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INTRODUÇÃO 

r: 
(' Algumas considerações sobre os estudos antropológicos de identificação da Terra 

Indígena Arara do Igarapé Humaitá 
r: 
r- 

Este relatório resulta dos estudos antropológicos de identificação e delimitação 

da Terra Indígena Arara do Igarapé Humaitá/AC, determinados pela Portaria nº 031, de 

26 de janeiro de 2000, que instituiu Grupo Técnico (GT) composto pelo coordenador 

Cloude de Souza Correia - antropólogo/UnB; pelo Técnico em Indigenismo Raimundo 

Tavares Leão - FUNAI/ AER RBR; pelo engenheiro florestal Rodrigo Almeida Noleto - 

consultor; pelo engenheiro agrimensor Sebastião Carlos Batista - FUNAI/ AER MAO; 

pela técnica agrícola Dalva Furtado Saunders - FUNAI/DAF/DEF; e, pelo técnico 

agrícola Leonardo Pacheco- INCRA/AC. 

Além dos estudos antropológicos foram realizados também aqueles de caráter 

ambiental e fundiário. Estes últimos vieram a ser incorporados neste relatório. após 

análise, adequação e complementação por parte do coordenador do GT 1. Os estudos 

antropológicos tiveram seu início alguns meses antes do deslocamento do GT para a 

região da terra indígena, quando foi sistematizada e analisada a documentação sobre a 

terra indígena e sobre os Arara, além de uma parte da bibliografia sobre os grupos Pano 

e sobre a história da região do Alto Juruá. Como parte dos ·estudos antropológicos foram 

consultados mapas, imagens de satélite e memoriais descritivos. Nesse período foi 

possível adquirir com os antropólogos Terri Valle de Aquino e Marcelo Piedrafita 

Iglesias uma considerável quantidade de informações acerca dos Arara, da terra 

indígena, das organizações indígenas e não indígenas, da região do Alto Juruá e do 

Acre, visto desenvolverem há vários anos atividades junto às populações indígenas 

daquele estado, inclusive com os Arara. 

Mesmo tendo sido feito um vasto levantamento de informações, nessa fase 

inicial, é preciso destacar que o tempo disponível para tanto poderia ter sido melhor 

aproveitado caso o coordenador não estivesse naquele momento envolvido também com 

o processo de consolidação do GT, contatando possíveis integrantes, reunindo a 

r-. 
r: 

r: 
r: 

1 Para maiores informações sobre os trabalhos ambientais e fundiários ver os respectivos relatórios. 
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documentação dos mesmos para comporem o GT, preparando plano operacional, 

elaborando documentos para liberação de recursos, entre outros. O tempo despendido 

com essas atividades não veio a ser maior por ter contado com grande apoio de técnicos 

do PPT AL e da FUNAL 

Após os estudos iniciais o GT deslocou-se para o Estado do Acre quando foram 

consultadas as diversas instituições em contato com a sociedade Arara (CPI-Acre, UNI, 

CIMI, CPT, INCRA, IBAMA, IMAC, IBGE, Prefeituras de Porto Valter e Cruzeiro do 

Sul, ASATI, OPIRJ, ASACV, AER-RBR, Posto Indígena, FUNASA, Casa do índio em 

Cruzeiro do Sul e outras)", Nestas instituições procurei informar sobre os trabalhos do 

GT e obter cópias de documentos e textos bibliográficos de interesse imediato para os 

estudos de identificação e delimitação da terra. O tempo disponível para a consulta às 

diversas instituições no estado veio também a ser restrito, não permitindo uma pesquisa 

aprofundada nos acervos, e sim, breves consultas seguidas de um trabalho de xerocopiar 

os documentos e bibliografias pertinentes. 

Os estudos antropológicos na terra indígena ocorreram paralelamente aos 

estudos ambientais e fundiários, sendo que inicialmente deslocaram-se para a terra o 

coordenador/antropólogo, o ambientalista, o técnico em indigenismo e o engenheiro 

agrimensor. Posteriormente, o GT veio a ser integrado pelos técnicos do levantamento 

fundiário. O antropólogo contou com um período de 40 dias para a realização dos 

trabalhos de campo, o ambientalista com 38 dias, o técnico em indigenismo e o 

engenheiro agrimensor com 36 dias e os técnicos agrícolas com 24 dias. 

A proposta do coordenador iniciar os estudos de identificação e delimitação sem 

a presença dos técnicos do levantamento fundiário teve o intuito de atender às novas 

tendências de identificação e delimitação de terra indígena inseridas no "Manual do 

Antropólogo". O manual veio a ser utilizado de forma auxiliar aos estudos, apesar de 

sua versão preliminar e de seu caráter genérico não abarcar as especificidades para os 

trabalhos junto aos Arara. Como norteador dos estudos antropológicos, ambientais e 

2 CPI-Acre (Comissão Pró-Índio do Acre), UNI (União das Nações Indígenas), CIMI (Conselho 
Indigenista Missionário), CPT (Comissão Pastoral da Terra), INCRA (Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária), IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis), IMAC (Instituto de Meio Ambiente do Acre), IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), ASATIA (Associação dos Seringueiros e Agricultores da Terra Indígena Arara), OPIRJ 
(Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá), ASACV (Associação dos Seringueiros e Agricultores 
do Riozinho Cruzeiro do Vale), AER-RBR (Administração Executiva Regional de Rio Branco), 
FUNASA (Fundação Nacional de Saúde). 

- 
- 
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fundiários foi utilizada a legislação atual: artigo 231 da Constituição Federal e 

parágrafos, Decreto 1. 77 5, de 08 de janeiro de 1996 e Portaria nº 14, de 09 de janeiro de 

1996. 

Tendo essa legislação como referencial para os estudos de identificação e 

delimitação da Terra Indígena Arara do Igarapé Humaitá, procurei proceder a uma 

pesquisa orientada com os métodos e técnicas pertinentes à produção de conhecimento 

antropológico, apesar do contexto de GT ser direcionado pela legislação e contar com 

um tempo reduzido em campo, quando o antropólogo está também exercendo as 

atividades de coordenador. Mesmo frente a algumas dificuldades no exercício da prática 

antropológica, esse relatório vem a ser mais urna fonte de produção de conhecimento 

sobre a sociedade Arara, além de um instrumento administrativo e jurídico que visa 

fundamentar as etapas do procedimento administrativo de regularização fundiária da 

terra indígena ocupada tradicionalmente pelos Arara. 

Os estudos antropológicos contaram com pesquisa bibliográfica e documental; 

com uma breve observação participante, devido ao pouco tempo e às condições de 

coordenador de GT; com a sistematização e análise dos dados produzidos; e, com a 

realização de entrevistas e reuniões com representantes Arara. Nos estudos 

antropológico, ambiental e fundiário buscou-se inserir a participação indígena com o 

intuito não só de atender às exigências contidas no Decreto 1775/96, como também de 

tornar o processo de definição dos limites da terra indígena adequados às reivindicações 

Arara. Em um momento inicial foi realizada uma reunião com os Arara objetivando 

informá-los sobre os estudos a serem realizados pelo GT, bem como sobre a legislação 

atual e a documentação existente sobre a terra. Nessa reunião, o GT, juntamente com os 

Arara, deu início à atualização das informações contidas nos mapas, em especial com 

relação aos nomes dos igarapés, e à análise das reivindicações deles sob os parâmetros 

legais. 

r: 

r- 

Durante todo o trabalho do GT houve a participação principalmente das 

lideranças Arara que estiveram sempre atuantes. Como forma de integrar os Arara no 

GT, a despeito da ausência de orientações/metodologias específicas para a forma de 

participação indígena nesses trabalhos, procurou-se permitir que eles auxiliassem na 

condução dos trabalhos. Assim, eles programavam as atividades do GT em conjunto 

com o coordenador e a todo momento podiam interferir nos estudos com o intuito de 
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obterem maiores informações ou de introduzirem outras. Foram eles responsáveis 

também por toda a parte logística para as atividades do GT, e sem esse apoio seria 

inviável os trabalhos na terra indígena. 

Com o término dos trabalhos no Estado do Acre o coordenador deu continuidade 

à pesquisa bibliográfica e documental, sendo consultados os acervos da DOC/DAF, da 

Biblioteca Curt Nimuendajú, da Biblioteca Central da UnB (BCE) e do IBAMA, visto 

estar a terra indígena contígua à Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade. Os dados 
produzidos ao longo do estudo antropológico de identificação e delimitação da Terra 

Indígena Arara do Igarapé Humaitá foram sistematizados e analisados, vindo a compor 

o corpo desse relatório. 

Histórico referente à situação fundiária da terra 

A Terra Indígena Arara do Igarapé Humaitá constitui-se hoje no resultado de 

diversas reivindicações territoriais realizadas pelos Arara desde o início da década de 

1980, as quais visaram a obtenção da garantia de seus direitos constitucionais. Em 

resposta às reivindicações, parte do território deles foi identificado e delimitado pelo 

Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 1815/E, de 08 de janeiro de 1985. Esta 

portaria foi depois alterada pela Portaria nº 1829/E, de 04 de fevereiro de 1985, visando 

substituir a então coordenadora do Grupo de Trabalho, Cláudia Sã Rego Ribeiro de 

Menezes, pelo sociólogo Marco Antônio do Espírito Santo/3ª DR, e incluir o técnico 

agrícola Wilton Madson Andrada/DPI. 

Estas portarias objetivavam inicialmente a definição dos limites das "Áreas 

Indígenas Kampa do Amônia e Jaminawa/Arara do Rio Bajé". Posteriormente, por meio 

da Portaria nº 1844/E, de 20 de março de 1985, as atividades do mencionado Grupo de 

Trabalho foram estendidas para atuar na "Área Indígena Arara do Igarapé Humaitá". 

Pela Portaria nº 1845/E, de 22 de março de 1985, o prazo da Portaria nº 1829/E/85 foi 

prorrogado para o coordenador desenvolver estudos de identificação e levantamento 

ocupacional das "áreas indígenas Kampa do Amônia e Jaminawa/Arara do Rio Bajé", 

incluindo no referido estudo a "área indígena Arara do Riozinho Humaitá", 

Como resultado dos estudos do Grupo de Trabalho instituído em 1985 foi 

identificada e delimitada a Terra Indígena Arara do Igarapé Humaitá com uma 
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superfície aproximada de 27.700 ha e um perímetro também aproximado de 110 km (cf. 

Anexo I). Durante os trabalhos de identificação de 1985, o então coordenador foi 

procurado por lideranças Arara que residiam no seringai Progresso, localizado no 

Riozinho da Liberdade, as quais reivindicaram uma terra indígena nesta localidade por 

não estar sendo contemplada pelos trabalhos daquele ano. Mesmo tendo parte dos Arara 

ficado fora dos limites da terra indígena, no ano seguinte, o Parecer nº 123/86, de 15 de 

outubro de 1986, do Grupo de Trabalho Interministerial instituído pelo Decreto nº 

88.118/83 (GTI/83), foi favorável à aprovação .da proposta da Fundação Nacional do 

Índio (FUNAI) de uma área com 27.700 ha. 

Após a anuência do GTI/83, pela Portaria PP nº 218, de 10 de fevereiro de 1987, 

constituiu-se Grupo de Trabalho para se deslocar às Áreas Indígenas Arara do Humaitá, 

Jaminawá, Jaminawá-Arara/Bajé, Kampa do Rio Amônia, Kaxináwa do Rio Breu e 

outras próximas não previstas' para realizarem estudos de identificação e levantamento 

das necessidades. Este Grupo de Trabalho, instituído no contexto do PMACI II4, foi 

coordenado por Antônio Luiz Batista de Macedo - Sertanista/FUNAI e tinha seus 

trabalhos orientados de acordo com as disposições da Portaria PP nº 1346, de 05 de 

setembro de 1986. Depois dos estudos deste último Grupo de Trabalho, pela Portaria PP 

nº 2747, de 31 de julho de 1987, foi interditada para fins de estudos e definição a Área 

Indígena Arara do Igarapé Humaitá, sem alterações nos limites definidos em 1985. 

Por meio da Portaria PP nº 3754, de 13 de novembro de 1987, foi retificado o 

item Ida Portaria nº 2747/87, entre outros, substituindo interditar para fins de estudos e 

definição por interditar para efeito de segurança e garantia da vida e do bem estar dos 

índios, mantendo os demais termos da portaria. Ainda nesse ano, a FUNAI indenizou as 

benfeitorias de 19 ocupantes não-índios incidentes na terra indígena, de um total de 24 

posseiros, sendo que 05 desses não foram indenizados por não terem sido localizados 

(cf. Processo FUNAI/BSB 1585/85). 

Em dezembro de 1987, o Sertanista da FUNAI, Antônio Luiz Batista de Macedo 

encaminhou ao órgão um relatório sobre a situação conflituosa vivida entre os Arara 

localizados no Riozinho da Liberdade e arrendatários do seringa} Progresso, 

supostamente herdeiros do seringai ocupado pelos Arara. Em seu relatório foi enfatizada 

a necessidade de identificar uma área para o grupo, visto suas terras não terem sido 

3 Neste relatório todas as citações encontram-se em itálico. 

,..-, 
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contempladas pela identificação anterior e tratar-se de uma parcela dos Arara com 

relações não amistosas com aqueles da terra indígena delimitada em 1985. Devido aos 

conflitos dos arrendatários com os Arara, uma parte do grupo migrou nesse mesmo ano 

para a então delimitada Terra Indígena Arara do Igarapé Humaitá e, a outra parte, 

permaneceu residindo na região do Riozinho da Liberdade. 

Desde a identificação da terra, até o início da década de 1990, muitas outras 

famílias Arara migraram para a terra delimitada, e para áreas próximas a essa, mas fora 

de seus limites, resultando na reivindicação do grupo, por meio do abaixo assinado de 

02 de abril de 1991, de ampliação da terra. Conforme consta no Despacho s/nº, de 05 de 

setembro de 1991, exarado à folha 07 do Processo FUNAI/BSB nº 2241/91, e na CI nº 

135/DFU/5ª SUER, de 28 de agosto de 1991, as reivindicações do grupo foram 

acatadas, tendo sido inclusive elaborado o plano de viagem para reestudar a Terra 

Indígena Arara do Igarapé Humaitá e para identificar a terra indígena localizada no 

Riozinho da Liberdade (cf. Processo FUNAI/BSB 2241/91). 

Conforme o mapa da terra indígena constante na folha 09 do supracitado 

processo, já no início da década de 1990, os Arara ocupavam colocações situadas no rio 

Valparaíso, mais especificamente no seu afluente denominado Igarapé Grande, na época 

fora dos limites da terra (cf. Anexo II). Naquela época, os poucos Arara da família 

Nogueira que ainda permaneciam no Riozinho da Liberdade migraram para a terra 

indígena, devido a novos conflitos com o patrão do seringai Progresso, estabelecendo-se 

principalmente no igarapé Humaitá (Riozinho Cruzeiro do Vale) e no igarapé Nilo, 

juntamente com outros Arara que ali residiam. Portanto, desde o começo da década de 

1990, os Arara encontravam-se ocupando áreas localizadas ao longo dos igarapés Nilo, 

Humaitá e Grande, tendo desocupado as colocações onde viviam no Riozinho da 

Liberdade. 

Em 10 de novembro de 1993, a FUNAI, Embaixada da Suíça e Comissão Pró 
Índio do Acre (CPI-Acre), assinaram o convênio nº 011, que tinha por objetivo 

estabelecer condições para identificar e delimitar algumas terras indígenas no Estado do 

Acre. Em decorrência deste convênio foi expedida a Portaria nº 1.204, de 25 de 

novembro de 1993 (alterada pela Portaria nº 212, de 28 de fevereiro de 1994 e pela 

Portaria nº 632, de 06 de julho de 1994), que constituiu Grupo Técnico, coordenado 

4 Plano de Proteção ao Meio Ambiente e às Comunidades Indígenas. 

-· 

- 
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pelo antropólogo Terri Valle de Aquino, tendo o antropólogo Marcelo Piedrafita 

Iglesias como convidado, para identificar e delimitar cinco terras indígenas, entre elas a 

"Área Indígena Riozinho da Liberdade". 

De acordo com o Memo nº 256/DID, de 02 de dezembro de 1997, do 

coordenador e do antropólogo convidado do GT da Portaria nº 1.204/93 ao então Chefe 

do DEID, após terem realizado os trabalhos de identificação concernentes às terras 

indígenas determinadas em portaria chegaram à Terra Indígena Arara do Igarapé 

Humaitá em maio de 1994, não contando nesta ocasião com a presença dos demais 

integrantes do GT visto terem desligado-se alegando o longo período decorrido, que 

ultrapassava o prazo previsto em portaria. Sem condições adequadas para realizar os 

estudos de identificação e delimitação das áreas ocupadas pelos Arara, os antropólogos 

tiveram a oportunidade de constatar a ausência de famílias Arara na "Área Indígena 

Riozinho da Liberdade", devido à migração de seus ocupantes no início da década de 

1990 para a Terra Indígena identificada em 1985. Na ocasião, os antropólogos 

realizaram um levantamento das reivindicações dos Arara pela ampliação da terra e 

deslocaram-se até as famílias Arara que residiam na região do igarapé Grande. Muitos 

Arara estavam ausentes da terra indígena, por terem ido para a cidade de Cruzeiro do 

Sul em busca de tratamento médico devido a um forte surto de malária e hepatite. 

Ainda conforme consta no referido Memorando, devido à ausência de parte da 

população Arara, não foi possível realizar um levantamento populacional completo, 

uma coleta de dados etnográficos substantivos, um levantamento de informações 

sistematizadas sobre as atividades produtivas e o meio ambiente, além de ter ficado 

impossibilitado o preenchimento dos Laudos de Vistoria e Avaliação de Benfeitorias 

dos ocupantes não-índios, tendo em vista a ausência dos membros do GT responsáveis 

por essa atividade e a falta de meios de transporte adequados. Diante de todos esses 

transtornos, os antropólogos sugeriram a constituição de um novo GT para realizar as 

atividades de identificação e delimitação da Terra Indígena Arara do Igarapé Humaitá, 

para o qual se colocaram à disposição. 

Frente à morosidade para se constituir outro GT, pela Carta s/nº, de 24 de abril 

de 1998, os Arara solicitaram novamente a identificação e ampliação da terra indígena, 

pedindo apoio à União das Nações Indígenas do Acre e Sul do Amazonas (UNI) e do 

órgão competente. No texto dessa correspondência, os Arara afirmam: estamos sofrendo 

f'· 
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sérias conseqüências, por não estarmos com nossa terra indígena demarcada, sujeitos 

a invasões, conflitos e até mesmo morte. Neste mesmo ano, a Carta s/nº, de 17 de 

agosto de 1998, da CPI-Acre ao Diretor de Assuntos Fundiários da FUNAI, 

encaminhou em anexo a Carta s/nº, de 07 de agosto de 1998, recebida da comunidade 

Arara, na qual esta comunica que iria dar início à autodemarcação da terra. Entretanto, 
as atividades de autodernarcação não vieram a ocorrer. 

Após decorridos 15 anos desde os primeiros estudos para definição dos limites 

da Terra Indígena Arara do Igarapé Humaitá, que não englobaram a totalidade do 

território ocupado pelos Arara, foi então constituído pela Portaria nº 031, de 26 de 

janeiro 2000 (prorrogada pela Portaria nº 622, de 05 de julho de 2000 e pela Portaria nº 

1217, de 30 de novembro de 2000), Grupo Técnico para realizar estudos e 

levantamentos de identificação e delimitação da terra indígena ( cf. Anexo III). 

Os trabalhos do GT da Portaria nº 031/2000 foram norteados pelo Artigo 231 da 

Constituição e Parágrafos e, também, pelo Decreto nº 1.775, de 08 de janeiro de 1996. 

O relatório ora apresentado, por sua vez, segue as regras estabelecidas pela Portaria nº 

14, de 09 de janeiro de 1996. Adequados às atuais exigências legais, os trabalhos do GT 

constataram ter a terra tradicionalmente ocupada pelos Arara uma superfície e um 

perímetro aproximados de 86.700 ha e 138 km, respectivamente. Essa terra é habitada 

pelos Arara em caráter permanente, utilizada para suas atividades produtivas, 

imprescindível à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e 

necessária para sua reprodução tisica e cultura, segundo seus usos, costumes e tradições, 

conforme definição constitucional de terra tradicionalmente ocupada pelos índios. 

O direito dos Arara sobre essa terra é inclusive reconhecido por grande parte da 

população local, visto durante os estudos in loco do GT ter sido firmado entre os Arara 

e os seringueiros e agricultores do Riozinho Cruzeiro do Vale um acordo de apoio 

mútuo, pela Carta s/nº, de 23 de fevereiro de 2000, dando continuidade à aliança dos 

povos da floresta (cf. Anexo IV). No documento por eles assinado, os seringueiros e 

agricultores representados pela Associação dos Seringueiros e Agricultores do Riozinho 

Cruzeiro do Vale (ASACV) comprometem-se a respeitar e apoiar os limites da Terra 

Indígena Arara do Igarapé Humaitá definidos em 2000. Os Arara, por outro lado, 

representados pelas lideranças indígenas, comprometem-se a apoiar a luta dos 

seringueiros e agricultores para garantir o assentamento de suas famílias na Gleba Rio 

- 
- 

- - 
- 

- 
- - 
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Branco II, arrecadada pelo INCRA, e para que seja iniciado pelo órgão competente os 

trabalhos referentes à área localizada nas margens do Riozinho Cruzeiro do Vale, com 

vistas ao assentamento de algumas famílias não indígenas. Conforme consta no 

documento mencionado, nós representantes da sociedade indígena Arara ( ... ) e nós 

representantes dos seringueiros e agricultores( ... ) nos unimos na luta por nossas terras 

e nos comprometemos a respeitar a terra um do outro. Entendemos que a garantia de 

nossas terras é essencial para nossa sobrevivência, pois dependemos da floresta para 

viver. Esperamos, portanto, garantir nossos direitos sobre a terra para melhor utilizar 

e proteger a floresta 

Mais recentemente, o posicionamento dos Arara frente ao assentamento de não 

índios na Gleba Rio Branco II veio a ser alterado devido às incertezas quanto ao 

impacto sócio-ambientaldesse projeto sobre os Arara e sua terra. Preocupados com as 

possíveis conseqüências que podem surgir com o assentamento de uma população não 

indígena na região do Riozinho Cruzeiro do Vale, no dia O 1 de abril de 2001, durante a 

Audiência Pública para apresentação do Componente Indígena do Estudo de Impacto 

Ambiental - EIA e Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, referentes às obras de 

pavimentação da rodovia BR-364, no trecho que liga o Município de Rodrigues Alves 

ao Município de Tarauacá, ambos no Estado do Acre, os Arara manifestaram suas 

preocupações em relação à Gleba Rio Branco II. Conforme consta na Ata dessa 

Audiência Pública, o representante do povo Arara, Senhor Doca, pediu que não seja 

feito o Projeto de Assentamento do Rio Branco II (INCRA) em frente as Terras 

Indígenas de seu povo, pois ocorrerão muitos problemas de invasão, roubos de seus 

recursos naturais, dentre outros problemas, por isso, salientou sua preocupação com 

relação a este assentamento e pediu que o Governo do Estado intervenha junto ao 

INCRA para impedir a execução do referido projeto de assentamento. 

Ainda segundo consta na referida Ata, uma outra liderança Arara afirmou 

estarem os Arara desinformados sobre como o INCRA pretende realizar o 

assentamento, tendo sido solicitado na ocasião da Audiência Pública que o governo do 

estado prestasse maiores esclarecimentos. Solicitaram também, mediante documento 

entregue pelas lideranças Arara aos representantes do governo estadual, a inclusão de 

sua terra indígena na área de influência indireta da BR-364, visto estarem sofrendo os 

,,...._ 
1 

r: 

r- 
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impactos dessa com a invasão da área por não-índios que estão extraindo madeiras para 

construção de barcos e caçando animais silvestre para comercialização. 

Como pode ser percebido, os Arara têm tido especial preocupação com a terra 

que ocupam tradicionalmente, procurando garantir seus direitos constitucionais e evitar 

a invasão ou exploração indevida da mesma por terceiros. Quando dos trabalhos do GT 

na terra indígena os Arara visavam manter suas antigas alianças locais com os não 

índios e, portanto, se comprometeram a apoiá-los em suas reivindicações por uma terra 

regularizada. Posteriormente, receosos de que o assentamento poderia trazer para a 

região uma população de não-índios desconhecida e distantes de suas relações político 

sociais, passaram a se posicionar contra o assentamento do INCRA. O posicionamento 

dos Arara em relação à Gleba Rio Branco II e à pavimentação da BR-364 é um reflexo 

não somente de suas atuações políticas, como também, da conscientízação política dos 

mesmos frente à sociedade envolvente. 

- 
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1- PRIMEIRA PARTE 

.~· 
DADOS GERAIS 

Censo demográfico, distribuição espacial da população e identificação dos critérios 

determinantes dessa distribuição 

r>. 

Os Arara residem atualmente na Terra Indígena Arara do Igarapé Humaitá, 

situada no Município de Porto Valter/AC. Os cursos fluviais definidores dos limites 

dessa terra são o Riozinho Cruzeiro do Vale (também denominado igarapé Humaitá, 

Leonel ou Amahuacas), afluente da margem direita do alto Juruá; o igarapé Nilo, 

afluente da margem direita do Riozinho Cruzeiro do Vale; e, o igarapé Grande, 

formador do rio Valparaíso. Os limites dessa terra indígena somam aproximadamente 

86.700 ha e 138 km, situados no Alto Juruá. Esta terra é habitada por uma população 

total de 275 indivíduos, dos quais 237 são Arara, 12 são Poyanawa, 01 é Yawanawa e 

25 são brancos que possuem parentesco com os Arara, em geral devido a matrimônios. 

A distribuição espacial dessa população pode ser notada na organização do 

grupo em três aldeias, Raimundo do Vale, Foz do Nilo e Boa Vista, as quais não 

formam grandes conglomerados populacionais devido às residências estarem espalhadas 

ao longo das margens dos rios (na "beira"), com poucas ocupações de "centro" (no 

interior). A aldeia Raimundo do Vale encontra-se localizada na margem direita do 

Riozinho Cruzeiro do Vale. Na mesma margem desse rio situa-se também uma parte da 

aldeia Foz do Nilo, próxima à confluência do igarapé Nilo com o Riozinho Cruzeiro do 

Vale, estando o restante das residências localizadas ao longo de ambas as margens do 

igarapé Nilo, com uma maior concentração na margem direita. A aldeia Boa Vista, por 

sua vez, localiza-se na margem esquerda do Igarapé Grande, afluente do rio Valparaíso. 

Por não estarem as residências concentradas em uma única localidade, as aldeias 

englobam vasta área habitada por diversas famílias Arara. Assim, o Riozinho Cruzeiro 

do Vale, o igarapé Nilo e o igarapé Grande têm grande parte de suas margens ocupadas 

pelas residências das famílias Arara, as. quais formam as aldeias. 

(\ 

r: 

r». 
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Os critérios determinantes desta distribuição espacial dos Arara são 

principalmente a facilidade de transporte proporcionada pelas residências nas margens 

dos cursos fluviais, a necessidade de construir as residências relativamente distantes 

para a manutenção da ordem social e econômica, o padrão de residência, a relação com 

o meio ambiente, as atividades produtivas, a organização social e o histórico de 

ocupação do Alto Juruá pela sociedade envolvente, bem como as migrações do grupo e 

as práticas de secessão. Estes pontos serão melhores explorados ao longo do relatório. 

- 

Filiação cultural e lingüística dos Arara 

- Os Arara, da família lingüística Pano, autodenominam-se Shawãdawa, mas são 

conhecidos também por outras denominações, como "Shawanáwa", "Xawanáua", 

"Xawanãwa", "Chauã-nau", "Ararapina", "Ararawa", "Araranás", "Ararauás" e 

"Tachinauás". De acordo com a lingüista Cunha, 

os Arara autodenominam 'Shawãdawa ': 'Shawã ', 'arara' e 'dawa ', "homem 
branco" ou "não-indio ", como foram encontrados na elicitação dos dado. Este 
confronto de significado, numa leitura atual da palavra 'Shawãdawa ', pode ser 
interpretado como uma extensão semântica criativa dada à palavra 'dawa '. 
Faz-se a correspondência entre 'dawa' e 'nawa ', realização encontrada em 
outras línguas Pano (Poyanawa, Shanenâwa, Jaminawa) que significa "gente" 
ou "índio", segundo Tastevan (apud 1950). Provavelmente os Arara optaram 
por designar 'dawa' de gente ("homem branco") e de 'dura' a eles mesmos, 
índios; é o que se observa hoje em sua fala. Morfologicamente, a palavra 
'Shawãdawa' resulta, portanto, de dois morfemas aglutinados 'shawã + dawa '. 
Os Arara, no entanto, já não fazem mais essa distinção, interpretando-a como 
uma só palavra e com um único significado, Arara (Cunha, 1993: 4-5). 

- 
Diferentemente das considerações de Cunha sobre o termo "dawa", constatei in 

loco que os Arara afirmam ser o significado desse termo equivalente a "povo", ou 

"tribo". O mesmo pode ser notado em uma entrevista realizada pela geógrafa Márcia 

Spyer com o professor bilíngüe Antônio Pereira: 

Meu povo ... Shawanawa significa assim povo Arara. Shawa é só Arara e agora 
nawa é povo. Nosso povo Arara pegou esse nome porque tinha um cearense que 
andava pescando e aí ele topou com um índio que andava também a procura do 
rancho. O índio tinha matado uma arara, o da minha comunidade, mas um 
antepassado, aí o cearense perguntou: como é seu nome? O índio pensou pra 
dizer o nome dele na língua, o branco não ia compreender. Aí ele pensava que o 
branco estava perguntando se ele tinha matado o que? Ele pegou a Arara e 
mostrou. Aí disse: ah o teu nome é esse aí? Ele confirmou que era. Então ficou: 

- 
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povo Arara. No nosso sentido, já traduzimos para Arara. Porque nós éramos 
índios e ele colocou nome de Arara ... aí os mais velhos ... ficamos com esse nome 
(Eutxishane - Antônio Pereira. Arara entrevistado por Spyer, ?: 279-80). 

r: 

Como fica evidente nesta citação, a origem do nome Arara, atribuído ao grupo, 

surge no contexto do contato entre eles e os ocupantes da frente de expansão da 

borracha no Alto Juruá. A atribuição do nome Arara por esses ocupantes, e seu caráter 

pejorativo, também foi destacado por Castello Branco, quem afirma: 

algumas tribos dessa família (Pano) eram conhecidas por nomes diversos dos 
verdadeiros, dissonando da terminação naua, porém, êstes apelidos eram postos 
pelos exploradores ou seringueiros, atendendo a algum sinal, marca ou ornato 
usado pelos seus componentes, como os Remos, Araras, Bocas Pretas, Espinhos, 
ou adotados pelos indígenas a fim de evitarem os inimigos, devido às continuas 
lutas em que viviam (Castello Branco, 1950: 28-29). r 

r: 

r-. 

O contato do grupo com os agentes da frente de expansão da borracha também 

deixou marcas na relação do grupo com a língua materna. Atualmente são poucos os 

falantes da língua Arara. Conforme pesquisa lingüística realizada por Cunha, junto ao 

grupo, foram constatados apenas 07 falantes ativos, enquanto muitos adultos possuíam 

competência receptiva, ou seja, entendem mais não falam a língua (Cunha, 1993: 10). 

Devido a terem sido historicamente ridicularizados e discriminados ao falarem na 

língua, os Arara passaram a não mais transmiti-la a seus descendentes, gerando uma 

população infantil educada apenas em português. Contudo, desde o início da década de 

1990 os Arara buscaram "resgatar" a sua própria língua, e têm contado com o apoio da 

CPI-Acre (Comissão Pró-Índio do Acre) para consolidar uma educação bilíngüe entre o 

grupo. Assim, muitos dos jovens e crianças Arara estão aprendendo a língua indígena 

com professores formados pela CPI-Acre. 

A língua falada pelos Arara do Acre é classificada como pertencente à família 

lingüística Pano, cujos falantes, segundo Rodrigues, podem ser encontrados no Peru, na 

Bolívia e no Brasil. Neste último país as sociedades indígenas Pano estão situadas no 

sul e no oeste do Estado do Acre, de onde se estendem para leste até a parte ocidental de 

Rondônia e, em direção ao norte, penetra o Estado do Amazonas, entre os rios Juruá e 

Javari (cf. Rodrigues, 1994). 

De acordo com Philippe Erikson, a família "etno-lingüística" Pano localizada no 

oeste-amazônico é caracterizada por sua grande homogeneidade territorial, lingüística e 
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cultural. Mesmo sendo possível apresentar os Pano em "bloco", nem por isso deve-se 

esquecer a real diversidade interna. Formada por cerca de 30 mil falantes, a família 

etno-lingüística Pano ocupa, na região fronteiriça entre o Brasil e o Peru, uma área 
quase ininterrupta que se estende praticamente do alto Solimões até o alto Purus. De 

oeste para leste, encontram-se falantes da língua Pano desde o Ucayali e seus afluentes 

da margem esquerda até as cabeceiras das bacias dos rios Javari, Juruá e Purus (Erikson, 

1992: 239). Os Arara encontram-se localizados em parte deste amplo território, como 

pode-se constatar no mapa abaixo. 

Mapa elaborado por Philippe Erikson (1992). 

'..,,i i 

. ..., 
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Em conformidade com a documentação arqueológica sobre a região do alto 

Amazonas, Erikson afirma que os antigos Pano migraram em massa em direção ao 

Ucayali por volta de 100-300 a.e., aparentemente provenientes do norte da atual Bolívia 

(região do Beni e do Guaporé). Nesse período produziam a cerâmica do estilo 

conhecido pela denominação "pacacocha", a qual possui ornamentação com temas 

zoomorfos e é caracterizada pela simplicidade de suas formas. A ocupação pano dessa 

região provavelmente ocorreu rapidamente e prosseguiu em ondas sucessivas ao longo 

dos séculos seguintes. Os Pano reinaram absolutos sobre o Ucayali e seus principais 

afluentes até por volta de 700 a 800 d.e. Posteriormente, ocorreu a intrusão dos Aruak, 

dividindo a família Pano, episódio pouco conhecido até o momento. Além disso, pouco 

mais tarde, teve o aparecimento da cerâmica do tipo conhecido por "Cumancaya", no 

médio Ucayali, sendo que alguns estudiosos insinuam ter nessa época sido perdida a 

antiga homogeneidade lingüística da família Pano, passando a haver divergências entre 

as línguas do interflúvio e as do Ucayali, e mesmo entre esta última. 

Com a ocupação do médio Ucayali por culturas andinas, mais provavelmente os 

Inca, muitas influências podem ser notadas nos Panos, como no sistema ritual, na 

cultura material e nos empréstimos lingüísticos. Mas o mais evidente nos registros 

arqueológicos é que Cumancaya entra em decadência por volta do ano 1000, período de 

uma descentralização da história andina. Os Pano voltam a assumir o controle do 

Ucayali e de seus afluentes. Essa hegemonia dos Pano durou até cerca de 1300, devido à 

chegada numerosa e violenta dos Tupi, antepassados dos Cambeba. Os Pano cederam, 

então, mais da metade do Ucayali, até aproximadamente à foz do Pachitea. Com a 

chegada dos europeus na região, os Cambeba foram quase exterminados, ficando seu 

antigo território desocupado. Os primeiros encontros entre os Pano e os europeus 

ocorreram possivelmente na região do Ucayali, na segunda metade do século XVI, 

quando uma expedição espanhola subiu o rio (Erikson, 1992: 244-248). Com a chegada 

dos europeus no território ocupado pelos Pano, principalmente em fins do século XIX, 

muitas migrações e alterações lingüísticas e culturais aconteceram entre os Pano, 

especialmente entre os Arara. 

De acordo com Melatti, há diferenças entre os Pano no que tange à organização 

social daqueles instalados no médio rio Ucayali para os localizados nos altos cursos dos 

rios, como o Juruá e o Javari, e nos seus afluentes. Talvez também seja possível 

r> 

r> 
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r distinguir os Pano quanto ao contato com os ''brancos", tendo os do Ucayali contato 

inclusive com as missões desde o período colonial, enquanto os dos altos rios Juruá e 

Javari foram afetados pelo "boom" da borracha a partir da segunda metade do século 

XIX. Sendo que alguns grupos do Juruá e Javari só iniciaram ou retomaram contato nos 

últimos 50 anos (Melatti, 1997: 147). 

Como mencionado por Melatti, os grupos Pano são caracterizados pelas antigas 

fragmentações e fusões, que ocorriam conforme as alianças e os conflitos, até que a sua 

dizimação, a intrusão de colonos entre suas áreas e a delimitação das mesmas levou-os a 

permanecerem cristalizados nos grupos étnicos conhecidos atualmente. O contato com 

os brancos certamente contribuiu muito para essas fragmentações e fusões. Segundo 
,,-.., esse autor: 

r>. 

o sudoeste da Amazônia começou a ser ocupado pelos civilizados com a 
extração do látex do caucho e da seringueira a partir de aproximadamente 
1870. Muitos grupos indígenas foram liquidados, outros dizimados, outros 
transferidos, de modo que, num setor dessa região como a bacia do Javari ( e 
mesmo do Juruá), com a queda dos preços da borracha a partir de 1912 e a 
decorrente retirada dos civilizados, vários desses grupos vieram a se 
reorganizar (Melatti, 1997: 155). 

Para melhor compreender o impacto sobre os Arara da ocupação do Alto Juruá 

pelas frentes de extração da borracha, e para ressaltar os critérios que determinam a 

atual distribuição espacial do grupo, as migrações é as práticas de secessão, abordarei a 

seguir o histórico dessa ocupação. Dessa forma, procuro também evidenciar o histórico 

de ocupação da terra indígena pelos Arara de acordo com a memória do grupo e com as 

fontes historiográficas. 

Breve histórico da ocupação do Alto Juruá e da terra indígena de acordo com a 

memória dos Arara e com a historiografia, incluindo as migrações e as práticas de 

secessão, com seus critérios causais, temporais e espaciais 

!'""'. O Alto Juruá era território dos grupos Pano e Aruák desde o período pré 

cabralino, mas a partir do começo do século XIX passou a ser ocupado também por 

exploradores e comerciantes vindos de Belém, Manaus e de centros urbanos localizados 

ao longo do rio Solimões (AM), os quais subiam o curso do rio Juruá para 

comercializarem com a população nativa. Trocavam bens industrializados por "produtos 
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florestais" que tinham grande demanda no mercado regional, como a salsaparrilha, a 

copaíba, o pirarucu, a carne de caça, a pele de animais silvestres, os ovos e a gordura de 

tartaruga, a castanha e a baunilha. Durante as expedições em busca desses produtos 

muitos índios eram escravizados e utilizados nos trabalhos na floresta. Outros eram 

vendidos às famílias abastadas dos centros urbanos (Aquino & lglesias, 1994: 6). 

Nos termos de Castello Branco, foram três "espécies" de exploradores que 

ocuparam o atual Acre, e por conseguinte o Alto Juruá. Aqueles que investigaram os 

rios com o fim de encontrar uma comunicação com a Bolívia; os que navegavam o rio 

com o intuito de se apossarem das terras, demarcando algumas praias para si ou para 

vendê-las, e os que vinham em seguida e se alojavam temporariamente em ''tapiri", para 

dar início ao abrimento das "estradas" que comporiam o futuro "seringai" (Castello 

Branco 1. 1961 : 17 4 ). Mas as duas primeiras formas de ocupação da região citadas por 

este autor não contou com um grande contingente populacional, e sim a última. 

Desde meados do século XVIII, os "agarradores" de índios e os "coletores de 

drogas" penetravam os rios Purus e Juruá, em maior escala no primeiro (Castello 

Branco, 1958: 18). Entretanto, os exploradores do rio Juruá somente vieram a alcançar 

regiões do atual Estado do Acre durante o século XIX, antes explorando locais 

pertencentes aos limites que compreendem hoje o Estado do Amazonas. De acordo com 

Castello Branco, mesmo de forma "vacilante", o início do povoamento do Juruá ocorreu 

durante as décadas de 1850 a 18702 (Castello Branco, 1947: 176), sendo o primeiro 

explorador do Juruá a atingir regiões localizadas no Estado do Acre o Diretor dos Índios 

João da Cunha Correia, nomeado para esse cargo entre 1855 e 1857. Provavelmente 

João da Cunha Corrêa atingiu o Alto Juruá no ano de 1858, quando subiu até a foz do 

rio Juruá Mirim, tendo encontrado apenas índios pacíficos (Castello Branco, 1958: 60- 

65 e 73). No início de 1884, o pernambucano Antônio Marques de Meneses, mais 

conhecido pelo apelido "Pernambuco", juntamente com alguns companheiros, aportou 

no "estirão dos nauas", próximo à foz do rio Môa, local posteriormente denominado 

"Centro Brasileiro" por Pernambuco, mais especificamente no ano de 1894. Mesmo 

tendo sido Antônio Meneses expulso pelos índios da mencionada localidade tal fato não 

veio a inviabilizar a ocupação da região. 

1 Este autor residiu no Alto Juruá de 1909 a 1931 (Castello Branco, 1961: 143). 
2 O fenômeno da seca de 1877 ocorrida no nordeste brasileiro permitiu uma migração para o Juruá de 
diversos nordestinos, principalmente cearenses, para trabalharem na extração da seringa (Azevedo, 1905: 

- - - 
- 

- 
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Depois de Pernambuco, no mês de maio de'l884, outros exploradores, italianos 

vindos da Argentina acompanhados de alguns brasileiros, subiram o Juruá com o intuito 

de o povoarem. Cinco anos depois, em 1889, sob a direção de Francisco Xavier 

Palhano, novo grupo de exploradores subiu o Juruá, indo do Juruá-Mirim até Flora. No 

ano seguinte, 1890, Palhano e alguns companheiros subiram o Juruá da Boca do rio 

Tejo até o rio Breu. Neste último ano, 12 (doze) brasileiros navegaram do Breu até a foz 

do rio Vacapistéa, indo além do território posteriormente considerado brasileiro pelo 

Tratado de Petrópolis. No ano de 1894, Pedro Juvêncio Barroso veio a ser o principal 

explorador do alto rio Liberdade, afluente da margem direita do Juruá. Segundo 

informações do ex-juiz de direito de Cruzeiro do Sul e historiador regional, José 

Brandão Castello Branco Sobrinho, os seringais do Alto Juruá foram constituídos da 

seguinte forma: Esses descobridores do Juruá, à medida que iam subindo, reservavam 

uma certa quantidade de praias para cada um, assignalando as extremas de um e outro 

lado da exploração com um pequeno roçado e deixavam uma taboleta com os nomes 

dos respectivos proprietários (Castello Branco, 1930: 595). 

Essa forma de ocupação do Alto Juruá levou à conformação de diversos 

seringais. Assim, em 1884, nas margem do rio Valparaíso encontrava-se um seringai 

sem denominação, posteriormente chamado Valparaíso. Com as várias mudanças de 

donos esse seringai foi dividido dando origem ao seringai Russas e Valparaíso, o 

primeiro localizado na margem esquerda e o segundo na direita do rio Valparaíso. Em 

1889, Miguel Fernandes de Almeida e Tertuliano Fernandes de Almeida já 

encontravam-se estabelecidos no rio Valparaíso. Neste mesmo ano o seringai Cruzeiro 

do Valle (ex-Cruzeiro), localizado na margem esquerda do igarapé Humaitá (Riozinho 

Cruzeiro do Vale) já estava ocupado, tendo sido vendido ainda em 1889 a Bernardo da 

Silva Costa por Francisco Chagas do Valle, que o povoou e explorou (Castello Branco, 

1930: 603, 613 e 631). 
A exploração e ocupação efetiva da região do Alto Juruá ocorreu apenas nas 

duas últimas década do século XIX, após vários embates com os grupos indígenas da 

região. Neste período, a região foi povoada principalmente por diversos migrantes 

oriundos do Nordeste brasileiro, os quais fugindo da seca de 1877 estabeleceram várias 

colocações e estradas de seringa. Em fins da última década do século XIX, o Alto Juruá 

16). 
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já estava povoado por brasileiros, quando peruanos "caucheiros" explorando o caucho 

(Castilloa ellastica) e outros produtos florestais, como peles de animais silvestres e 

madeiras-de-lei, ocuparam a região. Estes peruanos fundaram alguns estabelecimentos 

na foz do rio Môa, no rio Breu e em frente à foz do Amahuacas (Riozinho Cruzeiro do 

Vale)3. A ocupação dos caucheiros peruanos foi itinerante e de curta duração, 

encerrando-se no início do século XX, enquanto a dos nordestinos foi maciça e 

duradoura (Castello Branco, 1930: 640). 

Essas duas "frentes extrativistas", a dos caucheiros peruanos e a dos seringalistas 

brasileiros, entraram em contato com os grupos indígenas da região de forma violenta, 

promovendo as "correrias" que levaram à dizimação, à escravização ou à aceitação das 

relações produtivas impostas, além da dispersão dos grupos indígenas (Castello Branco, 

1961: 178). Como consta em fontes bibliográficas sobre a história da região, as 

correrias tiveram como uma de suas principais conseqüências a dispersão dessas 

populações pela extensa área de floresta banhada pelas bacias dos vários afluentes dos 

altos rios Purus e Juruá (Aquino & Iglesias, 1994: 8). 

Nessas correrias, os agentes da ocupação do Alto Juruá utilizavam muitas vezes 

índios considerados "pacificados" para localizar aqueles grupos mais isolados. Entre os 

Arara, um dos índios conhecido como aquele que propiciou a "pacificação" do grupo 

denomina-se Napoleão Pereira, um índio Duwanawa (Jacamim) de quem grande parte 

dos Arara atuais são descendentes. Nas palavras de Chico Nogueira, uma importante 

liderança Arara, ao se referir ao índio Napoleão Pereira, pode-se notar como eram 

realizadas as correrias: 

CV- ele ia mais o pessoal. Mas os outro branco. Mandava né. O pessoal 
mandava ele ir. Pra fazer correria assim pra amansar os índios, ele era o chefe. 
Agora os outros iam só pra acompanhar ele, mas ele era quem entrava na 
maloca. 
Eu- Onde foi que ele pegou sua avó quando ela era criança ainda? 
CV- Eu não sei dizer não, onde foi. Mas eu acho que foi por aqui mesmo, ou foi 
no Cruzeiro do Vale ou no Bagé, porque os Arara nunca foram pra canto 
nenhum, a não ser por aqui. Que eu sei. Eu não tenho conhecimento que eles 
saíram para outro canto. Saíam assim, como eu, para passear. Porque morar 
mesmo eles moravam por aqui, pertencendo o Valparaiso, o Riozinho Cruzeiro 
do Vale e o Bagé. Eles nunca sairam não. Só quando os outros vinham atacar 
eles pra matar, porque brigavam também de primeiro, aí era que eles saíam 
para outro canto. Ai depois voltava de novo. Eles saíam mas voltavam de novo 
para o mesmo canto. Mas não foram embora para canto nenhum, a não ser 

3 Onde hoje situa-se a cidade de Porto Valter. 

- 
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daqui (do rio Valparalso) pro Bagé (Chico Varela, 29/02/2000, Igarapé 
Grande/ 

r: 

De acordo com esse depoimento, percebe-se também que a migração 

empreendida pelos Arara concentrou-se em uma vasta região da margem direita do alto 

Juruá. No tempo dessas correrias, e das guerras intertribais, os Arara ocupavam com 

suas migrações uma grande região compreendida entre os rios Liberdade, Gregório, 

Bagé, Tejo, Humaitá, Envira, Cruzeiro do Vale e Valparaíso, como pode ser notado na 

historiografia da região. Com as constantes guerras intertribais, e com as correrias, 

muito desse território foi reduzido. As conseqüências para o grupo das correrias veio a 

ser o aumento das migrações e das práticas de secessão, a alteração da organização 

social e do parentesco do grupo, um maior número de casamentos intertribais e 

interétnicos, a inserção do grupo no sistema de produção da borracha, a redução do 

território, o decréscimo populacional, entre outras. Segundo Castello Branco: 

O que é evidente é que de certo modo, a população indígena da regtao, 
principalmente, dos vales do Juruá, Tarauacá e Iaco, era considerável, porém, 
escorraçados a bala pelos civilizados: brasileiros (seringueiros) e peruanos 
(caucheiros), além das lutas internas entre as próprias tribos, o seu número foi 
decrescendo de tal modo que na época em que o govêrno brasileiro estabeleceu 
o Território do Acre, já os seus grupos estavam mui reduzidos (Castello Branco, 
1950: 13). 

r: 

A redução da população indígena no alto Juruá foi constatada, como se percebe 

na citação acima, na época da criação do Território do Acre, o qual somente veio a ser 

estabelecido nos primeiros anos do século XX, quando o governo federal brasileiro 

passou a atuar com maior constância na região do alto Juruá. Frente à revolução 

acreana, de 1902 a 1903, as negociações entre Brasil e Bolívia levaram ao 

estabelecimento do Tratado de Petrópolis, em 17 de novembro de 1903, definindo os 

limites das possessões brasileiras em relação ao governo boliviano. Em virtude desse 

Tratado, no ano seguinte, pela Lei nº 1.181, de 25 de fevereiro de 1904, o Congresso 

Nacional autorizou o Presidente da República, Francisco de Paula Rodrigues Alves, a 

administrar provisoriamente o recém reconhecido Território Federal do Acre. Neste 

mesmo ano, o Território do Acre foi dividido pelo Decreto nº 5.188, de 07 de abril de 

1904, em três departamentos administrativos, denominados Alto Acre, Alto Purús e 

4 Como será abordado em outro item, o Arara Chico Varela é descendente de Napoleão Pereira. 
r 
r: 
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Alto Juruá. O Departamento do Alto Juruá compreendia as terras banhadas pelo rio 

Tarauacá e seus afluentes, além das terras do alto Juruá e seus tributários do Môa ao 

Breu (Castello Branco, 1930: 666). 

A região ocupada pelos Arara veio então a fazer parte do Departamento do Alto 

Juruá, cujo primeiro prefeito, de um total de 29, foi o coronel do Exército Gregório 

Thaumaturgo de Azevedo, quem permaneceu no cargo de setembro de 1904 a fevereiro 

de 1905 e, posteriormente, de dezembro de 1905 a julho de 1906. Logo em seu primeiro 

ano como prefeito, o então coronel Thaumaturgo de Azevedo procurou regulamentar as 

atividades de extração da seringa. Pelo Decreto nº 15, de 15 de dezembro de 1904, criou 

a Lei do Trabalho e pelo Decreto nº 16, de 24 de dezembro de 1904, procurou regular o 

livre trânsito e o comércio dos "regatões" (Azevedo, 1905: 06-09). Esses decretos 

procuravam, em um período crescente da produção da borracha, estabelecer limites ao 

autoritarismo dos patrões, pois como mencionado por esse prefeito em um de seus 

relatórios ao Ministro da Justiça e Negócios Exteriores: 

Fui encontrar os seringueiros na posse de verdadeiros senhores feudais, 
dispondo a seu talante dos homens e mulheres domiciliados em suas terras. 

O "tronco" era uma instituição. Extinguira-se em 1888 o cativeiro dos 
negros, mas imperava ainda escandalosamente a escravatura branca, no 
regimem do trabalho e dos castigos. Os índios eram perseguidos, massacrados 
em suas tabas, escravisados e vendidos. Tal era a situação, ao chegar aque//as 
paragens (Azevedo, 1905: 20). 

A preocupação do primeiro prefeito do Departamento do Alto Juruá para com as 

sociedades indígenas da região levou-o a adotar algumas medidas com o intuito de 

evitar os massacres. Para ele, era preciso, pois, que se catechise esses verdadeiros 
brasileiros, victimas da ganancia deshumana dos civilisados (Azevedo, 1905: 22). Com 

seus interesses de integrar os índios à sociedade nacional o referido prefeito solicitou ao 

Arcebispo do Rio de Janeiro o envio de padres europeus para catequizar os índios, o que 

só veio a ocorrer anos depois. Como parte de suas atribuições, Thaumaturgo de 

Azevedo instituiu também a "Caixa dos Índios", constituída pela contribuição mensal 

dos patrões que tivessem sob seu poder índios menores de 18 anos, conforme a Lei do 

Trabalho por ele instituída. A "Caixa dos Índios", somada à "Caixa de Depósitos", 

formada por todos, e à "Caixa de Crédito", destinada a fazer operações com o produto 

das outras, compunha o projeto do prefeito de desenvolvimento do Departamento do 

·- 
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Alto Juruá, ao estabelecer em 1906 a Caixa Econômica Juruáense. Na época, a Caixa 

dos Índios dispunha de uma "quantia razoável" (Azevedo, 1906: 10). 

A criação da Caixa Econômica Juruáense foi uma das ações do prefeito 

permitida por suas atribuições, ao qual cabia fiscalizar, promover e defender os 

interesses do Território. Pelas atribuições legais os prefeitos detinham o poder de 

polícia, por serem chefes de polícia, segurança pública e de milícia (Castello Branco, 

1930: 671). Conforme Castello Branco, 

Anteriormente á instalação do Governo Prefeitura/, dominava na regtao o 
patrão do seringai, que instituía um regime de trabalho, em que o seringueiro 
era um verdadeiro escravo, sujeito a castigos vários, inclusive o tronco, só 
tendo obrigações para com os seus senhores, que dispunham dos homens e 
mulheres residentes em suas terras, como entendiam (Castello Branco, 1930: 
667-668). 

r: 

Ainda em conformidade com Castello Branco, de 1889 a 1904, o império da 

justiça no Alto Juruá passou da "vontade inflexível dos tuchauas" para o arbítrio do 

"rifle", este último passando a perder seu poder com a atuação do governo federal na 

região (Castello Branco, 1930: 673). Essa atuação teve início com a fixação da sede 

provisória da prefeitura no local denominado Invencível, no dia 12 de setembro 1904, a 

qual pelo Decreto nº 28, de setembro de 1904, do então prefeito do Departamento do 

Alto Juruá, veio a ser definitivamente instalada em terras do ex-seringai Centro 

Brasileiro, com o nome de Cruzeiro do Sul. Em 31 de maio de 1906, Cruzeiro do Sul foi 

elevada à categoria de cidade (Castello Branco, 1930: 668). Nesse período, pode-se 

notar que a mentalidade dos ocupantes do Alto Juruá percebia os índios como entrave à 

ocupação da região: 

Tinha-se o índio como um animal prejudicial e maléfico, incapaz de ser 
civilizado, pensamento, aliás, de pessoas influentes que dirigiram a colonização, 
porém, ignorantes, incapazes de tomar no momento outra direção, 
principalmente, por encontrarem alguma resistência na ocupação da terra, o 
qual só poderia dar o resultado verificado, a quase exterminação dessa gente 
(Castello Branco, 1950: 13). 

Paralelamente à forma pejorativa de perceber os grupos indígenas e ao 

decréscimo dessa população, a região do Alto Juruá passava a ser cada vez mais 

ocupada. Cruzeiro do Sul, capital do Departamento do Alto Juruá, no início de 1905 

tinha cerca de 30 habitantes, em 6 ou 8 barracas, e no começo do ano seguinte 546 
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pessoas, em cerca de 100 barracas, das quais 11 da prefeitura. Em 1907, tinha 700 

pessoas, em fins de 1908, 1.633 habitantes e, em 1909, cerca de 3.000 indivíduos. 

Neste último ano, em 1909, foi estabelecido o tratado entre Brasil e Peru 

definindo os limites do território brasileiro até o rio Breu. No ano seguinte, mais 

especificamente no dia 01 de junho de 1910, ocorreu a proclamação da autonomia do 

Acre, na cidade de Cruzeiro do Sul, na época capital do Departamento do Alto Juruá, 

durante um período de l 00 dias. O movimento autonomista tomou como causas para a 

proclamação da autonomia a indiferença do governo da República em relação às 

solicitações acreanas, a não responsabilidade do assassino do chefe da revolução 

acreana de 1902-1903 e o não cumprimento das promessas feitas às delegações 

brasileiras enviadas pelo Acre ao Rio de Janeiro para pleitear sua liberdade (Castello 

Branco, 1930: 644). Em 1912, foram criados os município do Território do Acre, pelo 

Decreto nº 9.831, de 23 de outubro de 1912, sendo denominado Município de Cruzeiro 

do Sul a área correspondente ao Departamento do Alto Juruá (Castello Branco, 1930: 

684). 

Na primeira e na segunda década do século XX, a atuação do governo federal 

tornou-se mais intensa no Território do Acre. Data também deste período diversas 

informações sobre os Arara presentes tanto na historiografia da região como na 

memória do grupo. O mesmo não ocorrendo para as décadas seguintes, quando são 

introduzidos no sistema de produção dos seringais. Entretanto, para as primeiras 

décadas do século XX são consideráveis às informações sobre as guerras e as migrações 

dos Arara, entre outras. 

De acordo com as fontes historiográficas, nos primeiros anos do século XX, os 

Arara ainda não se encontravam no Riozinho Cruzeiro do Vale (antigo Amahuaca), o 

qual era ocupado por índios Jaminawa e Amahuaca. Mas isto não implica em dizer que 

em anos anteriores os Arara não tivessem ocupado essa região, e sim que as fontes 

históricas trazem informações limitadas. No início do século XX, as informações 

historiográficas situam os Arara na região do Riozinho da Liberdade. Conforme 

Castello Branco: por ocasião da conquista da região que, mais tarde passou a 

denominar-se Território do Acre, no vale do Juruá, encontraram-se tabas de ( ... ) 

Araras, ou melhor Tachinauas e Catuquinas, subdivididos em Caxinauas, Iskinauas, 

Rumunauas e Chipinauas no rio Liberdade (Castello Branco, 1950: 9-10). 

- 
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A primeira menção na historiografia ao contato dos Arara com agentes da 

sociedade envolvente data de 1905, em decorrência das ações governamentais na região 

do Riozinho da Liberdade. Nesse período, o prefeito Thaumaturgo de Azevedo 

encarregou Ângelo Ferreira de abrir um "caminho" entre Cocamera, no Tarauacá, e 

Cruzeiro do Sul. Ângelo Ferreira, com a ajuda de cerca de 150 índios catequizados, 

havia em anos anteriores aberto uma estrada de rodagem em direção às cabeceiras do rio 

Gregório (Azevedo, 1905: 68). Segundo Tastevin: 

Em 1905, um audacioso aventureiro de nome Ângelo Ferreira conseguiu ser 
aceito como chefe pelos Yawa-nawa, pelos Runu-nawa, pelos Isku-nawa etc, que 
ele agrupou sob o nome de Katukina. À sua frente, ele tomou os rios Lupuna e 
Apuanan, onde abriu dois grandes seringais que eram explorados pelo pessoal 
civilizado, em grande parte peruano. Os índios o serviam somente como 
soldados e como caçadores. Sob suas ordens, eles abriram um caminho entre 
Cocameira, sobre o Tarauacá, e Cruzeiro do Sul. Ele pacificou as tribos 
próximas, Kachinaua e Arara, e convenceu o governador de Cruzeiro a alargar 
a senda que ele havia aberto, e a transforma-la numa estrada de 20 metros de 
largura que se prolongaria até Sena Madureira, sobre o Purus (Tastevin, 1926: 
49 - negrito meu). 

r: 

r. 

Quando acionado pelo prefeito para a abertura da estrada, Ângelo Ferreira 

contou com a participação do auxiliar Felizardo Cerqueira, quem registrou os principais 

pontos concernentes à expedição que realizaram para a abertura do caminho. Conforme 

Felizardo, eles partiram de Cocameira no dia 22 de maio de 1906 com 63 homens e 

após dois dias de viagem chegaram ao barracão de José Francisco, localizado no rio 

Gregório. No dia 29 de maio, seguiram para o Marajá, afluente do Gregório. No dia 01 

de julho prosseguiram viajem e, no dia 03, encontraram, no igarapé Forquilha, afluente 

do Riozinho da Liberdade, vários índios que estavam trabalhando no roçado. O 

interprete da expedição, um índio Katuquina denominado Maru, fez contato com o 

grupo indígena. Combinaram um encontro para o outro dia entre os integrantes da 

expedição e os índios do igarapé Forquilha. Como relatado por Felizardo Cerqueira: 

Acampamos, passamos a noite, na maior espectativa possível, e na hora 
marcada por eles, apareceram e gritaram pelo nome de Maru, imediatamente 
Maru foi atende-lo tendo eles perguntado pelo nome do Chefe da nossa turma, 
que lhes foi apresentado. Nessa ocasião, vieram mais ou menos uns 120 
cabôclos, o da frente o Chefe da tribu, se apresentou, dando o seu nome, 
Tescon, que bateu no peito com força, e com muita arrogância pronunciou o seu 
nome e disse que era o Chefe, destemido e feroz ( ... ) No dia que eles 
apareceram, vieram em traje de gala, segundo seus costumes, pintura de 
variadas cores, penas de aves diversas, sendo que o Tucháua, trajava uma calça 

r: 

r, 
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de casemira prêta e camisa listada de vermelho e preto. Pendia no braço 
esquerdo um lenço onde conduzia umas 60 a 80 balas. e o rifle novo de marca 
americana, aparentava uns 35 anos, olhos pretos, cor morena, pouca barba, 
quando falava nunca fitava para as pessoas, era homem de 1,60 m de altura, 
sempre olhando para as pessoas com olhar desdenhoso, como que nada lhe 
atemorizasse, nesse batalhão indígena, todos estavam bem armados, uns 
usavam rifles, outros espingardas, outros terçados, havia cerca de 60 rifles 
entre todos da tribu e umas 30 espingardas, tôdas essas armas tinham sido 
tomadas custando inúmeras vidas, testimunhando assim a ferocidade dos 
componentes de tão terrível gente ( ... ) Neste local havia 2 tribus; cobras e 
araras. Sendo que os araras estavam cativos dos cobras (prisioneiros de 
guerra). (Cerqueira, s/d: 05 - negrito meu). 

Somente no dia 05 de julho de 1906 continuaram a viagem em direção a 

Cruzeiro do Sul. Findada essa expedição, de reconhecimento do caminho a ser aberto, 

Ângelo Ferreira decidiu colocar um homem de sua confiança entre os índios liderados 

por Tescon. No dia 18 de julho daquele ano retomaram ao local do primeiro encontro, 

mas os índios de Tescon tinham abandonado o lugar. Ângelo Ferreira, no dia 24 de 

julho, ordenou então que Felizardo permanecesse e encontrasse os índios. Sem o auxílio 

de nenhum companheiro, Felizardo seguiu os vestígios deixados pelos índios e os 

localizou ainda naquele dia, permanecendo entre eles por cerca de 20 dias (Cerqueira, 

s/d: 05). 

O contato de Ângelo Ferreira e Felizardo Cerqueira com os Arara liderados por 

Tescon permite fazer um cruzamento entre as informações presentes na história escrita e 

aquelas arquivadas na memória oral. Tanto os relatos escritos quanto os orais referem-se 

a Tescon como um grande líder que no início do século residia no igarapé Forquilha, 

afluente do Liberdade. Tescon é mencionado na história oral dos Arara como um dos 

vários "antigos" (ancestrais). As informações relativas ao "antigos" em geral estão 

vinculadas às correrias, às guerras intertribais, ao parentesco, à organização social, aos 

costumes tradicionais, às práticas de secessão e às migrações do grupo por um vasto 

território que compreendia regiões da bacia dos rios Liberdade, Gregório, Bagé, 

Cruzeiro do Vale, Tejo, Humaitã e Envira. Os nomes dos antigos mantêm aspectos da 

identidade do grupo a partir do parentesco com os ancestrais e estabelecem vínculos 

com o território imemorialmente ocupado. 

Entre os antigos figuram nomes como Napoleão Bonaparte (Poyanawa), 

Napoleão Pereira (Duwãdawa), Capitão Nogueira (Arara), Joaquim Nogueira (Arara), 

- -· 
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Tuiú Andehú (Arara), Pãnaramantuhu (Arara), Txamahundê (Arara), Txairaetuhu 

(Arara), Nawahiandê (Arara), Senhorinha (Arara), Isabel (Arara), Crispim (Jaminawa), 

Tescon (Kaxinawa, Yawanawa, Rununawa ou Katukina), Felizardo Siqueira de Lima 

("branco"), José Siqueira de Lima (Yawanawa) e tantos outros. Nem todos são Arara, 

pois há entre esses nomes indivíduos de diversas etnias que, devído a casamentos ou 

guerras intertribais, vieram a ser incorporados na memória Arara. Como mencionado 

pelo Arara Chico Nogueira: 

O pai do Napoleão, o velho Napoleão mesmo, porque tem esse Napoleão aí, que 
você gravou a fita com ele. E tem o velho Napoleão (Pereira) que é o primo do 
papai, o velho antigo, antigo. O velho Napoleão mesmo, e o Joaquim Nogueira, 
Arara, papai do papai. E o Capitão avô do meu pai. Esses que vieram para o rio 
Acre, que primeiramente passaram em Cruzeiro do Sul aqui, só tinha uma 
capelinha. Esses três, Joaquim Nogueira, Napoleão Pereira de Lima e o 
Capitão Nogueira, meu bisavô. Pois bem aí foram, subiram o Juruá aqui arriba, 
entraram no Bagé, viraram no Cheru. Aí passaram pela cabeceira do 
Liberdade, aí voltaram para buscar a família. Foram buscar a minha avó, 
minha bisavó Maria Senhorinha, índia, Arara também. Napoleão Pereira já veio 
casado com Isabel, minha bisavó Isabel, Arara também. E o meu avô, pai do 
papai veio solteiro, não tinha família, era novo. Aí veio, um grupo de Arara. 
Tinha o irmão do meu bisavô, que chamava Tuiú, Tuiú na língua indígena deles, 
agora não tinha português. Esses três, Napoleão Pereira, Joaquim Nogueira, 
Capitão Nogueira já foi os brancos que pegaram e colocaram o nome neles 
assim português. Agora esse Tuiú não tinha nome, chamava Tuiú Andehú, Arara 
velho, Tuiú Andehú. Que era o Shawãdawa, que era o pajé. Pois bem, e foi indo, 
os índios foram morar no Bagé. Os Kaxinawá e os Yawãdawa também, no 
Gregório, começaram a perseguir os Arara. Os Arara eram uns índios muito 
importantes e inveja toda vida cobriu todo o começo dos índios. Aí se viu as 
índias Arara muito importantes e começaram a perseguir os Arara, carregar 
mulher um do outro. Aí começaram a perseguir, perseguir, até que esse Tuiú, 
era o pajé, disse para o meu bisavô, que era irmão dele. 'Nós vamos esperar, se 
eles não vierem nós vamos inventar um mariri muito grande para nós discutir 
sobre isso, ou eles acabam com nós ou nós acabamos com eles'. Aí eles 
mataram, Kaxinawá do Gregório, Yawãdawa do Jordão. E nessas alturas veio o 
meu avô por parte da mamãe, José Siqueira de Lima (avô), Yawãdawa do 
Jordão. Nesse meio meu bisavô, pai do pai da mamãe, que ele era branco. Era 
casado com cinco índias Yawãdawa, só ele tinha cinco índias, era o Tuxaua da 
turma dos Yawãdawa. Vieram, eram todos aliados, aí fizeram fogo aí. Viraram, 
mexeram até que meu avô, pai da mamãe foi embora para o Jordão, o velho 
Felizardo Siqueira de Lima (bisavô), ele era branco, mas era junto com cinco 
índias, considerado como índio também, andava nu que nem os índios. Aí o 
velho se foi, e o meu bisavô, avô do papai, ficou muito apavorado, com desgosto 
da vida passou seis dias na mata só tomando ayahuasca e cantando. Cantando e 
fazendo aqueles trabalhos dele para acabar com os outros povos que fizeram 
mal a ele. Nesse ponto tinha o Pânaramãtuhu, que era irmão do meu pai, mais 
velho, Manoel Nogueira da Silva, o nome dele era Pânaramãtuhu. Tinha outro 
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irmão dele, Txairaetuhu, Arara também. Pois bem, e tinha outro Txamahundê, 
que era irmão do meu avô, pai da mamãe. E tinha outro Nawahiandê, porque 
nesse tempo foi que carregaram, que minha mãe estava contando que levaram o 
Arara. Ai rapaz foram separando, meu avô pai do papai foi para o Bagé, meu 
avó pajé pai da mamãe foi para o Jordão, o velho Felizardo foi para o Jordão, 
tudo morava no Bagé, tudo misturado com Arara. E meu avô veio aqui para o 
Cruzeiro do Vale, o Joaquim Nogueira. E meu avô Capitão também veio junto 
com ele, a vovó Senhorinha, a Senhorinha o nome dela na gíria era 
Cotimãbocuhun, comida comendo na panela. E minha bisavó, o nome dela 
usado na tribo era Vaquimikaioshaô, onde é que tu vai minha velhinha, nome 
dela usado na tribo, nome da minha bisavó, Arara também. Aí foi-se indo, meu 
bisavô morreu no Bagé, e meu avô morreu também, no Bagé também. Minha 
bisavó também morreu no Bagé, minha avó por parte de papai morreu no Bagé. 
E meu avô por parte da mamãe morreu no Tejo, lá dentro do Riozinho. E minha 
avó também se acabou lá (Chico Nogueira, 05/03/2000, Cruzeiro do Sul). 

O nome de Felizardo Siqueira de Lima, bisavô de Chico Nogueira, entre os 

antigos, é especial por se tratar de um cearense, segundo a memória do grupo, que 

passou a viver com os índios Yawanawa e Arara no rio Bagé, tendo posteriormente 

migrado para o rio Jordão apenas com os Yawanawa, vindo a se tornar o "Tuxaua da 

turma dos Yawanawa" e ascendente de alguns Arara. Sobre Felizardo Siqueira de Lima 

consta na memória Arara: 

CN- Felizardo era branco, mas considerado como índio, andava nu, tinha o 
peito pintado, as orelhas furadas, colocava pena na venta, considerado índio. 
Eu- Como encontraram ele? 
CN- Era cearense, foi tempo das correrias para pegar os Yawãdawa. Ele não 
conseguiu matar o povo, ele queria amansar. E não amansou mesmo, o povo. O 
povo era muito, eles matavam muito, mas ele ficou com um grupo de Yawãdawa, 
e amansou e ficou com as índias e foi criando aqueles mais novos, aqueles mais 
velhos foram acostumando até que misturou-se, ele morreu no meio das tribos 
dos Yawãdawa, nunca se apartou (Chico Nogueira, 05/03/2000, Cruzeiro do 
Sul) 

Na historiografia do alto Juruá há diversas referências a um cearense com nome 

semelhante, Felizardo Cerqueira, quem esteve entre os Arara no ano de 1906 por 

ocasião da expedição de Ângelo Ferreira, como mencionado acima. De acordo com o 

padre Tastevin, Felizardo Cerqueira possuía "um harém de nove mulheres" e foi um 

"discípulo" de Ângelo Ferreira, os quais em 1905 conseguiram, juntamente com índios 

Yawanawa, Rununawa e Iskunawa, "pacificar" os Kaxinawa e os Arara que estavam 

localizados na região do Igarapé Forquilha, por onde passou a estrada aberta por eles 

que ligava Cocamera, no Tarauacá, a Cruzeiro do Sul. Após a "pacificação", e com a 

- 
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morte de Ângelo Ferreira em 1909, Felizardo Cerqueira foi morar com os Kaxinawa do 

lboaçu, levando-os para o alto Envira, onde os ensinou a colher látex ( caucho) do 

castilloa elastica (Tastevin, 1926: 49). Nesse tempo, uma parte dos Arara habitava com 

os Rununawa, sendo ambos os grupos liderados por um dos antigos, conhecido na 

historiografia como o "celebre tuchaua Tescon". 

É difícil precisar se o nome Felizardo presente na memória oral dos Arara é o 

mesmo existente na historiografia da região, mas é certo que o Felizardo das fontes 

escritas esteve em contato com o "antigo" denominado Tescon, pois conforme 

Cerqueira: 

depois de conviver bastante tempo com essas duas tribus pude ter conhecimento 
de seus costumes e forma de vida, suas festas tradicionais, suas leis, suas 
fraquezas, e suas táticas de guerra, enfim pude verificar como vive aquela gente, 
que tem no seu Tuchaua o chefe supremo e no Pagé o médico milagroso. O 
Tuchaua destas 2 tribus, que veviam em conjunto, era Tescon o qual era casado 
com afilha do Tuchaua de sua tribu co-irmã Chauã-nau (Cerqueira, s/d: 09). 

r: 

Tescon não era Arara, constando na memória do grupo ser ele um índio 

Yawanawa e líder de um grupo inimigo dos Arara. Nas fontes escritas Tescon é 

apresentado às vezes como um líder Kaxinawa, outras como Rununawa, ou ainda como 

K.atukina, sendo ele o líder de um grupo indígena composto por integrantes de etnias 

diferentes. Tescon, liderando integrantes de algumas etnias, chegou a combater os 

peruanos, como mencionado por Castello Branco: 

mais tarde, quando os peruanos dispuseram-se à extração do caucho, fizeram 
verdadeira devastação no meio indígena; dando lugar a que algumas tribos se 
coligassem contra êles, como, entre outros casos, convém assinalar o 
agrupamento de famílias de Cachinauás, Eskinauas e Rununauas que, sob a 
direção do célebre tuchaua Tescon, praticou várias proezas nas lutas contra os 
peruanos, gabando-se o próprio Tescon de que somente êle matara trinta e 
quatro inimigos (Castello Branco, 1950: 14). 

Em outro texto de Castello Branco, o autor, ao mencionar os combates entre os 

peruanos e os indígenas localizados no Alto Juruá, faz a seguinte consideração: para 

mais reduzi-los ainda foram chacinados pelos peruanos quando, do fim do século XIX 

para o princípio do XX, invadiram os cauchais dos rios Liberdade, Gregório, Tarauacá 

e Embira (Castello Branco, 1961: 213). Como será percebido mais abaixo, esses 

combates ocorreram no território de ocupação imemorial dos Arara e de outros grupos 

indígenas. 
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Conforme Felizardo Cerqueira, no relato de sua autoria, no ano de 1906 Tescon 

liderava um grupo composto por índios cobra ("Rununáwa") e Arara ("Chauã-nau"), 

nas cabeceiras do igarapé Forquilha, afluente do rio Liberdade, sendo naquela ocasião 

os Arara "prisioneiros de guerra" dos cobra: 

Estas duas tribus, que atualmente viviam unidas, em tempos idos já haviam 
lutado em guerras tremendas das quais saíram vitoriosas a tribo das cobras, 
sendo vencidas as araras. A partir daí as cobras passaram a ter as araras como 
prisioneiras. Portanto, de acordo com as leis dos indígenas tudo que houver no 
raio de ação dos vencidos passara para o domínio dos vencedores sendo 
portanto apossado pelos vitoriosos. Os vencidos passam portando a serem 
escravos dos vencedores até que pela continuidade dos tempos as duas tribus 
venham a ser uma única família (Cerqueira, s/d: 09). 

- - - 
Um dos grandes vínculos de Tescon com os Arara, constante nas referências 

historiográficas, além de tê-los como "prisioneiros", era o fato de ser casado com a filha 

de um Tuchaua Arara (Cerqueira, s/d: 09). Contudo, na memória Arara estes nunca 

foram prisioneiros dos índios de Tescon, e sim faziam algumas alianças quando eram 

convenientes, e quando não eram eles se separavam. Algumas separações podiam ter 

como conseqüência guerras intertribais. Outro distanciamento das informações escritas 

para a oral deve-se ao fato dos Arara considerarem Tescon um líder dos Yawanawa. 

Entretanto, não somente na história escrita quanto na oral percebe-se o parentesco de 

Tescon com os Arara devido ao casamento dele com uma mulher Arara. Conforme o 

Arara João Martins, na época da entrevista com 74 anos: 
Essa tribo dos Yawãdawa tinha muita vontade de matar os Arara. Desde o 
começo do mundo que eles tinham muita vontade de matar os Arara, mas eles 
nunca puderam. Os Arara quando viam que eles iam matar eles, aí eles saiam, 
mudavam para outro canto. Aí passava muito tempo, começavam a andar, 
começavam a andar e aí se misturavam de novo. Aí se arruinavam de novo por 
causa das mulheres. Aí pronto, brigavam e se apartavam de novo. Aí foi indo até 
que um dia, veio o finado Joaquim, que era primo do papai sabe. Veio passando 
na casa do finado Tescon. Porque o finado Tescon era casado com a finada 
Maria, irmã do finado Joaquim. Aí veio. Assim que ele vinha chegando o 
cunhado Tescon foi e açoitou a irmã dele, a finada Maria. Aí ele chegou em 
casa e disse mais rapaz, porque você está açoitando a minha irmã? Aí ele foi e 
disse, assim como eu açoitei ela eu açoito você também. Ai foi empurrando ele, 
empurrando ele até que ele viu que era demais e firmou o corpo dele. Aí ele foi e 
parou, voltou para traz (o Tescon). Com muito tempo ele foi sentou, mandou a 
mulher tirar a comida que ele açoitou ela. A mulher tirou a comida, ele comeu, 
chamou ele, aí se deu bem com ele. No outro dia ele foi embora. Quando chegou 
o irmão mais velho ele perguntou, meu irmão como é que está nossa irmã com o 
nosso cunhado, como e que está lá? A meu irmão, na hora que eu ia chegando 

- 
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lá o nosso cunhado açoitou nossa irmã quase que mata ela. Empurrando ela de 
terçado, cortando ela. E rapaz, se ele fizer isso de novo ele vai se arrepender. Aí 
pronto, passou-se, passou-se ele quase todo dia jurava de matar eles. Vamos 
acabar uma família de Arara, e ficar com as mulheres deles todinhas. Até que 
um dia o finado irmão do Joaquim que era o mais velho perguntou para o 
papai. Cunhado, o que nós vamos fazer com o nosso cunhado Tescon?. Porque 
ele é valente, tem vontade de nos matar e nós estamos sabendo de informação 
dele que nós todos já estamos marcados. Que eles vão nos matar para tomar 
nossa mulher. Aí o Tescon foi mariscar no lago, desceu para o lago e foi 
mariscar aqui no Liberdade. Bora visitar ele no marisco, tu se atreve a visitar 
mais eu, nosso cunhado, o Tescon?. Aí papai foi e disse me atrevo. Então vamos 
embora. E saíram tudo armado. Quando chegaram lá ele já tinha botado tingüi 
no lago. Ele tinha pegado muito peixe, as mulheres estavam fazendo moquém, os 
outros pegando peixe, moqueando e comendo. Eles chegaram, quando ele viu 
eles. Ele fazia isso mas no próprio instante era uma boa pessoa, alegre, 
satisfeita. Disse aí vem os meus cunhados (Tescon falou). Recebeu eles bem. Eu 
vim mariscar para levar peixe para nós, nós não íamos comer sozinhos não. 
Tinha um bocado de peixe para vocês comerem também. Receberam bem 
recebido, passaram a noite conversando, dormindo. No outro dia, bem cunhado, 
agora vocês vão pegar peixe, porque eu já marisquei. Aí vocês vão amanhã. 
Dorme passa mais um dia. Não, nós dissemos para nossas mulheres que nós 
voltávamos hoje. Elas estão nos esperando. Vocês vão voltar hoje então vamos 
embora pegar peixe. Então tinha esse fulano de tal, Bará, que é Yawanawa, 
tinha muita vontade de matar papai (Napoleão Pereira). Aí o papai já sabia da 
informação dele. Eles tudo armado e o papai disse, primo, eu estou quase sem 
bala primo, só tenho duas balas dentro do meu rifle, me dá ao menos umas 
balas da sua. Papai foi e pegou o rifle dele, tinha poucas balas, o papai foi e 
tirou as balas dele todinha. Ficou só com uma bala. Ele disse, primo não Jaz 
isso não. Papai disse, não quando eu comprar eu te pago. Vamos pegar o peixe. 
O pessoal pega aqui em cima, vamos pegar na ponta do lago de lá, nós vamos 
pegando o peixe. Mandou o papai passar, passa primo. O papai disse, não pode 
ir sem medo que com agente não acontece nada não. Chegou na ponta do lago 
assim, quando chegou na ponta do lago escutaram o tiro. Paaaaaaaa; aí não sei 
o que que tem, não sei o que que tem, papai foi e disse, escuta tão matando 
jacaré. Ele foi e disse, não é no jacaré não. Aí quando ele foi tirou a espingarda 
do ombro, ia atirando no papai, o papai foi e atirou nele (no Bará). Agora os 
outros, meu avô e meus tios já estavam matando o Tescon. Aí o meu pai foi e 
atirou nele, nesse Bará. Aí o Bará caiu, meu pai ainda segundou, atirou nele. Aí 
tinha um meninozinho pequeno, o papai atirou nele. O meninozinho foi caiu 
dentro do lago e o papai não sabe onde ele foi buiar. Papai quis matar ele mas 
diz que tem pena dele. Aí o papai corre para lá, quando chega lá eles já estavam 
matando o Duüãderô. Dutiãderô diz que era um caboclo grossão (Y awanawa). 
Meu tio tava assim ele foi e partiu pra cima do meu tio, foi e tomou o rifle do 
meu tio. Aí ele foi e disse, se eu soubesse que vocês iam me matar antes eu 
tivesse matado vocês. Aí o papai foi e atirou neles. Matou, acabaram de matar 
os outros e foram e trouxeram as mulher tudinho para dentro da maloca. Aí 
foram vivendo dentro da maloca. Aí passou-se, passou-se, passou-se. Fizeram 
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isso vieram aqui para Porto Valter, que era do finado Absolon. (João Martins, 
10/03/2000, Cruzeiro do Sul). 

Conforme a história oral dos Arara, o fato de Tescon ter batido em sua esposa 

Arara, associado com ameaças de Tescon contra os Arara parentes de sua esposa, levou 

estes últimos a empreenderem uma guerra contra o grupo de Tescon na região do 

Riozinho da Liberdade, resultando na morte de Tescon. Depois desse confronto, várias 

outras guerras ocorreram por parte dos índios liderados por Tescon, com o intuito de 

vingar sua morte, o que levou os Arara a migrarem para a região do Riozinho Cruzeiro 

do Vale, entre outras. Após esse primeiro combate, os Arara migraram da região do 

Riozinho da Liberdade para diversas outros locais na região do Alto Juruá, sendo 

localizados nas fontes historiográfica em regiões dos rios Bagé, Tejo, Gregório e 

Riozinho Cruzeiro do Vale. Segundo a memória oral dos Arara, depois da morte de 

Tescon eles: 

passaram um tempo no Humaitá, ai voltaram de novo. Voltaram, foram morar 
na colocação Maloca dentro do Riozinho, lá para cima. Aí de lá os Yawãdawa 
souberam que os Arara tinham voltado. Aí eles falaram, vão pagar, do jeito que 
fizeram conosco vamos fazer com eles também. Aí os Yawãdawa vieram lá do 
Gregório. Aí vieram na cabeceira do Riozinho na colocação por nome 
Cachoeira. De lá vieram e mandaram chamar eles. Mas não foi eles, eles 
ficaram lá e mandaram chamar outros caboclos. Mandou Jaminawa chamar 
eles. Vocês vão chamar eles e diga pra eles para nós mariscar, comer peixe que 
nós achamos um lago que tem muito peixe. Aí o caboclo veio, ô primo, eu vim 
aqui chamar vocês para nós irmos mariscar. O lago que nós achamos agora tem 
muito peixe. Nós vamos amanhã. Você vai amanha que hoje eu vou. Ele dormiu 
lá. No outro dia ele veio se embora, quando foi no outro dia eles levantaram. O 
caboclo foi e disse para o papai, cunhado nós vamos nesse marisco. Papai foi, 
rapaz não estou com vontade de ir não. Cunhado nós não vamos não. Você sabe 
o que foi que nós fizemos. Do mesmo jeito que nós fizemos eles querem fazer 
com agente. Esses são os caboclo Yawãdawa que vieram lá do Gregório, que 
mandaram chamar agente pra nos matar. Então sendo assim nós não vamos não 
cunhado. O Capitão que era pai deles disse, o que vocês estão pensando rapaz, 
eles não estão ai não. O que eles vêm fazer aqui na cabeceira do Riozinho. Eles 
não vem pra cá não. Então vamos embora. Quando chegou lá adiante ele disse 
de novo, cunhado não vamos não, vamos embora voltar. Aí o papai foi e disse, 
vamos embora. Aí o Capitão que era pai do meu tio disse, rapaz vocês só 
querem voltar. Eles não vão matar vocês não, vocês tão pensando só em briga. 
Ninguém vai matar vocês não. Bora pegar peixe para nós comermos. Então 
sendo assim vamos embora, ou que morra ou que não morra agora não vamos 
voltar mais não. Quando chegou lá adiante as mulheres ficaram para trás e eles 
passaram. Foi meu tio, dois meu tio, esse finado Joaquim e o finado tuxaua 
Curumim, que é meu tio também, papai, e outro meu tio também. Uma porção 
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deles meus parentes. Aí foram. Quando chegaram pertinho da maloca tava um 
caboclo com o rifle já assim na trevessa, trave de casa, segurando o rifle assim, 
no rumo do varador. Aí papai foi conhecer. Cunhado, ali não são só aqueles 
cara que foram convidar nós não. Aqueles caboclo Yawãdawa tão ali esperando 
pra matar agente. Aí ele foi e disse, não. Já viemos até aqui agora não volta 
não. Como eu disse, ou que morra ou que não morra nós tem que ir lá agora. 
Quando eles chegaram assim na porta da casa, de primeiro eles usavam só uma 
porta na casa, só uma porta mesmo. Quando foi chegando o caboclo tava em pé 
e disse, cadê sua mulher que você trouxe para pegar peixe? Você vem mariscar 
e não trás a mulher. Quando ele foi pegar o rifle para atirar nele, meu tio pegou 
o rifle dele e botou aqui debaixo do braço e foi se encolhendo para se sentar e 
ele atirou nele. Aí eles correram, meu tio, papai e eles atirando atrás dele até 
que matou esse meu tio, o finado tu:x:aua Curumim. Cunhado vamos embora que 
eles vão matar agente, papai foi pegando no braço dele e ele disse cunhado me 
solte que eu vou brigar mais ele. Mas quando ele disse já foi caindo. Aí papai 
corre e rolou por de trás de um pau. Papai disse para nós que era só bala 
tinindo. Até que o papai pôde escapulir para dentro do igarapé e correu. Papai 
correu e correram atrás dele, até que o papai pulou dentro de um balseiro e o 
caboclo atrás dele. Aí o papai foi e disse, você foi me chamar para mariscar? 
Quando o papai foi atirando ele disse, não primo, não me mate não que eu não 
quero matar você não. Papai foi e atirou nele, ele caiu. Aí tinha meu tio que 
tava assim escondido com a faca de taboca que de primeiro os índios faziam. De 
taboca, faca assim de taboca. Bem cunhado, assim que agente faz, pois largou a 
faca de taboca mesmo na barriga dele. Desse jeito que papai matou. Cunhado 
vai embora, vai embora que eu vou ficar aqui. Depois ainda chegou dois 
caboclo atrás do papai e deu cinco tiros. Papai também atirou. Mas a bala deles 
não deu para pegar no papai, tirou só o chapéu. Aí pronto a briga terminou. 
Eles foram e pegaram uma cabocla. A avó da Joana. A finada Banda, chama 
finada Bandeira (João Martins, 10/03/2000, Cruzeiro do Sul). 

A atribuição do assassinato de Tescon aos Arara, e as guerras por vingança que 

se seguiram, é um fato presente não somente na memória deles como também na 

memória escrita sobre os Arara. Assim, segundo informações de Castello Branco: 

Tescon foi morto, em 1914, numa cilada que lhe prepararam os Arara (Tachináwa). 

Convidado para uma pescaria em determinado sítio, acedeu, sendo morto (Castello 

Branco, 1950: 50). Este autor não destaca neste trecho de sua obra o local do combate 

dos Arara com o grupo liderado por Tescon, o que vem a ser uma informação 

fortemente presente na memória Arara. De acordo com os Arara, o embate ocorreu no 

Riozinho da Liberdade, região inserida dentro do antigo território Arara, mas não da 

atual terra indígena. 

Esse combate ocorreu entre os índios liderados por Tescon e uma parcela dos 

Arara, os quais hoje estão na terra indígena, pois algumas informações historiográficas 
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assinalam a existência de outros grupos Arara durante o início do século, e não 

localizados na região do Riozinho da Liberdade. Nesse sentido, Castello Branco 

informa que no relatório de 1905 do então Prefeito do Departamento do Alto Juruá, 

Thaumaturgo de Azevedo, constavam diversas etnias no Alto Juruá, entre elas os Arara, 

com outra denominação: 

Neste "relatório" foram mencionadas aldeias de Caxinauás nos rios Acuraua, 
alto Tarauacâ, Muru, Iboiaçu, Humaitá e alto Embira (margem direita); 
Curinas nos rios Acuraua, Muru, alto Embira (margem direita e esquerda) e 
Paraná do Ouro; Jaminauás nos rios Humaitá e alto Embira (margem direita). 
Contanauás no alto Tarauacá e Humaitâ; Catuquinas nos rios Catuquinas e alto 
Embira (margem direita); Ararauás nos rios Humaitâ e Turunaia; Ararapinas 
(ferozes) no rio Humaitá; Copanauauás, Aninauâs e Bocas Pretas no alto 
Embira (margem esquerda); Marinauás no rio Turnaia e Canamaris nos rios 
Jurupari e Massipira, tributários do Embira (Castello Branco, 1950:15 - 
negritos meus). 

Sendo os Arara também denominados na historiografia por Ararauás e 

Ararapinas, o que será melhor percebido adiante, nota-se que uma parte do grupo 

encontrava-se residindo em regiões dos rios Humaitá, afluente do Muru, no Turunaia e 

no Embira (atual Envira). Entretanto, não é possível afirmar com base nas informações 

orais e escritas que esses Arara em anos posteriores migraram para a região onde 

localiza-se a Terra Indígena Arara do Igarapé Humaítá, o que pode ser feito para 

aqueles que estiveram com Tescon no Riozinho da Liberdade durante o início do século 

XX. 
As referências ao Tescon residindo com seu grupo na região do Riozinho da 

Liberdade são uma constante nas fontes escritas sobre o Alto Juruá, como a do tenente 

do exército Luiz Sombra nomeado para o cargo de Delegado de Polícia do Alto 

Tarauacá e encarregado de reprimir as correrias contra os índios. Em 1907, o 

mencionado delegado manteve contato com índios "xauánauás (araras)" e diversos 

outros da família lingüística Pano (Castello Branco, 1950: 22-23). No ano de 1907, os 

Arara ainda estavam na região do Riozinho da Liberdade, quando o engenheiro Nunes 

de Oliveira visitou malocas de vários índios na região, 

encontrando-se com o chefe dos Cachinauas, o tuchaua Tescon perto do rio 
Forquilha, afluente do Liberdade, célebre êste curaca pelas lutas travadas 
contra os caucheiros peruanos. Falava alguma coisa de português e espanhol, 
pois, fora educado entre os peruanos. Era "de estatura regular, muito vigoroso 
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e mal encarado". Vestia calça e camisa, no que se destacava dos outros 
(Castello Branco, 1950: 19). 

r>. 

Em 1911, Tescon e os demais indígenas por ele liderados permaneciam no 

Riozinho da Liberdade, quando o engenheiro Máximo Unhares, como ajudante do 

Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais (SPIL TN)5, 

percorreu os vales dos rios Juruá e Tarauacá. Máximo Unhares encontrou Sanynauás e 

Jaminauás no rio Valparaíso; Amoacas, Jaminauás e Chipinauás no rio Amauacas 

(Riozinho Cruzeiro do Vale); Arara, Ararapinas, Contanauás, Caxinauás, Jaminauás e 

Tuxinauás no rio Humaitá, afluente do alto rio Muru; Caxinauás, Jaminauás, Curinas, 

Catuquinas, Aninauás, Ararauás e Capanauás no Alto "Embira" (Envira), além de ter 

encontrado malocas de Caxinauás e Araras, na cabeceira do Forquilha, local em que 

residia o famoso chefe Tescon (caxinauá), falando regularmente o português e tendo 

pequeno comércio de borracha e produtos dos seus roçados com os barracões vizinhos 

(Castello Branco, 1950: 23). 

Pode-se depreender das informações de Máximo Linhares que grupos 

diferenciados do povo Arara encontravam-se, em 1911, no Riozinho da Liberdade, no 

Envira e também no rio Humaitá, afluente do Muru. A presença dos Arara no rio 

Humaitá e no rio Envira, sob a denominação de Ararauás e Ararapinas, é também 

destacada em uma obra de Tastevin, em co-autoria com Rivet. Os autores, ao se 

referirem aos grupos Arara Pano, afirmam que eles estão estabelecidos: 

no alto Liberdade e no Humaitá, dentro do alto Juruá. Nós supomos que os 
Ararapinas do Humaytá e os Ararawa da margem direita do alto Liberdade e do 
alto Envira estão ligados a eles. Estes Arara falam a mesma língua que os 
Kasináwa, os Yaminawa e os Katukina do alto Juruá, quer dizer um dialeto 
pano (Rivet & Tastevin, 1921: 452). 

r: 

r: 

r: 

Esta referência aos Arara, e aquelas constantes nos relatos de Máximo Unhares, 

entre outras, indicam que os Arara não formavam apenas um grupo sob a liderança de 

Tescon, e situados no igarapé Forquilha, visto também terem sido encontrados no rio 

Humaitá e Envira. Não é possível ter certeza se Tastevin manteve contato com Máximo 

Linhares, mas é certo que este último depois de ter estado no igarapé Forquilha com os 

(' 

5 O SPIL TN foi criado em 191 O, passando a denominar-se Serviço de Proteção aos Índios (SPI) a partir 
de 1918 (Lima, 1995: 11). 
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índios de Tescon, entre eles os Arara, partiu com 01 (um) índio dessa última etnia para a 

região do alto rio Gregório, Nilo e Amauaca (Riozinho Cruzeiro do Vale). 

Quando Unhares esteve no Gregório, 02 (dois) índios Kaxinawa passaram a 

integrar a sua equipe, que partia para o rio Amauaca. Neste rio encontrou 03 (três) 

malocas e cerca de 200 índios, com língua e costumes parecidos com os dos Kaxinawa e 

Jaminawa. Nesse tempo esteve em uma barraca de seringueiro situada no igarapé Nilo, 

local onde encontrou também uma maloca indígena abandonada. Por motivos de 

doenças, o ajudante do SPJL TN seguiu viagem para Cruzeiro do Sul com o intuito de se 

tratar, levando consigo 02 (dois) índios Kaxinawa e 01 (um) índio Arara, todos 

enfermos. 

Na cidade de Cruzeiro do Sul os índios foram batizados, sendo que Máximo 

Unhares foi o padrinho do índio Arara, Napoleão Pyranáua6• Dessa cidade seguiram 

para o Riozinho da Liberdade, e deste rio seguiu Máximo Linhares com seu afilhado 

Napoleão Pyranáua para o rio Môa, ocasião em que se encontrou com o auxiliar do 

SPJLTN Antônio Bastos. Na região do rio Môa havia índios da etnia Poyanawa, em 

processo de contato com a sociedade envolvente, nas supostas terras de Mâncio Lima. 

Com o auxílio de Máximo Unhares, e do Arara Napoleão Pyranáua, Antônio Bastos 

subiu o rio Moa em urna de suas expedições para contatar os Poyanawa (Unhares, 

1913: 3-6). 

Por esta época, em 1912, esteve também na região do Riozinho Cruzeiro do Vale 

outro ajudante do SPILTN, Dagoberto de Castro Silva, quem encontrou índios 

"Jamináwa" e "Amauaca" residindo na maloca da Paz, Cova da Onça, Pinheiro e 

Mororó. A primeira localizava-se nas cabeceiras do igarapé Paz, afluente da margem 

direita do rio "Amoaca" (Riozinho Cruzeiro do Vale ou Igarapé Humaitá), e a segunda 

entre o rio Amoaca e o igarapé Nilo, ambas dentro dos limites do então seringai 

Humaitá, atualmente situadas na Terra Indígena Arara do Igarapé Humaitá, 

Dagoberto de Castro Silva chegou a sugerir a instalação de uma "povoação 

indígena" no local da maloca Cova da Onça, tendo solicitado ao dono do seringai 

Humaitá, coronel Absolon Moreira, a doação do terreno, quem não fez nenhuma 

objeção. Durante sua expedição, o ajudante do SPILTN teve ainda notícias de índios 

nômades "Chipináua" que percorriam regiões compreendidas pelo rio Breu e cabeceiras 

6 Napoleão Pyranáua pode ser o mesmo Napoleão Pereira, este consta na memória do grupo como 
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do Valparaíso (Silva, 1912: 1-8). Portanto, Dagoberto esteve na região onde hoje 

localiza-se a Terra Indígena Arara do Igarapé Humaitá, mas não fez referências aos 

índios Arara, e sim a "Jamináwa" e "Amauaca", que algumas vezes são considerados 

nas fontes históricas como um mesmo grupo ( cf. Castello Branco, 1950: 29 e 41; e, 

Tastevin, 1928: 214) e em outras os "Amoaca" são tidos como "Catuquinas" (cf. Barros, 

s/d: 126 apud Cunha, 1993: 02). 

Posteriormente a Máximo Linhares e Dagoberto de Castro Silva, entre os anos 

de 1912 a 1914, esteve no alto Juruá o padre francês Constantino Tastevin, da 

Congregação do Espírito Santo, com sede na cidade de Tefé, no Solimões (Castello 

Branco, 1950: 24). Segundo os relatos de Tastevin: 

No dizer dos primeiros exploradores, alguns dos quais ainda vivos, havia 
outrora relativamente muitos índios no Riozinho da Liberdade. Hoje eles quase 
desapareceram. Os civilizados, peruanos "caucheiros", e brasileiros 
"seringueiros", exterminaram um grande número deles nas expedições ou 
"correrias" sem perdão. Chegou-se até a arremessar pequenos índios ao ar 
para recebê-los sobre a ponta de um punhal. Foram evidentemente casos 
excepcionais, tão excepcionais que ainda se fala deles com horror. Mas o índio 
era tomado por um animal malvado, incapaz de civilização, e esta idéia, 
preconizada pelos homens influentes, deveria produzir este triste resultado: o 
extermínio de uma raça de excelentes agricultores. O governo interveio tarde 
demais, através do intermédio de agentes abaixo do seu dever, que se deixaram 
indianizar pelos indígenas. Por outro lado, os índios não souberam unir-se para 
a defesa. O grande chefe Tescon, cuja cabana se encontrava entre o Marajá e o 
Forquilha, entretinha uma guerra terrível com os Arara do Tauari e do 
Forquilha. Estes o convidaram um dia para uma pescaria e o mataram à 
traição num pequeno lago que se encontra a montante da boca do Forquilha. 
Em seguida a este crime eles se refugiaram perto dos civilizados do Igarapé da 
Divisão, afluente do Tejo através do Bagé, na direção das nascentes do 
Liberdade. Os índios de Tescon, conhecidos pelos civilizados pelo nome de 
Catuquina, mas que se autodenominam Iskunaua (cassicos, pássaros), 
Rununawa (jibóias) e Cachinawa (vampiros), resolveram vingar o seu cacique. 
Eles se aliaram com os Amahuaca ou Chipinaua (sagüis) do Rio Branco, ramo 
esquerdo do alto Amahuaca cujo formador da direita se chama "Nilo"; e, pelo 
intermédio destes, convidaram os Araras ou Tachinaua para uma grande 
pescaria. No que lhes diz respeito, eles se emboscaram a meio caminho do local 
de encontro, bem armados de fuzis de repetição modernos, comprados ou 
emprestados de civilizados sob um falso pretexto. Quando os Araras 
apareceram, aqueles abriram fogo a queima-roupa. Estes responderam 
galhardamente, permaneceram mestres do campo de batalha, e perseguiram os 
fujões que se voltaram completamente debandados ao Gregório. 

Depois desta proeza, os Araras que se tornaram mansos, quer dizer, 
domesticados, meteram na cabeça em 1916 reduzir igualmente os Yauavo 

r 
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pacificador dos Poyanawa e dos Arara. 
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(índios queixada) que moravam entre a margem esquerda do Tejo e do Caipora. 
Talvez aqueles quisessem tornar-se aliados destes em caso de nova guerra com 
os Iskunaua. Infelizmente os Yauavo não quiseram se submeter e a expedição 
não teve outro resultado que a matança de um grande número de índios desta 
tribo. Desde então os Araras se estabeleceram sobre a margem esquerda do 
Tejo, em Restauração, onde os Cachinaua do Jordão virão talvez um dia atacá 
/os, instigados pelos seus parentes do alto Gregório (Tastevin, 1928: 208-209 - 
negritos meus). 

Este relato de Tastevin permite perceber as constantes guerras intertribais 

ocorridas no início do século XX envolvendo os Arara, além de fazer uma distinção 

entre os Arara do Tauari e do Forquilha, dando a entender estarem os Arara divididos 

em mais de um grupo, ou em diferentes aldeias de um mesmo grupo. Entretanto, não é 
possível com base nas fontes historiográficas e na memória do grupo entrever os 

critérios determinantes das práticas de secessão dos Arara nesse período, mesmo 

estando claro terem constituído mais de um grupo, em distintas aldeias, em tempos 

passados. Ainda nos relatos de Tastevin, nota-se as migrações empreendidas pelos 

Arara ao longo dos rios Tejo, Bagé, Liberdade e Amahuaca {Riozinho Cruzeiro do 

Vale), sendo possível constatar novamente o combate que resultou na morte de Tescon 

por parte dos Arara. As informações sobre as migrações Arara e a morte de Tescon são 

mencionadas por Tastevin também em outra obra, quando ele menciona: os Arara 

mataram-no de surpresa em 1914, enquanto ele pescava num lago do Liberdade. Os 

seus parentes o vingaram, e colocaram em fuga os Arara, que passaram para o rio 

Amahuaca, e de lá ao Bagé e ao Tejo, onde se encontram hoje {Tastevin, 1926: 51-52). 

A presença dos Arara na região do Alto Juruá é uma constante nas diversas 

fontes historiográficas mencionadas acima, bem como a atribuição da morte de Tescon 

aos Arara. As informações do início do século XX também situam os Arara em diversas 
localidades dentro dessa região. Outra menção aos Arara, agora localizados no rio 

Gregório, é afirmada por Rego Barros: no Alto Gregório viviam duas irreconciliáveis 

tribos: a dos 'Catuqutnas' ou 'Amoacas' e dos 'Araranás' ou 'Araras'. Os primeiros 

eram chefiados pelo índio Tescon, célebre e temido por suas proezas. Em 1914, na luta 

por eles travada, pereceu Tescon numa emboscada (Barros, s/d: 126 apud Cunha, 1993: 

02). 
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A localização dos lugares ocupados pelos antigos, e as várias sociedades 

indígenas do Alto Juruá, encontram-se registradas na memória oral do grupo, a qual 

veio ao longo dos anos sendo transmitida às novas gerações. Assim, conforme Chico 

Nogueira: 

o Valparaiso era dos Kaxinawa, os Kaxinawa começava desde a boca aí. Nessa 
história que morreu trinta e tantas pessoas, com sarampo, papai que sabia bem. 
Só sei que papai disse que duas voltas do igarapé Santo Antônio tudo era cheio 
de cruz, morreu com sarampo, foi Saindáwa. Yawanawa era a tribo da mamãe. 
E esse pessoal aqui da tia Ceei e do Napoleão todos são Shawãdawa. A tribo 
que morava aqui na boca do Santo Antônio era Saindâwa, não tinha Arara, era 
do Crispim. E que morava lá dentro na Estação, para aquele lado lá, era 
Jaminawá da tribo aqui do igarapé Preto, Marculino, Maná, gente assim. 
Marculino, antigo mesmo, o Joaquim Maná, o cara que matava muitos outros de 
veneno, matava os parentes mesmo. E tinha o Marculino e o Chico Vaqueiro 
velho, antigo também. Pois bem, mas era Jaminawá, e da boca do Santo Antônio 
era Saindáwa. O povo mistura, era Jaminawà, Kaxinawá, não sabe explicar 
como é que é. Pois bem, e a tribo da mamãe morava lá dentro do Riozinho, que 
era Yawanawa, por parte do vovô. Do José Siqueira de Lima e do velho 
Felizardo que era pai dele (Chico Nogueira, 05/03/2000, Cruzeiro do Sul). 

Apesar de muitos dos antigos mais memoráveis, a exemplo de Tescon e outros, 

não serem da etnia Arara, eles foram incorporados à memória do grupo e auxiliam no 

processo de construção da identidade e do território Arara. Percebe-se aqui uma 

memória socialmente construída por um grupo delimitado no tempo e no espaço, o qual 

constrói o seu passado à luz do presente (Coser, 1992: 24-25). Nesse sentido, antigos de 

outras etnias que estiveram em contato com o grupo foram incorporados à história dos 

Arara. São esses antigos os mais acionados pelos "guardiões" da memória dos Arara, e 

são eles também pessoas de grande importância no período do contado dos Arara com 

integrantes da sociedade envolvente. A referência a esses antigos reforça a identidade 

do grupo e visa legitimar a ocupação do território indígena. Contudo, a memória dos 

Arara atribui ênfases diferentes a determinados fatos históricos, estando mesmo alheio a 

outros que foram registrados apenas pelas fontes historiográficas da região. 

Entre as informações constantes fortemente na memória dos Arara e nas fontes 

escritas pode-se constatar referências a uma maior inserção destes nas atividades 

produtivas dos seringais. Nesse período, das duas primeiras décadas do século XX, os 

inspetores do SPIL TN, entre outros exploradores, eram donos de grandes seringais e 

eram conhecidos na região pela denominação de "patrões". Esses patrões e funcionários 
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do órgão responsável pela política indigenista vieram a configurar-se como os principais 

agentes da introdução dos Arara no "sistema de barracão", ou seja, no modo produtivo 

da extração de seringa. Nomes como Dagoberto de Castro Silva, Máximo Linhares, 

Antônio Bastos, Absolon de Souza Moreira e coronel Mâncio Lima figuram como 

oficiais do SPI que estiveram no alto Juruá no início do século XX. Mâncio Lima e 

Absolon de Souza Moreira7 destacam-se como referências importantes por terem sido 

donos de seringais e por fazerem parte ainda hoje da história oral dos Arara, como pode 

ser percebido abaixo: 

Aí ele ( Napoleão Pereira) amansou um bocado deles (de índios Poyanawa) e 
foi trabalho para o coronel Mâncio. Porque de primeiro os índios só 
trabalhavam para os patrão, para os dono de seringai. Só o meu avô (paterno) 
que ele não conseguiu amansar. Pegaram ele e trouxeram amarrado para casa. 
Prenderam dentro do quarto. Mas ele não conseguia amansar de jeito nenhum. 
Parece que passou doze dias dentro de um quarto. Eles levavam comida e ele 
espatifava tudo, derramava mas não comia. Aí o coronel Mâncio foi e mandou 
matar ele (Chico Varela, 29/02/2000, igarapé Grande) 

,--. 

O impacto das "correrias" sobre o grupo teve como principais agentes os 

coronéis Absolon de Souza Moreira e Mâncio Lima. O primeiro foi proprietário do 

seringal Humaitá e Cruzeiro do Vale, local onde grande parte dos ancestrais Arara 

residiram. Absolon Moreira foi o responsável pela criação e educação de um dos 

ancestrais Arara, o finado Crispim (Jaminawa). Mâncio Lima, por sua vez, também 

criou e educou um ancestral dos Arara, Agostinho Varela Lima (Poyanawa), após ter 

matado seu pai, outro ancestral, Napoleão Bonaparte (Poyanawa). Os dois coronéis 

contaram nas correrias com o auxílio de um índio que veio a ser um grande líder dos 

Arara, Napoleão Pereira (Duwãdawa), acima mencionado. 

A estratégia dos patrões para introduzir os índios no sistema de produção do 

seringai seguiu diversas formas. Alguns patrões procuraram evitar confrontos diretos 

com os índios para posterior "escravização". No seringai Humaitá, na época de 

propriedade de Absolon de Souza Moreira, hoje dentro dos limites da terra indígena, os 

índios receberam um tratamento especial para serem convencidos das "vantagens" de 

trabalharem no seringai. Conforme Castello Branco: 

r>. 

7 O primeiro foi Delegado dos Índios do Rio Amoaca (atual Cruzeiro do Vale) e o segundo foi Delegado 
da Inspetoria do Alto Juruá (cf. Silva, 1912). Absolon Moreira também era considerado um catequista dos 
índios do rio Amoaca (Castello Branco, 1930: 601). 
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Absolon destacou-se pela maneira inteligente com que tratou os indígenas 
aldeiados em terras de sua propriedade, não só por meio de atos de tolerância, 
como adotando um sistema de recompensa, que os atraía ao trabalho e 
granjeava a sua confiança, sem prendê-los à gleba, dando-lhes tôda liberdade, 
de maneira que eles quando se apresentavam, executavam vários serviços, 
retirando-se para as suas malocas, logo que recebiam o pagamento previamente 
combinado (Castello Branco, 1961: 243). 

A ação de patrões como Absolon Moreira e Mâncio Lima, e mesmo dos patrões 

em geral, levou à dizimação de muitos indígenas e também contribuiu com a inserção 

definitiva dos mesmos na economia de extração da seringa. A região ocupada pelos 

Arara foi delimitada por extensos seringais, que englobavam margens inteiras dos rios. 

De acordo com Castello Branco, em 1921, os seringais de ambas as margens do 

Riozinho Cruzeiro do Vale, quais sejam, o Humaitá (margem direita) e o Cruzeiro do 

Vale (margem esquerda) eram povoados por tribos "pacificadas" que cultivavam a 

lavoura e praticavam a pecuária há muitos anos, com cerca de 750 habitantes. Nesse 

período o mencionado autor se refere também a um torrão de terra firme em frente à foz 

do Riozinho Cruzeiro do Vale, denominado "Pôrto Valter" (atual cidade de Porto 

Walter) que na época era distrito municipal, pertencente ao antigo seringai Humaitá8 

(Castello Branco, 1961: 211). A divisão da região em seringais perdura até os dias 

atuais, assim, nos limites onde hoje situa-se a terra indígena incidem os seringais 

conhecidos atualmente como Humaitá, Concórdia, Nilo, Russas e Valparaíso. 

Diversos Arara trabalharam nesse seringais, e em outros espalhados pela região 

compreendida entre o rio Liberdade, Valparaíso e Bagé, submetendo-se ao 

"regulamento" do seringai, o que veio a abalar a organização social, econômica e 

cultural da sociedade Arara. Toda a produção de borracha era destinada ao "patrão" que 

comprava a produção dos índios, e dos seringueiros em geral, com produtos 

alimentícios e gêneros de primeira necessidade, como sal, sabão, pólvora, chumbo e 

espoleta Entretanto, o valor das mercadorias era muito elevado e os patrões 

adulteravam as dívidas aproveitando do analfabetismo dos seringueiros e índios, 

fazendo desses constantes devedores. A produção da borracha era escoada para o 

"barracão", onde estavam as mercadorias a serem trocadas e a residência do patrão. O 

8 Porto Walter também foi denominada de Pôrto Alberto, Vila de Yucatan e Puerto Camilo, quando lá 
estiveram os peruanos (Castello Branco, 1961: 21 l). Quanto ao seringai Humaitá, incide nos limites da 
Terra Indígena definidos em 1985 e 2000, tendo seus ocupantes não-índios sido indenizados. 
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seringai era divido em colocações delimitadas pelas "estradas de seringa" compostas 

por um número de seringueiras da qual geralmente uma ou duas famílias se ocupavam 

com a extração do látex (cf. Castello Branco, 1961). 

Os Arara sofreram os efeitos das correrias e das atividades do sistema de 

produção dos seringais, sendo estas e as diversas guerras intertribais os principais 

motivos para as constantes migrações do grupo, fato evidente na história oral dos Arara 

e na historiografia sobre o alto Juruá. No tempo dos antigos, época das primeiras 

correrias, início do século XX, os grandes seringais estavam em processo de 

consolidação, e os índios "bravos" vinham a ser um impedimento para as atividades 

produtivas de borracha. Após várias correrias, que permitiram "amansar" os Arara, estes 

foram aos poucos sendo introduzidos no sistema de barracão, passando a trabalharem 

para os "patrões" na extração de látex da hevea brasilienses. Com o estabelecimento dos 

seringais e a inserção dos Arara como mão-de-obra em suas atividades surge um novo 

período da história do grupo, começando a diminuir as guerras intertribais, findando as 

correrias e imperando o "regimento do seringai" sobre os indígenas. 

Com a divisão do antigo território Arara em seringais, as referências ao grupo 

passam a localizá-los dentro destes. Segundo Castello Branco, ao pesquisar informações 

sobre os índios do Juruá Federal entre os anos de 1910 a 1920: consegui referências 

sôbre a passagem de cêrca de 70 Ararauás (Tachinauás) no seringa! Humaitá (margem 

direita do rio Amauacas) vindos do alto Gregório, acossados pelos Catuquinas, 

Cachinauás, Iskinauás, Rununauás que alcançaram o Tarauacá, com escala pelo rio 

Tejo (Castello Branco, 1950: 24). No início da década de 1920, o mesmo autor afirma 

que no seringa! Cruzeiro do Vale tem alguns índios das tribus Amahuacas e Araras, já 

civilizados. Cultiva-se canna de assucar, mandioca, fumo, milho, feijão e arroz 

(Castello Branco, 1930: 613). Esse autor afirma ainda que os Arara estiveram residindo 

no seringai Humaitá: há no centro do seringa! uma pequena tribu de índios Jamináuas, 

tendo havido outras de Amahuacas e Araras (Castello Branco, 1930: 617). 

Os Arara se estabeleceram na região do Riozinho Cruzeiro do Vale e do rio 

Valparaíso provavelmente após a morte de Tescon em 1914, quando realizaram várias 

migrações, até serem localizados na década de 1920 no seringai Cruzeiro do Vale e 

Humaítá. Mas estando a região dividida em seringais, o grupo não mantinha-se fixo em 

uma única localidade. Continuavam migrando, principalmente na região compreendida 
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entre os rios Valparaíso, Riozinho Cruzeiro do Vale, Riozinho da Liberdade e Bagé. 

Como relatado pela Arara Cecília (mais conhecida como Ceei), filha do antigo 

Napoleão Pereira, 

Nós morava no Bagé, depois nós viemos para o Valparaiso, ali na Morada 
Nova, Curaca de Cima, passamos bem uns 5 anos. Aí ele volta, os filhos dele 
veio buscar papai, o Antônio Napoleão, e nós volta para o Bagé de novo. Aí do 
Bagé foi no tempo que papai morreu mais mamãe. Eu tinha meu genro, aí ele foi 
nos buscar aqui pelo Riozinho (Cecília, 16/02/2000, São Luiz). 

- 
- - A presença dos Arara na região do rio Valparaíso está em geral associada ao 

período da inserção dos Arara no sistema produtivo dos seringais. A família do antigo 

Napoleão Pereira morou nessa região, bem como outras famílias Arara, sendo que 

alguns nasceram nas proximidades do igarapé Grande, afluente do Valparaíso. Ao se 

referir ao período em que Napoleão Pereira residiu próximo ao igarapé Grande, o Arara 

Chico Varela, nascido nessa localidade, afirma: 

Aí ele (avô materno) veio aqui para o Morada Nova e o meu pai morava ai no 
Jucã, Depois é que ele foi para o Morada Nova, morava tudo perto. Sei que 
moraram uma porção de anos. Depois ele (Agostinho Varela - pai do Chico 
Varela) foi para os Curaca, onde eu nasci. Depois de muitos anos o meu avô 
(Napoleão Pereira) foi para o Bagé de novo, voltou pra lá de novo e nós ficamos. 
Foi quando minha mãe teve as meninas. Maria, Aida, nós tudinho. Depois que 
meu avô tinha ido embora de novo. O finado Araújo, eu era pequeno mas ainda 
me lembro, ele morava aí e ficou mais nós, que era o pai do Zé Maria. Morando 
na Morada Nova também. E depois foi embora com a tia Ceei (Mãe do Zé 
Maria). Quando ele foi embora para o Bagé, porque meu avô veio buscar ele, ele 
só tinha dois filhos. A finada Maria, mais velha, e o Edílson, que é o professor. 
Só tinha esses dois, ai foram embora para o Bagé, e nós ficamos. Passou muito 
tempo aí nós fomos pra lá, de novo. Depois nós voltamos. Aí nós estávamos 
morando a1i no Brejo (Chico Varela, 29/02/2000, igarapé Grande). 

- 
- -· 

- 

- 
Essas migrações já não estão mais associadas com as guerras intertribais, e sim 

com as dificuldades encontradas pelas famílias Arara de permanecerem em um seringai 

sob a autoridade de um patrão, além da falta de mercadorias dos patrões e das doenças 

que assolaram o grupo no Bagé. Quando passaram a trabalhar na extração do látex, os 

Arara transitavam entre os seringais, trabalhando para diferentes patrões: na época que 

tinha os patrão, aí trabalhavam os Arara para um canto, ás vezes ia para o Bagé não 

dava certo, aí o papai com os patrão achava que não dava certo. Aí ele voltava para cá, 

para o Cruzeiro do Vale, ia para o Dourado, e é assim, a história é desse jeito se for 

contar (Chico Nogueira, 05/03/2000, Cruzeiro do Sul). 

-· 
-· 
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Como. mencionado, essas migrações do grupo estão também associadas a várias 

doenças que assolavam os Arara. Muitos deles viviam no Bagé, juntamente com os 

Jaminawa, quando devido a uma doença grande parte do grupo resolveu migrar para a 

região do Riozinho Cruzeiro do Vale e do rio Valparaíso. Como pode ser notado no 

relato de Chico Varela, quem após ter nascido no Valparaíso e migrado por várias vezes 

entre esse rio e o Bagé acabou fixando-se novamente no rio Valparaíso: 

Eu nasci aí como eu disse (nos Curaca) e depois fui para o Bagé. Depois eu vim 
ai para o Cruzeiro do Vale, quando mataram o meu pai. Aí nós fomos embora 
de novo para lá. Aí quando viemos já grande já. Ai nós viemos embora. 
Moramos no Bagé uma porção de anos. Nós saímos do Bagé. Os Arara 
moravam tudo para lá. O finado Araújo pai dele aqui (Zé Maria) morava no 
Porto Alegre. Aí veio embora para o Divisão, um afluente do Bagé. Hoje é área 
indígena lá. Não, Divisão era uma maloca dos índios Arara no Bagé, e dos 
Jaminawa também, porque eles viviam por lá também. Ai o meu pessoal veio 
embora tudo, meus parentes. E eu fui um que fiquei lá morando mais a familia 
do Cazuza. Fiquei lá morando mais eles lá. Ai já tinham ido embora tudo, foi na 
época que a tia Ceei ficou viúva também com os filhos pequenos tudo, o mais 
velho é o Edilson (hoje professor bilíngüe). Ai eles vieram embora já para o 
Cruzeiro do Vale, para o São Domingos. E nós ficamos no Bagé mais a família 
do Cazuza. Ai surgiu um negócio de uma febre, que ninguém conhecia a 
malária. Agente chamava sezão. Era um frio que o cabra faltava não agüentar. 
Quase todo mundo pegou essa febre. Aí nós viemos embora. Tia Ceei já tinha 
vindo embora para o São Domingos. O Napoleão estava no Cachimbo. 
Compadre Osmar saiu lá do Bagé onde nós morávamos e veio para o Nilo, 
morar no Nilo. Ele saiu do Bagé e veio direto morar no Nilo, o compadre Osmar 
Cazuza mais o Zé Gavião. Nós ficamos lá doente. Do Bagé nós saímos mesmo 
porque nós quisemos. No tempo saiu todo mundo. O patrão de lá pelejou para 
eu não sair. Mas eu não queria ficar sozinho lá. O compadre Osmar foi lá e 
chamou o pai dele pra vim embora e ele veio. Ai eu vim também. Quando nós 
viemos de lá fomos direto para o Nilo. Trabalhamos parece bens uns três anos 
no Nilo. Ai o compadre Osmar saiu de lá e veio aqui para o Brejo (Chico 
Varela, 29/02/2000, igarapé Grande). 

,~. 

0. 

Informações sobre os deslocamentos dos Arara entre a região do Bagé e o rio 

Valparaíso vieram também a ser registradas pela pesquisadora Carla Maria Cunha, que 

esteve entre o grupo fazendo estudos da língua Arara nos anos de 1990 e 1992. Segundo 

Cunha: alguns Arara, contactados para esta pesquisa, disseram que tinham vindo do 

Bagé, mas não sabiam precisar o tempo. Supõe-se, pelo que disseram, que foi há uns 

vinte anos. Saíram de lá por motivo de doenças e pela insuficiência de comida (caça, 

sobretudo) (Cunha, 1993: 05). 
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Essas migrações ocorreram principalmente depois da década de 1920, mas 

poucas são as informações sobre os Arara constantes na historiografia desse período. 

Todavia, é o período em que os Arara são incorporados à empresa seringalista e o de 

maior opressão da sociedade envolvente sobre eles e sobre os demais povos indígenas 

do Alto Juruá, quando passam por diversas mudanças culturais, sociais e econômicas. 

Segundo Aquino e Iglesias, ao se referirem à inserção dos grupos indígenas na empresa 

seringalista: 

O processo de incorporação da mão-de-obra indígena à empresa 
ocorreu com maior intensidade particularmente a partir da década de 20. Neste 
período, já haviam cessado as correrias contra os grupo indígenas da região. 
Vários patrões passaram a contratar mateiros, a exemplo de Felizardo 
Cerqueira, para amansar os índios e coloca-los para trabalhar em seus 
seringais. Dentre os fatores que pesaram para essa incorporação dos membros 
das populações indígenas a vida do seringai, podem ser destacados: a 
impossibilidade dos patrões continuarem importando mão-de-obra do nordeste 
brasileiro, o baixo custo e a adaptação da mão-de-obra indígena aos trabalhos 
na floresta, bem como a necessidade de diversificar as atividades produtivas, 
incentivando a produção agrícola para garantir um maior abastecimento dos 
seus seringais. 

A partir de então, os índios passaram, além de cortar seringa, a 
desempenhar uma série de atividades necessárias ao funcionamento do seringai, 
a saber, fazer transporte de borracha e mercadorias nas costas, varejar balsas 
de borracha até as cidades, abrir e zelar estradas de seringa, campos e 
pastagens, construir ubás, edificar casas e currais, levantar cercas, extrair 
madeiras-de-lei, fazer farinhadas, movimentar os engenhos de cana-de-açúcar 
para o fabrico de mel, rapadura e gramixó (açúcar mascavo), colocar roçados, 
caçar e pescar para o abastecimento do barracão do patrão. 

A inserção das populações indígenas nos seringais administrados por 
patrões seringalistas regionais se estende até meados da década de 70 e é 
categorizada pelos seus membros como o tempo do cativeiro. Os integrantes 
dessas populações passaram a ser indistintamente denominados de caboclos e a 
sofrer forte discriminação no interior dos seringais. Assim como os seringueiros 
cariús, se viram atrelados aos barracões dos patrões, sendo obrigados a pagar 
renda pela utilização das estradas de seringa e roubados nos preços da 
borracha e das demais mercadorias. Eram proibidos de praticar festas e rituais 
de suas tradições culturais, assim como de atualizar importantes aspectos de 
suas formas próprias de organização social e política (Aquino e Iglesias, 1994: 
16- negritos dos autores). 

No tempo em que os Arara estiveram vinculados aos seringais é possível 

constatar urna "memória subterrânea" entre os Arara, como definida por Pollak. Para 

esse autor, ao privilegiar a análise dos excluídos, dos marginalizados e das minorias, a 

história oral ressaltou a importância de memórias subterrâneas que, como parte 

-- -------- -- 
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integrante das culturas minoritárias e dominadas, se opõem à "memória oficial", no 

caso a memória nacional (Pollak, 1989: 4). Sob a opressão da sociedade nacional os 

grupos dominados vivem um longo silêncio sobre o passado como uma forma de 

resistência, e não de esquecimento, frente à impotência de combater os discursos 

oficiais (id. ibid.: 5). 

Entre os Arara, nesse período, predomina o discurso dos "patrões" e de agentes 

do extinto Serviço de Proteção aos Índios (SPI), passando a memória do grupo a viver 

um período de silêncio, mas resistindo às imposições locais. Aos jovens Arara foi 

transmitida a história dos antigos, das guerras intertribais e das correrias, informações 

importantes para a manutenção da identidade do grupo e para o conhecimento do 

território indígena. Divididos em famílias nucleares devido às exigências da empresa 

seringalista, a memória do grupo foi remodelada e passou a operar como "lembranças 

do grupo doméstico", as quais persistem matizadas em cada um de seus membros e 

constituem uma memória ao mesmo tempo una e diferenciada (Bosi, 1987: 344). 

Essas lembranças foram marcadas entre os Arara pelo "regimento do seringai". 

O patrão constituía a autoridade máxima, estando subordinados a ele o gerente e o 

seringueiro, sendo o trabalho deste último fiscalizado pelo primeiro. Os Arara vieram a 

somar-se à grande massa de seringueiros, em sua maioria cearenses, que chegaram no 

atual estado do Acre em fins do século XIX e início do XX. Destinando toda a produção 

de seringa para o patrão, este não pagava pelo produto, visto estar o seringueiro sempre 

endividado com a compra de produtos industrializados vendidos no barracão. Caso o 

seringueiro viesse a trocar a borracha produzida com os "regatões" estaria sujeito a 

fortes penalidades impostas pelo patrão. As imposições sobre os seringueiros eram as 

mesmas que pesavam sobre os Arara, mas estes ainda conviviam com o preconceito por 

serem indígenas. De acordo com uma Arara, hoje com 88 anos: tinha dia que o patrão 

não queria vender não. Sal essas coisas. E a mulher do patrão não queria falar com os 

caboclo não, caboclo não é gente. Por deus do céu, era assim. Essa mulher do Genaro, 

os caboclo chegava ela não ia nem espiar (Joana, 15/02/00, Santo Antônio). 

Tendo os Arara sido vinculados aos seringais provavelmente depois de 1914, 

com a morte de Tescon, eles durante o período de crise no preço da borracha, de 1912 

até a Segunda Guerra Mundial, acabaram sofrendo seus efeitos. Sofreram também um 

forte impacto na organização social, a qual nesse período foi adequada a uma estrutura 
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econômica em decadência, a da empresa seringalista. Mesmo subordinados a essa 

empresa os Arara mantiveram muitos dos aspectos culturais próprios. Entretanto, as 

famílias Arara abandonaram a vida em aldeia, baseada na família extensa, passando a 

conviver em famílias nucleares residentes em colocações. O tuxaua indígena foi 

"substituído" pelo patrão. As atividades produtivas quase foram reduzidas à produção 

da borracha. Diversos costumes passaram a ser pouco praticados, como o ritual do 

Sinbu, as pinturas corporais, a dança do mariri, e outros. Como mencionado por Aquino 

e Iglesias: 

Ao serem incorporados nos seringais, as populações indígenas foram obrigadas 
a abandonar seus tradicionais padrões de moradia e de organização política. 
Deixaram as aldeias e cupichauas, que abrigavam grupos familiares extensos 
ligados por relações de consangüinidade, alianças matrimoniais e laços 
econômicos e políticos. A partir de sua inserção na matriz espacial e produtiva 
da empresa seringalista, os grupos familiares indígenas passaram a ocupar 
colocações, onde desempenhavam um conjunto de atividades produtivas para a 
subsistência e a comercialização (Aquino e Iglesias, 1999; 02). 

A mudança na organização social dos Arara ocorre durante o período de crise na 

empresa seringalista, mas seus vínculos com essa acompanham também momentos de 

auge na produção da borracha. Assim, a partir da década de 1940, novo impulso é dado 

à produção de borracha, em conseqüência da Segunda Guerra Mundial. O governo 

federal procurou monopolizar a extração do látex e chegou a direcionar uma nova leva 

migratória do Nordeste para a região Amazônica, criando nesse período o Banco de 

Crédito da Amazônia, com o objetivo de garantir financiamentos para o aumento da 

produção (Gonçalves, 1991: 29-30). Conforme Sutton: em 1942, mais trabalhadores do 

Nordeste eram recrutados para produção de borracha. Eram conhecidos como 

"soldados da borracha", financiados por novos créditos governamentais, com o 

objetivo de atender a demanda norte americana criada pela guerra de pneus para os 

veículos militares (Sutton, 1994: 78). 

Entre os trabalhadores "recrutados" nesse período para o trabalho de produção 

da borracha encontram-se diversos Arara, que atualmente vivem com os rendimentos da 

aposentadoria dos "soldados da borracha". Contudo, de 1950 a 1960, a empresa 

seringalista sofre nova estagnação. Para incentivá-la é criado, em 1972, o PROBOR 

(Programa de Incentivo à Produção de Borracha Vegetal), pelo Decreto Lei nº 1232, 

demonstrando o interesse do governo brasileiro em relação à produção da borracha. Este 

- 
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programa esteve sob a administração da SUDHEVEA (Superintendência da Borracha) 

que implantou, entre 1972 e 1975, 18 mil hectares de cultivo na Amazônia. O programa 

visou também a recuperação dos seringais nativos da região. Com o fracasso do 

programa em 1978, o governo cria o PROBOR II desenvolvido até 1982, mas sem 

muito sucesso. Estes programas tiveram o intuito de tirar o Brasil da situação de 

importador de borracha, dependente do mercado asiático (Gonçalves, 1991: 31-32). 

Contudo, esse programas governamentais de incentivo à produção da borracha vieram a 

reforçar a estrutura de dominação sobre os seringueiros e as populações indígenas: 

Em função dos contratos de arrendamento, dos financiamentos canalizados 
junto a bancos oficiais, bem como da obrigatoriedade do pagamento da renda 
das estradas de seringa, os patrões lograram que os seringueiros não 
conquistassem maior liberdade para comercializar suas produções nas cidades 
ou junto a regatões. Este conjunto de iniciativas atualizadas pelos patrões, com 
apoio dos bancos oficiais, contribuiu para a manutenção, no pós-guerra e até 
final da década de 70, das relações de dominação nas quais as populações 
indígenas já estavam inseridas desde as primeiras décadas do século (Aquino e 
Iglesias, 1999: 05). 

r 
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Ao longo dessas mesmas décadas, os Arara estiveram sob o julgo dos patrões, 

realizando constantes migrações em busca de melhores condições de vida pelos 

seringais da região incidentes em seu antigo território, entre eles os seringais 

Valparaíso, Russas, Nilo, Humaitá e Concórdia, para mencionar apenas aqueles 

atualmente incidentes no interior da terra indígena. Após um período de opressão na 

história dos Arara, com poucas informações historiográficas e com uma memória 

coletiva calcada principalmente nas lembranças das famílias nucleares, a "memória 

subterrânea" dos Arara, que permitiu a eles se manterem unidos no período de 

dominação dos patrões, veio a propiciar-lhes a reivindicação do seu território, 

cumprindo assim com as duas funções essenciais da memória comum consideradas por 

Pollak, manter a coesão interna e defender as fronteiras daquilo que um grupo tem em 

comum, em que se inclui o território (Pollak, 1989: 9). Ainda seguindo Pollak, após um 

período de "silêncio", podem surgir conjunturas políticas favoráveis que permitem à 

memória subterrânea passar do não dito à contestação e à reivindicação (id. ibid.: 9). 

Assim, com uma maior atuação da FUNAI na região do Juruá, durante as 

décadas de 1970 e 1980, os Arara tiveram conhecimento dos direitos territoriais 
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indígenas, e passaram a acionar sua memória subterrânea para reivindicar seus direitos. 

Segundo Chico Varela: 

Nem FUNAI eu nunca tinha ouvido falar também. Lá foi que eu topei aquele 
liderança Assis. Ele tava no mercado do pão sentado, ele disse: txai, tu mora 
onde, txai? Rapaz, eu moro no Riozinho Cruzeiro do Vale. Ele disse: tem muito 
índio, txai?. Eu digo: tinha txai, mais agora tem pouco, vieram tudo para o 
Cruzeiro. Ele disse: porque tu não vêm? Eu disse: venho nada. Ele disse: rapaz, 
vem vamos morar no meu seringai. Eu nunca tinha visto índio com seringai. Eu 
disse: o que txai? Ele disse: morar no meu seringai, seringai grande, txai. Eu 
pensei assim, esse caboclo ta mentindo. Me diz uma coisa, quem deu esse 
seringai pra tu? Ou tu comprou? conta aí pra mim. Ele disse: rapaz foi o 
governo que deu pra gente. Nós estamos tudo lá, o governo deu pra nôis. Tem 
seringa lá, estamos bem, ninguém mexe (Chico Varela, 29/02/200, igarapé 
Grande). 

- 

- 
Frente às informações sobre os direitos indígenas os Arara passaram a se 

organizar e a pleitear junto à FUNAI a regularização fundiária da terra por eles ocupada. 

Os Arara estiveram vinculados ao modelo social e econômico de produção da borracha 

desde o início do século até meados da década de 1980, quando passam a reivindicar 

seus direitos. Nesse processo, os Arara apropriaram-se da linguagem escrita, pouco 

corrente entre o grupo, passando a enviar diversas correspondências para a FUNAI. 

Passaram então a operar com o universo da "literacy" com maior intensidade, mas 

mantiveram-se no universo da "orality" ( cf. Ong, 1986). 

Em 1985, frente às reivindicações territoriais dos Arara, a Fundação Nacional do 

Índio (FUNAI) delimitou pela primeira vez a Terra Indígena Arara do Igarapé Humaitá, 

com 27.700 ha. Em 1987, as benfeitorias dos ocupantes não-índios que incidiam nos 

limites identificados foram indenizadas, sendo procedida a retirada dos posseiros. Após 

a identificação e delimitação dessa área para o grupo, iniciou uma migração de diversas 

famílias espalhadas pelas colocações dos rios Liberdade e Bagé com o intuito de 

residirem na terra indígena, agora formando novas aldeias, ainda tendo a extração da 

borracha, mesmo pouco remunerada, e a recente produção de farinha para o mercado 

regional como principais atividades produtivas. 

Entre as várias famílias que migraram para a terra indígena consta a dos 

Nogueira, na época residentes no seringai Progresso, localizado no Riozinho da 

Liberdade. Após conflitos ocorridos em 1987 entre essa família Arara e arrendatários do 

seringai, supostamente herdeiros, parte dos Nogueira migraram para a terra indígena 

- - 
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recém delimitada (cf. Macedo, 1987). Apenas alguns Arara permaneceram no Riozinho 

da Liberdade até o início da década de 1990, deslocando-se posteriormente para a terra 

indígena após novos conflitos com os regionais e devido às condições de vida precária a 

que estavam submetidos. Entretanto, algumas famílias Arara permaneceram fora dos 

limites da terra indígena identificada em 1985, as quais estavam estabelecidas na região 

do igarapé Grande, afluente do rio Valparaíso. Esses Arara enfrentavam diversos 

problemas com os seringalistas da região. 

Em 1989 e 1991, foram feitas denúncias sobre trabalho escravo no seringai 

Valparaíso, contudo, o fiscal do trabalho encarregado de averiguar as denúncias 

concluiu serem elas apenas devido a "conflitos pela posse da terra" e a "picuinhas de 

seringueiro e patrão". No ano de 1992, entretanto, representantes da ASI (Anti-Slavey 

Intemational) estiveram no seringai Valparaíso, percorrendo o mesmo percurso do fiscal 

do trabalho, e constataram estarem os seringueiros sob regime de servidão. A ASI 

constatou também a cumplicidade da polícia e do judiciário locais com essa situação. 

Segundo Sutton: 

A chegada da AS! a Cruzeiro do Sul, cidade mais próxima àquele seringai do 
Acre, em setembro de 1992, coincidiu com o momento em que três comerciantes 
independentes, ou "marreteiros", eram intimados pelo juiz a comparecer 
perante o tribunal e ficavam proibidos, por ordem judicial, de negociar nas 
águas do igarapé que corta o Seringai Valparaiso. Nesse e em outros seringais 
ribeirinhos, os "marreteiros" compravam borracha dos seringueiros pagando 
preços de mercado e lhes vendiam artigos consideravelmente mais barato que o 
dono do seringai. Este buscara, e conseguira, respaldo judicial para preservar a 
opressão que exercia sobre os seringueiros locais (Sutton, 1994: 81-82). 

r- 
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Nesse período, as famílias Arara que estavam localizadas na região do rio 

Valparaíso estavam submetidas a essa situação de dominação dos patrões, tendo um dos 

Arara chegado a ser preso em Porto Walter por ter sido denunciado pelo patrão à policia 

local como "marreteiro", comerciante livre. Tendo contado com a ajuda de funcionários 

da FUNAI, e de representantes do CIMI, conseguiu novamente sua liberdade e voltou a 

residir na região do rio Valparaíso com sua família, reduzindo consideravelmente suas 

atividades comerciais no seringal, Esses Arara permaneceram residindo fora dos limites 

da terra indígena, mas em áreas contíguas a essa. 

Quando, em 1994, estiveram na área os antropólogos do GT da Portaria nº 

1.204/93, Terri Vale de Aquino e Marcelo Piedrafita Iglesias, não encontraram mais 
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nenhuma família Arara no Riozinho da Liberdade, mas existiam algumas residindo fora 

dos limites da terra indígena, na região do igarapé Grande, afluente do rio Valparaíso. 

Segundo eles, 

dando encerramento às atividades previstas, deslocamo-nos em fins de maio/94 
para o Igarapé Humaitâ, mais conhecido localmente como Riozinho Cruzeiro do 
Vale, onde procuramos dar início aos trabalhos necessários à reidentificação da 
TI Arara do Igarapé Humaitá. Desde o início dos anos 90, os índios Arara 
(Shãwãnawa) pleiteiam junto à Funai a ampliação da área identificada em 
1985, de forma a incorporar um trecho dos fundos desta área localizado às 
margens do igarapé Valparaíso, local de antigas malocas, cemitérios e onde 
alguns grupos Arara haviam estabelecido suas moradias. Em anos anteriores, 
por outro lado, grupos familiares Arara que residiam nas cabeceiras do 
Riozinho da Liberdade tinham migrado para colocações de seringa incidentes 
na TI Arara do Igarapé Humaitá. 

Chegando ao Riozinho Cruzeiro do Vale, constatamos que, devido a um 
forte surto de malária e hepatite, cerca de metade da população Arara se 
deslocara para as cidades de Porto Walter e Cruzeiro do Sul à procura de 
tratamento médico. Foram realizadas uma grande reunião e visitas às casas das 
famílias que se encontravam presentes. Numa viagem de 16 dias horas a pé pela 
mata, o coordenador do GT deslocou-se até a margem do igarapé Valparaiso, 
onde visitou as famílias Arara ali residentes e procurou mapear a localização 
de 20 famílias de posseiros não-índios que ocupavam colocações no seringai 
Russas, incidentes na parte reivindicada para a ampliação da terra indígena 
(Memo nº 256/DID, de 02 de dezembro de 1997). 

Com a definição da terra indígena e a desapropriação dos donos de seringais 

diversos Arara, sob o julgo dos patrões, preferiram abandonar as colocações para 

residirem com seus parentes na terra indígena, ou em áreas próximas a essa. Resulta 

então, na terra indígena, um novo padrão de residência. O grupo fixou-se 

principalmente próximo aos rios, e não mais em áreas de "centro", como no auge da 

produção de seringa. Entretanto, em fins da década de 1980 e início da seguinte, muitos 

Arara migraram para as cidades, em especial para Cruzeiro do Sul, devido às precárias 

condições de vida na região da terra indígena. 

Com a identificação da terra, em 1985, a chefia indígena por maloca do tempo 

dos antigos foi substituída pelas lideranças indígenas, no inicio do ano 2000 em número 

de três, uma para cada aldeia. A liderança da aldeia Boca do Nilo é um homem "branco" 

casado com uma Arara, eleito por votação como "liderança geral". Nas duas outras 

aldeias, a escolha de uma liderança deveu-se às qualificações das mesmas e das relações 

- 
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políticas dos escolhidos com a sociedade nacional, o que os capacita para adquirirem 

melhorias para a comunidade. 

Mesmo com as mudanças sofridas na organização social dos Arara, durante o 

tempo em que estiveram sob o julgo dos patrões, eles iniciam, após garantirem uma 

parcela do seu território, um processo de "resgate" cultural. O grupo passou, então, a 

acionar a memória para cada vez mais fortalecer sua identidade e seu conhecimento 

sobre o território Arara. Percebe-se, nesse momento da história dos Arara, que eles 

passam a operar com uma "memória enquadrada", com um quadro de referências e 

pontos de referência. Além dos discursos em tomo de acontecimentos e de grandes 

personagens, o trabalho de enquadramento leva a objetos materiais. A memória é assim 

guardada em monumentos, museus bibliotecas, etc. (Pollak, 1.989: 9-10). No caso dos 

Arara, a memória enquadrada pode ser notada em sítios arqueológicos, cemitérios, 

antigas roças, colocações, etc. que conformam pontos de referências históricas para o 

grupo. 

r: 

r: 

Estes pontos de referências no território Arara, somados ao fortalecimento da 

identidade do grupo, construída principalmente em relação aos "antigos", às correrias e 

às guerras intertribais, permitiram a eles conquistarem outras reivindicações nas áreas 

de saúde, educação, produção agrícola e transporte. Como resultado dessas 

reivindicações foram construídas duas escolas e um posto de saúde. Alguns Arara 

fizeram cursos e se formaram como agentes de saúde, professores bilíngües e agentes 

agro florestais. 

Todavia, os reflexos do tempo da seringa sobre os Arara ainda podem ser 

notados, em especial nos casamentos com os brancos e na presença de índios Arara 

residindo em Cruzeiro do Sul, cuja maioria migrou para a cidade devido às condições 

precárias em que viviam nos seringais. Tanto entre os Arara residentes em Cruzeiro do 

Sul quando entre os da terra indígena é possível perceber uma distinção entre "memória 

de" e "memória para", a primeira situa o retido do passado no passado e a segunda 

projeta o passado no presente (Woortmann, 1994: 114). Esta distinção fica evidente 

quando o grupo procura acionar os direitos indígenas ou reivindicar melhorias. As 

informações do que em um primeiro momento poderia ser considerado uma "memória 

para", as guerras, as correrias e os antigos, são acionadas como "memória de" e 

permitem ao grupo projetar o passado no presente. Quando se fala do passado no 
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processo de reivindicação territorial, por exemplo, procura-se legitimar uma ocupação 

espacial presente com base nas migrações dos antigos, ou nos locais das guerras 

intertribais. O mesmo ocorre com relação ao ritual do Sinbu (ayahuasca), com a injeção 

do leite de sapo (usada para tirar a má sorte do caçador), com o mariri (dança indígena), 

e outros. Procura-se projetar muitos desses costumes realizados pelos antigos para o 

presente, com o intuito de fortalecer a identidade do grupo. 

Com uma identidade mais coesa que no tempo da empresa seringalista, os Arara 

iniciaram na década de 1990 a reivindicação da ampliação da terra indígena ocupada 

pelo grupo, visando inserir uma parcela do território não contemplada anteriormente. 

Posteriormente, contando com o apoio de organizações não-governamentais e 

organizados na Associação dos Seringueiros e Agricultores da Terra Indígena Arara 

(ASATIA), depois passando a ser denominada Associação do Povo Arara do Igarapé 

Humaitá (APAIH), os Arara conseguiram, no ano 2000, que a FUNAI enviasse à área 

novo Grupo Técnico para identificação e delimitação da terra de uso tradicional deles, 

não contemplada pelos limites definidos em anos anteriores. Conseguiram também 

vários barcos, motores para fazer farinha, remédios para o posto de saúde, material para 

as escolas bilíngües e financiamentos para atividades produtivas. Estas conquistas do 

grupo mostram uma fase de organização política dos Arara, bastante distinta do tempo 

dos antigos e do tempo da seringa. Como mencionado por Lowenthal, venerado como 

una fuente de identtdad de la comunidad, apreciado como un recurso precioso y em 

peligro, el ayer se convttiá en algo cada vez más diferente dei hoy ( ... ) El pasado es un 

país extraiio cuyas características estân configuradas de acuerdo con las 

predilecciones actuales (Lowenthal, 1998: 8). 

O passado Arara é percebido por eles hoje como um "país estranho", presente na 

memória como um tempo marcado por diversas referências às migrações do grupo, às 

correrias, às guerras intertribais, aos trabalhos na extração de seringa, à descoberta dos 

direitos indígenas, etc. Essa memória sugere um amplo território ocupado pelo grupo no 

passado, cujos limites atuais da terra englobam apenas uma parcela dele. Dentro desses 

limites, os Arara encontravam-se residindo, no início do ano 2000, nas aldeias 

Raimundo do Vale e Boca do Nilo, localizadas no interior dos limites estabelecidos em 

1985, e na aldeia Boa Vista, situada fora dos antigos limites da terra, nas margens do 

igarapé Grande, afluente do Valparaíso. Uma outra parte da população Arara residia em 

- - 
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diversas outras localidades fora da terra indígena, principalmente na cidade de Cruzeiro 

do Sul. Mas a terra ocupada tradicionalmente pelos Arara não se limita às áreas de 

habitação permanente, pois inclui também as áreas utilizadas para as atividades 

produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao 

bem estar do grupo e as necessárias à reprodução física e cultural, como será visto nos 

próximos itens desse relatório. 

r, 
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II- SEGUNDA PARTE 

HABITAÇÃO PERMANENTE 

Descrição da distribuição das aldeias, com respectiva população e localização; 
explicitação dos critérios dos Arara para localização, construção e permanência 
das aldeias, além da área por elas ocupadas e o tempo em que se encontram nas 
atuais localizações 

r- 

Neste item realizo uma descrição da distribuição espacial das aldeias localizadas 

na terra indígena, com suas respectivas populações e localizações. Também explicito os 

critérios dos Arara para a localização, construção e permanência das aldeias, incluindo a 

área por elas ocupadas e o tempo em que se encontram nas atuais localizações. 

Procedendo assim, intenciono deixar evidente os principais aspectos relacionados com a 

atual habitação permanente dos Arara. 

Após vários anos de contato entre os Arara e os agentes das frentes de extração 

da borracha, o antigo padrão de residência do grupo foi alterado. Antes do impacto da 

"ocupação branca" sobre o território dos Arara, o grupo residia em grandes malocas, as 

quais comportavam famílias extensas. Como mencionado pelo Arara João Martins, ao 

se referir às residências dos "antigos" Arara: 

A casa deles eles fechavam, cobriam as casas. Faziam as casa e tiravam toco de 
paxiúba' e fazia as paredes, e uma porta diante da entrada. Com a palha em 
cima e a porta de paxiúba. Em cima era coberto de palha mas em baixo era toco 
de paxiúba. Eles fechavam e deixavam só a porta de entrada. Casa grande. Aí 
morava eles tudinho dentro. Não tinha casa para aqui e para acolá, os caboclos 
que tinha moravam eles tudinho. Todo mundo em uma casa só. Ele faziam uma 
casa grande para todos morarem dentro (João Martins, 10/03/2000, Cruzeiro do 
Sul). 

r: 
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Referências à existência de malocas Arara, Kaxinawa e Jaminawa na região 

onde hoje encontra-se a terra indígena é bastante freqüente entre os Arara. Entretanto, 

essas não mais existem na terra indígena, porque com a ocupação da região e com a 

r 
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instalação do sistema produtivo do seringai os Arara foram incorporados à empresa 

seringalista como mão-de-obra para a extração do Látex, passando a trabalhar em 

colocações, serviço realizado apenas por uma ou duas famílias responsáveis pelas 

estradas de seringa. Não foi a família extensa que passou a prestar serviço para os 

patrões, e sim as famílias nucleares. A separação de grupos indígenas e sua distribuição 

em famílias nucleares residentes nas colocações também é percebida entre os Kaxinawa 

(cf. Aquino, 1977: 94-95). Uma das conseqüências para os Arara da inserção deles no 

sistema produtivo do seringai foi, entre outras, a alteração do padrão de residência, 

outrora em malocas, para pequenos grupo domésticos. 

Nas aldeias existentes na terra indígena não se tem uma grande maloca, e sim, 

um conglomerado de casas cuja maior proximidade está vinculada ao parentesco e à 
organização social do grupo (cf. item I - Dados Gerais). Famílias extensas procuram 

residir em casas próximas, habitadas por uma família nuclear formada por um homem, 

sua esposa e seus filhos. É importante destacar aqui que essas aldeias são constituídas 

por diversas residências Arara distribuídas ao longo do Riozinho Cruzeiro do Vale, do 

igarapé Nilo e do igarapé Grande. Na colocação Raimundo do Vale têm-se um maior 

aglomerado populacional, o mesmo ocorrendo próximo à foz do Nilo e na colocação 

Boa Vista. Mas o que deve ser frisado é que as aldeias são entendidas não pelos 

aglomerados populacionais, mas por diversas alianças políticas e sociais entre seus 

membros. 

Essas alianças resultaram na formação das aldeias: 1) Raimundo do Vale, 

localizada ao longo da margem direita do Riozinho Cruzeiro do Vale, com maior 

concentração populacional na colocação Raimundo do Vale; 2) Foz do Nilo, com parte 

de sua população residindo na margem direita do Riozinho Cruzeiro do Vale, próxima à 
desembocadura do Igarapé Nilo, e ao longo de ambas as margens desse igarapé (apenas 

duas residências encontram-se na margem esquerda do Nilo); e, 3) Boa Vista, situada na 

margem esquerda do igarapé Grande, afluente do rio Valparaíso, próxima à foz do 

igarapé Novo Acordo. Em geral, os Arara ocupam uma margem do rio com residências 

e utilizam ambas as margens para suas atividades produtivas e para sua reprodução 

tisica e cultural. O uso das duas margens do rio não ocorre apenas na aldeia Raimundo 

- 
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1 Palmeira (Iriartea exorriza) habitante dos igapós, e que mede entre 10 e 15m de altura. O estipe é 
sustentado por um pedestal de raízes aéreas tão ásperas e duras que servem de ralo, e a madeira é escura e 
fibrosa (verbete do Dicionário Aurélio 2000). 

- 
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do Vale, onde somente a margem direita é utilizadas devido a acordos tácitos entre os 

regionais e os Arara. 

Com o surgimento de um novo padrão de residência, e com o declínio no preço 

da borracha, os Arara fixaram-se principalmente próximo aos rios, e não mais em áreas 

de "centro", como no auge da produção de borracha. Encontram-se hoje organizados 

nas três aldeias mencionadas: Raimundo do Vale, Boca do Nilo e Boa Vista. A 

formação dessas aldeias ocorreu após os primeiros estudos de identificação da terra na 

década de 1980. Data desse período a formação de aldeias como Raimundo do Vale e 

Foz do Nilo. A aldeia Boa Vista, por sua vez, veio a ser consolidada durante a década de 

1990, com a migração de algumas famílias Arara para a região do igarapé Grande. 

As residências são construídas nas margem dos rios e igarapés, visto terem nesse 

local uma maior facilidade para o transporte de gêneros de primeira necessidade, e 

mesmo por ser mais fácil a locomoção até às cidades. Durante o auge da produção da 

borracha, quando os Arara estavam submetidos às atividades dos seringais, as 

residências não necessariamente ficavam próximas aos rios, podendo estar localizadas 

nas áreas de "centro". Atualmente, por estar sendo pouco praticada a extração do látex 

pelos Arara, as áreas de centro foram desabitadas, passando a haver uma concentração 

populacional nas áreas de "beira". Apenas um "centrinho" em toda a terra indígena, 

próximo ao igarapé Santo Antônio, continua a ser povoada por uma única família Arara. 

A permanência das aldeias em distintas localizações deve-se também a fatores 

de ordem cultural e produtiva. Sendo a sociedade Arara formada por diversas famílias, 

existe entre muitas delas relações não muito amistosas. Assim, quando muitas famílias 

migraram para a terra indígena, na década de 1980, procuraram fixar-se junto a outras 

famílias, com as quais tinham maior afinidade ou um grau de parentesco mais próximo. 

Mesmo assim, entre famílias Arara de uma mesma aldeia é possível constatar algumas 

divergências. Algumas intrigas são percebidas também entre as aldeias, principalmente 

quando trata-se de dividir os bens adquiridos por meio de projetos ou apoios 

governamentais. Contudo, apesar de algo próximo a um faccionalismo dos Arara que 

leva o grupo a permanecer em distintas aldeias, pode-se notar também que se estivessem 

concentrados em uma única aldeia teriam dificuldades nas atividades de caça, pesca, 

coleta e agricultura. Como eles mesmo afirmam: 

não se pode morar todo mundo Junto. Todo mundo é índio mas acontece assim, 
em todas as tribos, em todas as nações tem confusão. Umas mulheres não 

r: 
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gostam das outras por causa de marido, e às vezes os homens não gostam uns 
dos outros por causa da mulher também. Em todo canto tem essa discussão. E 
nós não podemos morar todos num canto só, porque é muita gente. Se junta 
Raimundo do Vale, a Boca do Nilo, lá dentro do Nilo e o Valparaíso, nós não 
vamos poder caçar lá nas cabeceiras, se juntar tudo. Agente faz uma parcela, 
quando tem reunião junta todo mundo. E assim mais longe o povo fica mais ou 
menos agradando uns aos outros. Ó meu amigo, como é que está meu parente. 
Se não todo mundo aborrece um do outro, começa com fuxico, é criança, mulher 
com mulher, aquela história. E aí vão querer discutir. Então procura uma 
colocação, uma cacimba mais perto, fica melhor da gente colocar um roçado, se 
tem criação, um porco, ninguém mexe. Vai se afastando, não pode morar aquele 
grupo todo o tempo. Esse tanto de gente, só na Boca do Nilo, ou só em 
Raimundo do Vale, o que nós vamos comer? (Chico Nogueira, 05/03/2000, 
Cruzeiro do Sul). 

Sabiamente situados ao longo dos igarapés, e politicamente organizados em 

distintas aldeias, os Arara conseguem então ter uma constante fartura de alimentos 

provenientes da floresta. A organização em aldeia surge concomitantemente à 

delimitação da terra indígena em 1985 e à uma maior conscientização política dos 

Arara, quando passam a contar com o apoio de organizações governamentais e não 

govemamentais. Assim, para usufruírem coletivamente de motores de farinha, barcos, 

escolas, postos de saúde e outros a organização em aldeia veio a ser fundamental. 

As residências que compõem as aldeias são geralmente construídas com 

materiais retirados da floresta A madeira mais utilizada é a paxiúba, devido a ser mais 

prática sua extração e manejo. Contudo, os Arara conhecem muitas outras variedades de 

madeiras para construir casas, algumas necessitam da motosserra para serem melhores 

trabalhadas. Corno o uso da rnotosserra ocorre em pequena intensidade entre os Arara, 

muitas das madeiras de lei mais resistentes estão intactas. Segundo um dos Arara 

residente na terra indígena: 

A- Madeira para casa somente quando não é madeira serrada, na motosserra, 
agente usa só manoá e paxiúba. 
E-As nossas madeiras de lei são todas reservadas. 
A- Nós temos até uma motosserra zerada que o prefeito deu para nós, mas nós 
tentamos comprar a gasolina para agente fazer umas casas melhores, mas não 
foi possível (Antônio e Edflson, 03/02/2000- Rio Branco). 

O interesse por casas construídas com madeiras mais resistentes, usando a 

motosserra para formar tábuas, é uma constante entre os Arara, apesar de não terem 

condições para construírem casas com essa estrutura Em geral, portanto, o piso das 
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casas, palafitas, é feito de "paxiúbão", o qual após ser retirado da mata é partido ao 

meio, sendo sua casca batida até tomar a forma de uma tábua. A sapota também é uma 

árvore usada para fazer o "assoalho" das casas. As paredes podem ser construídas com 

"paxiúbinha" ou com paxiúbão. Para se ligar as paxiúbas nas paredes usa-se "ripas de 

qualquer pau" ( como eles dizem). Outras árvores também podem ser utilizadas na 

construção das residências, mesmo sendo menos usual, corno a rnassaranduba, louro ou 

quariquara, que são madeiras resistentes e permitem manter a casa encostada no chão. 

Os Pilares são também de quariquara, massaranduba e louro. Os "caibros" são de 

paxiúbão ou de envireira, um tipo de madeira com algumas brocas que se não tiradas na 

lua escura acabam apodrecendo (denominam essas brocas de "gurgui"), 

Para a construção dos telhados são utilizadas em geral a palha de uricuri, buriti 

ou jaci. Como dito por eles: 

A- pegamos palha para fazer nossas casinhas. 
Eu- Qual a palha é usada? 
A- Palha de jaci. Agora buriti nós temos pouco. Só lá para dentro do Nilo é que 
tem buriti com suficiência (Antônio e Edílson, 03/02/2000 - Rio Branco). 

- 

A palha de Jaci é mais larga e mais grossa que as outras. Quando usa-se a palha 

de uricuri os espaços entre as folhas no telhado ficam mais estreitos do que com o jaci, 

devido a ser sua folha mais grossa. Retiram cerca de 150 a 200 palhas para construir o 

telhado de uma casa, e um homem pode carregar de urna só vez cerca de 1 O delas. Para 

o piso usa-se de 6 a 10 "rolos" (caule) de paxiúbão, o que equivale a cerca de 12 a 20 

"bandas" (pois após divididos ao meio os caules formam duas "tábuas"). Para fazer a 

parede com paxiúbinha usam cerca de 50 "rolos" ou 100 "bandas" em uma casa. 

Quando a parede é de paxiúbão esse número corresponde a cerca de 15 rolos ou mais. 

A construção das casas conta com a colaboração dos parentes para buscar a 

madeira e a palha na mata. Após transportarem a madeira e a palha necessária para a 

construção de uma casa até o local da nova moradia o chefe de família constrói ela 

praticamente sozinho. Para cobrir a casa costumam contar com a colaboração de duas a 

quatro pessoas, mas também é um serviço que pode ser realizado sozinho, apesar de 

demorar mais tempo. 

O interior das residências possui poucas mobílias, bancos na sala, fogão a. lenha 

na cozinha e redes ou camas nos quartos. Ultimamente as redes estão sendo substituídas 
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pelas camas, podendo elas serem compradas na cidade ou com um dos Arara que as 

constrói e vende para os parentes. 

No início de 2000, as aldeias englobavam diversas colocações e diversas 

residências, com uma população numericamente distinta. A aldeia Raimundo do Vale 

contava com uma população de 126 habitantes; a aldeia Foz do Nilo, por sua vez, com 

uma população de 108 habitantes; e, a aldeia Boa Vista, com uma população de 41 

habitantes, como pode ser notado nas tabelas e no gráfico abaixo. 

C = casa; 1 = idade (quando tiver "m" significa meses - não tem nem um ano de vida); S = sexo; E= 
etnia; A = Arara; B = Branco, Y = Yawanawa; P = Poyanawa 

ALDEIA RAIMUNDO DO V ALE 

e COLOCAÇÃO Nº NOME I s E 

1 Oriente 1 Raimundo Nonato Nogueira da Silva 49 M A 

2 Maria Cazuza Filha 50 F A 

3 José Nogueira da Silva 14 M A 

4 Francisco Nogueira da Silva 12 M A 

5 Elnês Nogueira da Silva 15 F A 

2 Barra 6 Maria da Glória Pereira 39 F A 

7 Josué Pereira 22 M A 

8 Antônio José Pereira 16 M A 

9 Cleiciane Pereira 12 F A 

10 Andréia Pereira 06 F A 

11 Maria de Fátima Pereira 19 F A 

12 José Jenivaldo Rodrigues Lima 23 M A 

3 Barra 13 Maria de Jesus Pereira 20 F A 

14 Aldemir Rodrigues da Silva 19 M B 

4 São Luiz 15 José Francisco Pereira 26 M A 

16 Sebastiana Rocha da Silva 22 F B 

17 Antônio Araújo Pereira 4 M A 

18 Antônio Francisco Pereira 3 M A 

- 
- 
- 

- 

- 
- - 
- 

- 
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19 Elias Pereira Rocha 1 M A 
5 São Luiz 20 Cecília Maria Pereira 60 F A 

21 Antônio.José Pereira 21 M B 
22 Antônio Alexandre Pereira 20 M B 
23 Ana Paula Pereira de Amorim 09 F A 

24 Narisson Pereira 02 M B 

25 Antônio Cesário dos Santos 25 M B 

26 Elbaniza Pereira 37 F A 

27 Cláudio Adão Pereira 14 M A 

28 Claudia Maria Pereira 16 F A 

29 Antônia Elissandra Pereira 12 F A 

30 Rogério Pereira dos Santos 01 M A 

31 Maria José Pereira dos Santos 3m F A 

6 São Luiz 32 José Demar Pereira 23 M A 

33 Maria José Pinheiro 20 F B 

34 Rodrigues Pereira de Araújo 01 M A 

7 Onorato 35 Delmicío Moreira da Silva 55 M A 

36 Odélia da Conceição Pereira 45 F A 

37 José Pereira 22 M A 

38 Sebastião Pereira 17 M A 

39 Maria Irani Pereira 17 F A 

40 Maria Irene Pereira 07 F A 

41 Sandro Junior Pereira 05 M A 

42 Adalgiso Pereira 01 M A 

8 Onorato 43 Maria Ivani Pereira Moreira 27 F A 

44 José Moreira 39 M B 

45 José Francisco Moreira 08 M A 

46 Maria Evângela Moreira 05 F A 

47 Dacila Maria Moreira 03 F A 

48 José Ivanildo Moreira 10m M A 

r: 
r- 
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9 Igarapé Brone 49 Antônio Moreira da Silva 43 M A 

50 Angelina Luiza Moreira 29 F y 

51 Rocildo Luiz Moreira 16 M A 

52 Rocilda Luiza Moreira 14 F A 

53 Manoel de Jesus 20 M A 

54 Rocenilda Luiza Moreira 13 F A 

55 Macenildo Luiza Moreira 09 M A 

56 Gelilda Luiza Moreira 08 F A 

57 Luiz Moreira 05 M A 

58 Rosilda Luiza Moreira 04 F A 

10 Igarapé Brone 59 Raimundo Pereira 25 M A 

60 Maria José Cesário dos Santos 15 F B 

61 Soloína Pereira dos Santos 7m F A 
11 Palestina 62 Antônio Napoleão Pereira 80 M A 

63 Maria Duques Moreira 70 F A 

64 Eudes Pereira Duques Moreira 37 M A 

65 Eugênia Ferreira Barbosa 39 F B 

66 Macivaldo Pereira Duques 7m M A 
12 Palestina 67 Demétrio Pereira da Silva 38 M A 

68 Sebastiana Pereira de Meneses 30 F A 

69 Adila Maria Pereira de Meneses 13 F A 

70 Angela Maria Pereira de Meneses 11 F A 

71 Agila Maria Pereira de Meneses 09 F A 

72 lsamilde Pereira de Meneses 07 M A 

73 João Pereira de Meneses 03 M A 

74 Marines Pereira de Meneses 01 F A 

13 Raimundo do 75 Maria Elisa Cazuza da Silva 68 F A 
Vale 76 Francisco Cazuza Varela 24 M A 

77 Maria Alcinélia Varela 17 F A 

78 Maria Damiana V areia 14 F A 

79 Maria Eliana Varela 14 F A 

- 

- 
- 

- 
- - - 
- 
- - - - - 
- 
- 
- - 
- 
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80 Ivanilso Varela 10m M A 
14 Raimundo do 81 Francisco Cazuza da Silva 37 M A 

Vale 82 Maria das Graças Pereira 30 F A 
83 Antônio José Cazuza da Silva 16 M A 

15 Raimundo do 84 José Orlando Cazuza da Silva 12 M A 
Vale 

85 José Evandro Cazuza da Silva 10 M A 

86 José Emilso Cazuza da Silva 07 M A 

87 Antônio Cazuza da Silva 01 M A 

88 Maria Imaculada Conceição Cazuza da 04 F A 
Silva 

89 Ana Maria Cazuza da Silva 03 F A 

90 Jesu Nogueira da Silva 22 M A 

16 Raimundo do 91 Edílson Pereira 42 M A 
Vale 92 Maria de Fátima Pereira Félix 23 F B 

93 Elissandro Pereira Félix 06 M A 

17 Raimundo do 94 Raimunda Cazuza da Silva 44 F A 
Vale 

18 Raimundo do 95 José Maria Pereira (Zé Maria) 28 M A 
Vale 96 Lucilene Lima da Silva 20 F A 

97 Michel Jackson Pereira Lima 02 M A 

98 Jefferson Pereira Lima 8m M A 

19 Raimundo do 99 Manoel Nogueira da Silva Arara 66 M A 

Vale 100 Maria Pereira Ramos 59 F A 

101 José de Ribamar Nogueira Arara 18 M A 

102 José Salustiano Nogueira Arara 13 M A 

103 Marinilsa da Silva Nogueira Arara 06 F A 

20 Santo Antônio 104 Maria Joana Nogueira Siqueira de Lima 69 F A 

105 Josué Nogueira da Silva 12 M A 
21 Santo Antônio 106 Antônio Ramos da Silva 45 M B 

107 Nedina Siqueira Lima 51 F A 

r 

r- 
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108 Jesus de Nazaré Lima da Silva 13 F A 

109 Lindalva Lima da Silva 09 F A 

110 Miriam Lima da Silva 04 F A 

111 Ageu Lima da Silva 03 M A 

22 Santo Antônio 112 José de Jesus Lima da Silva 17 M A 

113 J esuíla Coelho 15 F A 

23 Santo Antônio 114 José Benedito Lima da Silva 19 M A 

115 Sebastiana Nogueira da Cruz 22 F A 

116 Sara Nogueira da Silva 05 F A 

117 Efraim Nogueira da Silva 10m M A 

24 Santo Antônio 118 Altemir Marco de Melo 36 M B 

119 Maria da Glória Siqueira de Lima 29 F A 

120 Maria Inês Lima de Melo 12 F A 

121 Raquel Lima de Melo 04 F A 

122 Aldo Lima de Melo 10 M A 

123 Damião Lima de Melo 08 M A 

124 Izaquel Lima de Melo 05 F A 

25 Santo Antônio 125 Francisco Gonçalves 24 M B 

126 Maria Antônia Lima da Silva 15 F A 

ALDEIA FOZ DO NILO 

e COLOCAÇÃO Nº NOME I s E 

1 Foz do Nilo 1 Raimundo Lima de Souza 26 M A 

2 Maria de Jesus Nogueira 20 F A 

3 Ronaldo Lima 04 M A 

4 Sandra Lima 01 F A 

2 Foz do Nilo 5 Francisco Pereira Lima 24 M A 

6 Maria Lindomar 23 F A 

7 Maria Pámela 04 F A 

8 Maria J anaína 01 F A 

3 Foz do Nilo 9 Antônio Pereira Lima 34 M A 

- - - 
- 

-· - 
- 

- 

- - 

- 
- - 
- 
-· 
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10 Francisca Costa Silva 31 F B 

11 Maria Jeane Pereira Lima Arara 13 F A 

12 Maria Anacléia Pereira Lima 08 F A 

13 José Alex Pereira Lima 05 M A 

14 Maria Isabel Pereira Lima 04 F A 

15 José Augustinho Pereira Lima 02 M A 

4 Foz do Nilo 16 Osmarino Cazuza Arara 23 M A 

17 Maria J ocimar Pereira 20 F A 

18 Antônio José Cazuza 10 M A 

19 José Antônio Cazuza 12 M A 

20 José de Jesus Cazuza 09 M A 

21 José Silva Cazuza 02 M A 

22 Maria Sara Cazuza 03 F A 

5 Novo Mundo 23 Francisco Nogueira da Silva Siqueira de 49 M A 

Lima (Chico Nogueira) 

24 Maria Inês Viana da Silva 17 F B 

25 José Elissandro Nogueira da Silva 2 M A 

26 Maria Esterlita Nogueira da Silva 4m F A 

6 Matrinchã 27 José Maria Sabino da Costa 27 M A 

28 Maria Margareth Pereira Lima 22 F A 
' 

29 Fabiano Sabino da Costa 01 M A 

7 Matrinchã 30 Manoel Sabino da Costa 24 M A 

31 Rosileide Rodrigues da Silva 16 F B 

32 Antônio José Sabino da Costa 07 M A 

33 Francisco da Chaga Sabino da Costa 04 M A 

34 Marinalva Sabino da Costa 02 F A 

35 Ivonaldo Sabino da Costa 4m M A 

8 Matrinchã 36 Raimundim Sabino da Costa 19 M A 

37 Maria Fabiana Ferreira Lima 14 F A 

9 Matrinchã 38 José Francisco Nogueira da Silva 26 M A 

39 Maria Aparecida Barbosa 17 F A 

,,..... 

r», 
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40 José Francisco Nogueira 05 M A 

41 Maria Antônia Nogueira 03 F A 

42 Maria Zilene Nogueira 6m F A 

10 Matrinchã 43 Idalécio Nogueira da Silva 48 M A 

44 Maria José de Jesus Nogueira da Silva 13 F A 

45 Mariana de Jesus Nogueira da Silva 12 F A 

46 Maria Suleni de Jesus Nogueira da Silva 06 F A 

47 Marinilda de Jesus Nogueira da Silva 04 F A 

11 Triunfo 48 José Nilton Rodrigues da Silva 26 M B 

49 Maria Damiana Pereira Félix 17 F A 

50 Maria Clemocilda Rodrigues da Silva 03 F A 

51 José Ivanilson Rodrigues da Silva 4m M A 

12 São José 52 Osmar Cazuza da Silva 49 M A 

53 Francisca Varela 47 F A 

54 José de Jesus Lima Cazuza 20 M A 

55 José Amadeus Lima Cazuza 18 M A 

56 José Francisco Lima Cazuza 14 M A 

57 José Jerônimo Lima Cazuza 07 M A 

58 José Santo Lima Cazuza 05 M A 

59 Maria Débora Lima Cazuza 11 F A 

13 Bom Futuro 60 José Luiz Nogueira da Silva 23 M A 

61 Maria Ana Pereira Lima 21 F A 

62 José Pereira Nogueira 04 M A 

63 Maria Pereira Nogueira 02 F A 

64 Sem nome 3m M A 

14 Bom Futuro 65 José Wagner Rodrigues da Silva 19 M B 

66 Maria Cosme Pereira 16 F A 

67 José Pereira Rodrigues 01 M A 

68 Sem nome 2m F A 

15 Bom Futuro 69 Antônio José Pereira Lima 23 M A 

70 Maria Rodrigues da Silva 19 F B 

- - - - - - 
- - - - 
- - 
- 

- - - - - - 
- - - 
- - - - - - - - 
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71 Iranildo Pereira 03 M A 

72 Estéfani Pereira 02 F A 

73 Sem nome 4m M A 

16 Bom Futuro 74 Napoleão Varela (Nabe) 42 M A 

75 Delvanir Pereira Lima 20 F A 

76 Rivaldo Pereira Lima 01 M A 

77 Maria Ester Pereira Lima 09 F A 

78 Maria Vaneide Pereira Lima 07 F A 

79 José U alace Pereira Lima 13 M A 

80 José Almindo Pereira Lima 16 M A 

17 Santa Rita 81 Albani Oliveira de Souza 45 M B 

82 Aidê Varela Lima 57 F A 

83 Manoel de Jesus Lima de Souza 22 M A 

84 Orlei Oliveira Lima 16 M A 

85 José Francisco Oliveira Lima 13 M A 

86 Ildo João Oliveira Lima 09 M A 

87 Samila Oliveira Lima 02 F A 

88 Damara Dantas Varela 12 p. A 

89 José Francisco da Silva Varela 08 M A 

90 Maria Jamaica das Silva Varela 03 F A 

18 Santa Rita 91 José Maria Sabino da Costa 27 M A 

92 Maria Margarene Barbosa Lima 19 F A 

93 Maria Raquel Lima da Costa 04 F A 

94 Ronaldo José Lima da Costa 03 M A 

95 Ricardo José Lima da Costa 01 M A 

19 Santa Rita 96 José Francisco Félix da Silva 20 M B 

97 Francisca Oliveira Lima 20 F A 

98 Márcio Santos 05 M A 

99 Iúri Silva Lima 03 M A 

100 Jardel Lima Silva 02 M A 

20 Santa Rita 101 Marco Lima de Amorim 19 M A 

r= 

~- 
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102 Maria Luzinete Nogueira 18 F A 

21 Santa Rita 103 Maria Diomar Lopes 55 F A 

104 José Francisco 19 M B 

105 José Reginaldo Nogueira da Silva 15 M A 

106 José Gabriel Nogueira da Silva 09 M A 

107 Maria de Nazaré Nogueira da Silva 05 F A 

108 Maria Angelita Nogueira da Silva 03 F A 

ALDEIA BOA VISTA 

e COLOCAÇÃO Nº NOME I s E 

1 Boa Vista 1 Orleiuson dos Santos Nazaré 33 M B 

2 Maria Antônia Varela Lima 23 F A 

3 Rodrigo dos Santos Varela Lima 10 M A 

4 Cleiudo dos Santos Varela Lima 06 M A 

5 Clemiuda dos Santos Varela Lima 04 F A 

6 Cleonice dos Santos Varela Lima 01 F A 

2 Boa Vista 7 Sebastião Mariano 25 M A 

8 Maria Cosma Pereira da Silva Arara 20 F A 

9 Jarison Nogueira da Silva Arara 02 M A 

3 Boa Vista 10 Nascimento Jorge Varela Lima 39 M A 

11 Claudia Maria Félix da Silva 21 F B 

12 Maria Gorete Ferreira Lima 11 F A 

13 Rosa Maria Ferreira Lima 10 F A 

14 Maria Sarlete Ferreira Lima 08 F A 

15 Francisco Ferreira Lima 07 M A 

16 Maria Susanira Lima da Silva 03 F A 

17 Romário Lima da Silva 02 M A 

18 Rodrigo Lima da Silva 01 M A 

4 Boa Vista 19 José Cazuza 44 M A 

20 Francisco Elivalto Cazuza 09 M A 

21 Francisco Altevir Cazuza 10 M A 

- 
- - 
- 

- -· - - - - - - - - - 
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22 Francisco Edvaldo Cazuza 04 M A 

23 Maria Edilene Antônia Cazuza 15 F A 

24 Raimundo Agrinaldo Varela 17 M A 

5 Boa Vista 25 Francisco Varela Lima 45 M A 

26 Margarida Cazuza da Silva 48 F A 

6 Boa Vista 27 Maria Alcione Varela Arara 21 F A 

28 Manoel Gomes da Rocha 21 M A 

29 Antônio José Varela 02 M A 

7 Novo Acordo 30 Osmarino Cassimiro de Oliveira 51 M p 

31 Francisca Miranda de Carvalho (filha) 45 F p 

32 Francisca Miranda de Carvalho (mãe) 68 F p 

33 José Marinho Casimiro de Oliveira 22 M p . 

34 Marinalda Casimiro de Oliveira 14 F p 

35 Erinalda Casimiro de Oliveira 13 F p 

36 Marinalva Casimiro de Oliveira 12 F p 

37 Egrinalva Casimiro de Oliveira 10 F p 

38 Maria Silvânia Casimiro de Oliveira 09 F p 

39 Maria Lindelra Casimiro de Oliveira 21 F p 

40 José Maria dos Santos de Nazaré 23 M p 

41 Francisco Erison Oliveira de Nazaré 4m M p 
r>. 

FORA DA TERRA INDÍGENA 

e LOCALIDADE Nº NOME I s E 

1 Porto Walter 1 José Nogueira da Cruz (Anchieta) 24 M A 

2 Elioberta Barreto de Castro Cruz 23 F B 

2 Assentamento da 3 Nair Nogueira Cruz (Irene de Lima) 56 F A 
BR-364 4 Sebastião da Silva Cruz 54 M B 

5 Paulo Nogueira Cruz 14 M A 

,,,.-... 
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6 Joana Nogueira Cruz 16 F A 

7 João Nogueira Cruz 18 M A 

3 Assentamento da 8 Francisco Siqueira Nogueira 34 M A 

BR- 364 9 Cirleide de Oliveira 23 F B 

10 Maele Ferreira Nogueira 10 F A 

11 Marcilda Ferreira Nogueira 09 F A 

12 Eliaquim Ferreira Nogueira 07 M A 

13 Maciele Ferreira Nogueira 08 F A 

14 Adão Nogueira de Oliveira 01 M A 

4 Assentamento da 15 José Siqueira Nogueira 35 M A 

BR-364 16 Maria Vanda Diodato da Silva 24 F B 

17 Daniele Nogueira da Silva 11 F A 

18 Miqueza Nogueira da Silva 09 F A 

19 Micheli Nogueira da Silva 05 F A 

20 Saulo Nogueira da Silva 03 M A 

21 Mateus Nogueira da Silva 01 M A 

5 Aeroporto 22 Sebastião Bezerra de Castro 31 M B 

Velho/CS 23 Marlene Pereira Lima 29 F A 

24 Maria Helena Lima de Castro 16 F A 

25 Marilene Lima de Castro 13 F A 

26 Edilene Lima de Castro 07 F A 

27 Maria Graciete Lima de Castro 05 F A 

28 Arlete Pereira de Amorim 21 F A 

6 Aeroporto 29 Idemê Pereira Lima 50 F A 

Velho/CS 30 Antônio Paulo Lima Filho 19 M A 

31 Luiz Lima Silva 11 M A 

7 Formoso/CS 32 José de Amorim (Gavião) 66 M B 

33 Maria Geni Pereira 57 F A 

34 Maria Joana Pereira de Amorim 19 F A 

35 Maria Cremilde Pereira de Amorim 16 F A 

36 João Pereira de Amorim 13 M A 

- - 
- 

- - - 
- 

- 
- - 

- 
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37 Nertan Pereira de Amorim 12 M A 
8 Mutirão da 38 José Lopes Pereira de Amorim 03 M A 

COHAB/CS 

39 Francisca Pereira da Silva 27 M A 

40 Jéssica Pereira da Silva 07 F A 

41 Nairã Pereira da Silva 03 M A 

42 Narison Pereira da Silva 04 M A 

9 Mutirão da 43 Aida Pereira da Silva 67 F A 

COHAB/CS 44 Zé Nilson Pereira da Silva 18 M A 

45 Arenildo Pereira da Silva 24 M A 

10 Mutirão da 46 José Nilto Pereira da Silva 29 M A 

COHAB/CS 47 Maria Antônia Ferreira dos Santos 20 F B 

11 Mutirão da 48 Maria de Fátima Moreira 23 F A 

COHAB/CS 49 fones Queiroz da Silva 05 F A 

50 Clis Kerole Queiroz da Silva 02 F A 

12 Mirante-Cais/CS 51 Bonifácio Pereira 62 M A 

13 Mâncio Lima 52 Ivani de Félix Pereira 22 F A 

53 Gelo(?) 25 M B 

54 Alizeu Félix Pereira 14 M A 

55 Elisângela Félix Pereira ? F A 

56 (?) ? F A 

57 (?) ? F A 

58 (?) ? F A 

59 (?) ? M A 

14 MãncioLima 60 Maria de Socorro Félix Pereira 22 F A 

61 Raimundo Ribeiro ? M B 

62 Elisângela (?) ? F A 

63 Enisalda (?) ? F A 

64 (?) ? F A 

65 (?) ? F A 

66 (?) ? F A 

,,.-. 
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67 (?) ? M A 

68 (?) ? M A 

15 Mâncio Lima 69 Maria de Fátima Félix Pereira 30 F A 

70 Renato Ribeiro ? M B 

71 Maria Nádia (?) ? F A 

72 Maria Rosane (?) ? F A 

73 Maria Sulene (?) ? F A 

74 (?) ? F A 

75 (?) ? F A 

76 (?) ? M A 

77 (?) ? M A 

78 (?) ? M A 

79 (?) ? M A 

80 (?) ? M A 

16 Mâncio Lima 81 Sebastião Félix Pereira 22 M A 

82 Aldair José Félix Pereira 26 M A 

83 (?) ? F A 

17 Rio Branco 84 Maria de Jesus Félix Pereira 18 F A 

85 (?) ? M B 

86 (?) ? F A 

87 (?) ? F A 

18 Rio Branco 88 Maria Olga Pereira da Silva ? F A 

89 Francisca Pereira da Silva ? F A 

90 Dimeson Pereira da Silva ? M A 

91 Emerson Pereira da Silva ? M A 

19 Pauini/AM 92 Maria José Lima Silva 22 F A 

93 Augusto de Albuquerque ? M B 

94 Armedes Moreira da Silva ? M A 

- 

- 

- 
- 
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LOCALIDADE ARARA BRANCO YAMINAWA POYANAWA TOTAL 

Raimundo do 111 14 1 X 126 

Vale 

Foz do Nilo 99 9 X X 108 

Boa Vista 27 2 X 12 41 

Total na Terra 237 25 1 12 275 

Indígena 

Fora da Terra 82 12 X X 94 

indígena 

Total Geral 319 37 1 12 369 
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o 
R.V. F.N. B.V. T.I. F.T.I. T.G. 

R.V. = Raimundo do Vale; F.N. = Foz do Nilo; B.V. = Boa Vista; T.I = Dentro da Terra Indígena; F.T.I. 

= Fora da Terra Indígena; T.G. = Total Geral 
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Como pode-se depreender das tabelas e do gráfico apresentados, na aldeia 

Raimundo do Vale, de um total de 126 indivíduos, tem-se 111 Arara, quatorze brancos e 

01 Yaminawa. Na aldeia Foz do Nilo, de 108 indivíduos, 99 são Arara e 09 são brancos. 

Enquanto na aldeia Boa Vista, entre 41 indivíduos, 27 são da etnia Arara, 02 são 

brancos e 12 são Poyanawa. A presença de pessoas de outras etnias deve-se 

principalmente aos casamentos interétnicos ocorridos após a ocupação do alto Juruá 

pelas frentes de extração da borracha ( cf. item V - Reprodução Física e Cultural). 

Pode-se notar também, que na aldeia Raimundo do Vale existem 25 casas, na 

aldeia Foz do Nilo 21 casas e na aldeia Boa Vista 07 casas. Essas casas vêem a 

constituir as aldeias, sendo as residências localizadas de acordo com as colocações de 

seringa em que estão fixadas. Uma colocação/localidade pode ter mais de uma casa. 

Uma aldeia, por sua vez, é formada por diversas colocações habitadas. Nesse sentido, a 

aldeia Raimundo do Vale é composta por 08 colocações/localidades habitadas, as quais 

são: Oriente (I casa), Barra (2 casas), São Luiz (3 casas), Onorato (2 casas), Igarapé 

Brone (2 casas), Palestina (2 casas), Raimundo do Vale (7 casas), Santo Antônio (6 

casas). Entre as colocações atualmente habitadas da aldeia Raimundo do Vale a de 

maior número denomina-se também Raimundo do Vale, sendo a segunda mais habitada 

a colocação Santo Antônio. Na colocação/localidade dessa aldeia com maior número de 

residências, Raimundo do Vale, encontra-se também uma escola para ensino bilíngüe, 

de madeira com telhado de zinco, e um campo de futebol de terra batida. 

Na Aldeia Foz do Nilo têm-se as colocações/localidades Novo Mundo (1 casa), 

Foz do Nilo (4 casa), Matrinchã (5 casa), Triunfo (1 casa), São José (1 casa), Bom 

Futuro (4 casa), Santa Rita (5 casa). Portanto, de um total de 07 colocações habitadas as 

com maior número de residência denominam-se Matrinchã e Santa Rita, seguidas das 

colocações Bom Futuro e Foz do Nilo. Devido à facilidade de acesso das diversas 

famílias Arara encontra-se na localidade Foz do Nilo, além das residências, um posto de 

saúde, uma casa de rádio, um gerador de eletricidade e uma escola para a educação 

bilíngüe. 
A aldeia Boa Vista, por sua vez, não possui uma infraestrutura condizente com 

as outras aldeias. Não tendo sequer uma escola, ela conta apenas com as residências de 

seus moradores. Nessa aldeia, as colocações/localidades ocupadas são em número 

menor, sendo elas: Boa Vista (6 casas) e Novo Acordo (1 casa). Entretanto, este número 

- 

- 
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tende a aumentar devido à existência de dois jovens recém casados que possivelmente 

irão construir uma nova residência, bem como, devido a algumas famílias residentes em 

outras aldeias e em Cruzeiro do Sul estarem, na ocasião dos estudos do Grupo Técnico, 

cogitando a possibilidade de irem morar na região onde essa aldeia está localizada, no 

igarapé Grande. 

O acesso às aldeias ocorre geralmente por via fluvial, mas as três estão 

interligadas por caminhos terrestres que cortam a terra indígena. Assim, pelo Riozinho 

Cruzeiro do Vale é possível de barco chegar até à aldeia Raimundo do Vale e a uma 

parte da aldeia Foz do Nilo. Para chegar ao restante da aldeia Foz do Nilo é preciso 

subir o afluente do Riozinho conhecido como igarapé Nilo. Para alcançar pelos rios a 

aldeia Boa Vista é preciso seguir pelo rio Valparaíso até um de seus afluentes, o igarapé 

Grande. Por terra, existem trilhas que permitem o deslocamento a pé entre as aldeias. 

Pelas margens do Riozinho Cruzeiro do Vale e do igarapé Nilo, em especial a direita de 

ambos, é possível transitar entre a aldeia Raimundo do Vale e a aldeia Foz do Nilo. 

Dessas aldeias para a aldeia Boa Vista é preciso atravessar a terra indígena por 

caminhos terrestres, existindo caminhos diferenciados para ligar as duas primeiras à 

terceira. Em uma certa altura esses caminhos se unem e passam a ser um só, já próximo 

à aldeia Boa Vista. 

Entre as casas de urna mesma aldeia também pode-se deslocar pelos cursos dos 

nos ou por caminhos terrestres. Geralmente os caminhos por terra entre as casas 

encontram-se localizados à margem dos cursos fluviais. Estes caminhos são em grande 

número, visto a soma de todas as residências existentes na terra indígena equivaler a 53 

moradias, ocupadas por uma população total de 275 habitantes. Destes, 237 são Arara, 

25 são brancos, 12 são Poyanawa e 01 é Yaminawa. 

Há um número expressivo de habitantes na terra indígena, contudo, é importante 

frisar que há um considerável número de Arara vivendo fora da terra indígena. Estes 

migraram para cidades próximas a partir de fins da década 70, e no decorrer das 

seguintes, devido a diversos fatores. Os motivos que levaram à migração de uma parcela 

dos Arara para cidades próximas estão vinculados a casos particulares relativos a cada 

família. Assim, alguns migraram por terem parentes na família nuclear com sérios 
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problemas de saúde2, por terem tido desavenças com outros Arara, ou ainda, por 

estarem com uma idade avançada e sem o apoio de outros mais jovens para exerceram 

suas atividades produtivas, tendo que viver basicamente da aposentadoria obtida como 

"soldado da borracha". Entre os Arara fora da terra indígena existem famílias que 

saíram da terra a cerca de 06 anos (casa 5 e 12), de 8 anos (casa 7), de mais de 10 anos 

(casa 8 e 13), de 12 anos (casa 11), de 15 anos (casa 15), de 18 anos (casa 06 e 19) e de 

23 anos ( casa 9 e 1 O). 

Os dados populacionais dos Arara residentes em Cruzeiro do Sul foram obtidos 

com um senso realizado nessa cidade durante os estudos antropológicos in loco do 

Grupo Técnico, obtendo um considerável grau de confiabilidade. Contudo, como pode 

se notar na tabela acima, as informações sobre os Arara em outras localidades, fora de 

Cruzeiro do Sul, são em alguns casos incompletas por terem sido obtidas junto aos 

Arara dessa cidade ou da terra indígena, parentes que residem distantes daqueles. Entre 

os dados faltantes consta apenas a ausência dos nomes dos descendentes ou do cônjuge, 

em geral não Arara, e a idade. Os Arara que prestaram informações sobre aqueles não 

residente em Cruzeiro do Sul sabem, no entanto, precisar a quantidade e o sexo dos 

filhos que um parente seu veio a ter, o que indica uma rede de contato entre os Arara de 

Cruzeiro do Sul, da terra indígena e os de outras localidades. Certamente, esses contatos 

ocorrem com maior freqüência entre os Arara da terra indígena e aqueles residentes em 

Cruzeiro do Sul, visto um constante trânsito nessa cidade dos Arara da terra indígena, os 

quais para lá se dirigem com o objetivo de obterem assistência médica, de retirarem 

suas aposentadorias e, principalmente, de comprarem produtos de primeira necessidade 

(cf. item III-Atividades Produtivas). 

Ao somar toda a população localizada fora da terra indígena que possui 

parentesco com os Arara obtém-se 94 indivíduos, sendo 82 Arara e 12 brancos. Dado o 

considerável número de parentes Arara residentes fora da terra indígena pode-se, ao 

somá-los com aqueles que moram na terra indígena, chegar a uma população total de 

369 indivíduos. Destes, 319 são Arara, 37 são brancos, 1 é Yawanawa e 12 são 

Poyanawa. Essa população reside em 72 casas ao todo, sendo apenas uma fora do 

Estado do Acre, localizada no Estado do Amazonas. 

2 Em décadas anteriores a população Arara era assolada por diversas doenças, em especial a malária. Com 
a formação de agentes de saúde Arara e com a criação de um posto de saúde na terra indígena os índices 
de malária reduziram consideravelmente. 

- 
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Os Arara residentes fora da terra indígena são uma população em potencial da 

terra identificada, visto alguns daqueles entrevistados na cidade de Cruzeiro do Sul 

terem cogitado a possibilidade de seu retomo caso tenham uma melhor condição de 

vida. Mesmo não sendo esta posição unânime, pois alguns dos Arara residente nessa 

cidade afirmaram não ter interesse em retomar para a terra indígena, aqueles que 

residem na terra acreditam ser possível organizar a área para o retomo daquelas famílias 

que desejarem voltar, indicando geralmente a região do igarapé Grande como local mais 

propício para a construção de novas residências. 
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III-TERCEIRA PARTE 

ATIVIDADES PRODUTIVAS 

As atividades produtivas dos "antigos" e as alterações ocorridas na economia 

tradicional após o contato com a sociedade envolvente 

r-. 

Em período anterior à ocupação da região do alto Juruá pela empresa 

seringalista, a exemplo de outras sociedades indígena falantes da língua Pano, os 

"antigos" (ancestrais) Arara praticavam a caça, a pesca, a coleta e a agricultura. Essas 

atividades, em geral, eram desenvolvidas coletivamente, como pode ser notado nas 

fontes historiográficas e nos relatos orais sobre os grandes "mariscos" (pescarias) para 

suprir as aldeias com peixes (cf. item I - Dados Gerais). Esses mariscos podiam contar 

com integrantes de outras etnias, sendo um momento de interação com outros grupos. 

As referências na história oral dos Arara sobre os mariscos estão associadas também 

com diversas guerras intertribais que ocorreram. Algumas tribos procurando ludibriar o 

inimigo convidava-o para mariscar e durante o marisco eram surpreendidos com um 

ataque . 
. ~. A pesca é uma atividade secularmente praticada pelos Arara e, em 1906, foi 

registrada por Felizardo Cerqueira, um cearense que esteve com os Arara naquele ano. 

Quando Felizardo Cerqueira estava em busca dos Arara e Rununawa liderados por 

Tescon na região do igarapé Forquilha viu vestígios da pescaria deles: 

eles haviam tingido a água com um sipá de nome "uaca" e conseguiram fazer 
uma boa pescaria. Aqui vale ressaltar que esse sipó fornece uma espécie de leite 
que posto nágua tonteia os peixes e faz com que eles venham a tona, sendo 
depois facilmente pescados pelos índios. Esse veneno todavia não chega a 
prejudicar as pessoas que comem do peixe (Cerqueira, s/d: 09). 

~ 

Como será visto adiante, a utilização da awaka para a pesca ainda é bastante 

freqüente entre os Arara, assim como outras técnicas de pesca, caça, coleta e 

agricultura. Certamente os roçados dos antigos localizavam-se nos interflúvios, quando 

os primeiros ocupantes do alto Juruá passaram a abrir os extensos seringais para a 

extração do látex. Esses roçados eram cultivados comunalmente, em uma ampla área 
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com as plantações de todas as famílias nucleares. No início do século XX, quando 

encontravam-se localizados na região do Riozinho da Liberdade, Felizardo Cerqueira 

encontrou os Arara e os outros índios liderados por Tescon trabalhando na abertura de 

um roçado. Conforme Cerqueira: 

ouvimos fortes ruídos de queda de árvores, notamos que eram seguidos aqueles 
barulhos, quando andamos mais um pouco, verificamos que a queda das árvores 
era produzida por gentes, o anglo que se abria na nossa frente era 
calculadamente de 45 graus, que talvez houvesse na ocasião uns 80 machados 
trabalhando ( ... ) Quando chegamos à margem do roçado, descortinou-se em 
nossa frente uma quadra bem elevada de mato derrubado ( ... ) a maioria deles 
estavam trepados em giraus de faziam o trabalho da derriba, do roçado, em 
algumas gigantescas havia cerca de 8 a 10 homens em uma só árvore 
(Cerqueira, s/d: 05). 

-· 

Relatos mais detalhados sobre as atividades produtivas dos antigos foram feitos 

por Máximo Unhares, quem esteve junto aos Arara do igarapé Forquilha em 1911, a 

serviço do extinto SPI. Máximo Unhares, afirma que quando estava chegando próximo 

às malocas dos Arara e Kaxináwa liderados por Tescon passou por um roçado do grupo 

com 400 metros de extensão, onde estavam sendo cultivados milho, mamão, mandioca, 

banana e abacaxi (Linhares, 1913: 02). Ao se referir às atividades produtivas dos Arara 

liderados por Tescon, e de outros grupos Pano do Alto Juruá, esse mesmo autor afirma: 

Vivem os índios em geral da agricultura, da caça e da pesca. Plantam de 
accôrdo com suas necessidades mandioca, milho, mondubim, banana (o seu 
principal alimento), cana de assucar em pequena escala, mamão e abacaxi. 

Criam também gallinhas e patos, que não comem por terem 
repugnância. Há alguns, porém, já civilizados, que não tem este escrúpulo. 
Fazem roçadas enormes, medindo algumas 400, 1.000 e mais metros de 
extensão. As derrubadas são feitas a machado e são convenientemente 
executadas, bem como a broca, encoivaramento e plantação. Este serviço é de 
obrigação exclusiva dos índios; o da colheita cabe às índias. 

O milho que plantam é de uma qualidade especial. Mesmo secco é 
sempre molle e dá em menor tempo do que o nosso', 

Constitui para elles um bom alimento não só assado, como feito 
caissuma; mingai que se prepara socando o milho num pilão de madeira, depois 
adiccionam-lhe água e levam ao fogo durante algum tempo. Também usam a 
caissuma de banana, mais ou menos o mesmo processo, excepto no machucar, 
que fazem com as mãos; de mandioca, que depois de bem cozida é machucada 
com um pau, muma panela e parte mastigada pelas índias para facilitar a 
fermentação. 

Toda a alimentação é confeccionada pelas índias, mais diligentes do que 
os índios, que de viagem pelas matas e varadouros, carregam exclusivamente a 

- 

- 
- 
-· 
- 1 Entre os Arara ainda existe essa espécie de milho, que eles denominam "milho massa". 

._, 
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arma, queixando-se sempre de cansaço, cabendo às índias carregarem todas a 
carga, além dos filhos pequenos, dos quaes não se separam nem um instante. 
Fazem elas também todos os utensílios domésticos, pratos de barro, alguloares, 
potes, pane/las, etc que pintam com tintas vivas e fixas. Algumas há muito 
peritas neste mister (Linhares, 1913: 07). 

Essas atividades produtivas realizadas pelos Arara, e por outros grupos da 

família lingüística Pano, vieram a sofrer urna considerável alteração com a ocupação da 

região pela frente de expansão da borracha, o que não significa afirmar que elas 

desapareceram. Durante o auge da produção de borracha em fins do século XIX e início 

do XX, os Arara ainda não trabalhavam nas atividades de extração de seringa. Contudo, 

durante os períodos de crise no preço da borracha, iniciado em 1912, os Arara vieram a 

ser inseridos no sistema produtivo da borracha como uma mão-de-obra alternativa aos 

diversos seringueiros oriundos do nordeste do país. Com a introdução dos Arara nas 

atividades produtivas da empresa seringalista sua economia tradicional passou a sofrer 

diversas alterações. 

Devido ao tempo dedicado à produção da borracha, e à constante fiscalização 
dos patrões sobre a produção, as atividades produtivas tradicionais dos Arara, como 

agricultura, roça, pesca e coleta, passaram a obter uma menor dedicação. Estando a 

maior parte do tempo direcionado para a produção da borracha, com a conseqüente 

redução das atividades produtivas tradicionais, a economia dos Arara passou a uma 

grande dependência do sistema de barracão. Assim, toda a borracha produzida era 

comercializada nos "barracões" do patrão em troca de alguns produtos de primeira 

necessidade. O comércio com os "regatões" não era permitido pelos patrões, apesar de 

ocorrer em pequena intensidade de urna forma "clandestina". 

Ao vender para o patrão a borracha produzida, os Arara, e os demais 

seringueiros, eram explorados por comprar produtos com preços elevados e vender o 

seu produto por preços irrisórios. Dessa forma, os Arara permaneciam sempre 

endividados com o patrão, quem abria um crédito para a aquisição dos produtos do 

barracão. Com a constante dívida junto aos patrões os Arara passavam a ser cada vez 

mais reféns do sistema produtivo do seringal. Aqueles devedores não podiam abandonar 

o seringai para tentarem trabalho em outro, a não ser que quitassem suas dívidas. 

Mesmo sob o julgo dos patrões e com uma atividade produtiva direcionada para 

a produção da borracha, os Arara não deixaram de se dedicar à caça, pesca, agricultura e 
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coleta. Os produtos oriundos dessas atividades não estavam voltados para o comércio, e 

sim, para o consumo familiar. A produção de alimentos para consumo familiar obteve, 

devido ao contato com a sociedade dominante, diversas alterações tecnológicas. 

Técnicas anteriormente utilizadas nas atividades produtivas tradicionais foram sendo 

usadas concomitantemente às novas tecnologias, ou mesmo substituídas. Nas atividades 

de caça, o arco e a flecha vieram a ser substituído pela arma de fogo; na pesca, foram 

introduzidos os anzóis, linhas de náilon e tarrafas; e, na agricultura, passou-se a usar 

instrumentos de ferro, como enxadas, terçados e outros. A introdução de novos 

instrumentos nas atividades produtivas somou-se ao conhecimento tradicional 

desenvolvido pelos Arara. 

Essas alaterações tecnológicas ocorriam paralelamente à inserção dos Arara nas 

atividades dos seringais, sendo incentivados pelos patrões. Durante os períodos em que 

os Arara estiveram a serviço dos patrões eles eram estimulados, e mesmo forçados, a 

dedicarem-se à extração do látex e a obterem novas tecnologias. Os Arara mais jovens e 

as criança eram ensinados a cortar seringa, mesmo contra a vontade deles. Como 

mencionado pelo Arara Chico Varela: 

O meu cunhado, finado Joaquim, que era marido da Aida, foi quem agüentou 
nóis até nôis começar. Porque eu aprendi a corta seringa mais ele, tinha uma 
preguiça como se fosse pra se levantar de madrugada. Mas se levantava e eu já 
ficava pastorando, escutando. Quando ele mexia no balde, porque as estrada 
dele ele fechava no mato, aí quando ele pegava no balde eu ficava escutando, eu 
digo ele vai já me chamar. Mas só eu que sabia, com vontade de não ir. Mas era 
o jeito que tinha ir. Chamava, aí eu ia mais ele. Foi que eu comecei a trabalhar 
também, cortando seringa mais ele (Chico Varela, 29/02/200, Igarapé Grande). 

Nos anos em que os Arara estiveram praticando a extração da borracha eles 

sempre procuraram conciliar essa atividade com aquelas de agricultura, caça, pesca e 

coleta. Com a identificação da terra indígena em 1985, foi possível aos Arara saírem da 

dependência dos patrões e passarem eles mesmos a se organizarem para produzir e 

comercializar a borracha. Nesse período, alguns deles se sindicalizaram e começaram a 

comprar borracha de seringueiros e índios na região do Riozinho Cruzeiro do Vale e do 

Valparaíso. 
Esta iniciativa mudou novamente o rumo da economia do grupo, que passou a 

dominar as diversas etapas econômicas da borracha, extração, processamento e 

comércio nas cidades. Mas esta nova fase na economia dos Arara não durou muito, pois 

- 

- 
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na década de 1980 o preço da borracha passou a cair ainda mais e o grupo precisou 

retornar em maior intensidade as atividades de caça, pesca, coleta e agricultura. Essas 

atividades passaram a ser praticadas com tecnologias não existentes no tempo dos 

antigos, ocorrendo também o cultivo de outros produtos na agricultura. 

Descrição das características da economia e das atividades produtivas 

desenvolvidas pelos Arara, com a identificação, localização e dimensão das áreas 

utilizadas 

CRIAÇÃO 

r: 

Os Arara costumam criar diversos animais silvestres que são domesticados 

desde filhotes e, por isso, não são utilizados para o consumo ou para a venda. Mas 

existem outros animais doméstico cujo criatório está voltado para a comercialização e 

para o consumo alimentar. Entre os animais domésticos não comercializados, ou não 

consumidos, encontram-se diversas espécies de mamíferos e aves, entre eles os 

macacos, o quatipuru (quati), a cutia, o porquinho, a paca, o nhambu, o papagaio, o 

periquito, a arara, o jacu e outros. Entre os que são criados para prover as famílias com 

proteína estão basicamente o jacamím, a galinha, o pato, o porco e a ovelha. Apesar da 

presença de algumas cabeças de gado na região, entre os Arara não há sequer um 

bovino. Segundo o Arara Antônio: gado nós não temos ainda, não conseguimos 

comprar (Antônio, 03/02/2000, Rio Branco). 

Todos os animais são criados soltos, sendo que os únicos que não ficam 

próximos às residências, no terreiro, são os caprinos e suínos, ambos criados na mata. 

Existe urna pequena quantidade de caprinos, o que não ocorre com os suínos. Os 

animais domésticos criados para o comércio e consumo vêem a ser uma fonte 

alternativa de renda e de alimentação para os Arara. O principal animal comercializado 

é o porco, que é vendido principalmente em Porto Valter. O dinheiro adquirido com a 

venda é revertido em bens de primeira necessidade, como o sal, o açúcar, os remédios, a 

pólvora, o chumbo, a espoleta e possíveis outros. Para o criatório de porco os Arara 

procuram tomar alguns cuidados para garantir sua engorda, levando em consideração as 

r: 
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condições ambientalmente favoráveis para o criatório. Segundo a liderança Arara da 

aldeia Boa Vista, situada no igarapé Grande: 

O melhor lugar (para criar porco) é desse lado (margem esquerda). Porque do 
outro lado tem muito jaci mas é mais pouco, e o açaí. Já desse lado é bom pra 
criar porco, porque tem muito baixo e o porco gosta de fuçar. Já na terra firme 
fica muito duro pra ele procurar comida, a não ser a fruta que cai. Desse lado 
não, tem os baixos. É um lugar muito bom pra criar aqui e plantar do outro lado 
(Chico Varela, 29/02/200, Igarapé Grande). 

- - 
Além dos ambientes favoráveis para a criação dos suínos os Arara procuram 

também mantê-los afastados de suas plantações, evitando danos a essas. 

Preferencialmente, os suínos são criados na margem oposta daquela onde situam-se as 

residências. Na aldeia Foz do Nilo, os Arara costumam criara os porcos na margem 

esquerda do igarapé Nilo. Na aldeia Boa Vista, os porcos estavam sendo criados, em 

pequena quantidade, na mesma margem das residências, à esquerda do igarapé Grande, 

devido aos não-índios proibirem residências e criatórios dos Arara na margem direita 

desse igarapé. 

Nesse sentido, a reivindicação dos Arara de ambas as margens do igarapé 

Grande visava não apenas incluir áreas utilizadas para a caça, coleta e agricultura, como 

também, propiciar o deslocamento das residências da margem esquerda para a direita 

desse igarapé, com o intuito de plantar e morar em uma margem e criar porcos na outra. 

Ambas as margens do igarapé Grande, e a esquerda do Nilo, ficaram fora dos limites da 

terra indígena delimitados em 1985. Nessas áreas ocorrem vários conflitos entre os 

Arara e os regionais quando os primeiros colocam porcos, plantações ou caçam, isto por 

estarem fora dos limites anteriormente delimitados. A maioria dos Arara procurara 

evitar esses conflitos, mas acabam sendo prejudicados por terem que plantar e criar 

porcos de um mesmo lado, apesar de continuarem caçando nas duas margens dos 

igarapés e colocando roças fora dos antigos limites da terra indígena. Com os limites 

atuais, apenas os moradores da aldeia Raimundo do Vale permaneceram com esse 

problema, pois nas aldeias Foz do Nilo e Boa Vista a terra indígena passou a englobar 

ambas as margens dos mencionados igarapés. Contudo, em Raimundo do Vale não 

existia nenhum interesse dos Arara em utilizar a margem esquerda do Riozinho 

Cruzeiro do Vale, devido principalmente às diversas alianças político-econômicas dos 

-· - 
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Arara com os regionais. Nessa aldeia, o criatório de porcos ocorre na mesma margem 

das residências, gerando alguns transtornos quando os porcos invadem as roças. 

A criação de porco vêm a ser uma atividade produtiva bastante importante para 

os Arara, principalmente, porque ela pode extinguir de vez o pequeno comércio de 

carne de caça realizado por alguns Arara, o qual tem sido um dos meios de obter 

produtos de primeira necessidade ( cf. o subitem caça). Segundo eles: 

agente planta e tem o porco para vender. E a carne (de caça) agente já não vai 
vender mais. Agente vai criar porco para vender. E pode plantar o milho e 
plantar uma roça. O milho agente vende, o preço é baixo mais dá de dar uma 
ajudazinha. Levar uns dois porcos ou três para vender é pouco mais já ajuda 
(Chico Varela, 29/02/200, Igarapé Grande). 

r: 

Apesar do comércio da carne de porco não ser muito expressivo, ele ocorre em 

maior escala que os outros produtos animais comercializados. Os galináceos e caprinos 

quase não são comercializados, estando mais voltados para o consumo familiar. Em 

ocasiões festivas, um animal de criação pode ser servido para os amigos e parentes no 

lugar da carne de caça. Uma relação dos animais de criação para o consumo dos Arara 

pode ser visualizada na tabela abaixo': 

(' 

Í' 

r: 

CRIAÇÃO DE ANIMAIS PARA O CONSUMO ALIMENTAR 
Nome Nome na Unid. De Paisagem Nº de indivíduos Uso Freqüên 

Regional Língua ( locais de criação) (pi grupo familiar, ciano 
doméstico, etc) consumo 

Galinha Tacaraí pátio da casa 05 a 10 alimentar Mês 
Pato Nunum pátio da casa 01 a 03 alimentar semestral 
Porco Iauá solto na mata 05 a20 alimentar semestral 
Ovelha Solto na mata 01 a 02 alimentar Raro 
Jacamin Duá Pátio da casa 1 alimentar Raro 

CAÇA 

r>. 

As atividades de caça sofreram muitas alterações após o intenso contato dos 

Arara com a sociedade envolvente, tendo o conhecimento tradicional acerca da caçada 

sido modificado com a introdução da arma de fogo. Antes do contato os Arara caçavam 
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com arco e flecha, os quais caíram em desuso e atualmente sequer são confeccionados. 

Contudo, passaram a ter grande habilidade na caçada com arma de fogo e mantiveram 

uma série de conhecimentos tradicionais sobre a floresta e sua fauna, e sobre os modos 

de um caçador obter sucesso em sua atividade. 

Desde a idade em que uma criança consegue suportar o disparo da espingarda 

ela é introduzida no vasto universo de informações que envolve a atividade de caça. 

Conhecer o relevo, a hidrografia, a vegetação e os hábitos dos animais (locais onde 

comem, bebem água, dormem, reproduzem, etc.) é fundamental para o sucesso do 

caçador. É importante, também, identificar muitas informações sobre a caça por meio 

dos rastros, como as últimas ações realizadas pela caça, seu tamanho, a espécie, a 

distância em que se encontra do caçador e outros. Esse conhecimento é transmitido dos 

mais velhos para os mais novos. 

Sendo o período de inverno o mais propício para a atividade de caça, cerca de 

duas ou três vezes por semana um dos homens da casa sai para caçar. As áreas de caça 

situam-se no interior da mata, à qual têm acesso pelos caminhos de caça que saem dos 

fundos das residências e levam a várias horas de caminhada em direção ao interior da 

mata. A extensão das áreas de caça é bastante ampla, ocupando toda a região de centro 

da margem direita do Riozinho Cruzeiro do Vale e das duas margens do igarapé Nilo e 

do igarapé Grande. A reivindicação dos Arara pela ampliação da terra visa, entre outros 

fatores, abarcar áreas de caça usadas pelo grupo a várias décadas: 

agente quer que pegue uma área de terra por isso, porque é muito importante a 
nossa floresta, e aí tem gente em Raimundo do Vale, tem gente no São Luiz, tem 
gente na Boca do Nilo, mas quando está ruim de rancho eles vão fazer a 
caçadinha, matar uma caça, pegar um jabuti, não é proibido. Agente só não 
quer é deixar entrar branco para fazer caçada. Por que caçador agente não 
quer, se for casado com um índio aí pode ir (Chico Nogueira, 05/03/2000, 
Cruzeiro do Sul). 

Um dos motivos de maiores conflitos entre os Arara e o regionais é a invasão 

das suas áreas de caça pelos caçadores oriundos de Porto Valter, os quais para lá se 

dirigem com o intuito de conseguirem grande quantidade de carne de caça para 

comercializarem nas cidades próximas. Estas invasões estavam ocorrendo 

principalmente nos igarapés Nilo e Grande, locais de maior fartura de caça por estar nas 

2 As tabelas dessa parte do relatório foram elaboradas pelo ambientalista, sendo depois conferidas e 
adaptadas pelo coordenador do GT. 
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cabeceiras desses igarapés as principais áreas de reprodução da fauna. Nas cabeceiras 

desses rios os Arara não costumam caçar, respeitando as áreas de reprodução da fauna. 

Quando saem para caçar no período de inverno gastam no máximo de duas a três 

horas para adquirirem carne com fartura. A abundância de caça no inverno está 

associada a uma floresta bastante preservada na terra indígena, a qual oferece nesse 

período muitas opções de alimentos para os animais. No verão, as atividades de caça são 

mais difíceis por não terem tantas opções de alimentos para os animais e por não 

ficarem seus rastros muito visíveis, como ocorre na estação chuvosa com o solo bastante 

molhado. Portanto, no verão a principal técnica utilizada pelo caçador é a da espera. 
Segundo eles: agente atrepa nos paus, caça um pau bom e atrepa no pau. Fica até mais 

ou menos 1 O h esperando a caça, às vezes vem veado, vem o porco, vem cotia, porque a 

cotia gosta de comer também. Agora de noite agente espera paca, no pé de Jaci, tatu. 

Tem o tatu também que ele come o Jaci de noite (Chico Cazuza, 16/02/2000, Raimundo 

do Vale). 

No inverno, a melhor técnica é a do rastejo. Entretanto, ambas as técnicas, do 

reastejo e da espera, podem ser praticadas nas duas estações do ano Amazônico. 

Durante o inverno costuman praticar também a caça com armadilha. Tanto no verão 

como no inverno, alguns animais em busca de alimentos podem chegam próximos às 

residências, nos roçados, quando são facilmente abatidos. Tendo conhecimento dos 

hábitos dos animais os Arara podem sair de casa e ir em busca de uma caça específica. 

O que ocorre também com as armadilhas, em geral colocadas para pegar determinados 

tipos de animais: 

às vezes agente coloca armadilha para matar paca, tatu. Agente lasca um pau, 
põe a espingarda dentro. Passa uma linha lá da vareta, da estaca. Amarra a 
linha lá e trás para cá. Tira uma vara fina, que seja forte. Amarra lá na linha e 
aqui, nós chamamos açoito, para quando o bicho passar lá puxa a linha. Agente 
põe um pau, faz um negócio lá que escapole, quando o bicho mexe lá na linha 
escapole lá daquele pauzinho que agente chama açoito. Aí bate no outro pau 
que agente põe no gatilho da espingarda. Que vem de lá e bate, aí dispara 
(Chico Cazuza, 16/02/2000, Raimundo do Vale). 

Entre os Arara as caças mais apreciadas são o veado, a anta, o queixada, o 

caititu, a capivara, a paca, a cutia, a cutiara, os tatus, o quatipuru, os macacos e as 

diversas espécies de aves, entre outros. Estes animais, além de terem hábitos 

alimentares e reprodutivos diversificados, ocupam também áreas diferentes dentro da 

- - - - - - 
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floresta. Quando um deles é abatido, seu fato é retirado no local da caçada e ele é 

transportado até à residência do caçador. Nesta, a mulher encarrega-se de limpar o 

animal e de distribuir uma parte da carne para os parentes e vizinhos próximos. A 

proximidade das residências e o grau de relacionamento entre seus moradores indica ser 

esta uma das principais razões da divisão da carne de caça, não tendo sido possível 

constatar entre os Arara um padrão de distribuição da carne associado às regras de 

parentesco. 

Apesar da distribuição de carne envolver noções de reciprocidade, nem sempre 

um caçador tem sucesso na sua caçada para retribuir à dádiva feita por seu vizinho. 

Nesse caso, pode ser que o caçador esteja "enrascado", com ''panema". A má sorte de 

um caçador está vinculada ao rompimento de algum tabu associado à atividade de caça. 

Para retomar seu sucesso em uma caçada os Arara caçadores costumam tomar a 

"injeção do sapo", cheirar rapé ou fazerem uma defumação com a folha do tipi do 

caçador, de seus instrumentos de caça e do cachorro ( cf. item V - Reprodução fisica e 

cultural). De acordo com os Arara, ao se referirem a uma pessoa enrrascada: 

agente vai caçar, aí tudo corre de longe, por às vezes sente, veado também 
ninguém não vê nem eles, escuta só carrera de longe. Aí a injeção do sapo ela 
não melhora muito que nem o rapé, para agente poder pegar a caça. O rapé se 
torna mais melhor que a injeção do sapo. A injeção do sapo serve para limpar o 
estômago e a .fraqueza. E o rapé com o pó do osso do veado ou do porco, com 
um pouquinho de tabaco, serve para o rapé. Aí é melhor que a injeção, para 
agente matar a caça, para ver a caça, ela fica mansa (Chico Cazuza, 
16/02/2000, Raimundo do Vale). 

r: 

r-s, 
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r 
A injeção do sapo e o rapé não são utilizados para "desenrrascar" os cachorros, 

apenas a defumação com tipi. A caça com cachorro praticamente é inexistente entre os 

Arara, pois o cachorro costuma afugentar a caça para áreas mais distantes. Todavia, os 

caçadores vindos de Porto Valter, que invadem as áreas de caça dos Arara com o intuito 

de adquirirem carne de caça para comercializarem, não dispensam o uso do cachorro 

por este permitir abater uma maior quantidade de animais em menor tempo. Como eles 

não dependem da caça diariamente para sua alimentação, não importam-se que a caça 

mude seu território para locais mais distantes. Para os Arara, no entanto, quanto maior 

for a quantidade de caça próxima às residências, ou em seus caminhos de caç~, melhor. 

Por isso, por iniciativa própria, estão abandonando e proibindo a caça com cachorro. 
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Com a carne de caça, os Arara conseguem não apenas o alimento diário, mas 

também, ao comercializarem uma pequena quantidade, mercadorias industrializadas de 

primeira necessidade. Este comércio é pouco praticado, e quanto realizado ocorre em 

pequena escala. Somente quanto precisam complementar o dinheiro necessário para os 

produtos de primeira necessidade é que os Arara usam o recurso de comercializar a 

carne de caça. Segundo eles: 

Agente pega para vender, eu não posso nem dizer. Jacaré ninguém vende, a 
carne de caça eu também não tenho muito costume de vender também. Agente 
vende mais é alguns quilos, às vezes quando leva. Agente às vezes quando tem 
precisão, está no aperto, agente vai e caça assim uns três dias, às vezes mata 
uma caça, mata um veado, dois porcos, pega uns cinco jabuti, agente vai pega 
aquele produtozínho que é da carne da caça. Assim uns 30 kg ou 40, é o mais 
que agente vende. Mas não é de costume, é assim algumas vezes (Pedro", 
02/2000, terra indígena). 

- 
- 
- -· - - 

Esse comércio pode ocorrer na cidade de Porto Walter, na de Cruzeiro do Sul ou 

com regatões que sobem os rios desenvolvendo atividades comerciais com os índios e 

ribeirinhos. No início de 2000, um jabuti grande em Porto Walter valia R$ 7 reais. Um 

pequeno custava R$ 4 reais. Um jabuti grande na cidade de Cruzeiro do Sul custava R$ 

15 reais. A carne de caça, de qualquer animal, valia R$ 2 reais o quilo. Com o dinheiro 

obtido nesse comércio: 

P- agente compra de alimento assim para casa. O alimento que agente está 
falando é o sal, o açúcar, o sabão, a munição. Quando agente vai vender esse 
produto ou em Porto Walter ou na cidade, agente vai atrás de comprar esse tipo 
de coisa, que agente está com necessidade para dentro da casa da gente. 
Ninguém não vai pegar essa carne, jabuti, vender na cidade ou em Porto 
Walter, ninguém vai atrás de outras coisas, vai atrás dessas coisas que agente 
está necessitado. Porque é o que mais nós temos precisão, é que nós precisamos 
mesmo. A munição, sabão, sal, o querosene, que é o combustol, e também o 
açúcar. Nós vamos atrás de comprar isso, é o que nós precisamos. 
M- leva uma farinha, uma coisa, para ajudar a aumentar mais o dinheiro, 
quando tem outra coisa, mistura com a outra coisa aí vai lá e compra essas 
coisas (Pedro e Marco, 02/2000, terra indígena). 

- 
- 
- - - 
- 
- - 
- 

Como fica bastante evidente nesse relato, o comércio da carne de caça é apenas 
uma atividade complementar, e que visa gerar produtos essenciais para a vida dos 

Arara. Ficou evidente quando dos trabalhos do GT que caso o grupo tivesse uma outra 
._; - - - - 
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alternativa capaz de supri-los com os produtos de primeira necessidade esse comércio 

deixaria de existir entre os Arara. Isto pode ficar ainda mais evidente ao considerar a 

grande importância que o grupo atribui à carne de caça na alimentação familiar, não 

sendo do interesse deles correr o risco de reduzir o estoque de caça. Para melhor 

visualizar quais as caças encontradas no interior da terra indígena, com seus distintos 

nomes, segue a tabela abaixo: 

·" 

CAÇA 
Nome Nome na Nome Científico Unid. De Técnica 

Regional Língua Paisagem De Captura 
Anta Aoá Tapirus terrestris Floresta de espingarda 

Várzea 
Arara Chauãn Ara sp. Terra Firme espingarda 
Caititú lndú Tayassu tajacu Terra Firme espingarda 

e/ cachorro 
Caititú lndú Tayassu tajacu Terra Firme espingarda 

c/ cachorro 
Cotiara Sandací Terra Firme espingarda 
Curica Terra Firme espingarda 
Cu tia Barí Dasyprocta agouti Terra Firme espingarda 

c/ cachorro 
Gavião Tutãn Buteo sp. Terra Firme espingarda 
Jaburú Terra Firme espingarda 
Jabuti Chaú Geochelone Fio de Várzea Manual 

denticulata 
Jacamin Duá Psophia leucoptera Terra Firme espingarda 
Jacú Kuvún Penelope jacquacu Terra Firme espingarda 
Japó Tucurucú Flo de Várzea espingarda 
Juriti Fio de Várzea espingarda 

ou armadilha 
M. da Noite Rirrú Aotus sp. Terra Firme espingarda 
M.de Vassá Saimiri sciureus Terra Firme espingarda 
Cheiro 
M. Guariba Kuruí Alouatta sp, Terra Firme espingarda 
M. Irara Vuká Terra Firme espingarda 
M. Parauacú Rukuãn Terra Firme espingarda 
M. Prego Istucú Cebus apella Fio de Várzea espingarda 
M. Preto Içú Ateies paniscus Terra Firme espingarda 

.r-., 

r- 

3 Este é um nome fictício do informante, pois aqui viso preservá-lo de qualquer retaliação advinda do 
"universo" ambientalista. Na citação posterior a essa, os nomes também não correspondem aos dos 
informantes, pelo mesmo motivo. 

r- 
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M. Quandú Terra Firme espingarda 
M. Sonhirn Xipí Saguinus labiatus Terra Firme espingarda 
M. zog-zog Callicebus moloch Terra Firme espingarda 
M. Cairara lstucú-xupá Fio de Várzea espingarda 
Maracanã Terra Firme espingarda 
Nambú Kurnbá-ãn Tinamus tao Flo de Várzea espingarda 
Azul 
Nambú Kumbá Tinamus gutatus Flo de Várzea espingarda 
Galinha 
Nambú Tinamus major Flo de Várzea espingarda 
Macucau 
Nambú Flo de Várzea espingarda 
Pintada 
Nambú Tanskan Flo de Várzea espingarda 
Preta 
Paca Andú Agouti paca Terra Firme espingarda 

ou facão 
Papagaio Vauá Terra Firme espingarda 
Quatí Xixí Terra Firme espingarda 
Quatipurú Kapá Sciurus sp. Terra Firme espingarda 
Queixada Iauá Tayassu pecari Terra Firme espingarda 

e/ cachorro 
Tatu Iauishi Priodontes sp. Terra Firme espingarda 

ou cacetada 
Tucano Chucú não identificado Terra Firme espingarda 
Veado Tiachú Mazamasp. Terra Firme espingarda 

- - - 
-· 

- - - - - 
- 
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PESCA - 
A pesca, também denominada pelos Arara de "marisco", ocorria com grande 

intensidade em período anterior à penetração da região pelos agentes da frente de 

extração da borracha. Nessa época, como mencionado acima, em fins do século XIX e 

início do século XX, eram realizados grandes mariscos, participando deles praticamente 

todos os integrantes da aldeia além de convidados de outras aldeias. Diversas guerras 

entre os Arara e outros grupos indígenas são relembradas hoje e podiam ocorrer quando 

estava sendo realizado o marisco. Em geral, quando os Arara ou outros grupos 

indígenas da família Pano tinham a intenção de empreender uma guerra, por vingança 

ou para o rapto de mulheres, era feito um convite para realizarem um marisco em 

conjunto. Nessa ocasião, as mulheres e os homens participavam e eram pegos de 

- 
- - - - 
- - 
- 
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surpresa com um combate repentino iniciado pelos inimigos. O grupo que era vencido 

acabava por ter suas mulheres raptadas e um considerável número de mortos e feridos. 

Nos mariscos realizados no início do século XX, os Arara pescavam 

principalmente com tingui (também denominado assacú), timbó, awaka, purá, chatá e 

outros vegetais que imobilizam os peixes facilitando a captura. Essa técnica de pesca 

dos Arara, e de outros grupos indígenas da região, era percebida pelos não-índios como 

prejudicial à saúde humana. Conforme Linhares, quem esteve com os Arara no início do 

século XX, há nas malocas um tinguy que elles denominam o Xaatá, próprio para 

matar peixe. É um veneno tão forte e poderoso que não só mata grande quantidade de 

peixes dos rios e lagos, como produz grande mal ao índios que se alimentam do peixe 

(Linhares, 1913:07). Por esse motivo, em 1906, o prefeito do Departamento do Alto 

Juruá, Marechal Thaumaturgo de Azevedo, determinou aos "inspetores de barracão" 

não consentir que se pesque com dynamite, tinguy, timbó, assacú e outras explosivos ou 

tóxicos, apparelhos ou instrumentos que possam danificar a água ou o peixe (Azevedo, 

1906: 35). 

r 

Essas proibições pesavam tanto sobre os seringueiros como sobre os índios. No 

entanto, até os dias atuais os Arara ainda utilizam esses vegetais nas atividades de pesca, 

sem qualquer dano à saúde. Mas os regionais continuam acreditando ser esta técnica de 

pesca nociva à saúde. Segundo os Arara: 

os brancos não usam, mas os índios usam porque é desde o começo que eles têm 
essa tradição dele. Os brancos plantam awaka, mas de assacú eles não pescam, 
porque eles têm medo. Eles têm medo porque o assacu é um veneno e eles têm 
medo de morrer. Mas eu vou dizer uma coisa, o assacú ele não mata não. Sabe 
porque, porque ali na paz, ali no Brejo, onde eu morava, eu era acostumado de 
colocar o assacú assim onde eu morava, passava matando peixe assim no meu 
porto, onde eu bebia água, e eu nunca senti nada. E os brancos têm mania de 
dizer que todo final do ano pegam malária, aí culpa o pobre dos índios, nós. Diz 
que é os índios que estão catinguezando o rio por causa de assacú (Chico 
Cazuza, 16/02/2000, Raimundo do Vale). 

.r-. 

Muitos são os preconceitos sobre essa técnica de pesca dos Arara, contudo, nem 

por isso eles abandonaram essa prática tradicional. A pesca com esses vegetais ocorre 

por meio da imobilização dos peixes, não havendo uma seleção em relação à espécie ou 
ao tamanho. O marisco com essa técnica gera uma fartura de peixes para o consumo. O 

período mais indicado para a atividade de pesca é o verão, quando os rios estão baixos e 

a captura dos peixes toma-se mais fácil. No período das chuvas, inverno, os rios e 

,,.-. 
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igarapés ficam barrentos e profundos, dificultando a atividade de pesca. No verão, 

entretanto, podem pescar nos igarapés com o purá, chatá, tingui, timbó ou awaka, esta 

última cultivada próxima às residências. Segundo eles: 

A awaka agente usa mais no verão. Porque assim quando tem muita água 
ninguém pode pescar com ele. No igarapezinho também não pode, porque tem 
muita água, agente só usa no verão. Agente caça um remanso que tem mais 
peixe, que tem um bolseiro grande, ou que já teve, agente tem experiência que 
tem mais peixe grande que em outras cantos onde não tem balseiro. Aí nós 
cortamos a awaka, veneno para o peixe, agente pisa, agente leva, chega lá 
agente joga dentro, tolda bem, tolda junto com a awaka sabe. Quando agente 
tolda aí começa a desmanchar a awaka, aí os peixes começam a virar. Aí agente 
pega (Chico Cazuza, 16/02/2000, Raimundo do Vale). 

Depois de bater bem esses vegetais eles são imergidos na água, quando liberam 

uma substância que imobiliza os peixes, facilitando sua captura com as mãos. Essa 

modalidade de pesca é prática pelos Arara secularmente sem gerar nenhum dano à 

saúde. Outra prática secular é a técnica de pesca com o assacú. Quanto a esta eles 

afirmam: 

na mata também tem outro tipo de veneno para peixe também. O assacú (tingui). 
O assacú é um pau grosso, ele dá leite. Agente tira o leite com o machado, sai 
cortando, arrodiando assim, e põe o vaso para aparar. Escorre o leite, ele dá 
muito. Agente corta, ele seringa logo. Agente pesca assim no igapó, nos 
igarapézinhos pequenos. Agente joga o leite dentro da água, se for muito ele vai 
descendo rio abaixo, matando uma quantidade de peixe (Chico Cazuza, 
16/02/2000, Raimundo do Vale). 

Existe entre os Arara outras modalidades de pesca, com anzolim (anzol), com 

zagaia ( espécie de arpão), com espinhei (lança), com bicheiro (mergulho), com tiro, 

com terçado e com tarrafa. A modalidade de pesca mais utilizada é com o anzol e com o 

tingui, sendo as outras menos praticadas. Apesar da pesca com tarrafa ser considerada 

bastante efetiva para a captura de peixes, poucas são as famílias que possuem uma 

tarrafa, Com a tarrafa os peixes mais pescados são, bode, mandim, esses tipos de peixe. 

Pelo menos aqui no Riozinho agente só pega esses tipo de peixe. Porque não pode 

mariscar no remanso porque é muito fundo e tem muito pau. Mas às vezes agente pega 

também surubim, de farra/a (Chico Cazuza, 16/02/2000, Raimundo do Vale). 

- 
- - 
- - 
- - - 
- 
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Quanto pescam com anzol, eles possuem algumas iscas preferidas, e técnicas 

específicas: 
para pescar no rio agente usa canoa, porque assim na beira do rio é perigoso, 
incerto. Agente usa anzol, para isca agente usa ... agente tira do cocão o biombo. 
É a isca que agente isca no anzol, para pode pegar o peixe. Agente usa mais 
para pegar mandim, carâ, piaba assim nos igarapézinhos, que usa o biombo. 
Agora assim no rio, agente usa mais carne para pegar pintadinha, piranha, tudo 
agente pega com carne (Chico Cazuza, 16/02/2000, Raimundo do Vale). 

- 
A pesca, enquanto atividade econômica, encontra-se completamente voltada para 

o consumo doméstico, não havendo comércio de peixe entre os Arara. Essa atividade 

ocorre ao longo do Riozinho Cruzeiro do Vale, do igarapé Nilo, do igarapé Grande e 

dos afluentes destes. Portanto, a área utilizada para pesca ocupa praticamente toda a 

extensão da terra indígena, concentrando-se nos rios e igarapés existentes no seu interior 

e limites. Em geral procura-se pescar em áreas próximas às residências, mas 

eventualmente são organizadas expedições para as cabeceiras do igarapé Grande e do 

igarapé Nilo, os quais são mais piscosos. Segundo os professores bilíngües Arara: 

E-Não tem peixe de vantagem aqui no rio (Cruzeiro do Vale). 
A-Não aqui não tem mais peixe de vantagem não. 
E- O principal mesmo está nesse aqui (no Nilo). 
Eu- Ou seja, aqui no Riozinho Cruzeiro do Vale não tem peixe grande não. 
E- Tem mais é muito diflct], muito pouco. 
Eu- E no Igarapé Nilo? 
A- Agora aqui dentro tem, com suficiência. E no Grande também. Nesses 
igarapezinhos aqui (Novo Acordo) é lotado de peixe. Agora aqui no Santo 
Antônio já está meio escasso, porque aqui tem uma família grande que é a dos 
irmãos dele aqui (do Edílson). E eles pescam muito aqui de anzol para poderem 
sobreviverem. Aí já está ficando escasso, porque vai pegando, aí vai ficando 
escasso (Antônio e Edilson, 03/02/2000, Rio Branco). 

.._· 

- 

- 
- 

Segundo os Arara, no Riozinho Cruzeiro do Vale existem poucos peixes de 

grande porte, sendo um dos maiores o boto, que freqüenta o rio no período das chuvas, 

mas não é usado para o consumo alimentar. Entretanto, nos igarapés Nilo e Grande 

existem peixes de tamanho considerável, os quais são pescados coletivamente, podendo 

contar com a participação dos homens, mulheres e crianças. No período do inverno, 

quando os homens dedicam-se às atividades de caça, as mulheres e crianças costumam 

pescar com anzol na margem dos igarapés e rios. Alguns dos peixes existentes nesses 

- - 
- - - 
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rios e que fazem parte da dieta alimentar dos Arara, além das técnicas de captura, 

podem ser constatados nas tabelas abaixo: 

,,-.., 

PESCA 
Nome Nome na Unid. De Epoca Técnica de 

Regional Língua Paisagem Captura 
Arráia luí igarapé jun - set 1,2,3,5,6 
Bodó lpú igarapé jun - set 1,2,3,4,5,6,7 
Bodózinho Ichiquim igarapé jun- set 1,2,3,4,5,6,7 
Bodózinho Puscú igarapé jun - set 1,2,3,4,5,6,7 
Cachimbo igarapé jun - set 1,2,3,4,5,6 
Cará Maim igarapé jun - set 1,2,3,4,5 
Curimatã Huanãn igarapé jun- set 1,2,3,4,5 
Gijú igarapé jun- set 1,2,3,4,5 
Jacaré Capú igapó I igarapé jun- set 6,7,8,10 
Jundiá igarapé jun - set 1,2,3,4,5 
Madalena igarapé jun - set 1,2,3,4,5 
Mandim Tunú igarapé jun - set 1,2,3,4,5 
Manoel Besta Xaun igarapé jun - set 1,2,3,4,5 
Matrinchã Iapânhã igarapé jun - set 1,2,3,4,5,6,7 
Píabão lapá igarapé jun - set 1,2,3,4,5 
Piau Bisindotí igarapé jun - set 1,2,3,4,5 
Pimpão igarapé jun - set 1,2,3,4,5 
Piranha igarapé jun- set 1,2,3,4,5 
Pirarucu Lago I igarapé mar- out 1,2,3 ,6, 7 ,8 
Puraqué Cuniãn igarapé jun- set 1,2,3,6,7,8,10 

Saburú Huãn igarapé jun - set 1,2,3,4,5,6, 7 
Sara pó Ximbá igarapé jun - set 1,2,3,4,5,6, 7 
Surubim Vauim igarapé jun - set 1,2,3,4,5,6 
Tamboatá Vachú igapó I jun - set 1,2,3,4,5, 7 

igarapé 
Traíra Baschicú igarapé jun - set 1,2,3,4,5 

,r-- Tabel d d 
Técnica de Nº 
Captura Correspondente 
awaka 1 substância tóxica 
purá (cipó) 2 substância tóxica 
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ticá (árvore) 3 substância tóxica 
usa-se a raíz 
anzol 4 X 

tarrafa 5 X 

zaga ia 6 arpão 
espinhei 7 lança 
Tiro 8 X 

captura c/ 9 X 
mão 
facão 10 X 

COLETA 

As atividades de coleta são desenvolvidas entre os Arara sem nenhuma 

finalidade comercial, sendo uma fonte importante para adquirem complementos 

alimentares, materiais para a construção das residências, produtos medicinais, temperos 

para os alimentos, óleos vegetais, etc. Portanto, há uma grande importância da coleta na 

vida dos Arara, a qual é praticada secularmente. 

Muito do conhecimento tradicional do grupo para a extração de produtos da 

florestas permanecem sendo transmitidos de geração a geração, tento o contato com os 

ocupantes da região do alto Juruá introduzido outras atividades de coletas, entre elas a 

extração do látex da seringueira (hevea brasilienses). A produção de borracha pelos 

Arara, desde o início do século XX, permitiu ao grupo adquirir diversos produtos 

industrializados, gerando uma dependência em relação aqueles produtos 

comercializados no barracão, como o sal, o açúcar, a munição, a arma de fogo e os 

tecidos, entre outros. Assim, durante muitos anos as outras atividades produtivas 

desenvolvidas pelos Arara ficaram relegadas a segundo plano, pois a principal atividade 

econômica era a produção e comercialização da borracha no barracão. Mas nunca as 

atividades produtivas tradicionais foram abandonadas, apesar de não estarem voltadas 

para a comercialização. 

Com a identificação da Terra Indígena Arara do Igarapé Humaitá, na década de 

1980, mesmo deixando fora dos limites áreas de uso tradicional dos Arara, foi possível a 

eles desvincularem-se do julgo dos patrões e passarem a produzir borracha de uma 

forma independente, a qual era comercializada nas cidades, e não mais no barracão, 

onde o preço pago era menor. Entretanto, na década de 1980, a crise da borracha levou 

- 
- 
- 
- - 
- 
- 
- 
- 
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os Arara a praticamente abandonarem a extração da seringa por não ser seu comércio 

rentável. 

Atualmente, as principais atividades extrativas estão voltadas para o uso e 

consumo familiar, não mais para a produção da borracha. Segundo um dos professores 

bilíngües, muitos são os frutos comestíveis da floresta: tem vários tipos de frutos, o 

coco babaçu agente consome bastante. Tem as frutas, tradicional mesmo. É a sapota, a 
biorana, cajarana, cajá, cajui, a pama, tem quatro tipos de ingâ, bacuri, possavi, açai, 

bacaba, patauá (Antônio, 03/02/2000, Rio Branco). Dentre os frutos mais apreciados 

encontram-se aqueles que produzem sucos, chamados localmente de vinhos, são eles: o 

açaí (Euterpe sp.), a biorana (Lucuma lasiocarpa), a bacaba (Oenocarpus sp.), o buriti 
(Mauritia sp. ), o patoá ( Oenocarpus bataua) e o cajá (Spondias sp. ). 

Muitos outros recursos florestais podem ser utilizados, tais como as palmeiras: 

pachiúba (Socratea sp. ); pachiubinha (Socratea sp. ), usadas como assoalho e parede das 

casas; jaci (Scheelea wallisity; jarina (Phytelephas macrocarpa) e aricuri (Cocos 

coronata), utilizadas para a cobertura das casas. Do caule do açucú podem ser feitas 

canoas, entre outras madeiras. Das sapopemas de diversas madeiras, como do cedro 

(Cedrella sp.), pode ser retirada a matéria prima para a confecção de remos. Muitos 

outros produtos florestais são extraídos e utilizados pelos Arara, como pode ser notado 

na tabela abaixo: 

COLETA VEGETAL 

Nome Nome Unid. De Época Uso Parte 
Regional na Língua Paisagem de Coleta Utilizad 

a 
Açaí Içá Mata Fechada* fev - jun vinho fruto 

Açaí Içá Mata Fechada fev - jun óleo fruto 
Açaí Içá Mata Fechada jan-dez construção caule 
Aguano Yemananan Terra Firme* jan-dez tábua caule 
Aguano Yemananan Terra Firme jan- dez construção caule 

(assoalho) 
Aguano Yemananan Terra Firme jan - dez móveis caule 
Aguano Yemananan Terra Firme jan - dez curtir couro casca 
Amare linho Tiapixiuí Terra Firme jan - dez construção caule 

(assoalho) 

- 
- 
- - - - -· 
- - - - - - - 
- 
-· - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - 
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Amare linho Tiapixiuí Terra Firme jan- dez construção caule 
(caibros, 
vigas) 

Amargos o X Fio. De Várzea jan-dez construção caule 
(assoalho) 

Amargoso X Fio. De Várzea jan-dez construção caule 
(caibro/vigas) 

Amargoso X Fio. De Várzea jan-dez medicinal casca 
Aricuri Chanrrum Mata Fechada jan-dez construção palha 
Aricuri Chanrrum Mata Fechada out - set alimentar coco 
Bacaba Içá Floresta de jan- mar vinho fruto 

Várzea 
Bacaba Içá Floresta de jan-dez esteio/barrote caule 

Várzea 
Buriti Vindú Baixo Alagado set- nov vinho fruto 

Buriti Vindú Baixo Alagado set- nov óleo fruto 
Cocão Kutá Mata Fechada jan- fev tempero, óleo coco 
Coco Najá Kutamistein Mata Fechada jan-dez óleo fruto 

Copaíba Huxishí Terra Firme jan-dez medicinal óleo 
Copaíba Huxishí Terra Firme jan-dez construção caule 

(assoalho) 
Copaíba Huxishí Terra Firme jan - dez lenha caule 
Copaíba Huxishí Terra Firme jan-dez chá casca 
Cumarú Iyan Terra Firme jan-dez canoa caule 
Cumarú Iyan Terra Firme jan- dez chá casca 
Cumarú Iyan Terra Firme jan -dez tábua caule 
Cumarú lyan Terra Firme junho aromático semente 
Gitó Vakiuy Fio. De Várzea jan-dez construção caule 

(tábuas) 

Gitó Vakiuy Fio. De Várzea jan-dez construção caule 
(caibros, 
vigas) 

Jacareúba X Fio. De Várzea jan - dez construção caule 
(tábuas) 

Jacareúba X Fio. De Várzea jan - dez canoa caule 
Jacareúba X Fio. De Várzea jan - dez construção caule 

(caibros, 
vigas) 

Jaci Kutá Mata Fechada jan- dez tempero, óleo coco 
Jaci Kutá Mata Fechada jan-dez construção palha 
Jarina Ãnpuhir Floresta de jan - dez construção palha 

Várzea 

r> 

.r- 
/"', 



102 

Jarina Ãnpuhir Floresta de jan- dez alimentar fruto 
Várzea 

Maçaranduba Piú Terra Firme jan- dez esteio caule 
Maçaranduba Piú Terra Firme jan - dez tábua caule 
Maçaranduba Piú Terra Firme jan- dez canoa caule 
Maçaranduba Piú Terra Firme jan- dez lenha caule 
Maçaranduba Piú Terra Firme jan- dez estaca caule 
Maçaranduba Piú Terra Firme fev- mar alimentar fruto 
Maúba X Flo. De Várzea jan - dez construção caule 

(tábuas) 
Maúba X Flo. De Várzea jan- dez construção caule 

(caibros, 
vigas) 

Maúba X Flo. De Várzea jan- dez construção caule 
(barrote) 

Mulateiro Ivimapama Flo de Várzea jan- dez lenha caule 
Margem dos rios 

Pachiubão Taú Mata Fechada jan - dez construção caule 
(assoalho) 

Pachiubinha Taú Mata Fechada jan- dez construção caule 
(parede) 

Patoá Içá Mata Fechada mar- jun vinho fruto 

Patoá Içá Mata Fechada mar-jun óleo fruto 
Pau-d'árco Iyquirixupá Terra Firme jan-dez lenha caule 
Pau-dárco X Terra Firme jan-dez medicinal casca 
Surnaúma X Fio. De Várzea jan - dez tábua caule 
Tarumã X Fio. De Várzea jan-dez construção caule 

(tábuas) 
Tarumã X Fio. De Várzea jan - dez construção caule 

(esteios) 
Tarumã X Flo. De Várzea jan- dez construção caule 

(barrote) 
Cajú-da-Mata Cucotemiste Fio. De Várzea jan alimentar fruto 
Cajú-da-Mata Cucotemiste Fio. De Várzea jan - dez tábua construçã 

o 
(tábua) 

Biorana Iae Fio. De Várzea fev - mar alimentar fruto 
(vinho) 

Biorana Iae Flo. De Várzea jan- dez lenha caule 
Bacuri X Terra Firme jan - dez tábua caule 
Bacuri Chiquixí Terra Firme jan - fev alimentar fruto 
Puçá Variví Terra Firme mar alimentar fruto 

---·- - ----- 
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Gordura-de- Xaochandy Terra Firme fev - mar alimentar fruto 
jabuti 
Sapo ta Itiví Terra Firme Jan alimentar fruto 
Sapota Itiví Terra Firme jan - dez construção caule 
Praucúba Vionxe Terra Firme dez alimentar fruto 
Pama Pama Terra Firme set - out alimentar fruto 
Cajá Xanxú Fio. De Várzea jan - fev alimentar fruto 
Cajá Xanxú Fio. De Várzea jan - fev Alimentar fruto 
Pupu-da-Mata Kutí Terra Firme jan- fev alimentar fruto 
Imbu Imbuxí Terra Firme abr alimentar fruto 
Jatobá X Terra Firme ago alimentar fruto 
Pi tomba X Terra Firme jan -dez alimentar fruto 
Jenipapo X Terra Firme mar- abr alimentar fruto 
Jenipapo X Terra Firme mar-abr pintura fruto 
Jenipapo X Terra Firme mar-abr construção caule 

(tábua) 
Remela-de- X Terra Firme jan- dez alimentar fruto 
cachorro 
Tuturuví Tuturuví Terra Firme dez-fev alimentar fruto 
Apuruí X Terra Firme out alimentar fruto 

(vinho) 
Apuruí X Fio. De Várzea out alimentar fruto 
(massa) (vinho) 
Aumeixa Iunxihurai Flo. De Várzea fev alimentar fruto 
Ingá Ingáxaná Flo. De Várzea jan - fev alimentar fruto 
Açacú Andá Flo. De Várzea jan - dez canoa caule 
Açacú Andá Flo. De Várzea jan - dez veneno látex 
* As denominações "Mata Fechada e Terra Firme" são dos próprios Arara. Estas fisionomias 
correspondem a: Mata Fechada - Floresta Tropical Densa ( baixo platô e aluvial); Terra Firme - Floresta 
Tropical Aberta ( aluvial ) 

Esta tabela permite visualizar não somente a nomenclatura regional e indígena 

dos produtos florestais extraídos como, também, o uso dado a eles, o local onde se 

encontram e a parte utilizada. É importante frisar que esses produtos possuem épocas do 

ano para serem coletados, estando localizados em praticamente toda a extensão da terra 

indígena. As áreas de coleta são bastante extensas, pois localizam-se nas áreas de 

"centro" e de "beira", ou seja, nas áreas do interior da terra e naquelas próximas aos 

principais cursos hídricos existentes, Riozinho Cruzeiro do Vale, Nilo e Grande. 

Dependendo do produto a ser extraído deslocam-se para um local específico da 

terra indígena. As atividades de coleta podem ser exercidas por homens, mulheres e 
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crianças, sendo que alguns produtos, como o açaí, são coletados pelos homens e 

preparado conjuntamente entre eles e as mulheres. A coleta de produtos florestais pode 

ser realizada coletiva ou individualmente, estando geralmente direcionada para o 

consumo em uma família nuclear. 

Entre os Arara existe também uma prática de coleta animal, pois esses animais 

na concepção do grupo não são caçados. Os animais coletados não são em grande 

quantidade, podendo ser utilizados para a alimentação, para a medicina ou para a pesca. 

Costumam também extrair o mel e a cera produzida pelas abelhas, esta última usada 

para fechar os cartuchos das espingardas. 

COLETA ANIMAL 
Nome Regional Nome na Unid.De Época de Uso 

Líneua Paisaeem Coleta 
Arapoá Mandú Terra Firme jan - dez alimentar 

(Lua Cheia) 
Bicho-do-coco Terra Firme jan - dez pesca 
Jandaíra Fio de Várzea jan- dez alimentar 

(Lua Cheia) 
Jandaíra Fio de Várzea jan- dez tampar cartucho 

(Lua Cheia) da espingarda 

Minhoca Fio de Várzea jan- dez pesca 
UruçuBoi Fio de Várzea jan- dez alimentar 
Uruçu Preto Flo de Várzea jan- dez alimentar 

(Lua Cheia) 
Uruçu Rajado Terra Firme jan-dez alimentar 

(Lua Cheia) 
Uruçu Rajado Terra Firme [an- dez medicinal 

(Lua Cheia) 

AGRICULTURA 

Os Arara praticam a agricultura de coivara e cultivam uma grande diversidade de 

produtos agrícolas. Entre eles a mandioca, milho, banana, mamão, cana-de-açúcar, 

inhame, cará, feijão, fava branca, arroz, batata-doce, pimenta, tabaco e outros. 

Recentemente tem sido introduzido o cultivo de pupunha e guaraná, este último em 

menor quantidade. Os produtos agrícolas são retirados da "roça" ou do "roçado". O 

- 

- 

- 
- - - 
- - 



105 

,,-., 

primeiro é basicamente uma plantação de mandioca e, o segundo, uma plantação dos 

demais produtos agrícolas. Os roçados podem conter plantações de roça em seu centro, 

ou estas podem ser plantadas separadamente. Retiram também alguns produtos do 

"terreiro", geralmente temperos cultivados em girais suspensos próximos às residências. 

A abertura de um roçado ou de uma roça é uma atividade que demanda diversas 

técnicas. Primeiramente é escolhido um local apropriado para em seguida "brocar" a 

área. A atividade de brocar requer o corte das árvores mais finas, dos cipós e da 

vegetação mais baixa. As próximas etapa para "colocar" um roçado é a da derrubada 

das árvores de porte maior e a queima do que foi brocado e derrubado. Assim, é 

importante ter brocado e derrubado as árvores antes do período da seca, quando em seu 

auge será a vegetação queimada. É feito um aceiro para evitar que o fogo se alastre, 

apesar da possibilidade do fogo adentrar a mata ser pequena, devido a ela estar sempre 

bastante úmida. O restante da vegetação que não virou cinza é reunido e queimado 

novamente em novas fogueiras. Assim, o terreno fica limpo de troncos que dificultam a 

plantação e aumenta-se a quantidade de cinza que virá a adubar o solo. Mas nem sempre 

todos os troncos são completamente queimados, passando esses a serem uma fonte de 

extração de lenha, a qual provêm toda do roçado, ou da roça. Após a coivara inicia-se a 

fase do plantio, coincidindo com o começo das chuvas. Quando os cultivos novos 

começam a brotar é preciso realizar outra atividade, a limpeza do mato. Segundo os 

Arara, ao descreverem suas atividades agrícolas: 

agente para poder plantar uma roça agente broca assim um pedaço de terra. 
Porque nós aqui não fazemos como os brancos. Os brancos brocam o hectare de 
terra e nós não temos esse costume de brocar o hectare de terra. Nós temos o 
costume de brocar aquele tamanho de roçado que nós não medimos. Nós 
colocamos assim mesmo, o quanto quiser. Nós não temos uma base de dizer, 
rapaz nós brocamos tantos hectares de terra. Não, nós não podemos dizer isso. 
Nós não medimos, não sabemos quanto é. Por exemplo, esse ano eu broquei um 
pedaço de uma terra ali, não sei nem quantos hectares. Conforme o tamanho 
que a pessoa queira brocar o roçado, se quiser brocar pequeno broca pequeno, 
se quiser brocar grande, broca grande também. Quando broca, assim no 
começo de maio, e junho e julho agente derruba as árvores com machado. Toca 
fogo no mês de agosto, 25 de agosto ou 07 de setembro, que é o mês da gente 
tocar fogo. Depois que queima agente vai encoivarar, jogar aqueles pedaços de 
pau que ficou dentro do roçado. Agente limpa tudinho, deixa só os tocos no 
roçado mesmo. Quando termina de coivará agente vai e tira os galhos da 
maniva, rola aqueles rolinhos. Agente conta quanto agente planta. Se o roçado 
for grande às vezes pega 1 O. 000 covas de roça, porque agente chama roça, 
depois que planta. Olha fulano, você plantou quantas covas de roça esse ano? O 

r- 
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parente vai e diz, rapaz plantei 10.000 covas de roça, e tu? Eu plantei 5, 6 ou 
4.000 covas de roça, que o meu roçado pegou. É isso, agente conta quantos 
rebolim de maniva agente plantou. Se der 1.000 rebolo são 1.000 covas. O 
milho agente planta por litro. Se o roçado pegar 4.000 covas de roça vai pegar 
4 litros de milho (Chico Cazuza, 16/02/2000, Raimundo do Vale). 

Os Arara praticando uma agricultura de coivara procuram realizar também o 

descanso da terra Após um roçado ser utilizado por alguns anos sua terra perde grande 

parte dos nutrientes e a produção começa a diminuir e perder em qualidade. Nesse 

momento o roçado é deixado sem cultivos para se regenerar, voltando a nascer uma 

vegetação conhecida pela denominação de "capoeira". Depois da vegetação de capoeira 

adquirir um desenvolvimento considerável a área pode ser utilizada com roçados 

novamente. Colocar um roçado em área de capoeira é uma atividade que exige menos 

esforço que colocá-lo em urna área de "mata bruta", isto devido ao porte da vegetação 

nessa última área ser consideravelmente maior. 

Tanto para colocar um roçado em mata bruta ou em área de capoeira os 

principais instrumentos utilizados são a enxada, o machado e o terçado, os quais são em 

geral manipulados pelos homens. Apenas na atividade de limpeza da plantação as 

mulheres e criança têm uma participação mais acentuada, sendo as outras atividades 

exercidas exclusivamente pelos homens, sozinhos ou em grupo. Contudo, os cultivos do 

terreiro são realizados individualmente e estão sob os cuidados femininos, quem prepara 

a terra, planta, limpa e colhe. Em relação à divisão sexual do trabalho, o Arara Chico 
Cazuza comenta: 

na derrubada do roçado vão só os homens mesmo, por exemplo, aqui é uma 
casa, tem uma família, se tiver um filho grande que ajuda a derrubar também, 
ajude a trabalhar naquele roçado ele vai também ajudar. E agente também pede 
o dia assim, agente troca dia. Troca o dia é assim, hoje eu vou ajudar aquele 
meu vizinho, no outro dia aquele meu vizinho já vem me ajudar. A mulher, 
quando é para plantar milho, plantar roça, agente leva também. São dois 
trabalhos que leva a mulher para ajudar também, é para plantar a roça e o 
milho. Para encoivará não, mas para colher também agente leva. Quando for 
para jazer farinha agente leva, para descascar a roça. E o milho também elas 
quebram também quando é tempo de colher (Chico Cazuz.a, 16/02/2000). 

Dos produtos do roçado o principal é a mandioca (ou macaxeira), a qual 

constitui-se juntamente com a carne da caça ou da pesca a base da alimentação dos 

Arara. A mandioca pode ser comida cozida, frita ou como farinha Da mandioca os 

- 
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Arara fazem a caiçuma, podendo esta ser feita também do milho. A caiçuma é uma 

bebida que pode ser consumida fermentada, com um baixo teor alcoólico, ou não 

fermentada, sem teor alcoólico. Os Arara possuíam um consumo tradicional da caiçuma 

fermentada durante seus rituais, atualmente, no entanto, produzem apenas a caiçuma 

não fermentada, utilizando-a como complemento alimentar. 

Dos vários alimentos produzidos com a mandioca o de maior produção entre os 

Arara é a farinha, a qual está voltada para o consumo familiar e para o comércio nas 

cidades próximas. Após o declínio da borracha, a partir da década de 1980, a farinha 

passou a ser um dos principais produtos comercializados pelos Arara. De acordo com 

um Arara, 

roça é um dos artigos mais principal que nós temos, e nós temos bastante roça. 
É até bom se o senhor tiver oportunidade conhecer diretamente. Cada um de 
nós tem o roçado lá. O A/bani como representante tem umas 14. 000 covas de 
roça, casa de farinha. Meu tio também tem umas 15. 000 covas. Quem tem mais 
pouco lá tem 4. 000, 5. 000 covas de roça plantada. Própria para a alimentação, 
e também para fazer alguma venda também. Mas agora o preço da farinha está 
de R$ 5,00 reais, R$ 4,00 reais em Cruzeiro do Sul, aí já não estavam mais 
querendo vender, porque dá muito trabalho. Aí estavam parando de vender. 
Mas é uma coisa que nós temos com suficiência mesmo lá plantado para nossa 
alimentação é roça, mamão, banana. Nós temos pouca cana. Cana nós não 
temos muita não. Agora mamão, banana, milho, jerimum (Antônio, 03/02/2000, 
Rio Branco). 

/""', 

Como pode-se notar na citação a cima, o preço da farinha estava em declínio 

quando dos estudos do Grupo Técnico, o que estava desestimulando o comércio desse 

produto. Percebe-se também a unidade de medida utilizada pelos Arara para seus 

cultivares. Mede-se a extensão de um roçado pelo número de covas, sendo a distância 

entre elas relativa ao que se pretende cultivar. Isto gera uma grande variação se for 

pensada a extensão das áreas utilizadas em hectares. E importante destacar também que 

essa extensão oscila entre a casa dos milhares, podendo se ter 4.000, 5.000 ou 14.000, 

15.000 covas em um roçado, a depender do interesse de cada família para sua produção 

anual. 

,,-.. 

As famílias Arara costumam ter mais de um roçado, alguns próximos às 

residências, localizados no fundo dessas, e outros mais no interior da mata, cerca de 1 O 
a 30 minutos de caminhada da residência. Algumas área de roçado possuem em seu 

interior a casa de farinha, onde a mandioca é processada. O fabrico de farinha passa por 
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várias etapas após seu cultivo. A mandioca é primeiramente descascada e lavada, para 

em seguida ser colocada no "banco" (urna caixa de madeira) onde ela será "cevada". 

Para cevar a mandioca usa-se o caititú (ralador), um cilindro com dentes de metal 

movido por um pequeno motor a gasolina. Depois de ralar a mandioca no caititú obtém 

se uma massa que será deixada sob a pressão de urna prensa durante toda a noite. Dessa 

massa podem ser retiradas gomas para fazer tapioca. No dia seguinte, a massa é retirada 

da prensa, escaldada, peneirada e torrada. Para torrar a farinha usa-se uma chapa de 

forro sobre um forno de barro a lenha, sendo a farinha constantemente mexida com urna 

"pá" ou "rodo" ( cf. Franco et allí, 2001 ). 

Depois de produzir diversas fornadas de farinha obtém-se vários "paneiros", 

cada um equivalendo a cerca de 30 quilos. Parte desses paneiros são consumidos pelas 

famílias Arara e outra parte é comercializada A venda da farinha ocorre em Cruzeiro do 

Sul, visto nas pequenas cidades mais próximas não haver uma demanda elevada para o 

produto. De acordo com os Arara, em Cruzeiro do Sul, 

A - a farinha é vendida por saca. A saca é calculadamente 50 kg. O preço deu 
ano passado, logo no início do ano passado, em 99, foi vendido até de 25 reais 
24 reais a saca. Mas agora deu uma quebra o máximo que estava era 12, 13, 10. 
E dá muito trabalho, o pessoal estava desanimado. 
Eu - Hoje vocês têm condições de produzirem quantas sacas por mês? 
A- Calculadamente se for levar em consideração produzir, os Arara ao todo, é 
100 sacas por mês. Aliás temos materiais também, foram conseguidos motores, 
kits para lá. Motores, forno. 
C- Quem forneceu esses kits? 
A-Foi o governo (Antônio, 03/02/2000, Rio Branco). 

Muitos dos motores para a produção de farinha e para o seu escoamento até a 

cidade de Cruzeiro do Sul foram adquiridos junto ao governo do Estado do Acre. 

Entretanto como não existem motores para todas as famílias eles são usados 

coletivamente. As famílias revezam-se no uso da casa de farinha, procurando sempre 

aquela mais próxima de seu roçado. Com a queda do preço da farinha as atividades de 

produção desse produto estavam cada vez sendo realizadas em menor escala. 

Como alternativa ao comércio da farinha alguns Arara estavam cultivando o 

guaraná e a pupunha. Para o cultivo desta última conseguiram um financiamento no 

Banco da Amazônia (BASA), por meio da Associação dos Seringueiros e Agricultores 

do Riozinho Cruzeiro do Vale (ASACV). Esses Arara possuíam cerca de 2.000 covas de 

pupunha. O guaraná, por sua vez, estava sendo plantado em quantidades muito 

- - 
- 

- 
- 
- - - - 
- - - - - - - - 
- 

- 
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reduzidas, apenas para ver a adaptação da planta às condições da região. Os outros 

produtos cultivados não são comercializados, mas incluem uma considerável 

diversidade, como mostra a tabela abaixo: 

r-. 

AGRICULTURA 

Espécie Nome Regional Nome na Época de Época de 
Cultivada Língua Plantio Colheita 

Oryza sativa A. Agulhinha . ** jan- mar X n. s. ou m. 
Oryza sativa Arroz (3 meses) . ** jan- mar abr- jun n. s. ou m. 
Musa sp. B.Baé Mania jan- dez 8 meses 
Musa sp. B. Chifre-de-Bode Mania jan- dez 8 meses 
Musa sp. B. Grande Mania jan- dez 8 meses 
Musa sp. B. Naja Mania jan - dez 8 meses 
Musa sp. B. Ouro Maniã jan - dez 8 meses 
Musa sp. B. Prata Maniã jan-dez 8 meses 
Musa sp. B. Rosa Mania jan-dez 8 meses 
Musa sp. B. Roxa Maniã jan-dez 8 meses 
Musa sp. B. Sapo Mania jan-dez 8 meses 
Musasp. B. Seda Mania jan- dez 8 meses 
Musa sp. B. Tosquinha Maniã jan - dez 8 meses 
Musa sp. Banana Maçã Mania jan - dez 8 meses 
lpomea sp Batata Doce . ** nov X n. s. ou m. 

Biribá . ** Jan X n. s. ou m. 
Phaseolus sp. F. costela-de-vaca . ** mar JUn n. s. ou m. 
Phaseolus sp. F. Manteiguinha . ** mar JUn n. s. ou m. 
Phaseolus sp. F. Quarentão . ** mar JUil n. s. ou m. 
Vicia faba Fava Branca . ** jan - dez X n. s. ou m. 
Vicia faba Fava Vermelha . ** jan - dez X n. s. ou m . 

Phaseolus sp. Feijão Peruano . ** mar JUn n. s. ou m. 
Paullinia cupania Guaraná . ** jan X n. s. ou m. 
Colocasia sp. Inhame Urá nov X 
Manihot sp. M. Amarelona Atsá ser- out jun - ago 
Manihot sp. M. Arara Atsá set- out Jun - ago 
Manihot sp. M. Bemalda Atsá set - out JUn - ago 
Manihot sp. M. Camparia Atsá set - out JUn - ago 
Manihot sp. M. Cumarú Atsá set- out jun - ago 
Manihot sp. M. Maria-Faz-Rumo Atsá set - out fev - mar 
Manihot sp. M. Milagrosa Atsá set- out jun - ago 
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Manihotsp. M. Santa Rosa Atsá set- out jun- ago 
Manihot sp. Mandioca Mulatinha Atsá set - out jun- ago 
Zeamays Milho de Branco ChucúDauá set dez 

Zea mays Milho Massa* Chucú set - out nov - dez 
Pimenta-de-Cheiro . ** jan- dez X n. s. ou m. 

Capsicum annuum Pimentão . ** mar X n. s. ou m. 
Bactris gasipaes Pupunha*** . ** mar X n. s. ou m, 
· * Milho de origem indígena, muito difícil de ser encontrado atualmente. 
- ** n. s. ou ín, - não sabe ou inexistente na sua língua. 
- *** Foi realizado plantio de pupunha, financiado pelo BASA, para ser destinado ao mercado local. 
Ainda não foi colhida a primeira safra. 

As atividades agrícolas dos Arara incluem também produtos que não são 

necessariamente plantados nos roçados. Esses outros produtos (frutas, plantas 

medicinais, temperos, e outros) encontram-se localizados nos terreiros, próximos às 

residências. Grande parte deles, estão sob os cuidados das mulheres, que plantam, 

limpam e colhem. Nas tabelas a seguir é possível constatar o nome regional e na língua 

dos Arara, bem como o local de plantio ou da coleta desses produtos. No caso das 

plantas medicinais é possível perceber também o uso terapêutico feito com alguns 

vegetais. 

CULTIVO NAS PROXIMIDADES DA ALDEIA 

Nome Regional Nome na Unid.De Época de 
Língua Paisagem Plantio 

Banana Maniã Terra Firme set-out 
Capim Santo Terra Firme jan-dez 
Cebolinha Terra Firme Mar 
Coco Terra Firme Set 
Goiaba Iucá Terra Firme Mar 
Laranja Terra Firme jan-dez 
Limão Terra Firme jan-dez 
Maracujá Terra Firme dez-mar 
Sororoca Flo de Várzea jan-dez 
Tinguí Raú Terra Firme set-out 
Tomate Terra Firme Mar 

PLANTAS MEDICINAIS CULTIVADAS 

- 
- - 

- - - 

- 

- - 
- 
- - - - 
- 



I 1 I 

r>. 

Nome Regional Nome na Unid. De Paisagem Época de Enfermida 
Língua ( locais de cultivo Coleta des 

/coleta) tratadas 
Boldo Ao lado da casa jan - dez febre 
Cura-Ramo Mata Fechada jan - dez tétano I 

reumatismo 
Guabiroba Mata Fechada jan - dez ameba 
Iodo Mata Fechada jan - dez feridas 
Pinhão Ao lado da casa jan - dez desenrascar 

* 
Pinhão Roxo Ao lado da casa jan - dez contra mal 

espíritos 
Quebra-Tudo Mata Fechada jan- dez dor de dente 

Bapucití Mata Fechada jan -dez enxaqueca 

[' 

O conhecimento dos Arara sobre os produtos agrícolas cultivados inclui o local 

adequado para as plantações, os cuidados durante o plantio, o crescimento dos vegetais, 

a manutenção das áreas de cultivo e o período de plantio e colheita, entre outros. Os 

locais mais apropriados para o plantio são aqueles com ocorrência de mata fechada, 

terra firme ou floresta de várzea, podendo ser os vegetais plantados no roçado ou no 

terreiro. Em relação ao período do ano para o cultivo de diversas espécies, o calendário 

econômico-ecológico abaixo é bastante ilustrativo. 

JAN FEV MAR ABR MAi JUN 

Arroz Arroz banana banana banana feijão 

Banana banana cana cana cana mandioca 

Milho Cana mandioca mamão mamão banana 

Milho milho mandioca mandioca cana 

batata-doce mamão 

batata-doce 

jenmum 

melancia 

JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

(' Feijão 

mandioca 

mandioca 

banana 

novos plantios novos plantios 

(' 
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Banana 

Cana 

Mamão 

batata-doce 

mamão 

melancia 

novas brocas 

ARTESANATO 

Antes do impacto sofrido pelos Arara com a ocupação do alto Juruá pela frente 

de extração da borracha, o artesanato produzido pelo grupo era em grande escala, 

incluindo utensílios domésticos, adornos, armas de caça e pesca, etc. Essa atividade não 

tinha antes do contato uma produção comercial, pois destinava-se apenas ao uso do 

grupo. Produziam cocares com as penas de diversas aves, brincos de pena, colares de 

sementes e roupas de algodão, "tangas" para os homens e "saias" para as mulheres. 

Essas vestimentas eram tingidas com tintas extraídas de árvores da floresta, cujos nomes 

são atualmente desconhecidos. Outro artesanato bastante recorrente no período anterior 

ao contato era a convecção de arcos e flechas, potes de barro e cestos para transportar os 

produtos alimentares. 

Após o contato com a sociedade envolvente essa atividade foi reduzida 

bruscamente. Todavia, a produção de artesanato dos Arara, mesmo em pequena escala, 

ocorre atualmente. São produzidos, principalmente, instrumentos domésticos, como 

raladores, vassouras, cestos e potes de barro. Os raladores são feitos de madeira com 

uma chapa retirada de latas e furada com pregos. As vassouras são feitas com diversas 

palhas encontradas na região, os potes são produzidos com o barro retirado das margens 

dos igarapés e, os cestos, são feitos com a palhas encontradas na região. Esses objetos, 

no entanto, não são destinados para o comércio, ao contrário de outros. Os objetos 

comercializados, em pequena quantidade, são em geral objetos de adorno, como anéis e 

colares, ou mesmo bolsas de tecido. Os anéis são confeccionados com cocos e os 

colares com sementes, enquanto as bolsas são feitas com linhas adquiridas nas cidades 

próximas. Estes artesanatos são levados para a cidade de Cruzeiro do Sul e ficam 

expostos na sede do Conselho Indígena Missionários (CIMI), que repassa o dinheiro 

obtido com a venda para os Arara. 

- 
- - - - 
- 
- - 

- 
- 
- - - - 
- - - 
- 
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Relações sócio-econômico-culturais com outros grupos indígenas e com a sociedade 

envolvente 

No início do século XX, os grupos Pano da região do alto Juruá encontravam-se 

em constantes guerras intertribais, das quais os Arara participavam. A principal etnia 

rival dos Arara era a dos Yawanawa, sendo uma das principais conseqüências dos 

combates o rapto de mulheres. Com essa prática, muitas trocas culturais eram 

realizadas, favorecidas pela proximidades lingüísticas. Mas nem sempre esses grupos 

estavam em conflitos, ocorrendo entre eles algumas formas de alianças. Essas alianças 

foram constatadas em 1905, por alguns viajantes, quando parte dos Arara residiam no 

igarapé Forquilha, afluente do Riozinho da Liberdade, juntamente com os Rununawa. 

Na época eram liderados por Tescon, quem era casado com uma Arara. A aliança dos 

Arara com os Rununawa chegou ao fim com o assassinato de Tescon em 1914. Frente 

aos maltratos de Tescon contra sua esposa Arara, os parentes desta revoltaram-se e 

assassinaram o líder indígena. 

Algumas fontes historiográficas afirmam que a relação dos Rununawa com os 

Arara estava baseada na escravidão destes últimos. Contudo, sendo essa interpretação 

procedente, é preciso ponderar que uma possível escravidão entre grupos Pano não 

deveria seguir a noção que temos da antiga escravização negra. Não há maiores 

informações sobre as relações entre os Rununawa e os Arara. Mas há diversas outras 

sobre as guerras intertribais, principalmente na memória do grupo. De acordo com um 

dos Arara: 

sempre a briga maior dos Arara foi com os Yawanawá, porque sempre os 
Yawanawá atacaram os Arara e os Jaminâwa-Arara. Porque esse Santo Antônio 
aqui, onde é a entrada da área, teve uma história interessante. Foi com um 
cabra muito guerreiro chamado finado Crispim. Onde carregaram a mulher 
dele. Ele era um cara que tinha 5 ou 6 mulheres. Era Arara. E sempre os 
Yawanawá vinham tentando matar ele, mas ele era um cara muito experiente, 
era um pajé, sempre se virava em algum pássaro quando estava muito atacado. 
E ninguém nunca conseguiu pegar ele, era um cara treinado mesmo. Fizeram 
muito tipo desse trabalho de carregar a mulher do outro, passava de três, 
quatro anos devolvia a mulher. Ás vezes a mulher fugia e vinha do Gregório 
aqui para o Cruzeiro do Vale, daqui tirava para a cabeceira do Bajé. Aqui com 
o Bajé foi onde os Arara conviveram mais. Quando os proprietários da terra, 
que sempre eles só viviam nas cabeceiras do rio. Por exemplo, aqui entre o 
igarapé Grande e o Cruzeiro do Vale, onde fica estremando a divisão das 
águas, era onde ficavam mais. Quando os patrões atacavam porque não 

- - 

-· 

- 

- 
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queriam que eles ficassem aí eles tocavam para a cabeceira do Bajé, 
estremando com o Liberdade. Foi onde eles sempre viveram, quando atacavam 
de lá eles retornavam para cá novamente (Zé Maria, 16/02/2000, São Luiz). 

r. 

Percebe-se nesse relato que os Arara em tempos passados combateram os 

"Yawandáwa". Apesar de Crispim ser nesse relato considerado um Arara, diversos 

idosos afirmam ser ele Jamináwa. Entretanto, Crispim figura na memória dos Arara 

como um dos "antigos" (ancestrais). Entre os antigos nota-se que havia 

desentendimentos, mas também alianças. Muitos antigos não eram da etnia Arara, como 

o finado José Siqueira de Lima, avô do Arara Chico Nogueira, quem era um índio 

Yawandáwa do Jordão. Outros Arara residentes na terra indígena possuem ascendentes 

não Arara, mostrando que no passado o contato dos Arara com outras etnias era 

freqüente. Um outro caso exemplar é do antigo líder dos Arara, Napoleão Pereira, índio 

Duwandáwa. O finado Napoleão Pereira, por ter se casado com uma Arara, possui na 

terra indígena diversos descendentes, tendo participado de muitos combates, ao lado dos 

Arara, contra outros grupos indígenas. Pode-se mencionar também, como exemplo de 

ascendentes não Arara, os finados Napoleão Bonaparte e seu filho Augustinho V areia 

Lima, ambos Poyanawa. Quando no tempo das correrias, Napoleão Bonaparte foi 

capturado e o coronel Mâncio Lima não conseguindo amansá-lo mandou matá-lo, 

passando a criar seu filho. Este, depois de descobrir sobre o assassinato do pai, 

deslocou-se para a região do Riozinho Cruzeiro do Vale, onde casou-se com uma Arara 

e hoje possui diversos descendentes Arara na terra indígena. 

As histórias de vida do José Siqueira de Lima, do Napoleão Pereira e do 

Augustinho Varela de Lima, são exemplares para mostrar que no início do século, 

quando ocorriam as correrias, os Arara entraram em contato com várias outras etnias, ou 

com integrantes dessas desterritorializados pela ocupação do alto Juruá pelos agentes da 

frente de extração da borracha. 

Apesar do impacto dessa ocupação na região, atualmente o alto Juruá é habitado 

por diversos grupos indígenas, especialmente da família lingüística Pano. As relações 

sócio-econômico-culturais dos Arara com outras etnias é bastante amistosa, mas 

acontecem esporadicamente quando encontram outras lideranças indígenas nas cidades 

do alto Juruá, especialmente em Cruzeiro do Sul. Ou quando participam de reuniões e 

eventos políticos em Rio Branco. Alguns Arara, formados como professores, agentes de 

"· 

r. 
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saúde ou agentes agroflorestais, costumam relacionar-se com um maior números de 

indivíduos de outras etnias no local reservado pela Comissão Pró-Índio do Acre (CPI 

Acre ), em Rio Branco, para os respectivos cursos de formação. Outros Arara, 

geralmente as lideranças, podem eventualmente terem relações político-sociais com 

integrantes de outras etnias quando participam de encontros indígenas nacionais, bem 

menos freqüentes. Conforme um dos professores bilíngües Arara: com outros grupos 

indígenas não temos relacionamento sobre comércio não. Somente os conhecimentos, a 

troca de idéia, a experiência. Às vezes informar como os Arara estão se organizando, 

também pede opinião de como as outras comunidades estão se organizando (Antônio, 

03/02/2000, Rio Branco). 

É possível notar, com a citação acima, que não há relações econômicas entre os 

Arara e outros grupos indígenas atualmente, o que ocorria no passado. Existe sim, e em 

grande intensidade, relações econômicas com setores da sociedade envolvente. 

Principalmente em Cruzeiro do Sul, os Arara costumam realizar compras de produtos de 

primeira necessidade. Os recursos financeiros para comprarem esses produtos são 

oriundos da venda de farinha e de carne de caça ( em pequena quantidade), do auxílio 

maternidade ou da remuneração dos professores bilíngües, agentes de saúde e 

aposentados. Segundo Antônio Arara: 

nós Arara o que mais vende mesmo é só um pouco da farinha. Até porque nós 
Arara, os Arara mais velhos são quase todos aposentado, e os que não são 
aposentados são funcionários, professor, agente de saúde. E também as índias 
Arara que vem produzindo familia vem fazendo salário maternidade. E com isso 
sobrevivendo. Fizemos até um levantamento um dia desses fava saindo R$ 
45.000,00 por mês lá na nossa comunidade. Ao todo, pegando os funcionários, 
os aposentados, os salário a maternidade, auxílio a maternidade. Então é como 
estamos sobrevivendo, não estamos vendendo diretamente quase nada. Apenas 
estamos sobrevivendo com esse recurso (Antônio, 03/02/2000, Rio Branco). 

Os aposentados para fazerem suas compras deixam uma procuração com um 

vendedor em Cruzeiro do Sul, quem se encarrega de retirar o dinheiro no banco. Em 

geral, os Arara aposentados ficam com um crédito com o vendedor, quem no dia do 

pagamento efetua o saque na conta dos Arara. Apesar dessa relação sócio-econômica 

deixar margem para os Arara serem enganados, ela é bastante cômoda, pois nem todos 

os meses é possível deslocar-se da terra indígena para a cidade. Isto ocorre apenas 

quando surge a necessidade de comprar mais produtos de primeira necessidade. 

- 

- 

- 

- 
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O deslocamento para a cidade pode ocorrer também em busca de tratamento 

médico. Quando não é possível tratar um enfermo nas aldeias eles são conduzidos de 

barco para a cidade de Cruzeiro do Sul, onde há a assistência da Casa do Índio. Após 

tratados com orientação médica, retornam para as aldeias. 

As relações dos Arara com a sociedade envolvente são também calcadas pelos 

interesses políticos de ambas as partes. Um grande número de Arara possui título de 

eleitor e participa ativamente das eleições municipais, estaduais e nacionais. Em 1996, o 

Arara José Nogueira da Cruz (Anchieta) foi eleito vereador da cidade de Porto Valter. 

Nas últimas eleições, realizadas em 2000, os Arara Francisco Cazuza e Jorge Varela do 

Nascimento candidataram-se a vereadores, mas não foram eleitos. De acordo com 

Iglesias: 

. .---. 

Anchieta, vereador eleito pelo PMDB em 1996, mudou de partido pouco 
após a eleição passada. Nesta, resolveu não se candidatar à reeleição. A convite 
dos representantes da Frente Popular, decidiu lançar-se como vice-prefeito na 
chapa puxada pelo PSDB-PT, no bojo da estratégia da Frente de tentar minar o 
histórico poder que o PMDB, leia-se, o deputado Wagner Sales, detém sobre 
quatro dos cinco municípios situados ao longo do alto rio Juruá. Esta chapa foi 
derrotada, assim como as chapas majoritárias apresentadas pela Frente 
Popular nesses municípios, e também em Cruzeiro do Sul. 

Dois vereadores Shawãdawa se candidataram em coligações opostas: 
Francisco Cazuza pelo PMDB e Jorge Varela pelo PT. Não tenho maiores 
informações sobre os processos que levaram à escolha desses dois candidatos, 
ou sua aceitação pelos diferentes grupos familiares extensos do povo 
Shawãdawa. Os votos ficaram praticamente divididos: Cazuza com 26 e Jorge 
Varela com 19. Não tenho dados atualizados sobre a quantidade de Shawãdawa 
que hoje têm titulo de eleitor, mas me parece que parte desses votos foram 
também vertidos em uma ou mais candidaturas de vereadores brancos (Iglesias, 
2000: 14). 

r: 

Além da inserção dos Arara na política local, eles passaram a se organizarem em 

associações para melhorarem suas relações sócio-economico-culturais com a sociedade 

envolvente. Com a eleição de um vereador Arara, em 1996, e com a formação da 

Associação dos Seringueiros e Agricultores da Terra Indígena Arara (ASATIA), em 

1998, posteriormente, no ano 2000, denominada Associação do Povo Arara do Igarapé 

Humaitá (AP AIH), foi possível ao grupo conseguir diversos benefícios nas áreas de 

saúde, educação, transporte e produção agrícola. Conseguiram, ainda, financiamentos 

junto ao Prodex para suas atividades produtivas. Portanto, 
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foi notável o fortalecimento da população Shawãdawa neste município. Mesmo 
tendo José Nogueira da Cruz (Anchieta) como vereador de oposição, 
conseguiram negociar, junto à prefeitura e a políticos de diversos matizes, uma 
série de beneficias e recursos nos campos da educação, saúde e transporte. Em 
1999 (sic) fundaram a Associação dos Seringueiros e Agricultores da Terra 
Indígena Arara (ASATIA), através da qual várias famílias conseguiram 
financiamentos do Prodex para a diversificação de suas atividades produtivas 
(Iglesias, 2000: 14 ). 

Outras importantes relações dos Arara com a sociedade envolvente são aquelas 

existentes entre eles e as organizações não-governamentais indígenas ou não-indígenas, 

como a Comissão Pró-Índio do Acre (CPI-Acre), a União das Nações Indígenas (UNI) e 

a Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá (OPIRJ). A CPI- Acre tem formado 

dois professores bilíngües Arara, desde a década de 1990, e um agente agroflorestal 

Arara, desde o ano 2000. A CPI-Acre também contribuiu com a formação de quatro 

agentes de saúde, na década de 1990, alguns dos quais continuaram suas formações com 

o apoio da UNI e da FUNASA 

As relações sócio-econômico-socias dos Arara com a sociedade envolvente tem 

agora gerado alguns beneflcios para o grupo por eles terem começado a se organizarem 

em prol dos seus direitos. Como essa organização não existia em tempos passados, as 

relações dos Arara com a sociedade envolvente era basicamente de espoliação dos 

Arara. Quanto às relações dos Arara com outros grupos indígenas, apesar dela ocorrer 

apenas com alguns representantes de outras etnias, ela é bastante positiva por ser um 

meio de trocar informações sobre as organizações e os direitos indígenas, entre outras. 
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IV-QUARTA PARTE 

:MEIO AMBIENTE 

O Acre, o Juruá e o meio ambiente 

A Terra Indígena Arara do Igarapé Humaitá está localizada no Estado do Acre, o 

qual situa-se no extremo sudoeste da Amazônia brasileira, entre as latitudes de 07º07'S 

e l 1º08'S, e as longitudes de 66º30'W e 74ºWGr. Sua superfície é de 153.149,9 km2, o 

que equivale a 3,9% da área da amazônica brasileira e a 1,8% do território nacional. O 

estado possui fronteiras internacionais com o Peru e a Bolívia, e nacionais com os 

Estados do Amazonas e de Rondônia. O relevo é predominantemente composto por 

rochas sedimentares, formando uma plataforma regular que desce suavemente da ordem 

de 300m nas fronteiras para pouco mais de 100m nos limites com o Estado do 

Amazonas. No extremo ocidental, situa-se o ponto mais alto do estado, onde a estrutura 

do relevo é modificada pela presença da Serra do Divisor, uma ramificação da Serra 

Peruana de Contamana, apresentando uma máxima altitude de 600m. 

Os solos acreanos abrigam uma vegetação natural composta principalmente por 

florestas, divididas em floresta Tropical Densa e floresta Tropical Aberta, caracterizadas 

pelas suas heterogeneidade tlorística de alto valor econômico. O clima, por sua vez, é 

do tipo equatorial quente e úmido, caracterizado por altas temperaturas, elevados 

índices de precipitação pluviométrica e alta umidade relativa do ar. A temperatura 

média anual gira em torno de 24,5°C, e a máxima fica em torno de 32ºC, em geral 

uniforme para todo o estado. A hidrografia acreana é bastante complexa e sua drenagem 

bem distribuída. É formada pelas bacias hidrográficas do Juruá e do Purus, afluentes da 

margem direita do rio Solimões. 

Visando uma melhor gestão do Estado, o atual governo dividiu-o 

geopolíticamente em cinco "regionais de desenvolvimento", que correspondem às 

microrregiões estabelecidas pelo IBGE e seguem as bacias hidrográficas dos principais 

rios, sendo elas denominadas: Alto Acre, Baixo Acre, Purus, Tarauacá/Envira e Juruá 

(ZEE, 2000: 10-11 Vol. 1). 
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Na regional de desenvolvimento do Juruá está localizada a Terra Indígena Arara 

do Igarapé Humaitá, portanto na bacia do rio Juruá, a qual ocupa uma ampla área de 

250.000 km2• A extensão total do rio Juruá é de 3.280 km, com um desnível de 410m. 

Ele nasce no Peru a 453m de altitude com o nome de Paxiúba, unindo-se depois com o 

Salambô e passando daí para baixo a ser denominado de Juruá. Atravessa a parte 

noroeste do estado do Acre no sentido Norte-Sul, entrando posteriormente no Estado do 

Amazonas e desaguando no rio Solimões. Sendo um rio de planície, possui todas as 

características de correntes de pequeno declive. Sua velocidade média na estiagem é de 

2,5km/h próximo às cabeceiras, e de l ,5km/h nas proximidades da embocadura, o que 

pode variar devido ao represamento do Solimões em certas épocas. Nas enchentes essa 

velocidade pode chegar a 6,5km por hora em alguns estírões. Em geral, suas margens 
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não são altas, o que possibilita a presença de várzeas com extensões médias de 500 m. 

Sua largura varia de aproximadamente 500 m na embocadura para 300 e 400 m logo a 

montante, chegando a atingir 150m na foz do Tarauacá, e, sempre decrescendo chega a 

uma largura média de 100 m em Cruzeiro do Sul. 

A bacia do Juruá drena uma área de 25.000 km2 no estado acreano, englobando 

terras dos municípios de Marechal Thaumaturgo, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, 

Mâncio Lima e Porto Valter. Desses cinco Municípios existentes na sua bacia o rio 

Juruá corta apenas três, sendo eles Marechal Thaumaturgo, Cruzeiro do Sul e Porto 

Valter. Trata-se de um rio navegável entre Cruzeiro do Sul e Marechal Thaumaturgo por 

grandes embarcações durante a cheia, e por embarcações de pequeno e médio porte na 

vazante. A disponibilidade para navegação existentes no Juruá toma ele o principal 

canal de comunicação entre os cinco municípios de sua bacia. 

Esta comunicação é facilitada pelos diversos afluentes do rio Juruá, o qual 

possui pela margem esquerda nove principais afluentes: Amônea, Aparição, São Luiz, 

Paratati, Rio das Minas, Ouro Preto, Juruá-Mirim, Paraná dos Mouras e Moa. E outros 

nove afluentes importantes pela margem direita: Breu, Caipora, São João, Acuriá, Tejo, 

Grajaú, Natal, Humaítá e Valparaíso (ZEE, 2000: 35-36 Vol. 1). Entre esse dois últimos 

rios encontra-se a Terra Indígena Arara do Igarapé Humaítá, localizada no alto Juruá, 
mais especificamente no município de Porto Valter. 

Esta terra indígena está incluída na antiga "Reserva Florestal do Território do 

Acre", criada pelo Decreto nº 8.843, de 26 de julho de 1911, assinado pelo então 

Presidente da República, Hermes da Fonseca, e pelo então Ministro da Agricultura, 

Pedro de Toledo. A criação da reserva florestal visava evitar conseqüências danosas que 

o desmatamento desordenado estava causando em outras regiões do país, em especial no 

que concerne às alterações climáticas e ao regime de águas pluviais e das correntes. 

Essa reserva possuía uma área estimada em 2.800.000 ha, divida em "quatro glebas ou 

faixas descontínuas": 1) Faixa do Alto Acre, com 1.200.000 ha; 2) Faixa do Alto 

Purus/Envira, com 400.000 ha; 3) Faixa Extrema do Juruá, com 600.000 ha; e, 4) Faixa 

Rio Gregório, com 600. 000 ha. Está última faixa incidia sobre os atuais limites da Terra 

Indígena Arara do Igarapé Humaitá, além da Reserva Extrativista Riozinho da 

Liberdade e das terras indígenas Rio Gregório, Kampa do Igarapé Primavera e 

,,.-,. 
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Jaminawa/ Arara do Rio Bagé, e ainda sobre parte das reservas extrativistas Alto 

Tarauacá e Alto Juruá (cf. Aquino, 2001). 

A Terra Indígena Arara do Igarapé Humaitá tem sido incluída também em um 

"mosaico" de 23 terras federais existentes no Alto Juruá que vêem a compor uma ampla 

região de relevância ambiental para as populações indígenas e para as populações 

regionais, possuindo grandes interesses nacionais e internacionais. Dentre as terras 

pertencentes ao governo federal, existentes no alto Juruá, encontram-se 01 parque 

nacional, 03 reservas extrativistas e 19 terras indígenas, como pode ser notado na tabela 

abaixo elaborada por Aquino & Iglesias, em 1999: 

Mosaico de 23 terras reservadas pelo governo federal na região do Alto Juruá 
Áreas Nome Município Extensão População 

Reservadas 
Kamna e Isolados do Rio Envira 232.795 230 
Kulina do Igarapé do Pau 45.590 96 
Kulina do Rio Envira Feijó 84.364 235 
Kaxinawá do Rio Humaitá 127.383 255 
Xinane 175.000 . 
J aminauá/Envira 82.000 92 
Rio Greaõrio 92.859 828 

Terras Camnínas/Katukina Tarauacá 32.624 370 
Iodfgeoas Kaxinawá da Praia do Carapanã 60.698 246 

Kampa do Igarapé Primavera 21.987 21 
Kaxinawá do Rio Jordão 87.293 920 
Kaxinawá do Baixo Rio Jordão Jordão 8.726 203 
Kaxinawá do S. Indenendência 14.750 138 
Alto Tarauacá 142.600 . 
Arara do Igarapé Humaitá Porto Walter 86.700 275 
Kampa do Rio Arnônea Marechal 87.205 450 
Jaminawa/Arara do Rio Baeé Thaumaturgo 28.926 165 
Kaxinawá/Ashanink:a do Rio Breu 31.277 425 
Nukini MâncioLima 27.264 450 
Subtotal 1.470.041 5.399 

Reservas AltoJuruá Marechal Thaumaturgo 506.186 5.281 
Extrativista Alto Tarauacá Jordão e Tarauacá 151.199 1.081 
s 

Riozinho da Liberdade Tarauacá 430.000 1.310 
Subtotal 1.087.385 7.672 

Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul, 
Parque Serra do Divisor Rodrigues Alves, Porto Walter e 843.012 2.500 
Nacional Marechal Thaumaturzo 

Totais = 3 23 8 3.400.438 15.571 

Tabela elaborada por Aquino e Iglesias, 1999: 51. 
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Conforme esta tabela, as terras indígenas estão localizadas em 07 municípios 

diferentes, ocupando uma área de 1.470.041 ha de floresta amazônica e abrigando uma 

população de 5.399 índios. As reservas extrativistas estão situadas em 03 municípios, 

ocupando uma área de 1.087.385 ha habitada por 7.672 indivíduos. Enquanto o parque 

nacional localiza-se em 05 municípios e abrange uma área de 843.012 ha, existindo em 

seu interior uma população de 2.500 pessoas. Toda a população dessas áreas federais 

equivale a 15.571 indivíduos, incluindo índios, seringueiros e agricultores, que ocupam 

uma área ambientalmente preservada de 3.400.438 ha de floresta amazônica, 

englobando 8 municípios distintos. Essas 23 terras federais do Alto Juruá integram o 

"Corredor Ecológico Oeste-Amazônico", que é parte do "Projeto Corredores 

Ecológicos" do PPG-7, em conjunto com outras áreas no Estado (ZEE, 2000: 141, Vol. 

II). 

,.--. 

A importância ambiental desse "mosaico" de terras é enorme devido à rica 

biodiversidade encontrada na floresta. Têm-se uma grande quantidade de espécies da 

fauna e flora nessa região em grau elevado de preservação, isto devido ao uso 

sustentado realizado pelas populações que ocupam essas áreas. O mapa a seguir, ilustra 

uma parcela das áreas ocupadas pelas terras indígenas e unidades de conservação de 

proteção integral (parque nacional) e uso sustentável (reserva extrativista). 

Como pode ser notado no mapa abaixo, apesar de bastante ilustrativo, ele não 

contempla algumas áreas do mencionado mosaico, como por exemplo a Reserva 

Extrativista Riozinho da Liberdade, em processo de criação 1, com uma superficie 

aproximada de 430.000 ha, a qual engloba praticamente toda a bacia do rio homônimo. 

A área dessa reserva é importante não apenas por fazer parte do mosaico de terras 

ambientalmente relevantes, mas também por ser em parte contígua ao limite leste da 

Terra Indígena Arara do Igarapé Humaitá. 

r-. 

1 O relatório que fundamenta a criação dessa Reserva está sendo concluído pelo antropólogo Terri Valle 
de Aquino. 

r>. 
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A terra indígena, as áreas ambientalmente relevantes e os Arara 

,,.-.. 

A terra indígena Arara do Igarapé Humaitá, por estar inserida no mosaico de 

terras federais existentes no alto Juruá, é de interesse não apenas nacional e 

internacional, mas principalmente dos Arara. Isto por diversas características da terra 

associadas ao solo, clima, hidrografia, fauna e flora Essas características são bastante 

conhecidas pelos Arara, o que permite a eles praticarem suas atividades produtivas e 

reproduzirem-se tisica e culturalmente. 

Dentre as principais características ambientais da terra indígena ocupada pelos 

Arara encontra-se em sua geomorfologia a unidade morfoestrutural de depressão 

Amazônica. A feição do relevo na terra indígena é, dentro dessa unidade 

morfoestrutural, principalmente composta por colinas2, sendo que a feição 

geomorfolôgica colinosa é talhada em sedimentos da Formação do Solimões, onde se 

desenvolveu uma Floresta Aberta com Palmeiras, Bambus e Cipós sobre Argissolos 

(ZEE, 2000: 26 Vol. 1). 

Os Argissolos ocorrem em 64% do estado do Acre, e têm como característica 

marcante um horizonte textural sub-superficial, geralmente enriquecido com argila, 

muitos deles com alta saturação por alumínio. Os Argissolos estão associados a áreas de 

relevo mais movimentada, com uma vegetação de porte mais baixo. Estando a terra 

indígena em uma área onde predomina o Argissolo Amarelo, nem por isso deixa-se de 

constatar outros tipos de solo. Encontra-se também na terra indígena Latossolos e 

Cambissolos, os primeiros associados a superficies tabulares, que se caracterizam por 

um relevo plano e uma vegetação de porte mais alto, e os segundos, com ocorrência em 

áreas de relevo muito movimentado, com uma vegetação de porte mais baixo e com 

sub-bosques com ocorrência de taboca (ZEE, 2000: 37-42 Vol. 1). 

Quanto ao clima, é quente e úmido com duas estações bem definidas, a seca e a 

chuvosa. A estação seca (verão) estende-se de maio a outubro, enquanto a estação 

chuvosa (inverno) prolonga-se de novembro a abril. Na estação seca é bastante comum 

a ocorrência do fenômeno conhecido localmente pela denominação de "friagem", a qual 

ocorre devido ao avanço da Frente Polar que, ao ser impulsionada pela Massa de Ar 

Polar Atlântica, desloca-se pela Planície do Chaco e chega até a Amazônia Ocidental, 

r> 
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onde gera brusca queda de temperatura, podendo chegar a IOºC. A Frente Polar e a 

Massa Polar Atlântica são sistemas extratropicais característicos do inverno, gerando 

tempo estável e elevada amplitude térmica. A circulação atmosférica regional é 

caracterizada pela atuação da Massa de Ar Equatorial Continental durante o ano todo. 

Essa massa de ar, quente, úmida e instável, tem origem na Amazônia Ocidental. No 

verão, com o enfraquecimento da Massa Polar Atlântica, a Massa Polar Equatorial 

Continental avança da Região Norte, sendo atraída pelas baixas pressões do interior do 

país, para a região do Chaco, seguindo em direção às demais regiões, provocando as 

chuvas de verão, permanecendo a região da terra indígena com instabilidade e altas 

temperaturas. A pluviometria anual total varia de 1600 mm e 2750mm anuais e tende a 

aumentar no sentido Sudeste-Noroeste do Estado do Acre. 

A temperatura média anual está em tomo de 24ºC, enquanto a máxima fica em 

torno de 32ºC. No entanto, a temperatura mínima varia dependendo do local no estado 

do Acre em função da maior ou menor exposição aos sistemas extratropicais. As 

temperaturas mínimas durante as friagens são compensadas pelas máximas que ocorrem 

durante a tarde, não gerando grandes impactos sobre o desenvolvimento vegetal (ZEE, 

2000: 30-33 Vol. I). 

Uma outra característica ambiental existente na terra indígena e fortemente 

conhecida pelos Arara refere-se à vegetação, constituída basicamente por Floresta 

Ombrófila Densa (em pequena quantidade) e Floresta Ombrófila Aberta 

(predominante). A primeira localiza-se em baixos platôs e, a segunda, subdivide-se em 

baixos platôs e aluviais. O Domínio da Floresta Ombrófíla Densa está dividido nas sub 
regiões dos Baixos Platôs da Amazônia e do Planalto Rebaixado da Amazônia 

Ocidental. Enquanto o Domínio da Floresta Ombrófila Aberta divide-se nas sub-regiões 

Aluvial da Amazônia e dos Baixos Platôs da Amazônia. 

O Domínio da Floresta Ombrófila Densa encontra-se associado a faixas 

climáticas de maior umidade relativa e de maior precipitação anual, em locais com 

ocorrência de rochas sedimentares cretácias e terciárias da Sub-Região dos Baixos 

Platôs da Amazônia, dissecadas em interflúvios colinosos, cristas e rochas sedimentares 

de idades plio-pleitocênica da Sub-Região do Planalto Rebaixado da Amazônia 

Ocidental, dissecados em interflúvios tabulares. Esta formação florestal é caracterizada 

2 Relevos de topo pouco convexo separados por vales em V e eventualmente por vales de fundo plano, 
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pela cobertura dominante de florestas densa e por um subosque ralo ou ausente. O 

Domínio da Floresta Ombrófila Aberta, por sua vez, está associado às rochas 

sedimentares de idade plio-pleitocênica da Sub-Região dos Baixos Platôs da Amazônia, 

dissecada na forma de interflúvios colinosos ou em relevo ondulado. Esta formação 

vegetal é caracterizada por espécies de palmeiras, bambus e cipós. 

O Domínio da Floresta Ombrófila Aberta e da Floresta Ombrófila Densa 

subdividem-se em diversas formações devido às feições fitoecológicas regionais, 

estando associados a fatores geológicos ou pedológicos. Dentro desses domínios há uma 

coexistência de diversas formações vegetais, sendo o principal fator nessa diferenciação 

o edáfico, o qual é determinado pela qualidade do solo. A diferenciação ocorre 

principalmente em relação a aspectos fisionômicos e estruturais, mais do que em 

aspectos florísticos. Como cada tipo de vegetação diz respeito a formas de vida que 

resultaram de adaptações a variações existentes no meio ambiente, a diferenciação 

ecológica também faz-se presente, ao criar vários nichos para diferentes espécies vetais 

e animais. Nas formações vegetais, dos dois grandes domínios mencionados, ocorre 

ampla distribuição de biomassa, sendo caracterizadas por uma diversidade arbórea 

significativa (ZEE, 2000: 50-51). O estrato arbóreo pode atingir uma altura de 50 a 55 

metros, ocasionalmente chegando a 60 m, possuindo três andares - superior, médio e 

inferior - que são às vezes reconhecíveis, apesar de não serem absolutamente 

distinguíveis. 

É possível encontrar também na região da terra indígena formações vegetais 

denominadas de Campinas, nas quais há uma vegetação rala, aberta e quase arbustiva. 

No acre, as Campinas e ambientes associados ocorrem apenas na bacia do Alto Juruâ, 

nas proximidades de Mâncio Lima, na região do Igarapé Humaitá e dos rios Bajé e 

Machadinho (ZEE, 2000: 72). Nessas Campinas as Rubiaceae constitui um elemento de 

destaque, enquanto as platycarpum acreanum, que são Taxon endêmico, encontram-se 

apenas nas Campinas de Mâncio Lima e Humaitá, no alto Juruá (ZEE, 2000: 73). 

Conforme consta no Zoneamento Ecológico Econômico do Estado do Acre, a 

área onde encontra-se situada a Terra Indígena Arara do Igarapé Humaitá possui um 

potencial de espécies não madeireiras considerado alto, como pode ser percebido no 

mapa abaixo. 

mapeadas com índice de dissecação muito fraca (ZEE, 2000: 23 Vol. )) 
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Entre as espécies consideradas de potencial não madeireiro e encontradas na 

região da terra indígena podem ser destacados, entre outras: o açaí (Euterpe precatória), 

o patauá (Oenocarpus bataua), o murmuro (Astrocaryum murmuro), a seringueira 

(Hevea brasilienses), a copaíba (Copaifera reticulata Ducke, Copaifera langsdorfii e 

Copaifera multijuga), ajarina (Phytelephas macrocarpa), o pau-d' arco roxo (Tabebuia 

impertiginosa), a andiroba (Carapa guianensisi, a bacaba (Oenocarpus bacaba e 

Oenocarpus mapora) e o buriti (Mauritiaflexuosa). 

Das diversas espécies vegetais usadas pelos Arara, e pela população local em 

geral, podem ser citados o açaí (Euterpe precatório), o patauá (Oenocarpus bataua), a 

bacaba (Oenocarpus bacaba), o buriti (Mauritiaflexuosa), o cocão (Aattalea tessmannii 

Burret), os cajás (Spondias globosa, Spondias mombin e mombin L. var. globosa), a 
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cajarana (Spondias testudinisi, os Bacuris (Rheedia acuminata, Rheedia benthamiana e 

Clusiaceae) e a Envira caju ( Onychopetalum krukoffii). 

Encontra-se também, na terra indígena, espécies vegetais utilizadas como 

matérias-primas e produtos, as quais possuem ampla ocorrências no Acre e são 

geralmente exploradas devido a seu potencial madeireiro. Contudo, na terra indígena 

mesmo havendo a ocorrência dessas espécies elas não são exploradas para 

comercialização madeireira Podem ser mencionadas nesse categoria de vegetais o 

mogno (Swietenia macrophylla), o cedro (Cedrela odorata), o cumaru de cheiro 

(Amburana cearensis), a cerejeira (Torresea acreana), a peroba (Aspidosperma 

macrocarpum ), o amarelão (Aspidosperma vargasii), a carapanaúba (Aspidosperma 

sp.), a samaúma branca (Ceiba spp.), a samaúma barriguda (Chorisia spp.), o louro rosa 

(Aniba burchellii Kostern), o louro itaúba (Mezilaurus itauba), o pau d'arco (Tabebuia 

serratifolia Nich.) e o mulateiro (Calycophyllum brasiliense Camb). 

Outras espécies vegetais localizadas no interior da terra indígena são utilizadas 

pelos Arara para a extração de fibras, como o timbó (Evodianthus funifer), o timbó açu 

(Thoracocarpus bissectus), o pente de macaco (Apeiba tibourbou Aubl), a píaçava 
(Aphandra Natalia e Phytelephas macrocarpa) e ajarina (Phytelephas macrocarpa), esta 

última também denominada marfim vegetal (ZEE, 2000: 75-80). 

Todas essas espécies são encontradas em diversas localizações da Terra Indígena 

Arara do Igarapé Humaitá, sendo do conhecimento tradicional dos Arara localizar com 

facilidade a espécie vegetal que estejam interessados em utilizar. Alguns vegetais estão 

nas terras mais altas dentro da terra indígena, outros nas terras baixas, e ainda há 

aqueles que encontram-se nas cabeceiras dos igarapés, nas suas desembocaduras ou ao 

longo de suas margens. A titulo de exemplificação, destaco aqui o açaí, a bacaba, o 
patauá, o buriti e a jarina. O primeiro localiza-se preferencialmente em terras mais 

elevadas de florestas densas de terra firme, as quais são encontradas nas margens dos 

igarapés Humaitá (Riozinho Cruzeiro do Vale), Grande e Nilo, além de existirem nas 

áreas de centro da terra indígena, onde estão as áreas de caça e de agricultura. A jarina 

ocorre em áreas de floresta aberta com palmeiras e, raramente, em florestas densas. A 

bacaba, o patauá e o buriti ocorrem em especial nas áreas úmidas e nos baixios. Como 

afirma um dos Arara, residente no igarapé Nilo: 

Eu conheço as cabeceiras do Nilo. Tem muita caça e onça meu amigo, muita 
onça. Sobe o Nilo quando chega de certa altura para frente é em baixo dos 
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buritis de um lado e de outro. Lá é que nem lavatório de porco, queixada é 
espatifado. Agora tem um afluente que entra assim no rumo do Liberdade. 
afluente grande, mas seca, fica sequinho, no verão é só areia. Agora o Nilo 
mesmo, entra à direita as cabeceiras dele fica no pé das águas do Carrapiché, 
afluente do Água de Coco, águas do Liberdade. Agente pega a divisão e vem, 
vem, vem e sai já para as águas do Valparaíso (Chico Nogueira, 05/03/2000, 
Cruzeiro do Sul). 

Como mencionado por Chico Nogueira, antigo conhecedor das cabeceiras do 

igarapé Nilo, nesta região há também uma grande diversidade faunistica, tem muita 

caça e onça, além de bandos de queixada. Em todo o interior da terra indígena a 

quantidade de fauna é elevada, e possui uma grande variação. Mas das muitas espécies 

animais provavelmente existentes na terra indígena destaco aquelas consideradas 

ameaçadas de acordo com classificação da IUCN - 1996, do IBAMA, da Portaria nº 

1.522/89 e do CITES. Assim, entre os mamíferos estão a onça pintada (Panthera onça), 

a onça vermelha (Puma concolor), o boto vermelho (Inia geoffrensis], o tamanduá 

bandeira (Myrmecophaga tridactyla), o tatu canastra (Priodontes maximus), o macaco 

preto (Ateies chamek), o soim preto (Callimico goeldii), o macaco barrigudo (Lagothrix 

lagotricha poeppigií), o bigodeiro (Saguinus imperator), os cachorros do mato 

(Atelocynus microtis e Speothos venaticus), os gatos maracajá (Leopardus pardalis e 

Leopardus wiedii) e os morcegos (Tonatia carrikeri e Vampyrum spectrum). Entre os 

répteis podem ser mencionados o jabuti (Geochelone denticulata), o jacaré-açu 

(Melanosuchus niger), a tartaruga (Podocnemis expansa) e o tracajá (Podocnemis 

unifilis). Das espécie de aves constam os gaviões (Accipiter poliogaster, Morphnus 

guianenses e Spizastur melanoleucus), o gavião-real (Harpia harpyja), o pica-pau 

(Celus torquatus), a arara (Ara macao) e o mutum (Crax globulosa) (ZEE, 2000: 86). 

Muitos desse animais são encontrados na terra indígena, em especial nas 

cabeceiras dos igarapés Nilo e Grande. As cabeceiras do igarapé Nilo estão próximas 

das cabeceiras do igarapé Grande, ambas no interior da terra indígena identificada com 

superficie aproximada de 86.700 ha. As nascentes desses igarapés situam-se na região 

do divisor de águas com os afluentes do Riozinho da Liberdade, os quais estão dentro 

dos limites da Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade, com superficie aproximada 

de 430.000 ha, e contígua à terra indígena. Nessa região, como pôde ser constatado na 

citação acima, existe uma fartura de caça, e mesmo de peixe. Esta é uma das principais 

áreas de reprodução da fauna no interior da terra indígena, sendo também de capital 

- 
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importância estar localizada nos limites da terra indígena por preservar as nascente dos 

dois principais igarapés que cortam a terra, de onde os Arara retiram água potável e 

alimentos, além de ser local para o transporte fluvial, para higiene pessoal e para lavar 

louças e roupas. 

Sendo o igarapé Nilo e o Grande imprescindíveis para a preservação dos 

recursos necessários ao bem estar econômico e cultural dos Arara, seus afluentes e 

respectivas cabeceiras vieram a ser incorporados aos limites da terra indígena, onde é 

exercida atividades de caça, pesca, coleta e agricultura, além de ser nessa região obtida 

a folha e o cipó necessários para a preparação do Sinbu (ayahuasca), utilizado nos 

rituais realizados pelos Arara. 

Ao longo desses igarapés e de seus afluentes é possível aos Arara obterem 

diversas espécies vegetais e animais para diferentes usos tradicionais. As nascentes 

desses igarapés estão localizadas no limite Leste da terra indígena, sendo o divisor de 

água dos seus cursos fluviais definidores dos limites Norte (ig. Grande) e Sul (ig. Nilo). 

Parte do limite Sul da terra é também delimitado pela águas do Igarapé Humaitá, sendo 

os recursos naturais localizados na sua margem direita, do igarapé Santo Antônio até a 

foz do Nilo, utilizados pelo grupo indígena. O mesmo pode ser dito para o limite Oeste, 

que engloba o igarapé Santo Antônio (afluente do ig. Humaitá) e as cabeceiras do 

igarapé dos Pretos (afluente do ig. Grande), onde há uma grande diversidade faunística 

e florística utilizada pelos Arara para várias finalidades associadas a suas atividades 

econômicas e culturais. 

Como mencionado pelo ambientalista integrante do Grupo Técnico da Portaria 

nº 031/2000, 
A preservação das cabeceiras dos rios e igarapés, que fazem parte desta terra 
indígena, tornou-se um dos principais componentes nesta fase de identificação. 
Pelo fato de por si mesmo, gerar vida; ser essencial aos costumes e às tradições 
indígenas; de dar meios para o transporte, produção e alimentação dos 
indígenas os rios e igarapés foram considerados essenciais e a sua preservação 
tem caráter primordial nesta identificação, objetivando o próprio habitat local e 
a preservação de nascentes com espécies vegetais que servem de refugio 
preferencial dos animais, tão importantes para o equilíbrio ecológico (Noleto, 
2000: 09). 
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V- QUINTA PARTE 

REPRODUÇÃO FíSICA E CULTURAL 

Natalidade, mortalidade e projeção do crescimento dos Arara 
r= 

Mesmo tendo estado os Arara em contato com a sociedade envolvente desde fins 

do século XIX, somente a partir das duas últimas décadas do século XX a população 

Arara veio a ser recenseada, primeiramente pelos integrantes do GT de 1985 e 

posteriormente pela CPI-Acre, ou pelos próprios Arara. Muitos dos dados populacionais 

existentes foram alterados devido ao nascimento de novos Arara, à morte de outros, às 

migrações do grupo para as cidades e às migrações deles das cidades para a terra 

indígena. Este último fator, mais que os outros, pode vir a causar grande alteração no 

número de habitantes existente na terra indígena, visto o considerável número de Arara 

residindo fora da terra indígena e seu retorno potencial para a área identificada em 2000. 

Como mencionado no item habitação permanente, fora da terra indígena havia 

no início de 2000 um população de 82 Arara, estando alguns casados com 12 brancos, o 

que perfaz um total de 94 indivíduos potencialmente em condições de retomar à terra 
indígena. Dificilmente pode ocorrer um retomo massivo dessa população para a área, 

contudo, alguns desses Arara manifestaram interesse em retomar para junto de seus 

familiares, abandonando a vida na cidade. Outros, não demonstraram nenhum interesse 

em sair da cidade, mesmo estando acomodados precariamente. De forma geral, pode-se 

afirmar que parte do grupo migrou para as cidades devido às constantes doenças que 

assolaram o grupo na década de 80, às rivalidades familiares, à comodidade dos idosos 

viverem com suas aposentadorias na cidade e à idade avançada de alguns e a falta de 

apoio dos parentes para os sustentarem. Todavia, somente um trabalho de pesquisa mais 

intensivo junto aos Arara fora da terra indígena poderia sinalizar os reais motivos e os 

diversos interesses em estar vivendo nas cidades. 

Com o retorno ou não dos Arara da cidade para a terra indígena, é possível notar 

um relativo crescimento nos últimos anos da população Arara residente nessa área. 

Provavelmente, a população Arara foi em maior número que a atual em períodos 

r: 
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anteriores à ocupação do alto Juruá pelos agentes da frente de extração da borracha, 

tendo passado primeiramente por um declínio populacional e depois retomado seu 

crescimento, a exemplo do ocorrido com outros grupos indígenas no Brasil. Entretanto, 

não há dados populacionais dos Arara para esse período, inviabilizando comparações 

precisas. Com os dados existentes é possível constatar apenas o crescimento 

populacional do grupo nas últimas décadas. Assim, em 1985, o GT que identificou a 

terra naquela ocasião constatou uma população Arara residente na terra indígena de 130 

pessoas, incluindo 09 brancos casados com os Arara. No Riozinho da Liberdade, 

encontravam-se mais 4 7 indivíduos, sendo que 09 desses eram brancos casados com 

indivíduos Arara. Naquele ano, não foi procedido um levantamento populacional dos 

Arara residindo fora da terra indígena, o que nos permite portanto considerar apenas 

uma população de 121 Arara residentes na terra indígena e de 38 residentes no Riozinho 
da Liberdade, não inclusos os brancos. O total populacional, em 1985, era então de 159 

Arara e 18 brancos, que somados equivalem a 177 indivíduos (Processo FUNAVBSB 

3124/85 fls. 23 - 28 e 33 -34). 

Ainda em 1985, foi procedido outro levantamento populacional dos Arara, por 

Antônio Luiz Batista de Macêdo, quando estava a serviço da CPI-Acre. Nesta ocasião, 

foram contabilizados 132 indivíduos residindo na terra indígena, inc1uídos aqui os 

brancos casados com os Arara, e não sendo contabilizados os Arara do Riozinho da 

Liberdade (cf. Macêdo, 1985). No ano seguinte, 1986, a população residente na terra 

indígena foi contabilizada por Macêdo em 153 indivíduos (cf. Macêdo, 1986). Em 1987, 

Macêdo encaminhou relatório para a FUNAI onde menciona a existência de 57 Arara 

residindo na região do Riozinho da Liberdade, incluídos aqui os brancos parentes dos 

Arara (Macêdo, 1987). 

No relatório de "viagem de assessoria a aldeia Shawanawa (Arara) do Riozinho 

Cruzeiro do Vale", de autoria de Sandra Machado de Souza, de março de 1992, quando 

a serviço da CPI-Acre, consta referências a uma população indígena de 

"aproximadamente" 200 indivíduos, tendo sido este senso realizado pelo agente de 

saúde Arara, Jorge Varela. Entre essa população, não é possível saber a distinção entre o 

número de Arara e de parentes não Arara, habitantes da terra indígena, por ausência 

dessas informações no relatório (cf. Souza, 1992). Em outro relatório da CPI-Acre, de 

autoria de Vera Olinda Sena, datado de agosto de 1992, consta uma população Arara de 

- - 
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165 pessoas, recenseada pelo Arara Francisco Varela, e uma população de 159 pessoas, 

contabilizadas no senso procedido pelo Arara Edílson Pereira. Há referencias também a 

uma população Arara de 55 indivíduos vivendo fora da terra indígena (Sena, 1992). Em 

um terceiro relatório da CPI-Acre, datado de março de 1994, e sendo sua autora Vera 

Olinda Sena, consta uma população Arara de 125 pessoas residentes na terra indígena, 

tendo os dados populacionais sido produzidos pelo agente de saúde Arara José Gomes. 

Há neste último relatório uma referência a 57 Arara residindo fora da terra indígena 

(Sena, 1994). No relatório de viagem de julho de 1995, de Rosa Nascimento, também a 

serviço da CPI-Acre, há informações sobre o senso realizado por José Gomes em 

outubro de 1994, constando uma população de 169 indivíduos residindo na terra 

indígena (Nascimento, 1995). 

Como muitos dos dados populacionais acima não contêm uma uniformidade de 

informações relativas a faixa etária e sexo, nem mesmo uma distinção entre os Arara e 

seus parentes não Arara, poderia ser mostrado apenas um crescimento populacional do 

grupo por ano de forma precária, o que não será realizado aqui. Contudo, utilizando os 

dados totais relativos à população residente na terra indígena, é possível notar que do 

primeiro senso realizado em 1985 para o realizado em 2000 a população da terra 

aumentou de 130 para 275 pessoas (cf. item habitação permanente). Portanto, em 15 

anos a população passou do dobro da anterior, houve um acréscimo na população da 

terra de 145 indivíduos, o equivalente a um aumento de 111,54 %. Devido à ausência de 

dados detalhados em anos anteriores a 2000, não é possível projetar esse crescimento 

populacional por aldeias. 

Os dados relativos ao senso realizado em 2000 procuraram estabelecer uma 

distinção da população residente na terra indígena por faixa etária, sexo, aldeia e etnias 

(Arara, brancos, Poyanawa e Yaminawa), além de ter contabilizado uma considerável 

parte da população Arara residente fora da terra indígena. Passarei, portanto, a analisar 

os dados relativos a esse último recenseamento. Na aldeia Raimundo do Vale, a mais 

populosa, percebe-se um maior número de indivíduos na faixa etária de O a 5 anos, com 

um total de 30 indivíduos, 29 Arara e 01 branco', além de um pequeno número de 

indivíduos na faixa etária de mais de 60 anos, apenas 05. Constata-se, com esses dados, 

que nessa aldeia a base da pirâmide populacional é mais ampla, afunilando-se para o 
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topo, o que representa um grande número de crianças em relação aos idosos. Os dados 

indicam, assim, uma tendência ao crescimento populacional do grupo devido a 

nascimentos. Nota-se, também, um considerável equilíbrio entre a população masculina 

e a feminina. Existem 55 Arara do sexo masculino e 56 do sexo feminino, 09 homens 

brancos e 04 mulheres, e ainda, 01 Yawanawa do sexo feminino", como pode ser 

observado na tabela e no gráfico abaixo: 

RAIMUNDO DO V ALE 
Idade Arara Branco Poyanawa Yawanawa Total 

homem mulher homem mulher homem mulher homem Mulher 

0-5 17 12 01 X X X X X 30 

6-10 08 07 X X X X X X 15 

11-15 05 14 X 01 X X X X 20 

16-20 08 06 02 01 X X X X 17 

21-25 07 01 03 02 X X X X 13 

26-30 02 04 X X X X X 01 07 

31-35 X X X X X X X X o 
36-40 02 03 02 OI X X X X 08 

41-45 02 02 01 X X X X X 05 

46-50 01 X X X X X X X 01 

51-55 01 01 X X X X X X 02 

56-60 X 03 X X X X X X 03 

+de60 02 03 X X X X X X 05 

Total 55 56 09 05 X X X 01 126 

1 Esta é a única criança branca existente na terra indígena, adotada por uma das famílias Arara. Os outros 
brancos na terra indígena foram incorporados entre os Arara por meio de casamentos. 
2 Casada com um Arara da aldeia Raimundo do V ale. 
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-- Figura 1- Aldeia Raimundo do Vale 
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Na aldeia Foz do Nilo, a taxa de natalidade pode ser considerada alta também, 

pois entre O a 5 anos tem-se o maior número de indivíduos, 41 Arara. Enquanto os 

indivíduos com mais de 60 anos são inexistentes, havendo apenas 02 na faixa etária de 

56 a 60 anos. Portanto, a base da pirâmide populacional é mais larga, sendo o seu topo 

mais estreito, indicando um considerável acréscimo da população devido a nascimentos. 

Há nessa aldeia, assim como na anterior, um relativo equilíbrio entre a população 

masculina e a feminina. somando-se 55 Arara homens e 44 mulheres, além de 05 

homens e 04 mulheres brancos. 

- 

FOZ DO NILO 

Idade Arara Branco Poyanawa Yawanawa Total 

homem mulher homem mulher homem mulher homem mulher 

0-5 22 19 X X X X X X 41 

6-10 07 04 X X X X X X 11 

11 -15 05 06 X X X X X X 11 

16 - 20 06 09 03 03 X X X X 21 

21 -25 06 03 X X X X X X 09 

26- 30 04 X 01 X X X X X 05 

31 - 35 OI X X 01 X X X X 02 

36-40 X X X X X X X X X 

- 

- 
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41 -45 01 X 01 X X X X X 02 

46-50 03 OI X X X X X X 04 

51 - 55 X X X X X X X X X 

56-60 X 02 X X X X X X 02 

+ de60 X X X X X X X X X 

Total 55 44 05 04 X X X X 108 

80 

60 

100 

40 
Arara 

•Branco 

20 

o 
Homem Mulher Total 

Figura 2 - Aldeia Foz do Nilo 

Na aldeia Boa Vista, também é possível notar uma população mais numerosa na 

faixa etária dos O a 5 anos, que somados chegam a 09 indivíduos, sendo esse mesmo 

número de indivíduos para a faixa etária de 6 a l O anos. Apenas O 1 dos indivíduos 

Arara dessa aldeia possui mais de 60 anos. Assim, a base da pirâmide populacional é 

mais larga que o topo. Nessa aldeia encontram-se também 16 Arara do sexo masculino e 

11 do sexo feminino, OI homem e 01 mulher branca e, ainda, 04 Poyanawa de sexo 

masculino e 08 do sexo feminino. Entre os Arara dessa aldeia, assim como nas outras, 

há um equilíbrio entre a população masculina e a feminina. 

ALDEIA BOA VISTA 

[d ade Arara Branco Poyanawa Yawanawa Total 

homem mulher homem mulher homem mulher homem mulher 

0-5 05 03 X X OI X X X 09 
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6- 10 05 02 X X X 02 X X 09 

11 - 15 X 02 X X X 03 X X 05 

l 6 - 20 OI 01 X X X X X X 02 

21-25 02 02 X OI 02 01 X X 08 

26- 30 X X X X X X X X X 

31-35 X X 01 X X X X X 01 

36-40 01 X X X X X X X OI 

41 -45 02 X X X X 01 X X 03 

46-50 X OI X X X X X X 01 

51 - 55 X X X X 01 X X X 01 

56-60 X X X X X X X X X 

+ de60 X X X X X 01 X X 01 

Total 16 11 OI OI 04 08 X X 41 

- 

- 30 
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- Figura 3 - Aldeia Boa Vista 

- Juntando a população das três aldeias fica ainda mais evidente o maior número 

de jovens em relação aos idosos. São 80 indivíduos na faixa etária de O a 5 anos e 06 

indivíduos com mais de 60 anos. Percebe-se então uma base mais larga da pirâmide 

populacional, a qual tem seu topo estreito. Como mostrado acima, isto ocorre em todas 

as aldeias, evidenciando um processo de crescimento populacional na terra indígena e 

nas três aldeias. Tem-se ainda, na terra indígena como um todo, uma população 
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equilibrada entre o sexo masculino e feminino, sendo 126 homens e 111 mulheres 

Arara, 15 homens e 10 mulheres brancos, além de 01 Yawanawa do sexo feminino e 04 

homens e 08 mulheres Poyanawa, como mostra a tabela a seguir: 

TERRA INDÍGENA ARARA DO IGARAPE HUMAIT Á 

Idade Arara Branco Poyanawa Yawanawa Total 

homem mulher homem mulher homem mulher homem mulher 

0-5 44 34 01 X OI X X X 80 

6-10 20 13 X X X 2 X X 35 

11 - 15 10 22 X 01 X 3 X X 36 

16 - 20 15 16 05 04 X X X X 40 

21-25 15 06 03 03 02 01 X X 30 

26- 30 06 04 01 X X X X OI 12 

31-35 OI X 01 01 X X X X 03 

36-40 03 03 02 OI X X X X 09 

41-45 05 02 02 X X 01 X X 10 

46-50 04 02 X X X X X X 06 

51 - 55 01 01 X X 01 X X X 03 

56-60 X 05 X X X X X X 05 

+ de60 02 03 X X X OI X X 06 

Total 126 111 15 10 04 08 X 01 275 

Arara 
•Branco 
DPoyanáwa 
DYamináwa 

Homem Mulher Total 

Figura 4 - Terra indígena 
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O gráfico abaixo, que considera o número de indivíduos por faixa etárias de 10 

anos, é bastante ilustrativo do considerável número de jovens em relação aos idosos, 

estando nele somados os Arara, brancos, Poyanawa e a Yawanawa. Nota-se que 

somente alguns indivíduos na faixa etária dos 41 a 50 anos fogem ao decréscimo 

contínuo em relação ao aumento da idade. 

120 - 
100 - 80 ,,.... 

- 60 
,,...., ! • Indivíduos 1 

40 r. - 20 

- o 
Oa10 11a 21 a 31 a 41 a 51 a + de - 20 30 40 50 60 60 

Figura 5 - população da terra indígena por faixa etária 

- 

Utilizando os dados referentes às etnias encontradas na terra indígena, por faixa 

etária, evidencia-se o elevado número de Arara entre O e I O anos, o que não ocorre com 

os demais. Assim, a alta taxa de natalidade na terra indígena está diretamente 

relacionada com a população Arara, e não com as demais, como pode ser percebido a 

seguir: 

- 

,... 
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Figura 6 - Etnias por faixa etária 

Pode-se inferir então, de todos os dados populacionais apresentados e 

analisados, que a taxa de natalidade na terra indígena é bastante elevada e indica um 

crescimento populacional nos últimos anos; o número de idosos em comparação com os 

jovens é bastante reduzido; a população Arara predomina sobre as demais e possui a 

maior taxa de natalidade; e, existe um considerável equilíbrio entre a população 

masculina e a feminina. 

Devido à ausência de dados sobre a taxa de natalidade entre os Arara em período 

anterior a 2000 não é possível identificar fatores de desequilíbrios nessa taxa. Apenas 

constata-se ser ela elevada atualmente. Quanto à taxa de mortalidade, não há dados 

disponíveis para análise, pois os Arara não possuem o costume de contabilizarem seus 

mortos ao longo das décadas. 

Os principais fatores do aumento da população na terra indígena, nos últimos 15 

anos de 111, 54%, mencionado acima, são: a melhoria na qualidade de vida do grupo, 

após a parcial identificação da terra em 1985; a não dependência dos patrões; a 

formação de agentes de saúde; a aquisição de barcos para o transporte; uma maior 

atuação do órgão indigenista e das organizações não governamentais; a organização do 

grupo em associação; e, possíveis outros. 

Fazendo uma projeção do crescimento do grupo nos últimos anos, é possível 

inferir, somando todas os indivíduos residentes na terra indígena, uma taxa de 16, 731 
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% ao ano. De forma aproximada, pode-se dizer que em 2005 a população na terra 

indígena será de cerca de 325 indivíduos. Em 2010 de 375 indivíduos. Em 2015 teria 

uma população de 425. Em 2020 seriam 475 indivíduos residindo na terra. Contudo, 

essa projeção não leva em consideração o potencial de retomo dos Arara residindo fora 

da terra indígena, uma vez ser impossível tal análise devido à imprecisão dessa 

migração e dos dados populacionais. 

Mesmo sendo os dados relativos aos Arara residentes fora da terra indígena em 

parte incompletos, como já explicitado no item habitação permanente, farei aqui uma 

breve análise deles. Foi possível constatar que a população na faixa etária de O a 5 anos 

é superior àquela com mais de 60 anos, tendo 1 O indivíduos para a primeira e 03 para a 

segunda. Contudo, existem 11 indivíduos cuja a idade é desconhecida, o que pode 

alterar os números acima. Mas sendo os dados mais confiáveis em relação ao sexo, 

nota-se 35 homens e 47 mulheres Arara, e um número de 08 homens e 04 mulheres 

brancos. 

r>. 

FORA DA TERRA INDÍGENA 

Idade Arara Branco Total 

homem mulher homem mulher 

0-5 06 04 X X 10 

6-10 01 06 X X 07 

11-15 05 02 X X 07 

16-20 03 05 X 01 09 

21-25 03 05 01 03 12 

26- 30 03 02 X X 05 

31-35 02 X 01 X 03 

36-40 X X X X X 

41-45 X X X X X 

46-50 X 01 X X 01 

51 - 55 X X 01 X 01 

56-60 X 02 X X 02 

+de60 01 01 01 X 03 

Desconhecida 11 19 04 X 34 

Total 35 47 08 04 94 
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Figura 7 - Fora da terra indígena 

Cosmologia dos Arara, áreas de usos rituais, cemitérios, lugares sagrados, sítios 

arqueológicos e outros 

Os Arara partilham da cosmologia dos grupos Pano, podendo ser encontrados 

entre eles diversos mitos, crenças e rituais característicos dos grupos dessa família 

lingüística. Mesmo com o intenso contato dos Arara com a sociedade envolvente, 

ocorrido ao longo do século XX, é possível constatar junto ao grupo uma forte presença 

da cosmologia Pano. Entretanto, nota-se também, devido ao contato, alterações na 

cosmologia do grupo, em especial com a conversão de muitos dos Arara para a religião 

católica. Ainda que entre os Arara não tenha existido grandes trabalhos de catequese, 

em sua maioria eles partilham da religião católica, mas preservando muitas de suas 

crenças, mitos e rituais tradicionais. 

Atualmente, os mais idosos são os "guardiões da memória" Arara, procurando 

sempre que possível transmiti-la a seus descendentes. Nota-se um considerável interesse 

dos mais jovens em aprender os mitos e os rituais praticados pelos Arara, com maior 

intensidade em tempos passados. Hoje em dia, os rituais são praticados sem uma 

periodicidade bem definida, o que não implica dizer estarem ausentes. Praticam ainda 

hoje o ritual do "mariri", da "injeção do sapo" e do "sinbu". 

O primeiro é uma dança indígena, também encontrada entre outros grupos Pano, 

outrora praticada pelos Arara com uma forte relação com sua cosmologia. Atualmente, é 

praticado principalmente como uma forma de manter a coesão do grupo, ressaltando a 

identidade Arara. São os mais antigos, aqueles que falam a língua fluentemente, que 
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durante o ritual cantam e ensinam os mais jovens a dançar. Nesses momentos, ocorre 

também uma maior possibilidade daqueles que não sabem a língua aprenderem um 

pouco mais. 

O ritual do sinbu (cipó/ayahuasca), ainda é praticado por alguns Arara, tento a 

maioria do grupo participado de um ou de outro desses rituais. No entanto, alguns Arara 

não costumam mais ingerir o sinbu, mesmo tendo feito uso dele em algum momento. 

Em período anterior à introdução dos Arara no sistema produtivo da borracha o uso do 

sinbu era mais recorrente, inclusive para sessões de cura, quando o pajé consumia a 

bebida e buscava os males no paciente para retirá-los e trazer de volta a saúde. De 

acordo com um dos Arara, descendente do "antigo" Napoleão Pereira: 

O finado meu pai era pagé. Quando a pessoa tava doente, assim com febre, com 
ardor, com uma outra doença, quando ele via que ia morrer, o papai tomava. 
Tomava e ia cantar para aquela doença, que a pessoa estava com aquela 
doença ele ia cantar. Quando você via que ficava bom, no outro dia ele dizia 
que a pessoa ia ficar bom. Quando via que não ficava bom, que ia morrer, papai 
também dizia que ele não escapava (João Martins, 10/03/2000, Cruzeiro do Sul). 

r> 

A partir da década de 1990, alguns Arara aderiram à doutrina do Santo Daime, 

fortemente presente na cidade de Cruzeiro do Sul, tendo sido construído um templo na 

aldeia Foz do Nilo. A introdução da doutrina do Santo Daime na terra indígena não 

contou com a adesão de todos os Arara, poucos são aqueles que se consideram 

daimistas, os quais chegam a sofrer certa represália pelos Arara que fazem um uso 

"tradicional" do cipó. Há portanto, entre os Arara, duas formas de usar ritualmente a 

"ayahuasca". A primeira por aqueles que guardam a forma tradicional de consumir o 

cipó, chegando mesmo a usá-lo para cessões de cura, e a segunda, por aqueles que 

consomem o daime com a intenção de partilharem da doutrina do Santo Daime. 

Um outro ritual característico dos grupos Pano, e praticado ainda hoje pelos 

Arara, é aquele voltado para recuperar a sorte do caçador. Quando este está 

"enrascado", com "panema", ou seja, quando não consegue pegar a caça, os Arara 

preparam o ritual da "injeção do sapo", para recuperar as qualidades essências do 

caçador: pontaria, visão, audição e sorte. Pegam o sapo "campô" e retiram dele, com um 

graveto, o "leite" que fica ao longo de seu corpo - o leite que sai da cabeça do sapo é 

utilizado apenas no rapé aplicado no cachorro do caçador. De posse do leite do sapo, 

queimam dois ou três pequenos pontos circulares na pele do caçador com cigarro, ou 
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com braça, para introduzirem o leite. Colocam sobre a queimadura pequena quantidade 

do leite, suficiente para gerar vômitos e excreção, estimulados também pelo grande 

consumo de caissuma antes da aplicação da injeção. No outro dia, o caçador já estará 

pronto para continuar desenvolvendo suas atividades com maior destreza e eficácia. 

Segundo o Arara Chico Cazuza: 

A injeção é assim, quando uma pessoa está fraca. Quando sobe essas ladeiras, 
que nós chama aqui terra. Quando agente termina de subir a terra fica aquela 
zoada na cabeça, e dá aquela fraqueza assim nas pernas. Aí agente toma o leite 
do sapo, a injeção que é para melhorar. Aí limpa tudo, o que agente sente 
agente melhora mesmo. Mas agente precisa tomar um pouco de algumas coisas 
que é para limpar também o estômago, porque agente provoca (vomita). Na 
hora que agente toma a injeção, que põe o leite do sapo em cima, no que trisca 
já está na cabeça da pessoa, esquenta tudo. Esquenta a orelha, aquela zoada 
mesmo, a pessoa não agüenta, corre e vai provocar (vomitar). Aí aquela pessoa 
provoca amarelo, porque aquele amarelo é que é a fraqueza (Chico Cazuza, 
17/02/2000, Raimundo do Vale). 

Os Arara atribuem algumas propriedades medicinais para a injeção do sapo, não 

estando sua utilidade restrita apenas às crenças do grupo quanto a sua capacidade de 

"desenrascar" o caçador. O mesmo ocorre com o sinbu, o qual possui também diversas 

propriedades medicinais, além de operar no mundo metafísico. Existem ainda outros 

rituais praticados pelos Arara, visando desenrascar o caçador, como o ritual do uso do 

rapé: 

a pessoa rapa o pó do osso do veado, ou então do porco, da canela do veado, e 
do porco agente rapa o osso da coxa, e faz aquele pozinho, aí rapa aquele leite 
do sapo também, que agente põe em uma tabuazinha, agente rapa e mistura, aí 
torra com um pouquinho de tabaco. Agente faz o rapé nê. Para tomar o rapé 
assim ainda é melhor que tomar a injeção. Você cheira (Chico Cazuza, 
17/02/2000, Raimundo do Vale). 

Um outro ritual praticado pelos Arara, e que visa também melhorar as 

habilidades do caçador, desenrascando ele ou seu cachorro, é o da defumação com tipi 

(cf. intem III -Atividades Produtivas). De acordo com um dos caçadores Arara: 

O tipi é para dar defumação, quando a pessoa está enrascada também, a pessoa 
toma defumação também. Com cabelo do veado ou do porco. Agente põe no sol 
para enxugar, aí quando ... Bem cedinho agente toma aquela defumação para 
poder ir para a mata, para poder ir caçar. Ás vezes o cara vai caçar, aí é que 
toma defumação do tipi com cabelo do porco ou do veado. Você fica em cima, aí 
defuma e vai caçar. Agente faz três vezes. Por acaso agente faz hoje de manhã, 
dia de quinta-feira, aí na outra quinta-feira é outro dia de defumação, na outra, 

1 ...., 

-· 

- 



147 

r: 
(' 

outro defumação. Agente faz três vezes (Chico Cazuza, 17/02/2000, Raimundo 
do Vale). 

r- 

Os rituais acima descritos são praticados em geral próximos às residências, no 

terreiro ou no interior das casas. Mas a aquisição dos elementos essenciais para os 

rituais são provenientes da mata, sendo encontrado em quase toda a extensão da terra 

indígena. Contudo, afirmam os Arara haver uma maior concentração do sapo campô na 

região dos igarapés Nilo e Grande: 

CC- O sapo ele é uma coisa muito dtfictl aqui dentro da nossa área, porque aqui 
não existe (no Riozinho Cruzeiro do Vale). Por aqui mesmo que eu sei, para 
dentro do Nilo ainda existe. Porque aqui na beira do Riozinho não existe esse 
sapo Campo, que nós toma injeção dele. 
Eu-E no igarapé Grande, Varela? 
CV- Tem até muito. 
CC- pra lá tem muito, não tem Varela? 
CV- Os meninos pegam bem perto de casa (Chico Cazuza e Chico Varela, 
17/02/2000, Raimundo do Vale). 
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A existência dos mencionados rituais, praticados pelos Arara, vem de um tempo 

mítico, sem uma datação precisa. Como mencionado por um dos Arara mais idosos, ao 

se referir à injeção do sapo: isso é desde o começo do mundo. A vacina do sapo é bom 

para quem está com cansaço na perna. Para a pessoa engordar, para a pessoa matar 

caça, é muito bom. Para dor de cabeça é muito bom. A pessoa que dorme muito, toma 

aquela vacina do sapo, passa. Eu tomei muita vacina de sapo (João Martins, 

10/03/2000, Cruzeiro do Sul). 

Esses rituais possuem um forte vínculo com a cosmologia Arara, mas são 

principalmente os mitos que retratam melhor os aspectos cosmológicos do grupo. Os 

mitos dos Arara são contados em especial pelos mais velhos, mas alguns jovens já 

começam a aprendê-los e a reproduzi-los. Os mitos são narrados na língua Arara ou em 

português e, como em praticamente todas as narrativas míticas, é possível constatar uma 

variação nas versões contadas, mas não na estrutura. 

Assim, a narração do mito de origem dos Arara é bastante longa e sofre algumas 

variações na forma de contar, dependendo do narrador. De maneira bastante resumida, 

os principais elementos desse mito são os que seguem: existia uma maloca com diversas 

crianças, e próximo ao roçado um pé de Sumaúma, onde morava um gavião. Quase 

todos os dias esse gavião saía para caçar e trazia alimentos para o seu filhote. Quando a 
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caça começou a acabar ele passou a pegar as crianças indígenas. Comeu todos as 

crianças menos uma. Nesse momento um "caboclo" da aldeia resolveu matar o gavião, 

antes dele "acabar" com os índios. Quando ele conseguiu matar o gavião, após muita 

dificuldade, tendo construído uma escada para chegar ao ninho, colocou as penas dele 

dentro de um cesto. Em uma noite esse cesto começou a fazer um barulho, que o 

"caboclo" pensou ser baratas comendo as penas. No dia seguinte, pela manhã, ele abriu 

o cesto e não tinha baratas, só as penas. Após várias noites escutando o barulho, e no dia 

seguinte pela manhã conferindo o cesto e não encontrando o que fazia o barulho, um dia 

ao repetir a ação ele abriu o cesto, e dele saíram cantando de felicidade todas as tribos 

Pano, cada uma dizendo o seu nome, Shawãdawa, Yawanawa, Kaxinawa, Xaranawa, 

Duwanawa, Poyanawa e outras. É interessante notar aqui que na cosmologia Arara tanto 

eles quanto os outros grupos Pano teriam originado das penas de um mesmo gavião, de 

onde é possível inferir também uma proximidade sócio-cultural e lingüística. 

Outros mitos são encontrados na cosmologia do grupo, como o mito referente ao 

surgimento dos produtos agrícolas e do fogo, o qual transcrevo uma das versões 

narradas na integra: 

O milho massa foi assim. Tinha um caboclo veio que era suvino. Os outros 
parentes pediam milho, ele achava o milho e dava. Eles botavam o roçado, 
plantavam, e não nascia porque o milho era queimado. Eles pegavam a maniva 
(de mandioca) plantavam e não nascia, secava. Com a banana do mesmo jeito 
também. Tirava a banana plantava não dava. Até que eles disseram como é que 
nós vamos fazer. Eles tinham milho sabe, para plantar, mas só dava para o ano. 
Com um ano é que eles iam comer milho. Até que um caboclo veio falou: vamos 
passear na casa do nosso primo. Nosso primo suvino. Quando passar perto do 
milho eu vou trazer milho. Aí os outros disseram, será que você trás. Ele disse, 
trago. Vocês vão ver como eu vou trazer. E o caboclo saiu. Quando chegou lá 
ele já tinha debulhado, estava contando o milho. Esse caroço aqui, ficou tanto, 
ficou tanto ... Aí ele falou: primo, eu preciso ir ali, você fica aqui mas não vai 
mexer no meu milho não primo. Não pega aqui. (O outro falou) Você tá doido, 
não sou menino não para mexer no que é seu, não vou pegar não. Ele foi e saiu, 
foi a mata. Assim que ele saiu o caboclo foi e pegou um pedaço de milho e 
(risadas, o caroço de milho foi guardado na ponta do pênis). Quando ele foi 
fechando assim, o outro chegou. Primo você não mexeu aqui. Digo não, primo. 
Está do mesmo jeitinho. Eu vou contar. Ele foi contando caroço de caroço, de 
caroço, de caroço. Aí faltou um caroço ele disse: primo você tirou um caroço 
daqui, me entrega ele. Primo não tirei esse milho não. Eu não botei em canto 
nenhum, como é que eu tirei esse caroço de milho rapaz. Foi eu não, foi eu não 
primo. Foi você mesmo. Olhou por todo canto do pé, da mão, dentro da boca, 
por todo canto. Até que um dia, abre essa minhoca (pênis) para mim primo 
(risadas). Abre essa minhoca para mim primo. Digo não primo, tá doido, não 
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sou menino não para abrir a minhoca para você. Foi você mesmo. Pegou o rifle 
para matar ele, aí cantou um rouxinolzinho. Tititi, tiiiii. Ele disse é bem assim 
que eu quero. Isso não é hora de cantar. Aí ele foi e cercou de fogo, o 
rouxinolzinha continuou a cantar. Ele tocou fogo, o fogo pegou, até que espocou 
rápido. Aí o caboclo chegou lá, cadê o milho que você trouxe. Eu disse que ia 
trazer agora vamos plantar. Foram lá e plantaram o milho. Quando ele nasceu 
deu duas espiga. Aí fizeram, botaram um roçado, juntaram eles todos e botaram 
um roçadinho. Aí plantaram mais. Ajuntaram esse milho, não comeram nem 
uma espiga, aí fizeram mais, outro roçado maior. Aí deu muito milho. Bem 
agora nosso primo rouxinol já tirou o milho. Agora vamos buscar a roça. 
Vamos trazer a roça. Aí dentro do roçado, no pé do toco de uma maniva, da 
roça, tinha cobra de toda qualidade. E nos galhos era caba (marimbondo). Aí o 
jacaré foi, chamou um bocado deles e foi. A roça era bem pertinho do rio. Como 
é que vamos tirar essa roça, maniva, para plantar. O jacaré foi e disse: como eu 
já vim buscar eu vou levar. O nosso primo já levou o milho para nós, já temos o 
milho, agora falta a roça para nós comer. O jacaré correu, correu, subiu o 
barranco. Dizem que nesse tempo jacaré era assim como calango. Jacaré 
correu quebrou o galho dela, maniva caiu, ele pulou dentro d 'água. Eu não 
disse, caba acaba ferrando mais maniva nós levamos, para nós plantarmos. 
Chegaram lá plantaram roça. Daí deu a roça, até que botaram um roçado 
grande. O caboclo foi e disse: nosso primo rouxinol já trouxe o milho, nosso 
primo jacaré já trouxe a roça para nós plantarmos, temos roçado para nós 
comermos. Agora eu vou buscar o fogo. Tinha um pau, um toco, bem sequinho. 
Eu vou buscar fogo, e é para todos os pássaros ficar nesse toco de pau ( com o 
intuito de protegê-lo da chuva). Aí todos os pássaros chegaram, ficaram 
esperando. Ele saiu ... Chovendo, chovendo, chovendo ... Aí saiu, voou, voou até 
que ... O periquito, esse periquito bico de brasa. Aí a mulher desse sovino disse: 
ah marido, olha onde está o periquito ali, vai buscar para mim. O caboclo 
subiu, correu, e pegou o passarinho. Trouxe o periquito e botou na beira do 
fogo, todo molhado. Pois na beira do fogo para esquentar. O periquito gritava, 
saia fora. Aí tinha uma brasa grande assim, saía para pegar a brasa sabe. 
Puxava para perto e a mulher dizia: o periquito vai queimar marido. A intenção 
dele era para puxar a brasa. E eles estavam pensando que o periquito estava na 
beira do fogo para esquentar. Até que eles descuidaram e o periquito agarrou o 
fogo. Marido! O periquito voou carregando o fogo. Marido! O periquito voou, 
foi embora. Aí o caboclo corre, bateu numa mata "tem pronta", "tem pronta" 
agente fala vai chover. Uma plantinha, aqui nós não temos. Ele correu, bateu, 
bateu, aí chuva desceu, foi chuva, trovão, relâmpago. Aí chuva não veio e ele 
carregou. Quando o periquito chegou estavam todos os pássaros já com as asas 
abertas cobrindo o toco. O periquito chegou, jogou a brasa no toco. O bico do 
periquito era assim como o do tucano. Até que foi indo, os outros pássaros 
foram soprando, foram soprando, foram soprando, até que o toco pegou fogo. Aí 
pronto, cada qual tirou o fogo. A brasa, todos tiraram fogo. Até que com muito 
tempo eles disseram: bem, agora, nosso primo já carregou milho, nosso primo 
jacaré carregou maniva, roça para nós. E nós já temos fogo agora, o que vamos 
fazer com ele. Bora matar, hora? Bora matar ele. Aí juntaram todos de 
madrugada. O que nós vamos fazer ... Vamos chamar nosso primo tatu canastra, 
que ele entra, cava um buraco que cabe qualquer pessoa, que cobre qualquer 
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pessoa. Aí o canastra pegou ... Só ouvia a zoada, canastra quebrando raiz, 
quebrando tudo. Aí foi e disse: rapaz hora chamar ele, assim o homem vai 
desconfiar. Aí chamaram o canastra. Depois chamaram o tatuzinho rabo de 
coro. O tatuzinho entrou para dentro lá, o tatuzinho cavou. Agora deixa o dia 
amanhecer primeiro. Vamos esperar ele aqui, e um vai lá. Agora ele criava 
muita arara, papagaio, japá. Quando chegava assim no roçado, quando eles 
viam gente eles gritavam, sabe. Aí ele já sabia que ia gente lá, para a casa dele. 
Aí pronto, os outros ficaram esperando um sim, digo eu vou para lá. Quando ele 
foi saindo, era arara, papagaio, japô, galinha gritando, gritando. Eles iam 
gritando: vai, vai vai vai rê, rê, rê, rê, rê ... Aí pegou a flecha dele e saiu 
pulando, quando foi pulando, o rabo de couro tinha feito bem fundo, caiu lá 
dentro. Bem, agora está na hora, chegaram lá ele estava lá dentro. Agora nós 
vamos matar você, até que mataram ele (o caboclo suvina). Agora vamos botar 
de fora. Aí eles desceram. O periquito foi e disse: tanto homem grande aqui, não 
joga esse homem para cima, você vão ver que eu vou jogar de baixo para cima. 
Eles falaram, nós que somos grande não botamos ele lá em cima, quanto mais 
você. Digo vocês vão ver. O periquitinho desceu, chegou, pegou, e jogou lá em 
cima (risadas). Aí pegou lá em cima. Pois bem, agora, como fazer ... Cada qual 
deram flechada nele. Galinha, bico de brasa, bico de brasa é bico encarnado. 
Japó galinha também, todos mataram ele, deram flechada. Jacamim, o jacamim 
assim, ele tinha tomado a caiçuma dele e foi passar assim, tinham queimado o 
camburão, porque tinha muita cinza, ele foi passando assim aí caiu, molhou a 
bunda dele e ficou com aquela pena branca. Preguiça, mambira, foi que 
carregou a arma dele (João Martins, 10/03/2000, Cruzeiro do Sul). 

Este mito encontra-se presente entre alguns outros grupos Pano, tendo sido 

mencionado com parte da cosmologia dos Kaxinawa por Castello Branco. A versão 

narrada por este autor, e retirada dos estudos de Capistrano de Abreu, sofre algumas 

variações narrativas, mas não estruturais. Assim, entre os Kaxinawa o caboclo avarento 

é denominado Yanchikunawa. Após os Kaxinawa terem obtido produtos agrícolas e o 

fogo, sob a proteção dele, resolveram então matá-lo, o que foi feito em conjunto por 

diversos animais constantes também do universos mítico dos Arara ( cf. Castello Branco, 

1950: 69-70). 

Outros mitos Pano, presentes na cosmologia Arara, foram mencionados na 

historiografia da região do Alto Juruá e podem ser encontrados atualmente nas 

narrativas Arara. Entre eles, destaco o mito do surgimento da lua, a seguir descrito 

como narrado pelo Arara João Martins: 

Era um caboclo que queria conquistar a irmã dele toda a noite. Ela disse irmão 
essa pessoa vem toda noite aqui atrás de mim, eu não sei quem é. Eu não sei 
quem é ele. No outro dia ela foi a mata achou pé de jenipapo e trouxe, a fruta. 
Ela foi e ralou, pois bem, agora vou saber quem é. Com um bom pedaço ele 
chegou. Fulano, se já está dormindo, digo não, estou acordada. Vou deitar mais 
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você. Ela disse, pode vim. Aí ela foi pegou, melou a mão dela passou no rosto 
dele. Ela disse, amanhã eu vou saber quem é ele. Quando foi no outro dia de 
madrugada os índios iam lutar com outra maloca. No outro dia bem cedinho ele 
saiu aí a mulher foi dar caiçuma para eles beberem e foi a primeira coisa que 
ela viu foi o irmão dela. Disse, ah seu desgraçado é você que vem atrás de mim 
toda a noite, eu pensando que era outra pessoa. É você sendo meu irmão, vai 
atrás de mim. Tomara que o pessoal mata você hoje. Quando ele foi correr ele 
levou uma topada e caiu. Aí ela disse tomara que você não volte mais de lá. 
Quando chegaram na maloca mataram todinho, quando mataram todinho aí os 
outros mataram ele. Os outros foram embora e ele ficou morto. Os outros 
mataram e rolaram o pescoço dele. Deixou só a cabeça rolada. Aí ia passando o 
primo dele já de noite ele foi e disse, a cabeça falou. Digo primo, ele disse oi, 
primo mataram ele primo. Ta aqui morto. Ele disse, primo não me deixa eu 
sozinho não primo. Digo num deixo não. Tinha um pau assim, uma sapopema 
grande, eles foram lá. Primo, você dorme aqui e me deixe no outro sapopema. 
Passaram a noite lá e ele passou a noite pedindo água. Primo, vai buscar água 
para mim que ele tava com sede. Mas rapaz, o desgraçado só me pedindo água, 
já morreu, só a cabeça falando. Ele foi e disse, primo quando você for embora 
me chame que eu vou embora mais tu. Quando foi cinco horas ele saiu 
escondido. Quando ele sai ele foi e disse, primo tu já vai embora primo? Ele 
digo já, vou embora. Primo espere que eu vou mais tu. Cabeça rolando atrás 
dele e ele correndo. Passaram um igarapé grande assim ele caiu dentro d 'água. 
Caiu dentro d'âgua e a cabeça também (risos). Aí ele subiu o barranco e o 
primo dele correu, correu e ele atrás dele gritando, primo me espere primo, me 
espere primo, me espere primo. Quando chegou em casa ele disse, meus pessoal, 
meus irmãos, abre a porta que eu quero entrar. Ele entrou dentro. Bora fechar a 
porta que tá a alma atrás de mim para comer nós aqui dentro. Eles fecharam a 
porta, amarraram. Com um pouco ele chegou, a cabeça chegou (risos). A 
cabeça chegou e disse minha mãe, abre a porta que eu quero entrar. Todos 
calados, tudo silêncio. Mãe abre a porta que eu quero entrar. Pelejou, pelejou e 
não abriram a porta. Aí ele foi e disse, porque vocês não querem abrir a porta 
para eu entrar. Porque vocês não querem abrir a porta. Ta bom, quando eu era 
vivo eu morava mais vocês, agora como me mataram vocês não querem que eu 
viva mais vocês. Ficou muito tempo pensando. Bem, agora eu vou viver em 
buraco. Não, não vou viver em buraco não. Quando cachorro acua a cotia os 
outros vão botar fogo e podem botar fogo em mim. Vou virar cupim, digo não, 
vou virar cupim não porque sempre periquito faz o ninho e mulher gosta de tirar 
o ninho de periquito. Aí foi dizendo, foi dizendo, até que ele lembrou. Bem, 
agora vou virar lua. Nesse tempo não tinha lua, ninguém não via lua nesse 
tempo. Então vou virar lua. Minha mãe bota o carro de algodão, joga para mim. 
A mãe foi e jogou para cima, mas não deu para descer. Mamãe me dê outro de 
novo. Ele foi e jogou, emendou com a ponta mais não deu para chegar em baixo. 
Ele foi e jogou outro, aí deu para chegar. Deu para chegar em baixo. Ele disse, 
agora eu vou embora. Vocês nunca viram lua, mas agora vocês vão ver lua. Ele 
foi subindo, subindo, subindo, pela linha. Ai os outro disseram, será que ele já 
foi embora, vamos espiar. Saíram, abriram a porta e foram espiar. Quando 
foram espirar ele já estava lá na metade, já ia subindo. Lá vai ele, a velha 
começou a chorar. Aí lá vai meu filho, digo não. Eu quis entrar dentro de casa 
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vocês não deixaram eu entrar. Agora vocês querem que eu desço. Não desço 
não. Eu vou embora. Ele disse que com uns três dias podiam olhar para o céu 
que eles viam lua. Com uns três dias viram lua nova. Aquela mancha que o 
pessoal diz que é São Jorge, aquela mão diz que é mão da mulher (João Martins, 
10/03/2000, Cruzeiro do Sul). 

Este mito foi resumidamente narrado por Tastevin, quando esteve entre os 

Kaxinawa. Ocorre aqui também uma diferença na versão narrada, mas constata-se com 

bastante clareza que a estrutura do mito permanece, sendo a mesma existente entre os 

Arara. Segundo Tastevin: 

A "lua", em Kachinaua "urcho ': é uma cabeça cortada que se 
metamorfoseou em astro das noites. No passado, dois cunhados ficaram bravos 
um com o outro e cortaram a cabeça um do outro com uma espada de madeira. 
A cabeça cortada rolou em direção à maloca e queria a todo preço entrar lá 
para amedrontar os vivos: mas a porta foi fechada no seu nariz e ela não pôde 
entrar. Ela subia no teto, em vão, à procura de uma entrada: chegando no topo 
rolava para o chão, sem poder se fixar. Cansada da luta, a cabeça pediu para 
aquela que fora a sua mulher para que ao menos lhe jogasse o seu fio e os seus 
cordões. Isto não podia lhe ser negado: o índio jamais se apropria dos objetos 
de um morto, ele tem muito medo de ser perseguido pela sombra do defunto. Foi 
jogado na área da casa tudo o que ela pedia. Então, por meios que ela conhece, 
a cabeça lançou, em direção do firmamento, a pelota cuja extremidade ela 
segurava. Durante algum tempo a bola subiu e desceu sem resultado, até o 
momento em que o fio desenrolado ficou longo o suficiente, ela se agarrou ao 
firmamento e não voltou mais. Então, pelo fio que pendia, a cabeça subiu, subiu, 
subiu. De tempos em tempos ela perguntava aos seus parentes: "Estou 
suficientemente longe de vocês?" Gritavam-lhe: "Suba mais!" No terceiro dia 
disseram-lhe: "É suficiente agora, você pode ficar aí!" E desde então ela está 
pendurada no firmamento e nos ilumina a cada noite (Tastevin, 1925: 25-26). 

Um último mito merece ser aqui apresentado na integra, por estar associado com 

o surgimento do sinbu e ressaltar a importância do consumo dessa bebida na cosmologia 

Arara. O sinbu está relacionado a experiências adquiridas em um mundo metafísico, em 

geral bastante conhecido principalmente pelo pajé, quem pode sob o efeito alucinógeno 

do sinbu medicar os enfermos. Uma das versões contadas pelos Arara é a que segue: 

O começo do cipó foi assim, meu pai contava que o começo do cipó foi assim. 
Tinha um chefe dos índios, ele não jantou nesse dia. Chamou os irmão dele, os 
primos, todos os parentes. Vem meus parentes, meus irmãos, meus primos. 
Amanhã vocês vão caçar todos, vocês vão para a mata amanhã, não fica um 
dentro de caça. E mulher de vocês vão sair para o roçado e vão trazer 
mandioca, milho, roça para fazerem caiçuma para nós bebermos. Enquanto 
vocês chegam com a caça. Aí os outros foram caçar, os irmãos todos. Ai 
chamou a mulher, mulher vamos também, vamos matar um peixe acolá no lago. 
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Aí de lá nós come peixe e vamos embora. Aí ele saiu, os outros saíram e ele saiu 
também. Quando eles saíram e chegaram no lago, o lago tinha um bocado de 
peixe, ele foi e matou uma porção de peixe lá. Mandou mulher fazer fogo. Aí 
fizeram o fogo e estavam lá comendo, peixe assado. Aí viram aquele negócio 
buiando no meio do lago. Ele acabou de comer e falou, vamos embora, esse 
bicho quer atrair nós. Quando ele foi se levantando caiu. Caiu assim, e a mulher 
começou a chorar, até que chegaram e levaram ele. Levaram ele e chegaram em 
caça e foram fazer o cipó. Aí foram fazer e foram cantar para ele. Cantaram 
para ele ficar bom, mas quanto mais eles cantavam ele ia piorando, piorando, 
piorando. Cada vez mais doente. Até que um dia ele falou, meus irmãos, meus 
primos, amanhã vocês vão caçar que eu não quero ninguém aqui dentro de 
caça. Eu agora estou com vontade de comer que eu sei que vou ficara bom. E as 
mulheres vão sair para o roçado e trazer roça, banana, milho, para fazerem 
caiçuma para eu beber. No outro dia bem cedinho a turma pegou as flechas e 
foram caçar. As mulheres também foram. A mulher dele perguntou, marido eu 
vou também. Ele disse, você tem que ir também. Pode buscar roça para fazer 
comida para eu comer. Ela ia, pegou o panero, saía mais voltava. Marido não 
vou não. Ele dizia, não, não pode buscar roça. Ela ia e voltava, marido eu não 
vou não. Vai eu não estou mandando você ir. Até que ela conseguiu. Assim que 
ela saiu deu aquele estrondo. Ela gritou, um bocado foram chamar o marido. 
Chegaram, tiraram ele da campina, fizeram um taipiri pertinho assim da casa. 
Foram ver, e agora, o que vamos fazer, nosso chefe vai morrer. Sabe o que nós 
vamos fazer, vamos deixar de comer para morrer do jeito que ele vai morrer 
também. Fizeram cipó, a comida deles era cipó, todo dia, todo dia, todo dia. Aí 
quando ele foram olhar, onde eles tinham enterrado ele. Estava um cipozinho 
brotando. O que será isso? Vamos deixar aqui, não vamos arrancar não. Aí o 
cipó foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e saiu uma pimentas, daquelas 
pimentas compridas. Não tem umas pimentas compridonas. Saiu o cipó com 
aqueles pimentão grande. Aí o cipó foi crescendo, foi crescendo até que cresceu. 
Aí ele foram beber do cipó, foram contando, foram contando. Eles bebiam o 
cipó e derramavam assim em volta do terreiro. Até que um dia deu aquele 
estrondo. Quando o chefe foi olhar onde era a casa, achou a terra ao redor da 
casa. Aí o chefe foi e disse, bem, vocês agora vão chamar nosso parentes para ir 
embora mais nós. Aí um foi e disse, eu vou chamar. Ele disse, você vai e venha 
logo, você não come nem bebe caiçuma. Se eles quiserem dar de comer a você, 
você não come. Se quiserem dar de beber você não bebe. Venha logo, avisa eles 
pra nós levar ele. Quando foi chegando lá na maloca, lá vem nosso primo, lá 
vem nosso primo. Cada qual trouxe caiçuma para ele, fazia tempo que não 
bebia, não comia, se esqueceu. Aí o chefe estava deitado e falou e aquela zoada 
ali no nossos parentes, onde eles moram. Digo ah rapaz eu vim chamar vocês, 
porque o chefe mandou chamar vocês para nós irmos embora. Aí os outros 
falaram vamos embora, vamos embora, vamos embora, e correram. Quando 
correram já estava da altura do pau, ia subindo, aí eles cantaram. E eles iam 
cantando, viram a mulher dançando lá em cima e falaram, desce mulher, vamos 
embora. E que você estava fazendo lá, que nós mandamos você ir e voltar logo. 
Aí ele estava chorando, dizia, eu não vou mais não. Até que veio aquele 
passarinhozinho, tititi, tititi. Aí eles subiram, quando chegou na metade, 
pertinho do céu aí um temporal atacou eles, eles desceram, desceram, desceram. 
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Todo tempo tomando cipó, foram e subiram de novo, tomando rapé e soprando 
pra cima. Até que eles passaram, quando passaram eles foram andando, 
andando, chegou em um roçado grande, tinha banana, tinha roça, tinha tudo. E 
o pessoal todo animado disseram, vamos morar junto com esses nossos parente. 
Aí foram para lá, não tinha casa, não tinha ninguém. Bora passar que aqui 
mora alma, hora passar. Passaram, quando chegaram em uma terrona, com 
muito pé de coco, cocão. Aí quando chegaram falaram, vamos fazer nossa casa 
aqui. Aí eles foram cantar (ele canta na língua). Aí a terra ficou bonita, eles 
fizeram o roçado e foram morar lá. Até que um dia um foi e disse, agora eu vou 
passear nos nossos parentes. Como é que você vai? Do jeito que nós viemos eu 
vou. Aí ele foi desceu e foi embora, aí passou, quando chegou na maloca os 
outros conheceram ele. Receberam bem recebido, chorando. Passou muito 
tempo ele disse, bem meus parentes, agora eu vou embora. Aí ele veio embora. 
Passou uma porção de tempo ele voltou de novo. Do mesmo jeito receberam 
bem recebido. Aí eles disseram, bem e agora, quando ele vier nós vamos matar 
ele. Nós não podemos ir para lá, só ele que vem aqui visitar nós. Vamos matar 
ele? Vamos matar ele. Quando ele veio, passou vários dias. Meus primos agora 
eu vou embora. E uns três já foram esperar no caminho. Com uma porção de 
tempo lá vinha ele. Rapaz quem vem ali? É nosso primo, lá bem ele. Mas nós 
não matamos ele, como é que ele vem? Eles foram e receberam bem recebido, 
passou uma porção de dias e ele disse. Eu vou embora mas tão cedo não venho 
aqui. Foi embora, passou um tempo ele chegou de novo. Agora quando ele for 
vamos matar ele de novo. Quando ele foi mataram ele de novo. Mataram ele três 
vezes. Se ele vier agora vamos matar ele, vamos rolar a cabeça dele. Vamos 
esquartejar ele, vamos ver. Quando ele veio, passou uma porção de dia e foi 
embora. Mataram ele, rolaram o pescoço dele e jogaram fora. Esquartejaram 
ele, deixaram uma banda para qui outra para acolá. Agora vamos ver se ele 
volta. Passou um tempo lá vem ele. Mas nós matamos, não matamos? Como é 
que ele vem? Aí receberam bem recebido, passou uma porção de dias. Aí ele foi 
e disse, agora tão cedo vocês não vão me ver. Ai despediram dele e até hoje. 
Nunca mais veio. Aí os outros que quiseram ir com ele foram olhar o cipó, ele já 
estava grande. Ai foram fazer e beber, foram beber e viram coisas bonitas e 
viram muitas coisas. Ainda hoje eles tão bebendo, ainda não acabou-se o cipó 
(João Martins, 10/03/2000, Cruzeiro do Sul). 

Diferentemente de outros grupos indígenas, a cosmologia Arara não permite 

estabelecer uma relação precisa com antigas áreas de uso rituais e lugares sagrados. 

Como mencionado, os locais onde os rituais são praticados ficam próximos ou no 

interior das residências. No caso do ritual do sinbu, e dos outros, não há um local 

sagrado para sua prática. Mas existe um grande respeito para com o cipó e a folha 

(kawá) que após fervidos dão origem ao sinbu. Portanto, pode-se inferir que as áreas 

onde nascem esse cipó, e essa espécie de folha, são relativamente sagradas. Tanto as 

folhas quanto o cipó são encontrados nas duas margens do igarapé Nilo, na margem 
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direita do Riozinho Cruzeiro do Vale, e nas duas margens do igarapé Valparaíso, além 

de serem localizados nas áreas de centro da terra indígena. 

Outras áreas que podem ser consideradas sagradas, mas que não possuem uma 

forte relação com a cosmologia atual dos Arara, são os cemitérios e os sítios 

arqueológicos. O único cemitério atualmente em uso na terra indígena está localizado na 

margem direita do Riozinho Cruzeiro do Vale, entre as aldeias Foz do Nilo e Raimundo 

do Vale. Segundo os Arara, muitos dos "antigos" foram enterrados dentro dos atuais 

limites da terra indígena, mas não há uma localização muito precisa. Dizem haver 

antigos enterrados na região do igarapé dos Pretos e do igarapé Curaca, próximo à foz 

do igarapé Novo Acordo. Afirmam também que muitos índios Jaminawa foram 

enterrados próximo ao igarapé Santo Antônio, após uma epidemia de sarampo que 

quase dizimou o grupo. Esses índios eram liderados por Crispim, considerado muito 

amigo do líder Arara Napoleão Pereira, quem após essa tragédia convidou os 

sobreviventes para morarem na região do rio Bagé. 

Como observado no item I - Dados Gerais, consta na historiografia menção a 

vários grupos Pano que residiam na região dos igarapés Nilo, Grande e Humaitá 

(Riozinho Cruzeiro do Vale). Os vestígios desses grupos são facilmente constatados 

principalmente na região do igarapé Grande, e nas cabeceiras do igarapé dos Pretos e do 

igarapé Curaca. Tendo sido uma antiga prática dos grupos Pano colocar as cinzas dos 

mortos em "camburões" (potes de barro), ainda hoje é possível constatar diversos 

pedaços de cerâmicas nessas regiões e, excepcionalmente, camburões inteiros, 

altamente conservados. Segundo Tastevin: nos campos em que é praticada a inumação, 

no alto Valparaiso, por exemplo, é notório que os índios cavam a tumba a não mais do 

que um ou dois pé sob a terra e que fazem um buraco muito estreito, onde o cadáver 

tem que entrar de lado. Esta sepultura é feita na própria maloca ou perto dela, num 

abrigo especial (Tastevin, 1926: 38). 

No alto Valparaíso, próximos aos igarapés mencionados, os Arara afirmam ter 

havido malocas de índios Kaxinawa e Jaminawa, diferenciações feitas por eles devido 

às variações no modo de trabalhar as cerâmicas. Portanto, a região desses últimos 

igarapés constitui-se em sítios arqueológicos de valor inestimável, devido à ausência de 

qualquer estudo arqueológico. A quantidade de cerâmicas encontradas assinalam para 

sítios arqueológicos com potenciais elevados para pesquisa. A relação dos Arara com 
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,,--. esses sítios é de um considerável respeito, pois procuram não retirar os objetos de seu 

local de origem, a menos que eles se encontrem em um local onde está sendo aberto um 

novo roçado. 

A organização social e o modelo de parentesco Pano 

r-. 

Por não haver estudos específicos sobre a organização social e o parentesco dos 

Arara. pretendo nesse subitem destacar alguns estudos sobre grupos indígenas da 

família lingüística Pano com o intuito de indicar possíveis características comuns a 

esses grupos e aos Arara. Para tanto, utilizarei os estudos de Mellati ( 1977) sobre os 

Marubo e os de Aquino (1977) sobre os Kaxinawa do Brasil, além da referência desses 

autores aos Kaxinawa do Peru e aos Xaranawa3• Procedendo assim, tenho o intuito de 

estabelecer um modelo para analisar o impacto sofrido pelos Arara devido à ocupação 

da região pelas frentes extrativistas, bem como sua reorganização social após a criação 

da terra indígena. 

Estarei aqui operando com um "modelo" dos grupos indígenas Pano no sentido 

entendido por Leach. De acordo com esse autor, os antropólogos seguidores de 

Radcliffe-Brown usam o conceito de estrutura social como uma categoria que permite 

comparar uma sociedade com outra pressupondo estarem essas sociedades todo o tempo 

em equilíbrio estável. O autor questiona então se é possível descrever, com categorias 

sociológicas comum, sociedades que não estão em equilíbrio estável. E conclui: 

conquanto modelos conceituais de sociedades sejam necessariamente modelos de 

sistemas de equilibrio, as sociedades reais não podem jamais estar em equilibrio. A 

discrepância está ligada ao fato de que, quando estruturas sociais se expressam sob a 

forma cultural, a representação é imprecisa em comparação com a fornecida pelas 
categorias exatas que o sociólogo, qua cientista, gostaria de empregar (Leach, 1996: 

68). Para Leach, quando o antropólogo tenta descrever um sistema social, ele apenas 

descreve um modelo da realidade social. Esse modelo representa a hipótese do 

antropólogo sob "o modo como o sistema social opera". As diversas partes do sistema 

de modelo formam, por conseguinte, um todo coerente, é pois um sistema em equilíbrio. 

Entretanto, isso não significa que a realidade social forma um todo coerente, ao 
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contrário, a situação real possui em muitos casos incongruências, sendo a partir dessas 

incongruências possível compreender os processos de mudança social (Leach, 1996:72). 

Portanto, seguindo a noção de modelo de Leach, o sistema social dos grupos 

indígenas Pano a ser descrito aqui não é de forma absoluta equivalente à realidade 

empírica. Este é um construto analítico para mostrar um todo social dotado de 

incongruências empíricas capazes de ressaltar as mudanças na sociedade. Para elaborar 

um modelo Pano, o qual engloba uma diversidade social dos grupos dessa família 

lingüística, utilizarei dados sobre os Arara, Kaxinawa e Xaranawa. 

Assim, de acordo com Melatti, os Kaxinawa, os Xaranawa e os Marubo possuem 

um sistema de parentesco dividido em quatro seções. A preferência por casamentos com 

a prima cruzada patrilateral ou matrilateral são considerados o ideal. Os três grupos 

utilizam termos de parentesco que podem ser distribuídos em quatro seções. Entretanto, 

só os Kaxinawa reconhecem explicitamente o sistema de quatro seções. Os Kaxinawa e 

os Xaranawa estão mais próximos entre si que os Marubo no concernente à endogamia 

de grupo local e à tendência patrilinear. Percebe-se, assim, uma variação no que viria a 

ser um modelo único para as sociedades Pano. A maior proximidade entre os grupos 

Pano seria provavelmente a divisão em quatro seções (cf Melatti, 1977). 

Como neste item procuro esboçar características dos grupos Pano, e sendo os 

Arara um grupo dessa família lingüística, é interessante apontar a discussão sobre os 

sistema de parentesco de quatro seções que como mencionado é o aspecto mais comum 

aos grupos Pano. As explicações para sistemas de quatro seções provêm dos estudos 

australianos do sistema de parentesco Kariera analisados por Radcliffe-Brown e Lévi 

Strauss, segundo Melatti. Este último autor afirma que na análise de Radcliffe-Brown os 

Kariera possuem metades matri e patrilineares com grupos locais exogâmicos. Lévi 

Strauss, por sua vez, propõe outra interpretação, a de metades matrilineares exogâmicas 

e grupos locais ou hordas patrilocais exogâmicos. Para Melatti, as interpretações de 

Radcliffe-Brown e Lévi-Strauss sobre o sistema Kariera não são contrárias, apenas o 

primeiro considerou a tribo inteira e o segundo os grupos locais tomados dois a dois 

(Melatti, 1977: 107-112). 

Melatti, partindo dessa discussão, identifica entre os Marubo três aspectos 

próximos ao sistema Kariera: 1) casamento com a prima cruzada bilateral; 2) unidades 

3 Os dados usados por esses autores sobre os Kaxinawa foram retirados dos estudados de Kensinger (1984 
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matrilineares; e, 3) terminologia de parentesco distribuída em um sistema de quatro 

seções. Esses três aspectos presentes entre os Kariera e entre os Mambo não vêem a ser 

estendidos para todos os grupos Pano, e mesmo para todos os grupos Aborígenes 

australianos. Pode-se perceber as variações no sistemas de parentesco Pano na 

abordagem de Melatti e, nas sociedades aborígines, essas variações são notadas nos 

estudos de Meggitt sobre os Walbiri, que também possuem uma divisão em quatro 

seções. Apesar de Radcliffe-Brown ter procurado generalizar o parentesco australiano, 

Meggitt observa entre os Walbiri a ausência de hordas patri e matrilocais, como 

Radcliffe-Brown acreditava existir em todos os aborfgines australianos (Meggitti, s/d: 

66-67). Mas sendo o mais comum entre os grupos Pano e Australianos a divisão em 

quatro seções, com suas diversas variações, Melatti chega a sugerir ser este tipo de 

organização comum aos grupos Pano do sudoeste da Amazônia (Melatti, 1977: 114). 

Nesse sentido, entre os Kaxinawa localizados no Peru, estudados por Kensinger 

na década de 1970, existem duas metades patrilineares, cada uma com dois nomes, um 

para designar os homens e outro para as mulheres. Na metade INUBAKEBU tem-se o 

nome INU para os homens e INANI para as mulheres. Na metade DUABAKEBU a 

denominação DUA para homens e BANU para as mulheres. Cada metade divide-se em 

duas seções, ou grupos de gerações alternadas, que incluem membros de gerações 

alternadas da mesma metade. As seções da metade INUBAKEBU são denominadas 

A W ABAKEBU e KANABAKEBU e as da metade DUABAKEBU são designadas por 

YA W ABAKEBU e DUNUBAKEBU. Os nomes pessoais são transmitidos dentro de 

cada seção, cujo repertório dos nomes permite identificar a metade e a seção do 

indivíduo. As metades e as seções são exogâmicas, um homem não pode casar-se com 

mulheres da seção de sua mãe e nem dentro de sua própria metade ou seção. O 

casamento é endogâmico com relação à aldeia, combinando os Kaxinawa residentes no 

Peru a patrilinearidade das metades com a matrilocalidade ou uxorilocalidade das regras 

de residência. O casamento preferencial é com a prima cruzada bilateral. Quanto à 

terminologia de parentesco, esta segue a utilizada por quase todos os grupos Pano, com 

um padrão do tipo Iroquês clássico (Aquino, 1977: 86-89). 

Entre os Mambo e Xaranawa também é possível perceber a terminologia por 

gerações alternadas, as metades exogâmicas (mesmo não sendo essa a norma entre os 

,--. 
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e 1995) e os sobre os Xaranawa daqueles realizados por Siskind (1973). 
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Mambo), o casamento ideal com primo cruzado, a residência matrilocal, a endogamia 

de grupo local (tendo os Mambo unidades matrilineares exogâmicas) e a divisão em 

quatro seções, não admitidas explicitamente por esses dois grupos, ao contrário dos 

Kaxinawa. Entre os Mambo a descendência é matrilinear, mas não dispõem de 

residência ma trilocal ( cf Melatti, 1977). 

Sobre o padrão de residência, as aldeias Kaxinawa situadas no Peru dispõem de 

autonomia política, social e econômica. Cada aldeia tem duas famílias extensas 

chefiadas por dois homens que trocam mulheres. Cada família extensa ocupa sua casa 

ou aglomerado de casas composta por marido, esposa, filhas, genros e netos (Aquino, 

1977: 84-85). Entre os Arara, das informações obtidas sobre a história oral do grupo, 

pode-se notar o padrão de residência de famílias extensas em malocas, assim como entre 

os Kaxinawa. 

Referências a existência de malocas Arara, e de outros grupos Pano, na região 

onde hoje encontra-se a terra indígena é bastante freqüente entre os Arara, mas os 

costumes do grupo anterior ao contato são pouco conhecidos. Portanto, não se tem 

informações sobre uma possível divisão do grupo em metades lineares, grupos de 

residência, casamento ideal, famílias extensas e nucleares, padrões de comportamento, 

terminologia de parentesco e outros aspectos referente à organização social e ao 

parentesco dos Arara em período anterior à ocupação do alto Juruá pela frente de 

expansão da borracha. O mesmo parece ocorrer entre os Kaxinawa localizados no 

Brasil: do ponto de vista dos kaxinawá que vivem em território brasileiro, o que se pode 

dizer com relativa segurança é que a aldeia, as metades, as seções, as regras de 

residência, as taxonomias e regras de casamento etc, apresentadas por Kensinger como 

um modelo ideal da antiga sociedade Kaxinawá, parecem ter pouca significação 

(Aquino, 1977: 90). 

Para urna análise do parentesco Arara, no entanto, o significado de um modelo 

passado vem a ser significativo na medida em que permite compará-lo com um modelo 

atual. O impacto da ocupação da região pela frente de expansão da borracha gerou 

alterações profundas na sociedade Arara, sendo o modelo hoje de parentesco e 

organização social diferente, como será abordado a seguir. 

- - 
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O impacto da ocupação do Alto Juruá sobre a organização social e o parentesco 
Pano 

r: 

Í' 

Considerando . que os Arara partilhavam de um modelo de parentesco Pano, 

pretendo aqui mostrar como o impacto das frentes extrativistas operou sobre a sociedade 

deles, mais especificamente sobre o parentesco, e como a reordenação territorial gerada 

com a criação da Terra Indígena Arara do Igarapé Humaitá tem levado o grupo a uma 

nova organização social. Para tanto, será apresentado o modelo atual da organização 

social e do parentesco Arara fazendo uso das entrevistas, das genealogias e dos dados 

censitários sobre o grupo. 

Com a ocupação da região e a instalação do sistema produtivo do seringa! os 

Arara foram incorporados à empresa seringalista como mão-de-obra para a extração do 

Látex. Mas para os trabalhos em colocações apenas uma ou duas famílias ficavam 

responsáveis pelas estradas de seringa. As família nucleares passaram a prestar serviço 

para os patrões, e não as famílias extensas. O mesmo pode ser percebido entre os 

Kaxinawa (Aquino, 1977: 94-95). A inserção dos Arara no sistema produtivo do 

seringal gerou alterações no padrão de residência, antes em malocas, agora em pequenos 

grupo domésticos. 

O impacto da ocupação da região pela frente de extração da borracha causou 

uma dispersão do grupo, abalando também a chefia indígena das malocas que deixaram 

de existir. O chefe indígena foi "substituído" pelo patrão e pelo gerente, encarregado de 

fiscalizar a extração do látex. Esse mesmo gerente proibia a colocação de roça pelos 

seringueiros, mas de forma interessante, os Arara e os Kaxinawa mantiveram a 

produção de seringa paralelamente às atividades agrícolas, e frente a este fato Aquino 

afirma ser essa uma das grandes diferenças entre os Kaxinawa e os seringueiros em 

geral (Aquino, 1977: 48). 

As crises no preço da borracha após a Primeira Guerra Mundial, intensificadas 

com a crise de 1929, não levou os Kaxinawa a retomarem com suas atividades 

econômicas tradicionais, tão pouco com as antigas relações de parentesco (Aquino, 

1977: 52), o que também ocorreu com os Arara. Os dados sobre os Arara permitem 

observar ainda o desaparecimento das terminologias de parentesco juntamente com a 

língua indígena. Os poucos Arara que falam a língua têm vergonha e se recusam a falar 

r 

r: 
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na "gíria", como eles se referem à língua deles (cf. item I - Dados Gerais). Conforme 

alguns informantes, pararam de falar a língua e adotaram o português porque as pessoas 

costumavam "mangar" deles, rir deles. Como conseqüência, não só desapareceu a 

terminologia de parentesco como a possível divisão em metades, e em quatro seções. A 

unidade do grupo hoje é melhor concebida pela descendência dos "antigos", daqueles 

Arara que foram os primeiros a entrarem em contato com os agentes da frente de 

expansão da borracha. 

Sendo assim, é interessante seguir aqui a teoria da descendência que tem como 

foco o grupo social, o grupo de descendência e os direitos e deveres do indivíduo 

enquanto pertencente a um grupo social. Essa teoria foi desenvolvida por Radcliffe 

Brown e tem a descendência como centro do estudo do parentesco, através do qual 

busca-se a estrutura das sociedades. Radcliffe-Brown aborda a família elementar sobre 

os grupos de descendência que possuem as relações de filiação, conjugais e de 

"siblingship" como aquelas consideradas básicas. O parentesco assim entendido 

consiste no reconhecimento de uma relação social entre pai e filho, baseada na 

unilinearidade. A ênfase é dada na consangüíneidade, havendo uma oposição com 

casamento e com afinidade (Woortmann, 1995: 67-73). 

Mas é preciso considerar as críticas de Leach à noção de equilíbrio de Radcliffe 

Brown e a teoria da linguagem desenvolvida pelo primeiro, a qual permite pensar o 

parentesco como uma forma ordenadora das relações sociais importantes para uma dada 

sociedade. O parentesco em Leach é percebido como um código regulador do acesso e 

transmissão dos recursos básicos fundamentais para a reprodução do grupo. A 

preocupação de Leach não é com as características gerais, mas com um sistema social 

particular em todos os detalhes de sua singularidade. Para Leach, a simples declaração 

de uma regra social não é o mesmo que observá-la. Somente quando observada como 

um "tipo ideal" em prática é que adquire significado. Para ele a "ordem ideal" e a 

"ordem estatística", empírica, são diferentes. Não sendo o parentesco por si só capaz de 

manter o grupo unido, ocorre portanto a proeminência do econômico sobre o 

parentesco. De forma resumida, interessa nesta teoria sobre o que o parentesco "fala": 

what we need to understand about a society is not whether it is patrilineal or 

matrilineal or both or neither, but what the notion of 'patriltnearity stands for and why it 

is there (Leach, 1971 : 11 ). 

- 
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Seguindo essas teorias, e observando seu potencial analítico para a sociedade 

Arara atual, percebe-se a unidade do grupo calcada na descendência e a importância do 

parentesco para garantir um recurso escasso, a terra. É através da identidade do grupo 

enquanto indígena, construída em referencia aos "antigos" Arara, que torna-se possível 

em 1985 a delimitação da Terra Indígena Arara do Igarapé Humaitá. Anteriormente à 

delimitação da terra, nota-se que uma das "estratégias", no sentido de Bourdieu (1980), 

utilizadas pelo grupo para permanecerem em áreas de seringais foi o casamento 

interétnico com os brancos. Muitos Arara após esses casamentos acompanharam seu 

conjugue para as cidades próximas. 

O casamento interétnico e mesmo o intertribal, principalmente com Yawanawa, 

mas em menor número 4, não veio a desestruturar o grupo, e sim, auxiliar na inserção 

deles nos seringais. Com a criação da terra indígena, muitas famílias espalhadas pelas 

colocações iniciaram um processo de migração para a área recém delimitada, resultando 

em um novo padrão de residência. Famílias extensas residem em casas próximas, 

habitadas por uma família nuclear ( cf. item Il - Habitação Permanente). 

A chefia indígena por maloca foi substituída pelas lideranças indígenas, hoje em 

número de três, uma para cada aldeia. A liderança da aldeia Boca do Nilo é um homem 

"branco", casado com uma Arara, eleito por votação. Nas duas outras aldeias a escolha 

de uma liderança deveu-se às qualificações das mesmas e das relações políticas dos 

escolhidos com a sociedade nacional, o que os capacita para adquirirem melhorias para 

a comunidade. A liderança da aldeia Boca do Nilo é denominada "liderança geral", e 

teoricamente deveria representar todas as aldeias. Como é possível perceber, a ascensão 

de uma liderança indígena não segue um padrão tradicional baseado na sucessão por 

parentesco. 

Em cada aldeia não há uma uniformidade de famílias extensas, há indivíduos das 

principais famílias, os Pereira, os Cazuza e os Varela, nas três aldeias. A liderança da 

aldeia Raimundo do Vale descende do "antigo" