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RELATÓRIO de viagem 

PORT. N9 1829/E de 04.02.85

I - Introdução

Grupo Indígena - ARARA (SHAWANAUÃ)

Localização - Igarapé Humaitã, também conhecido por Riozinho Cruzeiro do 

do Vale ou rio AmÔaca, mun. de Cruzeiro do Sul - ACRE.

Grau de Contato - permanente

Língua - Pano

Acesso - 1. Aêreo - VÍRIG e TABA ate Cruzeiro do Sul 

2. Fluvial

Nossa viagem foi feita no período de inverno, em batelão 

de 04 toneladas, motor YANMAR de 11 HP, gentilmente cedido pela Secretaria 

de Desenvolvimento Agrário, em Cruzeiro do Sul.

Assim que encerramos a delimitação da ãrea Kampa do rio 

Amônea, voltamos ao rio Juruã e tomamos o rio Tejo em direção ao rio Baje, 

para execução do trabalho junto aos Jaminawa/Arara. Ao chegarmos na foz do 

Bajê, o Agrimensor da 14? DR, na suspeita de ter contraido malária, retor 

nou a Cruzeiro do Sul.

Decidimos prosseguir viagem para conhecer e levantar a 

situação dos índios do rio Bajê.

A ãrea encontra-se muito invadida e esta situada em uma 

região de difícil acesso. 0 Baje possui uma calha estreita e rasa, navega 

vel de verão a inverno somente por embarcações pequenas, de preferência ca 

noas. A vegetação invade o rio, extremamente sinuoso e infestado de marim 

bondo, vespa etc, que os regionais chamam de caba. No inverno, o rio alaga, 

invadindo a mata, desaparecendo o seu curso. Toma-se necessário um barquei 

ro que conheça o rio e o auxílio de um proeiro, para uma viagem segura.

Dado as dificuldades, as viagens a pê, em determinados 

trechos são mais usuais.

Decidimos seguir pelo Tejo, onde segundo informações

■r os
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dos regionais, havia o único agrupamento de índios da região, no igarapé Dou 

rado, sendo que os do Bajê, haviam se dispersado. Dali seguiríamos a pê, 

ate o alto Bagê, local de antiga maloca do finado Crispim que mantinha em 

tomo de si, um agrupamento de Jaminaua/Arara.
*

No Bagê ha dois seringais: o Bagê e o Divisão. A sede 

do seringai fica na foz do rio, onde morava o gerente, empregado do arrenda 

tario das terras, cuja propriedade ê da Empresa Santana Empreendimentos, de 

São Paulo. 0 arrendatario ê conhecido por Sebastião do Izique e tem seu bar 

racão situado no Tejo, no local chamado Restauração. As terras arrendadas 

pelo Sebastião, abrangem o rio Bagê e Tejo ate as margens do Juruã. Da me_s 

ma forma que o grosso da madeira do município de Cruzeiro do Sul, vem do rio 

AmÔnea, o Bagê e Tejo são responsáveis pela maioria da produção de borracha 

na região. Os Camili, de Cinzeiro do Sul, serão os proximos arrendatários 

do Tejo e Bagê.

Os chamados Jaminawa/Arara, constituem grupos esparsos, 

localizados na região do alto Juruã, originários do cruzamento de índios Ara 

ra (SHAWANAUÃ) e Jaminawa (SHAINDAUA). Localizam-se no rio Bagê [colocação 

Bananal), no rio Tejo (igarapé Moreira e Dourado, nas colocações Viena e Ca 

lifõmia), igarapé Humaitã ou Riozinho Cruzeiro do Vale (seringai Humaitã, 

colocação Paz), Riozinho da Liberdade (igarapé Ãgua de Côco) e igarapé Li 

meira.

Os índios do Bagê, foram visitados em 1978, pelo Antro 

pologo Anthony Seeger que os chamou de Jaminawa/Arara e fez o levantamento 

da ãrea presumível indígena, plotada nos atuais mapas da FUNAI e INCRA; os 

índios do igarapé Dourados e Moreira foram visitados pela primeira vez; os 

do igarapé Humaitã tiveram sua área delimitada por nossa equipe; os do Rioz_i 

nho da Liberdade, não aceitaram voltar ao igarapé Humaitã de onde foram 

expulsos pelo patrão, reivindicando sua ãrea onde estão; e aqueles do igara 

pê Limeira, tiveram sua ãrea delimitada em 1977 que tendo sido desabitada, 

foi reestudada em 1984.

Tudo indica, serem estes índios, originários da região 

dos rios Bagê e Valparaiso, tendo sofrido um intenso processo de depopulação 

e dispersão, face ao avanço das frentes estrativistas.

Segundo Darcy Ribeiro, em Os índios e a Civilização, "Em 

consequência da rapidez e da violência desta invasão, o que fora uma das
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áreas amazônicas de maior população indígena, despovoou-se em poucos anos, 

na medida em que nasciam os núcleos civilizados. Ali os coletores de drogas 

da mata não tiveram predecessores, missionários ou quaisquer outros, foram 

eles próprios os desbravadores da terra, os descobridores das tribos e seus 

algozes.

0 seringueiro não estava interessado em distinções lin 

guísticas e culturais; cooi uns poucos nomes batizou todas as tribos... Trata 

va-se, entretanto, de uma ãrea de grande homogeneidade cultural, em que gru 

pos das famílias linguísticas Pano, Aruak e Katuquina fundiram seus patrimô 

neos, alcançando alto desenvolvimento e uma perfeita adaptação ao ambiente.

Â descoberta de um novo grupo indígena, em muitos casos 

pacífico, seguem-se os esforços para engajá-lo no trabalho dos cauchais 

e seringais, sucedendo-se a revolta e a fuga dos índios. ...; desde então 

eram perseguidos até que, incapazes de defesa, se deixaram subjugar., colo 

cando-se a serviço de um patrão". 1979:43.

0 Antropólogo Anthony Seeger, a serviço da FUNAI, visi. 

tou os índios do Bagé, na colocação Bananal, aglutinados na época, em tomo 

do finado Crispim, que por suas capacidades de curandeiro, era muito conheci, 

do na região. Para consultar-se com ele, vinha gente de todo lugar.

Seeger denomina estes índios de Jaminawa/Arara, porém 

auto-denominam-se Arara (Shawanauã). Evidente que na composição do grupo, 

sempre há uma descendência Jaminawa, que toma necessário um estudo para sa 

ber de qual geração vem esta descendência, como também os critérios que de 

finem a auto-identificaçao Arara.

Segundo informações de campo, os Arara constituiam grupo 

menor que os Jaminawa, sugerindo originarem-se da região do Bagê até o igara 

pê Humaitã, por onde até hoje transitam em longos varadouros. Quanto aos 

Jaminawa, devem originar-se da região do rio Valparaiso.

Todos tinham porém, na bacia do alto Juruã, um territõ 

rio extenso fundindo-se com outros grupos como Amoaca, Katuquina, Kulina e 

Kaxinawã, mencionados na sua história oral e escrita.

Não há como precisar o encontro dos Jaminawa e Arara, 

mas vem desde tempos imemoriais, quando tinham como inimigo comum, os Kaxi. 

nawã, que promoviam constantes ataques para rápto de mulheres. Estes três 

grupos são falantes da mesma família linguística, Pano.
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No Tejo, visitámos Marina de Oliveira, branca, ex-mulher 

do finado Crispim, que nos passou todas as informações preliminares sobre os 

índios do Bage e do Dourado. Marina mora na colocação Maranguape, junto com 

a família do marido (branco) da sua filha com Crispim. Aproveitou o porta 

dor, e enviou um bilhete para sua outra filha, que morando no igarapé Doura 

do, era uma das mulheres do filho de Raimundo Tinu. ■ Estava desgostosa pela 

situação da filha, que considerava irregular, e pedia que a mesma retomasse 

a casa materna. Chegamos na sede do seringai São Francisco, cujo gerente é 

aviado do Sebastião do Izique. Encontramos com dois índios seringueiros fa 

zendo compras no barracão; um Kaxinawã e um Jaminawa, do grupo do igarapé 

Dourado.

Cupi, o nome do Jaminawa, é tio do Raimundo Tianu e nos 

serviu de guia. Poderia ser um õtimo informante, pois esta entre os mais 

velhos, nao fosse seu jeito calado e distante face ãs nossas indagações. 

Seus parentes, não o levavam muito a sério, sendo objeto de brincadeiras e 

utilizado como serviçal do sobrinho.

Para chegar ao local dos índios, é uma hora de canoa, 

mais quatro horas a pé, passando por restingas, tabocais, igarapés e coloca 

ções de seringa dos brancos. Os índios estavam localizados parte no alto do 

igarapé Dourado (Kaxinawã), colocação Califórnia, e parte na foz do igarapé 

Moreira, afluente do Dourado, na colocação Viena (Arara).

Raimundo Moreira de Andrade ou Raimundo Crispim, conheci 

do também por Tianu, é filho do finado Crispim. Este, alguns dizem que era

Kaxinawã, outros Jaminawa. Já o Raimundo se diz Jaminawa, tem 48 anos, é

casado com Maria Nazaré de mãe Araraepai Kaxinawã. Centraliza o grupo in

dígena, por ser o chefe de uma família extensa. Casou com Maria Nazaré no

Bage, de onde se retirou para o igarapé Camaleão, nas cabeceiras do Tejo, in 

do trabalhar para o padrasto da mulher, um Kaxinawã. De lã vieram a quin 

ze anos para o Dourado.

Raimundo, Nazaré, Cupi e a família de Aldenor (o filho 

que mora com o Raimundo), se ocuparam no trabalho de trazer mandioca da ro 

ça, descascar e preparar para fazer a farinha. Algumas mulheres, coletaram 

folhas de oaca, colocaram em um buraco no chão e pilaram. Estavam se prepa 

rando para pescar no igarapé, prática esta, repudiada pelos seringueiros 

brancos temendo o envenenamento das águas. Os filhos do Raimundo e os Kaxi
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nawá, beberam cachaça e ouviram música regional numa eletrola.

No período que ficamos entre os Arara do igarapé Morei 

ra, dois dias de chuva ininterrupta, impossibilitaram a caminhada ate o Bagé 

(cerca de cinco horas de viagem), porque os igarapés encheram. Também não 

era possível retomar ao barco no rio Tejo.

ligação com a ocupação do Bagé, nem conhecimento de detalhes do rio. A his 

tõria deles, esta ligada ao trecho do rio onde ainda reside a viuva do Cris 

pim, Maria Chata, na colocação Bananal, próximo ao igarapé Côco, Os mais no 

vos, conhecem a história do rio, jã porque lhe contaram os pais. A conversa 

com Raimundo e Nazaré, era tão difícil quanto com o Cupi. Apesar das indica 

ções de estarem em terras imemoriais indígenas, a postura deste grupo era a 

de seringueiros comuns. Dividiam o espaço com outras colocações de seringa 

ocupadas pelos brancos e se portavam como tal. 0 que os distingue dos de 

mais, era a vida agregada e os traços físicos, objeto de preconceito pelo 

formato das narinas e dos olhos. A vida até pouco tempo errante, lhes impu 

nha um desraizamento que, face a perda das condições normais de posse de um 

território tribal, configurava o ocaso de um grupo indígena. Não havia rei 

vindicação de terras, apesar do desconforto da presença dos brancos, inibido 

res de iniciativas típicas, preconceituosos e exploradores do trabalho e das 

mulheres indígenas.

Fizemos uma preleção do trabalho da FUNAI, da nossa mis 

são e o Raimundo, juntamente com os filhos, decidiram voltar no próximo ano 

para o Bagé, a única colocação vaga atualmente no rio.

do contato, como pelo isolamento imposto pelos patrões, que geralmente con 

trolam todo o movimento do rio.

II - População

Colocação Viena - Igarapé Moreira, Seringai S. Francisco.

1 - Raimundo Moreira de Andrade (Raimundo Crispim, Tianu) - Jaminawa, 48 

anos.

- Maria Nazaré - Arara, 50 anos.

1.1- Maria José - 08 anos

1.2 - Tereza - 12 anos

Tomamos conhecimento que este grupo, ha tempos, não tem

0 Bagé foi despovoado pelos índios, tanto pela agressão
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1.3 - Francisca - 15 anos

1.4 - Raimundo - 17 anos

- Nelsilene - 01 ano (neta)

2 - Aldenor - 24 anos, filho do Raimundo

- Angela - branca

2.1- Aldenisa - 05 meses

3 - Sebastião - 29 anos, filho de Raimundo

- Maria Zenilda - 17 anos, branca

- Quinô - branca

3.1 - Maria de Jesus - 06 anos

3.2 - Nailde - 03 anos

3.3 - AntÕnio - 08 mêses

4 - Esmeralda - 30 anos, filha de Raimundo

4.1 - Socorro - 12 anos

4.2 - Laire - 09 anos

4.3 - Ivonete - 07 anos

4.4 - Raimundo - 06 anos

4.5 - Ivanilde - 03 anos

5 - Raimunda - 33 anos, filha de Raimundo

5.1 - Maria da Glória - 16 anos

5.2 - Jose - 14 anos

5.3 - João Batista - 11 anos

5.4 - Luciane - 06 anos

5.5 - Jose Francisco - 04 anos

5.6 - Lucilene - 02 anos

6 - Izaias (Cupi) - tio de Raimundo.

Ao todo, nesta colocação, são 30 pessoas e 05 famílias.

Quizeram saber como ficaria a situação dos casamentos com branco; se po

diam ser feitos ou se desfeitos caso viesse a efetiva assistência da FUNAI. 

Expuseram a situação de Ra imunda e Esmeralda que vivem com o mesmo homem - 

Afonso, branco, seringueiro, mora na colocação Viena; e do Sebastião que es 

tã com duas mulheres brancas. A queixa parte basicamente das mulheres. Com
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respeito ao Sebastião, outros exemplos nos segerem um possível costume do 

índio possuir mais de uma mulher. 0 finado Crispim teve quatro, morando com 

ele na mesma casa. Marina, branca e Maria Chata, índia, ainda vivem e uma 

das mulheres de Sebastião, é filha de Marina que também se queixa da situa, 

ção, justificando motivos morais e religiosos.

ralda e Raimunda, nos pareceu mais sério, pela tradicional exploração sexual 

de mulheres índias por parte dos brancos. Não verificamos a relação do Afon 

so com estas mulheres, mas parece que as mesmas não estão dispostas a aban 

donar o companheiro. Um dos filhos, que trabalha com Afonso cortando serin 

ga, tem admiração pelo pai e faz opção pelo pai, como forma de socialização 

ao mundo dos brancos. A vida de caboclo parece tão dura, que esta opção 

aflige a comunidade, principalmente os mais jovens. A princípio porém, nada 

garante a permanência de Afonso como chefe de família, ou pai das crianças; 

ja que é branco, pode ter outra família na cidade onde poderá um dia retor 

nar definitivamente.

Colocação Califórnia - Igarapé Dourado, seringai S. Francisco

1 — AntÔnio Siqueira - 38 anos, filho de Arara com Kaxinawã, sobrinho da mu

lher de Raimundo, auto-denomina-se Kaxinawã.

- Maria - Jaminawa, 26 anos, sobrinha do Raimundo

1.1 - José Francisco - 06 anos

1.2 - Maria de Jesus - 05 anos

1.3 - Maria da Glória - 08 anos

1.4 - Maria de Lourdes - 02 anos

2 - Valdemar Valdivino

- Zilma

- 04 filhos

- Alzira - Arara, iimã da mulher de Raimundo, mãe de Antonio, Valdemar e

3 - Sebastião - 39 anos, filho de pai Kaxinawã e mãe Arara, auto-denomina-se 

Kaxinawã.

- Maria Irari - Kaxinawã

- 08 filhos

O caso do Afonso, branco, que frequenta as casas de Esme

Sebastião
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4 - Maria das Graças - Kaxinawã, casada com branco

- 02 filhos

São ao todo 27 pessoas nesta colocação e 4 famílias, com 

quatro casas no local.

Colocação Bananal - rio Bagé, seringai Bagé

1 - Maria Chata - Jaminawa, 60 anos, viuva do Crispim, mãe de Raimundo

1.1 - José (Zeca), solteiro, irmão de Raimundo

1.2 - Pedro - Jaminawa, 45 anos, solteiro

2 - Dionísio - viuvo, irmão de Raimundo

2.1 - Raimundo

2.2 - Francisca

2.3 - Fãtima

Ao todo são sete pessoas e duas famílias nesta colocação.

O Crispim antes de morrer, pediu a mulher que não aban

donasse seu túmulo, talvez por isto, este grupo ainda permanece neste local.

O processo de despovoamento do Bagé, é anterior â morte do chefe Crispim,

talvez tenha se efetivado com sua morte.

Os índios alegam que o local é muito isolado, de difícil 

acesso e difícil para se trabalhar e adiquirir mercadorias, sobretudo porque

o rio ate pouco tempo, tinha seu movimento controlado pelo patrão que manti 

nha uma exclusividade de exploração.

Ã busca de outras condições, os índios deslocaram-se pa_ 

ra o igarapé Humaitã, (acesso por varadouro), Riozinho da Liberdade, Cruzei 

ro do Sul, igarapé Natal etc. Contudo, pelo levantamento de campo, deduzji 

mos ser o berço destes índios a parte do Bagê, do igarapé Pavilhão até as 

cabeceiras, como também a região do igarapé Humaitã ou Riozinho do Cruzeiro 

do Vale, que vai do igarapé Santo António até as cabeceiras do igarapé Nilo, 

passando pelas aguas do rio Valparaiso.

Na Revista do Instituto Historico e Geográfico Brasilei. 

ro - Tomo especial, Vol. IX, CIHA - 1922 - Rio, 1930, no artigo 0 JURUA í§ 

DERAL (Territorio do Acre, de José Moreira Brandão Castell Branco Sobrinho, 

encontramos informações sobre os seringais do rio Bagê:

Divisão - seu nome ê devido a achar-se na divisão das águas com quatro vizjL
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nhos. Foi explorado por Liberato Ferreira Braga» seu actual proprietário... 

Confina com os seringaes Sancta Fe e Iracema no rio Liberdade, Bahia e Ba 

gê, em affluente do Tejo, e Cruzeiro do Vale, no Amahuacas. Tem uma popula 

ção de 70 almas, afora 30 índios da tribu Jaminawas, que se retiraram para 

Bagê - pag 613.

Fortaleza - Comprehende presentemente todos os seringaes do rio Tejo, perten 

centes a firma do Para, Nicolaus & Comp.

São os seguintes: Horizonte, Fortaleza, Escudo Peruano, Veneza, Bage, São 

Francisco, Restauração, Esperança, Aracati, Bello Monte, São Luiz, Bahia, 

Monte Alegre e São Jose...

Sua população ê de 500 almas, sendo 30 índios da tribu 

Jaminawas, localizados no Bagê - pag. 615.

Os índios informam que moraram nas colocações Bananal, 

Bahia, Monte Alegre, Santa Maria, São Pedro e São Josê, onde possuem cerni té 

rios antigos e capoeiras velhas. Estes sítios, estão dentro da faixa inte; 

ressada pelos Arara comandados por Raimundo Crispim, ou seja, do igarapé Pa 

vilhão atê as cabeceiras do Bagé.

A area onde hoje está este grupo (Ig. Dourado), também 

constitui um local de estabelecimento tradicional, e temporário dos Arara. 0 

grupo do Riozinho da Liberdade, nos informa que neste local há cemitérios, 

onde se pode ver "camburões" (potes de cerâmica) emborcados sobre as covas, 

conforme o costume indígena.

Colocação Maranguape Velho - rio Tejo

1 - Maria da Gloria de Oliveira (Morena). Não sabe sua origem, sabe que é 

cabocla, porém os índios dizem que ela ê Arara. O marido caboclo aban 

donou a família deixando dois filhos; Morena teve mais três com branco . 

Veio do Bagê para o Tejo, juntamente com Marina, do local chamado Vira 

Volta, na colocação Boa Vista.

A Colocação Maranguape Velho, fica a quatro horas de viagem, partindo da 

foz do Bagê.

1.1 - Josê Mariano - 20 anos, solteiro - conhece o Bage onde já traba 

lhou, e nos serviu de guia.

1.2- Maria Josê - 15 anos

1.3 - mais 03 filhos com branco.
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2 - Marina de Oliveira - branca, ex-mulher do finado Crispim

2.1 - Francisca - filha de Marina com Crispim, casada com José Damaceno

(branco), 03 filhos.

Moram na casa dos pais de Damaceno.

Os índios apontam outros caboclos, residentes no rio Ba 

gê, mas que vivem uma vida isolada, no meio de brancos è que não desejam 

mais ser considerados como índios, buscando integrarem-se ao mundo dos bran 

cos.

Colocação Monte Alegre - rio Bage, seringai Bage

Esta colocação é a única das abaixo relacionadas, que 

esta dentro da ãrea de interesse de Raimundo Crispim.

1 - Antonio Grajau - sobrinho do finado Crispim, primo de Raimundo; filho de 

mãe Jaminawa e pai cearence.

- Maria - branca

1.1 - 08 filhos

Igarapé Jaminawa - rio Bage

1 - Pedro Grajau

- Brígida - filha de caboclo com branco

Colocação Taiado

1 - João Grajau

- casado com branca

Igarapé Maloca - rio Bagê

1 - Raimundo Mariano - Jaminawa

- casado com cabocla, filha de caboclo com branco, 02 filhos

Colocação Cafe da Paz - igarapé rio Branco, afluente do Bagé

1 - Francisco - Jaminawa, pai de mulher de Raimundo Marianó
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- casado com cabocla, filha de caboclo com branco, 08 filhos.

