Terra
!nJigcna T"tneir1o, .1ro-:eder a re\ ic;ao e 1tualizar;ao dos dados ~mol6s,i...os e fund ia1 ios da Terra
Tndfgena Vale do Ja,ari. De\i io as razo~·s expostas antl!riorrncnte (cf. S''pra· I.2), este GT teve sua
compoc;i~ao alt ·rada pelas Po iifi.'1s n° 311 PRES, de 05 04.95. e n° .354 PRES, de 19.04 95 (DOU
n" 77, de 24.04 95. s~·\-ao 2 f·g 2929). ~o ano segu'nte, tendo em ,·ista a nece~sidade de finalizar
os k\ antamemos r"'alizados na p · neira fase, foi cor.stituldo 1ovo GT pela P·:~rtaria n° 158/PRES.
de 09.0~.96 tDOTJ n° 72, de 15.04.96, s.~.,_ao 2. pg. ~647), alier:Jda pela Pomria n° 275 'PRES, de
teJia

6 Prou;sso 1074.80, Os. 1050 1051.
7 ldc.. m. !1s. 1067/1068.
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08 05 96 (DOU n° 91, de 13 05 96, Sec;:ao 2. pg 3376) c0m aJi- alidade de c-)mpie·nenrar us
trahalhos para revisao e a,Ul!iza,ao dos dados rderl:!ntes a te::Ta irdigc:n2 Vale do Ja'.ari8.
Finaimente, co:~Siderando o dbposto no art. 7° do Decreta n° 1.775. de 08.01 96, a
P~esidtPcia da Fl'~AI estabeh:eu atra\ ~s da Por.aria n° 810. J•e ~5 09 96. •· r~s~riftiO ao direito de
:"ngresso, locomoriio e permanblcia de pe:;soas estr.J! has cWS t]IIJ·iros da Ft..:S4l na Terra b•digena
¥'ALE DO JAVARJ, pelo pra-::.o de tres (03) anos a contar de sua publirariio". Os limites

comcP1plados

n~te

ato foram os .:Jesmos descrilos pela Portaria n° 1849/E/85.

VH 2. Pro post a de I unites

-

J

Considerando os q11atro cornpon-!ntes do ... 0nceito de "ten as tradici malm~nte
?cup1das pelos Indios", conforme o § 1° do aztigo 231 da Constit11it;ao Federal, isto e, 1) as
habita ~as em caniter perm::~ nte, 2) as iJtiliz.adas em suas atividades produtivas , 3) as
imp;e~ri..ndiveis a pr:.!strva;,-ao dos recursos arnbientais nr:-r-essarios a seu bem-<"star, e 4) as
neressarias a sua reprodu~ao f(sica e cultural. tudo "segundo ~eus uses, cosiumes e t adi96es ",
pre poP1os a segtlinte delimital(aO para a :crra indfgena Vale do Ja> ari:
Partindo da confluencia de urn pequeno af1uente sem denomina9iio com o alto rio
hcpirana, segue-se no sentido ju-.ante pela margem direita deste 1te encontrar outro pr4ueno ::,1rape
scm denomina9ao abaixo do igarape Lopes. Dcste ponte, c;egue-se a montante pelo referido igarape
-.em denominac;::1o ate as suas 11 a,s .~J·as care~eiras , de onde se lranspoe uma curta linha seca at~ urn
b-ayo xidental d~.s r.ascentes de urn .J1ueme ;;em dtno·ni.1a·;iio Ja narg~m direita do rio JaY..tri. Dai
segue-se a jusante pelo mencionado b1a<;:o ocidemal ate o curso principal do igarape, de onde. pnuco
abai.}iO, se toma o rumo montante de urn de seus forn1adores orientais ate sms mais al!as nascentes.
Desse ponto seg>Ie-se por outra 'ioha seca' ate as nascentes do iga. ape Fiechcira, descendo pel a
11ctrgem direita deste ate a conf1uh1cia com urn igarape sem dc"omina~ao tamb~m localizado a sua
marg-.::10 direita. Destc ponto, ~egue-se a montanre pelo referido iganpe ate a cot flu.?ncia de outro
pcqu.;no afluente, de onde, transpondo outra linha 5eca. chega-~e na conf1ue11cia dos rios Pardo e
Curu\a Dai <.· 2ue·se no ~entido j .ante pela tnargcm dir·. ita do rio Cum~a ate sua conf1llencia cr.1m
o rio Janri. u!C'5c::ndo peia m.~rg· 1 direira dl) rio Javari ate a conllu~nda como igarape Jrari. Oeste
pttnto scgue-se a montante pela margcm esquerda do igarape I.ari ate sua conf1uen~..ia com o igarape
Esquerdo, segui,1do a ITI(. '1t;mte P·~lo igarape Fsqucrdo ate suas ;nais altas cabeceiras. Dai segue-se
por uma linha '·:!'-a ate :lS ~.-.ibl.:c..:iras do :ga ape Figueiredo seguindo por este a jHsame ate sua
Ct•nflu~ncia . . om o rio Quixito. des( endo pel a :narg .. m dire ·ra des~e ate sua confluencia com o
igarape Pau Branco. <;egue-se a montame pela ffi(trgem esqucrda do igarape Pau Branco ate sua
con·lubc'a com ~m p~"queno igarape sem denominat;ao, tribut:hio de sua margem direita. Oeste
ponte se trampoe uma linha seca ate a confluencia dos rios Ttui e Itaquaf, seguindo no sl!ntido
8 Por lapso, as Portarias n° 174 95 e ll0 158 96, que ni<:to seguem a Portaria 11° I 849'E 85, reft:rl!m-se ao
\ 1unicipio de Estirao do Equador, e·.:tinto dcsde 1963.
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mont<1nre pela margem esquerda deq~ ultimo ate sua confl·.1e 1cia .;pm o igarape Le• poUina Daf '
segue-se a .non• ante pelo fC'<~ nador do igar..pe Leopoldina que ihe emra pel a margem esqucrda. e
tomando urn pequeno afluen e transpoe-se uma lL.1ha seca ate o curso principal do referido igarape
Leopoldina, s;!gu'ndo-se esre ate -.t.as r.1ais al·as na-,~.entes_ 'Jesi:- JX•:Jto se rran<-p~e uma linha seca
ate as nac;c.;mes do igarape PLrgat<:)rio ou Sao Pedro, s-:!gt..-ndo pcla ...,.,argem di;~ita .jeste ate sua
contluencia como rio JandiatJba. Dai segue-se no sntido jusame pela margem dircita do Jandiatuba
ate ~ua coml uencia com o ig.Hape Jutaizinho, e c:eguindo a montante pela margem esqucrda do
igardpe Jutaizinho ate sua contl.Jencia com urn igara~ sem .jenomLla9ao que lhe wtra pela margem
direita. Seguindo pela margem dircira do referido igarape sem denomin~c;ao ate swas nascemes,
tra'1spoe-se uma liPha seca ate 3 t:onflw?ncia do igarape Boa v:5ta com urn pequeno atluente que lhe
entra pela margem direita. Oeste ponto segue-se no o;;entido montante pela marg.::m esquerda do
igarape Boa \'ista ate suas cabeceins, de onde se lran~pC:~ ur1a linha seca ate as nascentes de urn
igarape scm denoJ.1ina9ao, de'-·~endo pela margem direita deste at~ sua wnfluencia com o rio
Cur c~ena. Daf segue-se a ;nontantc pela marg~m esquerda do Curuena 1te sua conflu2.ncia com urn
pequeno igarape scm denorPin~~ao que lhe entra pela marg,.m direira. Scguindo rela margem
e~querda do referido igarape ate suas cabeceir-'ls. transpo~-:::e u·"'1a iinha ~eca at~ a confluencia de
dois formadores do igarape Sao Francisco. Daf segue-se pelo fo. 'Tiador que aflui pela margem
direita ate sua confluencia com n pc•.JUeno tributario que l<l<11bem lhe entra pela margem direita, o
qual se pcrcorre ate as nascentes Dcs.c ponto segue-se por uma linha seca ate a c..Jnfluencia dos rios
Jutal e Juruazinho, seguindo a 11K ·ua.1te pela margem esqucrda deste ultimo are suas mais altas
cabe<~iras. Daf segue-se por uma serie de pontos interm~diirios pelo divisor de aguas entre as
bacias 1os rios Javari e Jurua ate as mscentes de urn igarape sem dt>nomim9ao, seguindo a jusante
pela margem direita d~ste ate sua c.:onfluencia com o rio Jaquirana.
A area :1ssim delimitada possui basicamente as mesmas clr::t~..terfsticas que aquela
interditada pela Portaria n° 1849'E, de 08.04.85, e atualmentc objeto de restri9ao de uso pela
Portaria n° 810. de 25 09.96. As altera~6es propost.ls visam ... orrigir ou precisar a linha da
interJio;ao as a-eas de ocdpa.;ao · 1Jf~ena. cunforme definidas pda C 1 r.~1ituiqao .\~~im, na r~g ao do
rio Jaquirana, a Oeste, estendcir os o limite da terra inJfge 1a para jusame, ab;angendo areas de
habitas-fio e realiz;wao de ati\ idades produthas dos fndios ~1ayu. una. Pur outre !ado, exclufmos da
supi!rficie proposta a regiao entre o alto curso do igarape Santdna. afluente da margem direita do rio
Javari, e a margem setentrional do igarape Flecheira, atlu.:nte ~a r' rgem e::.;;querda do rio Cunu;a,
dada a inl!xist,~ncia ou precariecbde das infom1a~oes sour~ a p•<·<>r-n\·a ou ocupa~ao indfgena atual
nessa area. ~o limite ~orte, tendo em vista os divero:os ataquc'~ dn~ fn-iios Korubo e -;ua present;a
em ·1tl1en.::s da marg~m direi· a do rio Quixito, propuser1os a extensao do limite ate a foz do igarape
Pau B nco. mantcndo porem L' ar'1:'aP'le·1to da linha s~ca que ~ai do curso medio do referido
igarape com a cor>f1ubcia des rh1s Itui e ItaquaL -\pesar das r .:petidas ''silas dos K•)rubo a
pov~.."'ados lo·::alizados no rio ltAqual .:l.baixo de sua <..•mflu.!ncia c0m o rio Itui, o inusitado dessa
aproxi .a,ao e n~.•ssa ignorancia <,obre as rt>2is Inotiv11;01!s para "-U.:1 pre-;en<;a al~m do tcrritorio que
telll ()• lfHJO r (.".jf)Jninante01tllk dura1te a ~cgunda metade deste c;ecuJo 110S levaram a nao prOpOC
:1ltera~·-·~s 1essa r::giao da terra inJ',sena. No limite Leste, altera.nos o trac;ado da ext~:-nsa linha seca
que a 1tes ligava a corfluencia dos ·os Iruf e ltaquaf ate as cabeceiras de um igarape atluente do rio
Curuena, procura 1do seguir prcfet.:.nc'almt:nte o trac;ado dos cu sos d'agua existentes nec.:te trecho.
Altm da maier dicac.ia iner~me as divisas naturais na definic;ao. conhecimento e fi'-C3Jizat;ao dos
limites da!. terras inc1igenas, e5ta Rlterac;ao se faz necessaria para r-:speitar a presen(·a de gn1pos
:solados ta'llo na por~ao setentrional do inter11uvio Itaquaf'J->ndiatuba quanto na regiiio do igarape
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Jutaizinho, afluente da rnargem dir.::i•a do Jandiar:...ha ~0 lhite ~ul .. _mam!vemos 0 divisor de aguas
entre as bacias dos rios Ja\ ari e Jurua como definidur da linha dem4rc:u6ria econfront;.ndo parte de
sua ~:.~ter.sao com os li'11ites da terra i Jdigena Kanamari do MatrinchiL Embora disso decorra uma
ctna arbi•r<triedade no .alcJ!o da Sllp.;!rfi::ie .je de'imit~~ao q ...c Jependera. entre ···utros fa:vres. do
grau de pr('cisao da base ...;artog:-ifica utilizada ~m ;ela~ao 10 rra,.ado das cabeceiras de rios e
igarapes, esse fato e compensado pelo prin~ fpio de respeito as bach.s hfdricas, evitando dificuldades
~.-artr1 5 raficas e enganos do ?Onto de \ ista ambiemal no mom.::'lto da demar\a~ao, a qual. efetuada.
pernitira o calculo definitho 1a c;uperficie real comida nos lim.it.;:s propostos para a terra indlgena
Yak do idvari.
Pode-se identificar as seguintes areas de ocupa,;ao indlgena no interior da superffcie
ddi·"litada no baixo rio Ja .ari, 'rea Kanamarf oa regiao entre o igarape Jrari e a barra do rio
Cun19a; no rio Jaquirana, area ~fa;oruna na regiao dos igarapes Lopes, ltlixi, Lobo e Manuel
D'F-.pada; no baLx.o rio Curu9a , area Kanamarl na regiao do iganpe do \1aia; no medic rio Curu9a,
1-ea KuHna (Pano) na rcgiao dos i_sarapes Esperan9a, Pedro Lopes, Todos os Santos e Sao Salvador;
a~e.a ~fayoruna na regiao do rio Pardo e :;eu af1uente, o rio ~egro; e area Marubo entre o igarape
Banancira e rio Arrojo, inclu·ndo neste a regiao do igarap~ Cra\o; '10 alto Cunl~a. area \1arubo na
regiao dos igarapes Sacaio, Se.ia,~ha, Amburus, Mar-·nal, do Veado. ~ambu e do A9af; no f'iedio
rio Itui area \1atfs na r~giao d0s i6 ·ar.es Coari. AlHWo Gra, de, Ja~..-urapa, Boeiro, Gaiato, e rio
~ovo de Cima; e area Man1bo na rcgiao do iga ape Ja;urapa e rio 'ovo de Cima; no alto Jruf, area
\fan:Jbo na r.::giao dos igarapes Pentiaco, Pentiaquinho, TaboAi. Pupunha, Agua Branca, Cruz,
Carrapto, Preto, Guariba, Cedrinho, C0lonia e rio Paragua9u, incluindo oeste o igarape Agua
Preta; no 1;1edio rio I 3quai, area KuHna (A1awa) na regiao do iga1 a~ Sao Joao; no alto rio Itaquaf,
area Ka•1amari na regiao des igarapes Ch6a, Sao Vicente, Jat')i:-a, A9ai, Boto, Cedro, Nova Vida,
Preto e rio das Pedras; no alto rio Jutaf, area Kan!lmari na regi~o dos igarapes Quei:mdo, Davi,
Cara'1A, Naua e rio Juruazinho.
As areas ocupadas por Indios i~olados, de sua parte, sao idcmiftcadas nas seguimes
regi0es. nC' alto rio Jutai, pr~Se'l<;a T ..zLino na regtao do igarape Davi e :1lto rio Curuena. · 1cl• indo
ncste os igarapes Lobo, Taboca e J:lc-unda; dos chamados fndi"s do Jandiatuba na reg1ao do igarape
Lobo: e de indios arrcdios com denomina~ao clcsconhecida nas cabeceiras e alto curse do rr6prio
Jutaf; no alto rio Jandiatuba, presen9a de indios arredios na regiao dos igarapes Jut.,izinho,
Calif•'1111ia, Botelho, Paciencia, C~tuquino, ~16a, Alena, Preto e B1anco; no baixo e me iio rio
Ita(]uaf, presenya de indios arredios na regiao dos igarapes Leopoldina e Lamb~n9a; des chamados
fndi(Js do Jandiatuba na regiao dos igarapes Fraternidade, Sao Jose e Choa; e Korubo na regiao dos
iga<~t~S Cvrr.!ia, Marubo e rio Brnnco; no baixo rio Ituf, prec:..:n9a Xurubo na r<!gHio dos igara~s
Qut:hrado. Tronqucira, Inccma, Coari e rio No\ o de Bai.xo; no medio rio Itul. r;resen~a \1aya nos
igt.rapts P?lmeira . Tigre e rio Negro: no rio Quixito, pre~en~a KNtlbo na regiao dos ig<u.tpes Pau
Branco, CoiC.nia e rio E~qu~:rdo, inch indo neste o igarJpe Car in:ma; e Maya na regiao dos igarapes
Pi·•p"P·1. Q hitinho e rio E(,q~crJo, induindo ll(!Ste o igcrap.! Sa 1a·'ma.
Alem d 'ssas arr·<s. c.dl.tern infonna90CS pontuais S• bre a prcs~n~a de Indios iso!ados
nas regi6es do alto rio Ituf (igarape Pentiaco), medio rio ltuf (rio Novo de Cima) , media rio Curu9a
(rio Arrojo) e alto rio Jaquir< na (rio Bara). Ah~m das notfcias sobre a existencia de Indios isolados na
regi3o do rio Bata e st:u aflu....nte, o ·g ape Hoc:pital, essa 1rea foi abrangida na delimita<;ao proposta
por ser territ6rio frequentado pelos .rvhyonna e :-.farubo na primeira met::tde deste seculo; pela sua
importfmcia ambiental em te mos de recursos hfdricos para os Mayoruna do rio Jaquirana e de ca9a
j_
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·para os yfarubo do rio C..rPl~a; e ainda, .:ntre -.utras n~:;!s, ~r e>.prcssa rei,·i'"'dic,~ao c!as
!ide• an~as indigenas.
Fin.almenre, resi-altamos o caratcr lirnitado das informa~oes com base nas quais
p~opo~os a preseme delimita~ao. :\ i"lde' ida e.l.clusao de er~'as •radi.:i ...:nalmente ocupadas pelos
Indios do JaHri - possivel es, eciaime'1te em funt;aO da.c. limita~0es de nosso conhecimento quanta ao
territ6rio de ocupa9ao dos gn1pos isolados -, se co:lStatada, de. era ser corrigida pelo 6rgao
ind}gcn:sta federal no cumpriritntv de seu dever publico.

VII.3. Pedido de

-

Demarca~ao

Como se sabe, o caput do a.-tigo 231 da Constitui.;a0 de 1988

~econheceu

aos Indios

"os direitos origintirios sobre as terras que iradiciofU.Jlmente ocupam, compeiindo a l..:nilio demarcd-

ias, proteger e fa:..er respeitar odos os seus bellS". Em aten9ao a este coma'ldo legal, solicitamos
aqui a declara9iio de posse permanente dos indios da ~rea acima delill'it:-tda, sua demarca9ao,
homologat;ao e registro, processo que deve ser acor'1panhado pela cxfru~ao dos o.:upa'1tes nao indios
e prot~ao da area d.;marcada.

£vid?ntt!Plente, a decisao por demarcar e a necesc;idade de proteger a area do Vale
do Javari decorrem do re~peito pelo mc>do de vida e situa9ao de contato dos djversos grupos
indfgenas que ali sao encontrados. Par3ce cl&.ro, por exe.nplo, que o territ6rio ocupado pelos grupos
iso'ados e, por vezes. maior que o milindo pelos grupos em contato. Isso e~corre principalmente
deYido a fonnas difc-tenciadas de cupa;ao e independe do montante demognifico, ;-ois um g:-upo de
poucos Indios isolados pode ocupar area maior que urn grupo populoso em c0ntato A cor1prct>nsiio
d·:::s,as diferen~as e sua aceita~ao consciel!te pelas diverqs inc;tancias da sociedade nacional e
r~g:onal reflete o acatamcnto de uma atitude cujo fundamen
~c;capa a simples argur.1~ntacao tecnica
sobre a ext.nsao das 4reas de ocupa~ao indfgena, sendo antL etlexo de uma wncep.;ao plurali"ta da
socied3de.
· .\ tr?.nsfon,,a~:io da ~onflagrada situa~30 de C'·"lntato inter~tnico que tvdavia se vive
na TI Vale do Jav.1ri dq'~o''lde crucial 1ente da conclusao de seu pro-. -;so demarcat•~'rio e conseqiicnte
rcg11lariz<l9ao fundiaria. De todo modo, com 'islas a assistencia as comu!'id:lies ind1genas e a
f:scaliza~ao. imediata ou futura, dus J"mites ora dellmitados, sugcrimos a insta'a9io e aparelhal'lento
dos !'cguintes Poslos Indigenas tFINs) e Postos de Vigilancia (PlVs):
1. PLY sao Luiz. junto a aldeia de mesmo nome, respc•ns:hel t:.~mbem pela fic;caliza~ao e
atendi.Inento a aldeia Irari ;
2. PJN Joqr<irana, jumo a aldeia Trinta e Um, com U'11 subposto na aldeia Lobo, no
"ntcrior do igarapc rk mc->mo nome:
3. Pl.V Curura, junto a aldeia Sao Sebastiao, rt!sponsavel tamh<Sm pela aldeia Sao
<)alvrtdor;
15 1
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4. PI,\' .'vfaronal, ~umo

a aldeia de mesmo nome;

7 Pf.\' Massape, junto

a aldeia de mesmo nome:
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5. PIN ltui, junto a aldeia Matis e responsavel tamh.~m pela aldeia Rio Novo de:- Cima;
6. Pll\' Vida ,\'o\a, junto a aldeia de rneM!10 nome;
8. PlN Queimado. junto

a aldeia de mesmo n.:Jme:

9 PJV Baui, na coruluencia dos rios Jaquirana e Bata, c:ubordinado ao PIN Jaquirana;

10. P!V Pardo, na contl;·-~ncia dos rios Curu~a e Pardo, subordinado ao PIN Curu~a;
11 . PIV Qui.xito, na contluencia do rio Quixito como igarape Pau Branco;
12. PJV ltaquaf, na confluencia dos rios Itaquaf e ltuf;
13. P!V Jandiatuba, na contluencia do rio Jandiaruba cvm o igarape Jutaizinho;
14. PN Cumena, na ccnfluencia do rio Curuena e ig1 ·ape Lobo;
15. PIV Juma:.inho. no curso de;;te iga:ape, junto a boca do varadouro que conduz
Eirunepe, subordinado ao PIN Queimado.

a

Por ocasiao da dermrcac;ao propriamente dita. recomendamos a mhima aten~ao das
equipes de topog:afia tncarre0 3das da abertura de picadas e implanta~ao jos marcos em rcla<;ao aos
shais ou presen\a de Indios isolados. E.;.sa precaur;ao e espec·almente >alida, entre outros locais.
para os trechos do perfmetro s·ruados entre os pontos 18 e 19, na regi:io entre o igarape Pau Branco
e a confluencia dos rios ltui e ll:aquaf; entre os pontos 21 e 24. na regiao situada entre o igarape
Leopoldina e o igarape Purgat6rio; entre os pomos 28 e 29. na regblo situada entre os igarapes
Jut<uzinho e Boa Vista; entre os pontos 30 e 31. na regiao t:ntre o igarape Jutaizinho e o rio
Curucna: entre os pontos 34 e 35, na regHio entre o rio Curuena e o igarape Sao Francisco: entre os
por tos 39 e 44, na regiao de cabeceiras do rio Juta1; entre os pontos 60 e 92, na rcgiao das
cabeceiras dos rios das Pedras e Branco, e igarape Agua Preta; e entre cs pontos 113 a 117, na
regiao de nascentes da bacia do rio Bata. Nestas areas - bern como em outras nao discrirninadas. mas
p?.ssfveis de ocupa9ao por indios sem contato - todos os esfN90s deverao ser empenhados para se
e'> itar cCtnfliws ou mesmo a invasao do rerrit6rio de grupos ainda arredios, suspetld•:ndo-'\e
kmporariamente os trabalhos se for preciso.
Por fim, fazemos as seguintes recomenda~ocs de ord.em geral:

'

a) Elabora~ao de urn plano para o acompanhamento das comunidades indfgenas que
habitam o \'ale do Javari de todo o procedimento de d~marca~ao opografica de<;ta rerra indfgena;
b) Reconh.:-cimento e Iocaliza9ao da area o~ upada por indios isolados, inclusive
d .~qucl s que ticar<1m fora da presente proposta de delim.ita9ao, ~\1mo no rio B6ia, por exemplo;
c) Jmplementa9.lo de urn programa de apoio s~.'lc;o-.:ulrural ao grupo Kulina (Pano),
hoje em vias de dcsintegra~ao pela disper;;;ao de Sf>US membr"~s e gra11de numl!ro de l'asamcntos
inter.f 'i...os, sofi,•ndo inclusive a perda parcial da lingua, falada no presente apenas pelos mais
vclh•'~S.

grande e justo

Ern simese, consideramos a demarcat;iio da terra indlgena Yale do Ja\ ari como urn
dos il J'os que nela habitam. Sua efetiva.;ao por parte da FUNAT e demais

an~eio

152

--~-

--

Fundct-rao S.!ci,mal do 'r.dio
MINlST::RJo D:\ ilSnCA
in·~ ncias

do poder publico deve sustcntar o c .1mprimento
e pelo sentido rL nanitirio .

d\~s

du:.ciws as<...!gur:tdos pel a ordl!m
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