Colocação Canudos - igarapé rio Branco

1 - Geraldo Paulino - irmão da Brígida, casada com Pedro Grajau

- casado com branca, 06 filhos

Ate aqui, as informações sobre estas famílias, foram 

prestadas pelos índios do Tejo; as colocações a seguir, foram levantadas in 

loco; nunca moraram no Bananal, na maloca do finado Crispim.

Colocação Campos Elísios - rio Bagé

1 - Manezinho Estevão - Kaxinawã, 75 anos, primo do finado Crispim.

2 - Valdimiro Estevão - Kaxinawã, 76 anos, solteiro, não tem filhos, irmão

do Manezinho e primo do finado Crispim.

Colocação Remanso - rio Bagé

1 - Maria Ferreira Lima (Maroca) - casada com branco, prima do finado Cris

pim, não sabe de que tribo é nem de onde veio.

- 04 filhos solteiros, 06 filhos casados.

2 - Maria José (Baiana) - irmã de Maroca, casada com branco

- 08 filhos.

Da foz do Bagé, até a foz do igarapé rio Branco, afluen 

te do Bagé, gastamos meia hora em canoa. A foz do igarapé rio Branco, marca 

o início da ãrea levantada por Anthony Seeger, talvez para abrigar as famí 

lias dispersas pelo baixo Bagé. Apos o igarapé rio Branco, encontra-se o 

estabelecimento de Manezinho e Valdimiro e mais acima o estabelecimento de 

Maroca, até onde fomos. Em seguida, por ordem de subida do rio Bagé, estão : 

Pedro Grajau, Baiana, João Grajau, Raimundo Mariano, Antonio Grajau e o gru 

po de Maria Chata.

No igarapé Cachimbo, afluente do igarapé Braço Esquerdo, 

incluido na ãrea levantada por Anthony Seeger, localiza-se a família de Napo 

leão Arara. Este local apesar de fazer parte do sistema do rio Bagé, é de 

difícil acesso, sendo possível alcansã-lo pelo Riozinho Cruzeiro do Vale, em
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cuja area delimitada, esta família pretende se estabelecer.

0 finado Crispim foi criado pelo seringalista Absolão 

Moreira e sua esposa Mariquinha, brancos. Já morou no igarapé Santo . Antô 

nio, afluente do Riozinho Cruzeiro do Vale, que faz o limite da área pos nós 

delimitada. Entre os índios, dizem que ele era Kaxinawã, outros dizem que 

era Jaminawá. Morreu a sete anos, e dizem que foi o primeiro Jaminawa a se 

estabelecer no Bage.

III - Os Arara do Igarapé Dourado

Entre eles, somente o Raimundo Crispim, Nazaré e Cupi, 

ainda falam a língua materna. Como o português é a língua corrente, as 

crianças não ouvem e não podem aprender a língua Pano.

Não sabem ler e escrever, porem fazem suas contas de ca 

beça no comércio com os patrões, não se caracterizando uma situação de expio 

ração tão grande como vimos entre os Kampa do rio AmÔnea.

A situação sanitária é sofrível, sendo que o local usado 

para eliminar dejetos, fica próximo' e em plano inclinado ao igarapé utiliza 

do para banho e abastecimento de água. Ê um igarapé de pouco volume, forman 

do poços; e de se esperar que as chuvas carreiam os dejetos expostos ao ar 

livre para o igarapé.

Não havia ninguém imobilizado por meléstias. No perío 

do, notamos que as refeições não eram frequentes, talvez por dificuldade de 

abastecimento. As roças eram exencialmente de mandioca para a produção de 

farinha, e banana. Frutas cultivadas, pudemos anotar laranja, mamão e goia_ 

ba. De modo geral, os seringueiros plantam fumo, cana e café, em pequenas 

quantidades, para uso do produto na falta do tabaco, açúcar e café forneci, 

dos pelos patrões e marreteiros.

As casas são do tipo seringueiro; de paxiuba sobre ejs 

teios, paredes inteiras, pelo menos um cómodo fechado para o casal, e cober 

tura de palha. As mobílias são poucas e rústicas, resumindo geralmente no 

caso de Raimundo Crispim, em uma cama para o casal, uma mesa e uma pratelei 

ra na cozinha, um girau, o pote d'água e malas. Os objetos de uso diário, 

são colocados na palha da cobertura. As roupas lavadas no igarapé, também 

são estendidas nas casas fixadas na estrutura da casa. A rede é mais usual 

para dormir, espalhando-se pela casa, dispostas preferencialmente na parte
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abexta da frente, para filhos homens.

A casa do Raimundo Crispim é a maior e mora com ele além 

dos filhos menores, um filho casado. As outras casas estão próximas ao iga 

rapé Moreira, onde hã um campo de futebol. A casa de farinha fica perto da 

roça feita por Raimundo, Nazaré, Cupi e Aldenor.

Os filhos de Raimundo tinham os cabelos longos que não 

estavam cortados conforme algum modelo indígena. A roupa é a do seringueiro: 

calção, sapato de plástico, cinto para segurar a faca. A camisa não é uma 

peça importante. Os utensílios usados para o trabalho nas estradas de serin 

ga são, a faca apropriada para corte da seringueira, as tijelas para aparar 

o líquido, o balde para carregar o látex, a lamparina para o corte no turno, 

o saco impermeável e a mochila para viagens. Para a roça, usam o machado e 

o terçado.

A perda da memória tribal, da língua e das origens tri

bais, a miscigenação, são as formas compulsórias de integração. A caça não 

é abundante pela grande presença de estabelecimentos. 0 peixe é capturado 

com oaca (as folhas de uma planta da mata) e com restrições dos brancos que 

acusam o envenenamento da água.

Como localizam-se no centro da mata, os igarapés são pe 

quenos e cheios de paus impedindo a navegação.

Não há nada que os identifique como índios imediatamen 

te, além da fisionomia e a segregação.

Para os índios, a borracha é a única forma de acesso a 

bens industrializados; do contrário são moradores que produzem o suficiente 

para a sobrevivência. Pelo isolamento, dependem exclusivamente dos patrões. 

0 arrendamento pago pelo seringueiro e a fonte do poder do patrão e por isso 

faz e desfaz, impondo a sua organização, o sistema de trabalho, atropelando

a natureza étnica ou cultural do lugar. 0 homem é deixado a sua sorte, não

hã preocupação com a educação, a saúde, habitação, alimentação, nenhum com

promisso a não ser o comercial. A única avaliação do homem que interessa é

se ê trabalhador ou preguiçoso.

A história do contato índios e brancos, é a história da 

sujeição pela exploração do trabalho, ou seja, uma tradicional escravidão 

dos grupos indígenas. Como persiste até hoje, constitui uma relação de tra 

balho terrivelmente atrasada, pré-capitalista. 0 Acre de modo gerâl, ainda 

está em processo de ocupação e acumulação, para que possa fornecer uma vida
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digna ao seu povo.

Segundo um seringueiro, a decadência dos seringais se 

inicia com o desaparecimento dos antigos patrões que dominavam os rios - en 

traram os arrendamentos, os marreteiros, acabaram os mateiros que fiscaliza_ 

vam o corte da seringa.

Para o seringueiro, atualmente não hã lei. As seringuei, 

ras são cortadas de forma inadequada, utilizando-se escadas para o corte 

mais no alto do tronco.

( " '”y Não trabalham com dinheiro; os patrões e marreteiros m

põem suas mercadorias como forma de exploração.

Na região do Tejo, ainda existem seringueiras virgens, 

segundo os índios, nas matas do igarapé Dourado.

Os índios estão desaparecendo como etnia; de maneira ge 

ral, a miscegenação inter e extra-tribal ê muito grande, havendo jã, aqueles 

que não sabem de que tribo descende, sabe apenas que é caboclo. Sendo as 

sim, ê preciso precaver-se nos seus hábitos e costumes, o que e geral e o 

que e particular.

Fornos abordados no Maranguape Velho, por uma mulher cha 

mada Poleta, que jã morou no Bananal. Disse que era cabocla, mas não sabia 

a sua origem, e sabendo que éramos da FUNAI, pedia providencias contra o pa 

trão António Vieira. 0 mesmo havia tomado as estradas de seringa do seu fji 

‘ ' lho, entregando para outro e deixando a família de Poleta a mingua.

A mobilidade é comum a brancos e índios seringueiros, por 

estarem sujeitos a mesma fonte de desmandos, é comum serem expulsos da sua 

colocação, quando vendem seu produto a outros, entre outras coisas. A dife 

rença dos Arara e que estes têm locais históricos de reassentamento. A famí 

lia Cazuza, foi expulsa a 12 anos do Bagé por Francisco Praxede, indo para 

o igarapé Nilo (ãrea imemorial) , onde foram expulsos de novo e se estabelece; 

ram no Riozinho da Liberdade (também imemorial).

No Bagé, não hã lugar para morar, estã densamente ocupa 

do e a unica colocação vaga que Raimundo Crispim pretende ocupar, estã vazia 

por que o mato tomou conta.

IV - Conclusão

Somando a população do igarapé Moreira e Dourado, forma
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da por Araras e Kaxinawãs, que levam uma vida comum e ligada por laços de

parentesco, e a população da Colocação Bananal no Bage, perfaz um total de

64 índios e 11 famílias.

Aqueles localizados no baixo Bagê, donos de uma historia 

dissociada dos Arara e descaracterizada da vida indígena, não foram somados, 

ficando sua situação aberta à opinião de outros especialistas. A presença 

deles, a nosso ver, não justifica estender a ãrea ate os limites da foz do 

igarapé rio Branco.

A princípio, seria um transtorno, obriga-los â convivên 

cia com os Arara, jã que entre os mesmos, apenas um homem ou uiria mulher, con 

tribui com sua origem étnica, diferenciada, para a formação das famílias.

£ aconselhável contudo, que outro G.T., voltando a ãrea, 

as conheça para avaliar , a procedência de uma tutela por parte do governo bra 

sileiro. Aos que visitamos, informamos a respeito da ãrea de interesse dos 

Arara do igarapé Dourado chefiados por Raimundo Crispim, para que entre eles 

mesmo se entendam.

0 grupo de Raimundo, acha a ãrea escolhida, suficiente

inclusive, para o retorno dos índios que se dispersaram, mas jã sabemos que

os Arara do Riozinho Cruzeiro do Vale e do Riozinho da Liberdade, não querem 

voltar ao Bagé, que apesar de ser .um rio bom de corte de seringa, e muito 

isolado e difícil de abastecimento de mercadorias. Os que moram na cidade 

de Cruzeiro do sul, pretendem voltar para o Riozinho do Cruzeiro do Vale, e 

a família que mora no igarapé Braço Esquerdo tem maior contato com o Riozî  

nho, mas declarou que ficaria no local onde a FUNAI reservasse.

Quanto a imemorial idade da ãrea do alto Bagê, ela ê in 

contestável, na medida que estã ligada a historia dos índios Arara, desde

épocas antigas que não se pode precisar. A ela se poderia acrescentar a re 

gião do igarapé Dourado, ou incorporar os varadouros que demandam no Riozi 

nho do Cruzeiro do Vale, estendendo a ãrea e garantindo o tradicional acesso 

entre os dois rios: Bagê e Humaitã, também conhecido por Riozinho do Cruzei 

ro do Vale ou Amoacas.

0 G.T. deverá estudar tais hipóteses ã luz das reivindi 

cações de terras dos índios, ou se não houver, manifestar as hipóteses aju 

dando a comunidade a preservar o seu património.

Propostas de ãrea comum a todos, nao saõ viáveis, tendo 

em vista possíveis desentendimentos, como o que encontramos entre os Arara
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do Riozinho Cruzeiro do Vale: previam na sua proposta de ãrea, espaço para 

o retomo dos Arara do Riozinho da Liberdade, que não aceitaram retomai; por 

motivo de conflitos anteriores entre os dois grupos.

Podemos considerar como presença efetiva no Bagé/Tejo, 

o grupo de Tianu e a família da colocação Bananal. A família do Braço Eŝ  

querdo ê ligada aos índios do igarapé Humaitã e pretende se deslocar, assim 

que a FUNAI definir a ãrea deste igarapé. As outras, das imediações do iga 

rapé Pavilhão abaixo, levam uma vida dissociada da sua origem étnica. 0 in 

divíduo da família que visitamos, que se identifica com origens étnicas dife 

rendadas é a mãe (Maroca), mesmo assim, nao se associa a nenhuma forma de 

organização típica e sua origem estã ligada a mãe, avo (talvez Kaxinawã), 

ou seja, aquela ligada ao componente feminino da sua ascendência. Os seus 

filhos são apontados pelos outros residentes do Bage (brancos) e Tejo (ín 

dios), como aqueles que não querem ser caboclos nem apontados como tal. Isto 

se deve, provavelmente, ao escárnio ccano os caboclos são apontados pelos 

brancos, notadamente, os patrões.

V - Os Arara do Igarapé Humaitã (ou Riozinho Cruzeiro do Vale, ou rio Amoaca)

Na vila de Porto Vaiter, ãs margens do Juruã, entrevista 

mos a Igreja local, o sub-Delegado de Polícia e o responsável pelo Posto de 

Saúde da Secretaria de Saúde do Estado. Tomamos conhecimento da presença de 

índios Arara no igarapé Humaitã, a um dia de viagem de Porto Valter que fica 

em frente a foz deste afluente do Juruã. 0 responsável pelo Posto de Saúde, 

nos informa que tais índios, jã esperavam a chegada de funcionários da FUNAI 

a alguns meses e jã tinham sua reivindicação de ãrea; do igarapé Santo Antô 

nio até o igarapé Nilo. Ouvimos alguns comentários de moradores da Vila, que 

constatava a ocupação indígena do igarapé Humaitã, de longa data.

0 Sub-Delegado de Polícia informa, que estava havendo 

problemas na ãrea, entre seringalistas e índios que recusavam pagar o arren 

damento imposto pelos patrões. As queixas jã haviam chegado até ele, solid 

tando providências, porém não quiz intervir por temor aos índios e não cons_i 

derar o assunto da sua competência.

Em Cruzeiro do Sul, jã tínhamos sido procurado pelo dono 

do seringai e pelo seu arrendatário, solicitando providências face a existen 

cia de índios no seu seringai, que dizendo serem os donos da terra, recusa
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vam pagar o arrendamento. Na época, orientamos aos reclamantes que fizessem i

a comunicação oficialmente a FUNAI, jã que nao sabiam de que índios se trata 

va, e que estávamos deslocando para os rios Amonea e Bagé. Em Porto Vai ter, j
percebemos que eram estes índios, os Jaminawa/Arara, entre os antigos morado 

res do Bagé.

De Porto Vaiter seguimos para Cruzeiro do Sul, para con 

tato com o Agrimensor da 14? DR, e.com os Arara da cidade para informações j 

preliminares e refazer a viagem, caso voltássemos â região do Juruã.

Armédio Pereira da Silva, é índios Arara, trabalha na ci 

dade e é o contato dos seus parentes do igarapé Humaitã, com os quais se co 

munica através da rádio Nacional. Estava na sua casa, o índio Arara, Napo 

leão, do qual jã nos tinham falado, os Arara do Tejo, como morador do igara 

pé Braço Esquerdo, afluente do Bagé. Tinha vindo a cidade receber seu paga 

mento da aposentadoria pelo FUNRURAL e não conseguiu condução para voltar. 

Convidamos a vir conosco como guia até o igarapé Humaitã, de onde seguiria 

por varadouro até o Braço Esquerdo.

Armédio confirma que os Arara esperavam a visita da FU 

NAI, pois queriam assistência e providência com relação a questão da terra. ,

Moram também na cidade de Cruzeiro, duas índias Arara, 

prostitutas, residentes no porto, sendo suas residencias; pequenos cubículos 

improvisados em madeira, nos fundos de um bar, sobre palafitas, na beira do 

Juruã.

Tomamos algumas providencias na cidade a respeito do nos 

so trabalho junto aos Kampa do Rio AmÔnea, comunicamos com Brasília e segui 

mos para o igarapé Humaitã.

Histórico da Ocupação

Segundo os proprios índios, os Jaminawa constituiam no 

passado, um grupo mais numeroso, os Arara um grupo menor; viviam acossados

pelos Kaxinawa do rio Gregõrio, deslocando-se conforme as investidas, do iga

Humaitã até o Bage e posteriormente, retornavam.

Os Kaxinawã assaltavam mulheres e crianças da tribo, ha

vendo ate hoje restrições entre os grupos, apesar de encontrarmos no Bagé,

cruzamento de Kaxinawã com Arara. Os Kaxinawa, Jaminawa e Arara, fazem par 

te da mesma nação indígena, e falantes da mesma família linguística.
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Os índios mais velhos do grupo, morreram; os atuais cons 

tituem uma nova geração, que devido as compulsões sõcio-econÔmicas, se encon 

tram culturalmente desfigurados, porém conservam-se fisicamente e numérica 

mente agregados como índios.

Foram visitados em 1912, pelo funcionário da Inspetoria

do Serviço de Proteção aos índios, Dagoberto de Castro Silva. Na ocasião,

levava um ofício nomeando o Cel. Absolon de Souza Moreira, proprietário do 

seringai Humaitã, Delegado dos índios do rio Amoaca. Este senhor, foi men 

cionado pelos Arara, como pai adotivo do finado Crispim, que jã morou no iga 

rape Humaitã (ou rio Amoaca).

Dagoberto de Castro Silva menciona em seu relatõrio, os 

locais Triunfo, Matrinchão, a maloca Paz, o igarapé Nilo, Salgado, entre ou 

tros, visitados por nossa equipe. Encontrou na época, as malocas Cova da On

ça no igarapé Nilo com 42 índios Jaminawas e .Amoacas; 17 homens, 11 mulheres

e 14 meninos de ambos os sexos, outra maloca nas cabeceiras do igarapé Humai 

tã, a maloca MororÕ no igarapé do mesmo nome com 20 índios; 14 Amoacas e 6 

Jaminawas, a maloca Paz nas cabeceiras do igarapé Paz com 41 índios Amoacas 

e Jaminawas, entre 16 .homens,11 mulheres e 14 meninos de ambos os sexos, 

e a maloca Pinheiro com 31 índios Amoacas, entre 12 homens, 7 mulheres e 12 

crianças de ambos os sexos.

Atualmente encontramos, apenas a maloca Paz, no Igarapé 

Paz que constitui a ãrea efetivamente ocupada pelos Arara.

Tratava-se, segundo Dagoberto de Castro Silva, dos ín 

dios Jaminawas e Amoacas, vivendo em plena harmonia e diferenciados porque 

os Jaminawas pintavam-se em volta dos lãbios com tinta preta extraída do ge 

nipapo. Falavam a língua original, pois havia aqueles que pouco dominavam o 

português. Em algumas das malocas como a Cova da Onça, andavam completamen 

te nus, as mulheres usavam Tanga. Tinham em algumas malocas, as orelhas e 

narizes furados onde colocavam voltas de. contas brancas e pequenas, ou den 

tes de animais.

grande construção, coberta de palha e aberta por todos os lados, sem compar 

timentos. Dormiam em redes de fabricação própria (por isso tinham roças de 

algodão) e acendiam fogo ao lado.

Trocavam caucho por mercadorias, jã possuiam algumas ca 

sas semelhantes aos seringueiros e "ocupam-se da extração de seringa, o que

Em uma das malocas encontradas em 1912, moravam em uma
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fazem ccan irregularidade".

Máximo Linhares, em seu artigo Os índios do Territorio 

do Acre-Impressões de um auxiliar da Inspetoria do Serviço de Proteção aos 

índios e localização de Trabalhadores Nacionais-Manaos, maio de 1912, publi. 

cado no Jornal do Comercio de 12 de janeiro de 1913-pãg. 3 e 6 (cont.), afir 

ma: "Os índios do rio Amoacas e immediações formam três malocas, onde moram 

cerca de 200 pessoas. A língua é a mesma que as do Caxinawãs e Jaminawas, 

com pequenas variantes".

Confirmando as informações dos índios Araras, obtidas 

por nossa equipe, Máximo Linhares informa sobre a relação dos Kaxinawa com 

os Arara e Jaminawa. Entrando pelo Riozinho da Liberdade, foi dar nas cabe; 

ceiras do igarapé Forquilha, onde havia uma "importante maloca dos índios 

Caxinawas e Araras, chefiado pelo famoso Tuchawa Tescon, da tribu dos Caxi 

nawas, caboclo valente e que falia regularmente o portuguêz, anda vestido, 

possue três rifles e tem pequeno commércio com os barracões... - Encontrei 

no alto Forquilha, cahidos de sezões, além dos Caxinawãs, 12 índios bravios 

Jaminawas, que haviam sido pegados em correrias pelo Tuchaua Tescon e os ín 

dios da sua maloca no alto igarapé da Besta".

Em outra passagem do seu artigo, Máximo Linhares informa 

que "Ao passarmos pelas cabeceiras do Riozinho da Liberdade, encontramos ahi 

e índios Jaminawas que se dirigiam para as malocas do rio Amoacas que nos 

acompanharam. Por fim, depois de muita marcha, subindo elevadas terras fir 

mes, por trilhas de índios muito apagadas e difficeis, conseguimos dar em 

uma uma barraca à margem do alto igarapé Nilo, affluente do igarapé Amoacas. 

Depois do primeiro dia de viagem, igarapé abaixo, demos á tarde desse dia 

com uma maloca abandonada na margem direita do igarapé Nilo, onde passamos 

a noite.

Havia várias tribos nos rios Juruá, Liberdade, Môa, Para 

ná do Mouras, AmÕnea e Tejo: Amoacas, Náwas, Poianawas etc. A mais importan 

te era a dos Nawas, dominando toda a área até o extenso estirão que hoje tem 

seu nome. Cruzeiro do Sul é chamado, Terra dos Náwas, considerados uma das 

raizes da formação étnica da região. Pela semelhança linguística, identida 

de de costumes e práticas religiosas, vários grupos indígenas são originá 

rios do mesmo ramo. Em toda a ãrea, eram constantes as guerras entre as tri 

bos e a mútua desconfiança; contudo a fusão dos seus patrimónios, foi enor 

me, tanto.com relação ãs suas terras como no cruzamento inter-tribal.
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Um dos métodos empregados nas correrias contra os íh 

dios, consistia em manipular as rivalidades tradicionais entre vários grupos 

indígenas desta região.

Segundo Glimedes Rego Barros, em A Presença do Capitão 

Rego Barros no Alto Juruã (1912-1915), "no Alto Gregorio viviam duas irrecon 

ciliãveis tribos: a dos "Catuquinas" ou "Amoacas" e dos "Araranãs" ou "Ara 

ras"! Os primeiros eram chefiados pelo índio Tescon, celebre e temido pelas 

suas proezas. Em 1924, na luta por eles travada pereceu Tescon numa embosca 

da. Apavorados com as possíveis represálias, os "Amoacas" valeram-se da sim 

patia que lhes dispensava o Cel. Absolon Moreira, procuraram proteção no se 

ringal "Humaitã", onde chegaram apos longa caminhada, doentes, famintos e j 

estropiados, pãg. 126.

Até o final do século passado, as terras do Acre eram \ 

povoadas exclusivamente por índios. Nos anos de 1877 e 1878, tangidos pela 

seca que assolava o nordeste brasileiro e incentivados pela campanha de pro t 

dução de borracha, grandes levas de nordestinos procuravam as terras do Acre 

para exploração do lãtex, fixando-se nos seringais existentes nos altos

rios. Os índios passaram a viver nas terras dos seringais, numa paradoxal 

inversão de propriedade.

Absorveram os costumes dos seringueiros tais como, foxma 

de morar e a extração de borracha.

A primeira expedição indianista,. comandada por João Cu 

nha Correia, atinge a confluência do Juruã-Mi rim, no Alto Juruã, em 1857.

Em 1870, a penetração brasileira no alto Juruã, alcança as barras dos rios 

Amonea e Tejo.

De 1877 a 1903, as correrias aos índios, caracterizou 

a primeira fase das frentes de expansão brasileira e peruana. Os índios^mes 

mo transformados em seringueiros, ainda hoje conjugam as atividades tradicio 

nais, com outras mais diretamente ligadas â empresa seringalista.

População - Localização

Os índios Arara do igarapé Humaitã, localizam-se nos se 

ringais Cruzeiro do Vale, Humaitã, Concórdia, Nilo e Russas, nas seguintes 

colocações: Honorato (seringai Cruzeiro do Vale), colocação Brejo (igara

pé Paz), colocação Paz (igarapé Paz), colocação Concórdia (igarapé Brune),
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colocação Brune (igarapé Brune), colocação Salgado (igarapé Salgado), coloca 

ção Malassombro, colocação Torre da Lua.

Colocação Honorato

1 - Delmisse Pereira - 35 anos, Arara, nasceu no Bagê (colocação Bananal)

Odília - 23 anos, Arara, nasceu no Humaitã

1.1 - Jose  ̂08 anos

1.2 - Maria Joani - 12 anos

1.3- Maria Luiza - 04 anos

1.4 - Luzia - 06 anos

1.5 - Sebastião - 02 anos

Colocação Salgado

2 -Bonifãcio Pereira - 56 anos, Arara, nasceu no Bagé (colocação Monte Ale

gre)

Maria (branca) - 40 anos

2.1 - Clãudio - 22 anos

2.2 - Ivanilda - 17 anos

2.3- Socorro - 14 anos

2.4 - Francisco - 12 anos

2.5 - Adair - 11 anos

2.6 - Sebastião - 08 anos

2.7 - Maria de Jesus - 04 anos

Colocação Torre da Lua

3 - Fãtima - 20 anos, filha de Bonifãcio Pereira

Renato (branco)

3.1 - Maria de Jesus - 03 anos

3.2 - Nãdia - 01 ano

3.3 - Zenaide - 03 anos

Colocação S. Sebastião - Seringai Rio de Janeiro.

Esta família virã para a ãrea do igarapé Humaitã.
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4 - Aide - 38 anos nasceu no Bage (colocação Bananal)

4.1 - Antonio - 17 anos, nasceu no Bagé, mora no Humaitã

4.2 - José - 15 anos - nasceu no Bagé

4.3 - Raimundo - 12 anos - nasceu no Humaitã

4.4 - Francisco - 10 anos

4.5 - Francisca - 08 anos

4.6 - Manoel - 07 anos

4.7 - Orleir - 01 anos

Colocação Concórdia

5 - Francisco Gomes da Silva - 21 anos, nasceu no Humaitã

Maria Izabel (branca) - 17 anos

5.1 - Jamerson - 06 meses

6 - Jorge Varela - 26 anos, nasceu no Brejo (Humaitã)

Eugenia (branca) - 25 anos

6.1 - Maria Margarene - 05 anos

6.2 - Maria Aparecida - 04 anos

6.3 - Maria Margarete - 02 anos

Judite Varela - 68 anos, mãe de Jorge Varela, nasceu no Bagé / colo 

ção Monte Alegre) - viuva.

Colocação Brune

7 - Osmino Cazuza -  40 anos, nasceu no Bagé (colocação Bahia)

Maria da Gloria - 23 anos, nasceu no Canindé.

7.1 - Maria José - 08 anos

7 .2  -  Josué -  07 anos

7 .3 - Maria de Jesus - 05 anos

7 .4 - Maria de Fatima - 04 anos

7 .5 - Antonio José - 01 ano

Igarapé Rio Branco

Esta família virã para a ãrea do igarapé Humaitã.

8 - Maria Ceei - viuva, mãe de Maria da Glória

Mod. 126 - 210x207
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8.1 - José Maria - 13 anos

8.2 - Francisco - 11 anos

8.3 - Grimar - 08 anos

8.4 - Antonio Josê - 06 anos (neto)

8.5 - Edimar - 20 anos, mora no igarapé rio Branco onde trabalha para

um branco.

Elba (branca) - 22 anos

8.5.1 - Alexandre - 05 anos

8.5.2 - Cláudio- 01 ano

Colocação Brejo

9 - Maria Cazuza - 59 anos, viuva, nasceu no Tejo

9.1 - Raimunda - 27 anos, nasceu no igarapé Dourado

9.2 - Sebastiana - 16 anos, nasceu no Bagé

9.3 - Maria Elisa - 41 anos, separada do marido, nasceu no Bagé (colo

ração Bahia)

9.3.1 - José Francisco - 11 anos

9.3.2 - Maria Alcione - 07 anos

9.3.3 - Maria Antonia - 10 anos

9.3.4 - Maria Aucinélia - 02 anos

9.4 - José Francisco - 04 anos, neto de Maria Cazuza

Riozinho da Liberdade

Esta família estava no Humaitã - (colocação Brejo), para onde virá se estabe 

lecer definitivamente.

10 - Francisco - 23 anos, filho de Maria Cazuza

Graça (branca) - 16 anos, nasceu no igarapé Dourado, filha de caboclo

com branco

10.1 - Antonio José - 01 ano

11 - José Cazuza - 31 anos, Jaminawa, nasceu no Bagé

Antonia - 22 anos, nasceu no Brejo Humaita - filha de Alda (Cruzeirodo 

Sul)

11.1 - Maria Rosilene - 04 anós

11.2- Maria Rutilene - 01 ano

Mod. 128 - 210x297
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11.3 - Maria Edilene - 01 mes

11.4 - Sebastião - 11 anos

Cruzeiro do Sul.

Esta família vira para a ãrea do Humaitã

12 - Jandine - 28 anos, filha de Alda (Cruzeiro do Sul), nasceu no Brejo (Hu

12.1 — Renilson - 03 anos

12.2 - Francisco de Assis - 11 anos, irmão de Jandira 

Colocação Paz

13 - Francisco Varela - 29 anos, chefe do grupo, nasceu no Valparaiso

(colocação Novo Acordo) de pai Poyanawa 

Margarida - 33 anos, nasceu no Bagé

13.1 - Raimundo - 02 anos

13.2 - Francisca - 13 anos

14 - Napoleão Pereira Lima - 29 anos, nasceu no Humaitã

Zuleide - 26 anos, nasceu no Brejo (Humaitã)

14.1 - Delvanir - 08 anos

14.2 - Antonio - 07 anos

14.3 - Maria Ana - 06 anos

14.4 - Maria Vanda - 04 anos

14.5 - Maria Cosma - 02 anos

14.6 — Maria Damiana - 02 anos

14.7 - Alnildo - 05 meses

Colocação Paz de Cima

15 - Osmar ino - 27 anos, nasceu no Bagé (colocação Bahia)

Francisca Varela - 33 anos, nasceu no Valparaiso (colocação Curaca)

15.1 - Osmarino Filho - 16 anos

15.2 - Maria José - 11 anos

15.3 - José de Jesus - 05 anos

maita)

Raimundo Nonato (branco) - possui um botequim em Cruzeiro .
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15.4 - José Amadeu - 03 anos

15.5 - Maria Imaculada - 01

16 - José de Oliveira Castro (branco) - 48 anos

Maria Genilde Lima - 40 anos, nasceu no Bagé

16.1 - Lizete - 14 anos

16.2 - Maria Leida - 11 anos

16.3 - Terezinha - 09 anos

16.4 - Maria Arlete - 08 anos

16.5 - Marcos Tadeu - 07 anos

16.6 - Maria Joana - 04 anos

16.7 - Maria Cremilda - 01 ano

16.8 - Francisco - 23 anos, trabalhando de meia com um seringueiro no

igarapé Nilo.

16.9 - Josê - 21 anos, trabalhando no alto Jurua ccm um marreteiro

16.10 - Odesso - 18 anos, esta empregado na foz do rio Branco.

Colocação Cachimbo - seringai Divisão, igarapé Braço Esquerdo, afluente do 

Bagê.

Esta família vira para a área do Humaitã

17 - Antonio Napoleão Pereira - 65 anos, irmão de Judite, pai de Armédio,

nasceu no igarapé Moreira (Tejo)

Maria - 58 anos, Jaminawa, filha do finado Crispim, nasceu no igarapé 

Santo Antonio (Humaita).

17.1 - Eudes - 22 anos

17.2 - Demêtrio - 20 anos

João Martins - 62 anos, irmão de Napoleão

Cruzeiro do Sul

18 - Armédio Pereira da Silva - 40 anos, nasceu no Bagê (foz do igarapé Rio

de Janeiro), marreteiro

Idemê - 34 anos, nasceu no Humaitã

18.1 - Francisco - 10 anos

18.2 - Maria Josê - 08 anos

18.3 - Paulo - 04 anos
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19 - Marlene - 17 anos, filha de Armédio, moram na mesma casa

Sebastião (branco) - 23 anos, marreteiro

19.1 - Maria Helena - 01 ano

20 - Antonio - 19 anos, filho de Armédio, desempregado

Francisca (branca)

21 - Al da - irmã de Ideme

21.1 - Joarina

21.1.1 - José Francisco - 13 anos

21.1.2 - Jose Maria - 06 anos

21.2- Maria Olga

21.2.1 - um filho de 01 ano

A população Arara do Igarapé Humaitã, totaliza 130 pes

soas e 21 famílias.

Situação Socio-Econômica

Jã hã, uma distância muito grande entre os antigos e os 

atuais Arara, o que nos faz crer, ter sido formidável, a forma como foram jo 

gados ao convívio com a sociedade nacional. Dos mais jovens, não se espera 

grandes informações sobre a origem da tribo. Dos mais velhos, são as únicas 

e escassas informações que vão se perdendo.

6 incrível a impresao que se tem do pouco que restou, 

além de quatro falantes da língua matema, que jã não se ouve, as feições 

estampadas no tipo de olhos, cabelo, conformação do rosto e finalmente, o nú 

mero de indivíduos em convívio através de laços de parentesco.

As casas são como as dos seringueiros brancos; de paxiu 

ba, sobre esteios, paredes inteiras, janelas, portas, sala, cozinha, com fo 

gão de barro e trempe, um quarto para casal onde domtem também as crianças. 

Os moveis, quando hã, são mínimos; algum sepo para sentar, mesa geralmente 

na cozinha, cama de casal e material de cozinha: panelas de alumínio, pra 

tos, copos, colheres.

Os roçados são proximos aos locais de residencia. Culti 

vam mandioca, banana, milho, mamão, cana, ananás etc. Caçam com espingardas, 

pescam com anzol. As mulheres pescam mais, garantindo alimento quando a ca
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ça não dá. No inverno, quando pescar e mais difícil, conseguem espécies de 

pequeno porte. A caça e regular, pelo menos um dia da semana, apos alguns 

de corte de seringa, os homens tiram para caçar.

Atualmente, hã dois patrões envolvidos com o trabalho 

indígena, ambos arrendatários de seringais. Já trabalharam para o Genaro, 

atual arrendatário do seringai Nilo, que segundo os índios, não é bom. Que 

ria obrigar os índios, venderem a borracha sõ para ele, mas iiem sempre tî 

nha mercadorias, e sendo assim, os índios vendiam para outros a sua produ 

ção. Nestas condições foi que Genaro expulsou do igarapé Nilo, a família 

Nogueira; índios Arara que atualmente moram no Riozinho da Liberdade.

Podemos notar entre os Arara do igarapé Humaitã, a exis 

tência de três famílias extensas: Varela, centralizada pela Judite; Cazuza 

cujo patriarca foi o finado Raimundo (Jaminawa casado com Arara) e Nogueira, 

localizada no Riozinho da Liberdade.

No tempo que moravam juntas as famílias Varela, Cazuza 

e Nogueira, no igarapé Humaitã, houve desentendimento entre os Nogueira e Va 

rela, por causa de relações extra-conjugais, que provocou a não disposição 

de convívio. A família Cazuza, ê mais ligada à família Nogueira.

0 atual chefe da comunidade (Francisco Varela), ê da fa 

mília Varela. Sua mãe, a Judite, ê uma mulher cuja idade e descendência de 

um SHANAIVO (Tuchawa), lhe confere respeitabilidade. Esse Tuchawa morreu 

aos noventa anos, de saranpo.

Em 1984, Francisco Varela foi apresentado em Cruzeiro do 

Sul ao Antropólogo Terri e Macedo da Comissão Pró-índio. Como não tinham re 

presentante, a partir daí, Francisco passou a chefiar o grupo, formular sua 

proposta de ãrea e passaram a aguardar a visita da FUNAI. A família Noguei 

ra, do Riozinho da Liberdade, não aceita a chefia de Francisco.

0 Pe. Dionísio (Egon), indo ao Amômea, convocou os ín 

dios do igarapé Humaitá para uma reunião, mas naõ foi possível o encontro, 

dada as condições do rio, segundo informações dos índios.

Em 1983, terminou a escola que uma mulher de seringuei 

ro mantinha na sua casa. Alguns índios aprenderam rudimentos de leitura e 

escrita.

Atualmente funciona uma escola da SUDHEVEA, frequentada 

apenas por crianças não índias. A professora era a mulher do atendente de
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enfermagem do Posto De Saúde da Vila de Porto Vaiter. Este atendente da as 

sistência no igarapé de modo geral, percorrendo-o em canoa.

Com relação ao estado de saúde do grupo, podemos notar 

febre degeneraiizada, dores estomacais e desinteria.

0 Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cruzeiro do Sul, 

entrou na área em 1979. Promoveu a sindicalização do grupo, propagandiou a 

aposentadoria dos velhos e orientou o pagamento de arrendamento dos patrões, 

de 10% da produção. Até então, pagavam o correspondente de 33 quilos de 

borracha por estrada ao ano, sendo que em média possuem duas estradas por fa 

mília, pagavam 66 K/ano de arrendamento dos patrões.

o Sindicato tinha orientado para os índios depositarem o pagamento na sua s_e 

de em Cruzeiro do Sul. A partir dai, os índios não pagaram mais arrendamen 

to nenhum e vendem sua borracha para qualquer um. Os patrões protestam. A 

partir deste ano, os seringueiros brancos, dos quais o Genaro aceitou os 10$, 

também passaram a recusar efetuar o pagamento do arrendamento.

do, e um cariu, dos mais valentes ocupantes da ãrea, diz que o Sindicato e a 

FUNAI, não Conseguirão resolver 0 problema de terras dos caboclos, porque 

são conçirados pelos patrões.

no Amônea, entre os Kampa. Nem marreteiro, nem patrão utiliza o sistema de 

talões, onde o seringueiro pode ter o mínimo de controle sobre o seu débito. 

Trabalham com juros de 15% sobre conta não paga.

A borracha dos índios, é comercializada em forma de 

prancha; para isso utilizam formas em madeira, onde o látex depois de coalha 

do é prensado, em uma prensa que o seringueiro faz em madeira.

orelhas onde era colocado penas de arara e pintavam o rosto na altura da bo 

ca. Algumas mulheres ainda fazem potes de cerâmica, no costume arara, utili_ 

zadas para armazenar água. A Cerâmica Jaminawa era diferente, e pelo exem 

piar encontrado na mata, eram mais elaborados. Segundo um Arara do Riozinho 

da Liberdade, o costume dos antigos índios, era emborcar um pote, sobre a 

cova dos parentes falecidos.

Segundo Maria Cazuza, que ainda faz vasilhas em cerâmi 

ca, ha quatro tipos de vasilhas conforme seu uso: quinti-vasilha pequena pa

Os patrões não aceitam o pagamento de 10$, nesse caso,

0 Presidente do Sindicato, segundo os índios, foi afasta

0 preço da borracha estava 6000,00/K, mais bem pago que

Os Arara faziam buzinas de barro, vasilhame, furavam as
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ra armazenar água utilizada para lavar, clipu-vaso grande para armazenar 

água, chumbú-vaso para água de beber, cUntxá-casilha utilizada para lavar 

os utensílios de cozinha.

Parece que os Arara suplantaram os Jaminawa, pela firme 

za com que declinam sua origem. Ao contrário, o Jaminawa ê difícil de ser 

distinguido, parecendo que serviu apenas de matriz para perpetuar os indiví 

duos da tribo Arara, talvez porque são estes, os senhores imemoriais desta 

região, até o Bagé.

A Área Delimitada - Conclusão

Ao chegarmos, os^índios Arara do igarapé Humaitã, jã ti 

nham formulada, a sua ãrea de pretenção. A reivindicação indígena, estã in 

teiramente consonante com as informações documentais e bibliográficas encon 

tradas, caracterizando uma ãrea imemorial bem maior do que esta que os Arara 

pleiteiam.

A ãrea efetivamente ocupada por este grupo, é a do igara 

pé Paz e Brune, onde possuem casas e estradas de seringa, e as águas do rio 

Valparaiso onde caçam.

As divisas territoriais deste grupo, se definem por lo

cais de antigas moradas, cemitérios e capoeiras, que bem conhecem. A ãrea é

palmilhada de cacos de cerâmica, encontrando-se também vasos inteiros e 

"pães de índio"; alimentos feitos de mandioca, que na umidade da selva são 

encontrados ainda macios.

Os cemitérios por nos encontrados, são na sua maioria

da fase pos-cristianização, pelo seu estado de conservação e presença de

cruzes. Outros não são distinguíveis, cobertos de capoeira. Conforme os 

Arara, era costume entre os antigos, embarcar um vaso de cerâmica, sobre a 

cova dos defuntos, por isso talves encontram com tanta facilidade, vasos bem 

conservados no meio da mata.

As moradas antigas que visitamos são da fase pos-conta 

to, pela presença de sinais de carvão de côco usado nos defumadores e 

de metais, evidenciando jã .um trabalho na produção de borracha. Outros sí 

tios apontados, estavam cobertos pela capoeira.

Os Jaminawa da região do Valparaiso até o Tarauacã, os 

Kaxinawã do Gregorio e os Arara do Bagé, tiveram historias comuns, miscigena

Mod, 126 - 210x297



ram-se e estiveram perambulando na bacia do alto Juruã, constituindo locais 

histÕricos como o Riozinho da Liberdade, Riozinho Cruzeiro do Vale (Humaitã, 

Amoaca), Valparaiso, Bagé e Tejo.

Do centro do igarapé Paz, afluente do Humaitã, de lã mej; 

mo se segue para as cabeceiras do Riozinho, através de varadouro, até o Bra 

ço Esquerdo, afluente do Bagé, Dai hã um seguimento até a colocação Bana

nal, no alto Bagé, onde vivia o finado Crispim e onde ainda vive a sua viu

va. Os varadouros existem desde os Índios antigos.

Além dos locais tradicionais, também influiu no perime 

tro da ãrea reivindicada, espaço suficiente para abrigar os parentes que se 

encontram nas cercanias, até Cruzeiro do Sul. 0 desejo dos indivíduos liga 

dos aos índios do Humaitã, é se realdearem preferencialmente no local assim 

definido: da foz do igarapé Santo Antonio, margeando o Riozinho Cruzeiro do 

Vale até a foz do igarapé Nilo; dai âs cabeceiras deste igarapé, passando

pelas ãguas do Valparaiso, fechando no igarapé Santo Antonio.

No igarapé Santo Antonio, jã morou o finado Crispim, 

além de apontarem a existência no local de uma das mais antigas malocas e 

cemitério. Jã houve maloca indígena no igarapé Novo Acordo, afluente do Val_ 

paraiso, onde hã também cemitério na colocação Estação. Neste local jã ura 

rou a Judite Pereira, e outros Arara, encontrados pela Antropologa Delvair 

Melati no igarapé Limeira. Estação fica no igarapé Novo Acordo e era habita 

do pelos Jaminawas, No Novo Acordo, também houve.uma maloca Arara, no local 

chamado Morada Nova.

Maloca da Boca-do Santo Antonio - é a mais antiga; d£ 

pois que houve uma epidemia de sarampo, os que escaparam foram para a coloca

ção Oriente (entre o igarapé Santo Antonio e a colocação São Luiz), depois

foram para a colocação Guaiabira do outro lado do rio; posteriormente foram 

para o Bagé.

Maloca Estação - havendo uma epidemia de sarampo, baixa 

ram para o rio Juruã, no local chamado Santa Cruz, acima da foz do rio Valpa 

raiso (limeira). Segundo os índios neste local hoje, sõ tem uma velhinha.

Igarapé Nilo - os índios apontaram as colocações Boa Vis 

ta, Fé, Salgado, Mato Grosso, Torre da Lua. Os últimos Arara que moravam 

ai, foram expulsos pelo patrão Genaro que ainda trabalha na região.

Bonifãcio, índio Arara que reside no igarapé Salgado,

não estava com boas relações com os índios do igarapé Paz. Trabalha e man
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tem boas relações com o patrão Genaro, o qual não tem em boa conta, os Arara 

liderados por Francisco Varela. Tanto o Genaro como o Bonifãcio, acharam 

desnecessário, os índios incluirem na sua reivindicação, o igarapé Nilo. Es 

ta porém é a ãrea onde estão os seringueiros aviados do Genaro, que face o 

nosso trabalho, aproveitam para sair sem pagamento ao patrão.

Os índios Arara, deixaram de fora, a colocação ocupada 

por Bonifácio. Não exigem nada do que acham de direito, de um território 

palmilhado de marcos históricos, entre outros deixados de fora, como a colo 

cação Curaca, maloca antiga nas aguas do rio Valparaiso. Francisco Varela, 

informa que não incluiram este sítio, por que atualmente não andam por este 

local. Localiza-se no igarapé Preto (dentro do Seringai Russas) afluente 

do Novo Acordo. Lã existe capoeira e cacos de cerâmica, que identificam 

ocupação Arara.

Na colocação Brejo e no igarapé Cotovelo, afluente do 

igarapé Paz, locais ocupados pelos índios, hã cemitério e capoeira antiga 

dos índios.

Os não índios, gravitam ao redor dos locais ocupados e 

desocupados pelos índios, conforme as intempéries. Não hã por parte des 

tes, uma ocupação efetiva, pelo menos nos locais apontados pelos índios co 

mo seus. Segundo Chico Varela, quando os índios sairam para o Bagé, os bran 

cos ocuparam, mas quando resolveram voltar, os brancos jã tinham saído.

Atualmente, os brancos, se localizam ao redor da ãrea, 

nas margens do Riozinho, Nilo, pouquíssimos no centro e os demais, nas ãguas 

do Valparaiso. Alguns estão fora da ãrea, mas cortam seringa, na outra mar 

gem do Riozinho, constituida ãrea indígena imemorial Arara.

A ãrea é ocupada pelos índios, desde antiga data, como 

atesta a população de Porto Vaiter, o funcionário da Secretaria de Saúde e 

um técnico do INCRA, natural de Porto Vai ter.

Só o INCRA, jã esteve nesta região e a SUCAM informou da 

intenção de percorrer o igarapé Humaita. A ãrea delimitada, atinge os se 

ringais Concórdia, de propriedade de Deluze Baraúna, adiquirida através de 

espólio, o mesmo não conhecia a área até trabalhar em um cadastramento do go 

vemo e arrenda para Elias Barbari, comerciante de Cruzeiro e reclamente pe 

lo não pagamento do arrendamento pelos índios. Ê muito extranho esta rela 

ção, jã que o Elias ê arrendatário do seringai, e quer que os índios lhe pa 

guem arrendamento de terras por onde sempre moraram.
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Outro seringai atingido, denamina-se Nilo, ê de proprie 

dade de Anísio Correia, também adiquirido através de espólio, o mesmo não 

conhece as "suas terras" e arrenda para Genaro Gonçalves da Silva.

Outros seringais atingidos são o Humaitã, parte do se 

ringal Concórdia, e o seringai Russas, jã pelos lados do rio Valparaiso.

A Revista do Inst. Histórico e Geogrãfico Brasileiro - 

Vol. IX - em seu artigo 0 Juruã Federal (Território do Acre) de autoria de 

José Moreira Brandão Castell Branco Sobrinho, informa: Humaitã - há no cen 

tro do seringai uma pequena tribo de índios Jaminawas, tendo havido outras 

de Amahuácas e Araras - limita-se ao norte com Russas e Porto Peters, á les; 

te com seringaes do rio Liberdade, ao sul com Cruzeiro do Valle e a oeste 

com o rio Juruã. 1930:617.

Francisco Varela, chefe dos Arara, aponta que no mínimo 

três estradas, são necessárias para uma família trabalhar na produção de bor 

racha, e que entre os Arara, quem tem mais, possui apenas duas estradas de 

seringa, havendo os que possuem apenas uma e os que nada possuem, devido 

a intervenção dos brancos, que mesmo estando a colocação desocupada, empatam

o trabalho dos índios.

Existe a ameaça por parte de Josê Julião, branco, de ma 

tar as seringueiras que estão em seu poder, jã que irão passar para o domí 

nio dos índios.

Francisco Varela, manifestou interesse nos financiamen 

tos da SUDHEVEA (PROBO), o que nos pareceu satisfatório jã que é a forma 

mais avançada atualmente de produção -de borracha, com relação as arcaicas 

e escravagistas, que ainda se perpetuam no Acre.

Encontramos índios entre os Arara, interessados em reto 

marem o trabalho exclusivo em agricultura. É o caso de Ra imunda, filha de 

Maria Cazuza, que faz todo o trabalho masculino da casa, tendo em vista sua 

mãe ser viuva e a irmã mais velha, que estando separada do marido, divide 

também a casa.

A ãrea delimitada e caracterizada como ãrea imemorial 

segundo informações orais e documentais, baseou-se na reivindicação dos ín 

dios Arara que consideraram suficiente para viverem com dignidade, recuperan 

do parte da ocupação tradicional e preparando-se para a assistência da FU 

NAI, conforme têm conhecimento em outros grupos próximos, principalmente os

~ ~ ~ £ U  32
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Kaxinawa e Katuquina.

Como a ocupação do Acre por parte de frentes extrativis 

tas nacionais são recentes, as informações mais antigas que pudemos encon 

trar sobre a ocupação da ãrea, partiram dos próprios índios, a partir dos 

seus conflitos com os Kaxinawã do rio Gregório.

Sugerimos a programação de outras viagens, tanto aos Ara 

ra, quanto aos Kampa, para que a FUNAI se faça presente na ãrea, discipH 

nando o contato comercial inter-étnico que vem se dando de forma desvantajo 

sa para os índios, proporcione às populações indígenas em questão uma assis 

tencia medica preventiva e sanitãria, e finalmente levante subsídios a futu 

ros projetos de desenvolvimento comunitário, tendo em vista os recursos do 

Banco Mundial â ser alocados nas areas indígenas do Estado do Acre.

Os Arara do Riozinho da Liberdade 

População

1 - Raimundo Nogueira da Silva - 57 anos, Arara, nasceu no igarapé Dourado

Joana Siqueira de Lima - 48 anos, nasceu no Tejo

2 - Francisco Nogueira da Silva - 26 anos, nasceu no Bagé (colocação Bana

nal), irmão de Chico Varela (líder do grupo do igarapé Humaitã) por par 

te de pai.

Maria Dicjnar (branca)

2.1 - Juarez - 11 anos

2.2 - Mauricélio - 09 anos

2.3 - José Salustineno - 04 anos

2.4 - José Reginaldo - 10 meses

2.5 - Maria da Paz - 07 anos

3 - Analécio Nogueira da Silva - nasceu no igarapé Dourado, irmão de Fran

cisco Nogueira 

Francisca Lopes (branca)

3.1 - Manoel - 09 anos

3.2 - Raimundinho - 05 anos

3.3 - José Francisco - 02 anos

3.4 - Maria de Jesus - 04 anos
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4 - Manoel Nogueira - nasceu no Tejo (igarapé Camaleão)

Maria (branca)

4.1 - Duda

4.2 - Beba

4.3 - José Ribamar

5 - Joça Nogueira - 13 anos, neta dé Raimundo Nogueira da Silva (o velho)

Adaildo (branco)

6 - Lúcia Nogueira - 18 anos, neta de Raimundo Nogueira (o velho), casada

com branco

7 - Raimundo Nogueira.da Silva - 21 anos, nascido no igarapé Dourado

Ra imunda (branca)

7.1 - Jesus

7.2 - Gerusa

7.3 - Jesuile

8 - Nonato Nogueira - 20 anos, nascido no igarapé Dourado

Maria Cazuza

8.1 - Élida - 02 anos

8.2 - Éli (homem) - 02 meses

9 - Maria Antonia Nogueira, casada com branco

9.1 - Gloria - 23 anos, casada com branco

9.1.1 - Dora

9.1.2 - Beme (homem)

9.1.3- Jesus

9.1.4 - Maria Antonia

9.1.5 - Jose

10 - Francisca Chaga - 23 anos, casada com branco

10.1 - Maria Helena - 09 anos

10.2 - Zildo - 05 anos

10.3 - Anazildo - 02 anos

A população Arara do Riozinho da Liberdade perfaz um to 

tal de 47 pessoas e 11 famílias. Presente no grupo, nove brancos casados
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Faz quatro anos que sairam do igarapé Humaitã, seringai 

Nilo, expulsos pelo patrão Genaro, colheram a roça e a plantação de cana pe 

la metade, deixando bananeiras, ananás, tangerinas. Foram para onde jã ti 

nha parentes, o igarapé Agua de Côco, afluente do Riozinho da Liberdade.

Vivem da produção de borracha, tendo como patrão Luiz 

Paulista, de Cruzeiro do Sul. Fazem borracha, no mesmo sistema dos Arara do 

igarapé Humaitã, defumam e prensam com aparelhos proprios em madeira.

Francisco Nogueira da Silva, foi o informante sobre este 

grupo. Tendo sido avisado da presença da FUNAI no igarapé Humaitã, veio com 

recomendações do mais velho do grupo, o Raimundo Nogueira, para tratar dos 

seus interesses.

Segundo Francisco, o velho Nogueira se encontra doente, 

impossibilitado de percorrer os varadouros que demandam ao igarapé Humaitã. 

Um dos seus filhos também se encontra doente, com amarelão.

Este grupo jã morou também no Braço Esquerdo.

Francisco Varela, líder dos Arara do igarapé Humaitã, 

queria que este grupo, voltasse para o igarapé Nilo, porém quando tratávamos 

do assunto com Francisco Nogueira, notamos alguma coisa extranha e uma certa 

rispidez no trato entre ele e a família do Delmisse, cuja casa utilizávamos 

para reuniões. Em conversa particular, Francisco Nogueira teve oportunida 

de de manifestar que o velho Raimundo nao estava disposto a mudar-se outra 

vez, nem desejava o convívio com o grupo de Francisco Varela, temendo novas 

confusões com a família Varela, principalmente o Delmisse com quem jã tive; 

ram problemas de relações extra-conjugais.

Francisco Nogueira disse que será bom morar no que ê de 

les e fixarem-se para sempre, independente de patrão.

Disse que caboclo é igual a queixada, um sai e vai todo 

mundo atrás, é o caso do irmão que foi expulso pelo Genaro.

Isto posto, conclui que ficariam no igarapé Humaitã, se 

a. FUNAI obrigasse e não tirasse uma terra para eles no Riozinho da Liberda 

de.

0 Chico Nogueira, estã interessado em trabalhar na agri 

cultura, essa tendência de abandonar a seringa, é manifestada por mais ín 

dios. "A seringa não põe a gente prã frente, so beneficia os patrões, a ro
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ça ê da gente, a borracha não, e no fim, o cara ainda tem que pagar aquela 

renda prã ele".

0 velho Nogueira ainda toma caiçuma feita pela sua mu 

lher e ayuasca feito por ele mesmo. Ele é quem passou as informações sobre 

os costumes tradicionais dos índios para Francisco Nogueira que nos pareceu 

bem mais desenvolto e informado que seu irmão Chico Varela. Nos perguntou 

se o Chico Varela continuaria como líder do grupo, sendo que a vontade do 

seu pai, é que ele seja o líder jã que tem mais condições.

Disse que os Arara, com a tinta preta do genipapo, pinta 

vam da boca até a orelha e colocavam penas no nariz e na orelha. Os Jamina 

wa sõ usavam pintar a boca, com tinta preta.

0 Chico conta, que seu pai diz que quando morria um ín 

dio, emborcava-se o que chamam de camburão (pote de barro) em cima da cova , 

como tem numa capoeira velha que conhece, no igarapé Moreira (afluente do Te 

jo). Disse que o grupo do seu pai é do Bagé e seus afluentes Pavilhão, Mo 

reira, Dourado, Camaleão, e que o grupo do Riozinho Cruzeiro do Vale (igara 

pé Humaitã), é do Riozinho mesmo até o rio Valparaiso.

Ao todo, ainda sao falantes da lingua materna, o velho 

Nogueira e mulher (Riozinho da Liberdade), Judite, Maria Cazuza, Bonifãcio 

e Ceei (igarapé Humaitã), Napoleão e mulher (igarapé Braço Esquerdo), a fa 

mília da colocação Bananal (Bagé), Raimundo Crispim, Nazaré e Cupi (igarapé 

Moreira).

Area Reivindicada - Localização

Subindo o Riozinho da Liberdade, a ãrea começa na coloca 

ção Progresso, do Seringai Liberdade. 0 Nogueira velho, mora na beira do Li 

berdade, que da para viajar em batelão até sua casa no inverno; o igarapé 

Agua de Coco, onde estão os índios, so em canoa. Da colocação Progresso, 

até a foz do Agua de Côco, são duas horas a pé e uma hora de batelão, segun 

do informa Chico Nogueira. A ãrea reivindicada pelos Arara do Riozinho da 

Liberdade, abrange o igarapé Ãgua de Côco, até as margens do Riozinho, pas

sando por cima do igarapé dos Brabos, até o igarapé Carrapiché. Não ha ocu 

pantes brancos na area.

Estes índios estão na ãrea, a quatro anos, e existe refe 

rencias de grupos indígenas na região até 1912.
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Da mesma forma que hã brancos intervindo nas decisões 

dos índios do igarapé Humaitã, hã suspéitas influências semelhantes entre 

os índios do Riozinho da Liberdade, principalmente dos componentes brancos 

dos casais, que não desejam vir para o Humaitã.

Luiz Paulista, patrão do Seringai Liberdade, mora na foz 

do rio Liberdade e ja teve outras areas expropriadas em função de reivindica 

ções indígena. Dizem que o mesmo, também estã influenciando as decisões dos 

Arara.

Havendo rivalidade entre os grupos e na impossibilidade 

de se realdearem em ãrea comum, o ideal seria delimitar-se uma ãrea contínua, 

ligando o Riozinho da Liberdade, Riozinho Cruzeiro do Vale, o Bagé com seus 

afluentes Braço Esquerdo, Pavilhão e os afluentes do Tejo, Moreira e Doura, 

do. Estaria assim reconstituída a tradicional ãrea Arara e parte da Jamina 

wa, por onde ao longo dos tempos perambularam face as compulsões internas 

e externas ao grupo.

e , Santo
Marco d & tw w  
*uarc Sociólogo 

Portaria Ul/í* -
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Instituições Visitadas

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cruzeiro do Sul - Acre 

IBDF - Cruzeiro do Sul, Acre

Secretaria de Desenvolvimento Agrário - Cruzeiro do Sul* Acre 

79 BEC - Cruzeiro do Sul e Destacamento da Vila Marechal Taumaturgo 

Prefeitura Mun. Cruzeiro do Sul - Acre 

INCRA - Cruzeiro do Sul e Rio Branco - Acre 

SUCAM - Cruzeiro dò Sul - Acre

Secretaria de Saude - Posto da Vila Porto Valter, Mun. Cruzeiro do Sul

Sub-Prefeitura da Vila Marechal Taumaturgo, Mun. Cruzeiro do Sul

Assessoria de Comunicação do Gov. do Acre - Rio Branco

APC - Coordenadoria de Informações, Rio Branco 

IBGE - Rio Branco, Acre

Comissão Pró-índio - Rio Branco, Acre
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Gabfrtoto do Preeldont*

►U

*?•

......i' ' ,L

î;:; j : 

i w v a r i a  n? fòQPs/v., n n O m m  m-verí-iro nr. i(jss ^  ,40

j O PRESIDENTE DA FUNDACAO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no

uso das atribuições que lhe confere o Estatuto,

Kl ;S0LVI;:

I. Substituir a Antropóloga Cl .AUDI A SA REGO RIBEIRO DE 

MENEZES, coordenadora do Grupo de Trabalho instituído através da Portaria 

n? 1815/E, de OS de janeiro de 1!>8S, pelo Sociõlooo MARO) ANTONIO IX.) iiSPf

RITO SANTO/32DR, coin a finalidade proceder estudos de identificacão e le-
!l
yantainento ocupac iona I, visando'n. definição dos limites das Areas I ml roe

rias KAMPA DO AM0N1A o JAMINAIVA/ARARA IX) RIO RACG, Município de Cruzo i rodo 

Sul, listado do Aciv.

II. Incluir o Técnico de Aj;ricultura e Pecuária, IVIKTON

0

i
; I 1

;!!

D

\DSON ANl)KADA/l*l’ l , no r e fe r i d o  Grupo de T raba lho .

I I I .  1 'ro rro j ’a r  por 40 íquarc nta ) d ia s ,  ã con ta r  de U7. 

\ 8 5 r o prazo e s t ip u la d o  na P o r ta r ia  n? IM C ./ l i /s s .

í

NELSON' MARABljm LX̂ XtUIH.S 

Prcsidenle I

!

II
l/nil)/sloh



Acervo

_ / / í  I S A
MIN IS TÉRIO  DO IN TER IO R

F U N D A Ç Ã O  NACIONAL D O  lNDIO - F U N A I
G & b l n o t e  c io  P r e * l d e n t *

PORTARIA N9 y U W  / E ,  DE £ 0  DE MARÇO DE 1.985

/

f■lá

0 PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO -  FUNAI , 

no uso das a tr ib u iç õ e s  que lhe confere o E s ta tu to ,

I .  Estender as a t iv id a d e s  do Grupo de Trabalho ins  ̂

t i t u í d o  pela P o r ta r ia  1815/E/85 e a l te ra d a  pela P o r t a r i a ■1 829 /E /85  ,para 

atuar  na Area Indígena ARARA do Igarapé Humaitã", Munic íp io  de Cruze iro  

do S u l ,  Estado do Acre.

I I .  Conceder o prazo de 10 (dez) d ia s ,  para execução 

dos traba lhos  de campo a contar  de 19 .03*85 .

I I I .  Manter os demais termos das P o r ta r ia s  acima men

cionadas.

DPI/JJM/rm.
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PORTARIA N? /E , DE ©LO. DE DE 1935.

o rKi-;sini;.\TH ua i ;u.\u m ;Ao nac io nal  uo Tm h o - f u n a i , no

uso das a t r ib u iç õ e s u u e  lhe c o n fe re  o (-'staLuto,

R E S O L V E :
r

l -  P ro r ro g a r  por 15 d ia s  a P o r t .  n? 1829/R dc 04 de 

fe v e re ir o  de 1985, que des ignou o s o c ió lo g o  MARCO AVIOMO DO ESPÍRITO SANTO 

/5? DR para dese nvo lve r  estudos de I d e n t i f i c a ç ã o  e le v a n ta re n to  ocunaciona l , 

das Arcas Indígenas KAMPA 1)0 .V4.).\! iA }:. JAMINA!W\/AIIARA DO RIO B/VJP., M un ic íp io  

de C ru z e iro  do S u l,  Hstado do Acre .

I I  -  I n c l u i r  no r e fe r id o  estudo de id e n t i f ic a ç ã o  e le  

vantamento ocupac iona l a Arca ind ígena ARARA DO RJ0IÍM I0  HUMAITÃ confonne 

s o l i c i t a ç ã o  c o n t id a  no Te lex  DR~M/PF-03/041 tle 19 .05 .85 .

NELSON'mÁRABIÍTO DOMÍNGUES 

P re 5 i  d en te  /  FUNAI

DID/DPI/M ACSL/J jrs .
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MEM.0 N9 06 /DID/DPI/85.

Do: Sociólogo MARCO ANTONIO E. SANTO

A°: Diretor da DPI

Auunto: Encaminhamento (Faz)

Em
17.09.85

C  &  O  \ - P, í. b. f
DATA <2-7 /  I

CGD. Á C P  ..........

Estamos encaminhando o presente relatório a

V.Sa., solicitando a gentileza de autuã-lo com as seguintes ca

racterísticas.

Nome - AREA INDÍGENA ARARA (SHAWANAUÃ) DO IG. HUMAITÃ

Sumula - IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO

Atenciosamente,

^Santo
Sociólogo  

Portaria lll/t* - 8-U3-82

MARCO ANTONIO ESPÍRITO SANTO 

Sociologo-DlD/DPI

p m  n a ]/d g  pi»
RECEBKJO S<M°!

__ 5 í m A ° ____
R U P . ®  C A

DlD/DPI/MAES/Jjrs.
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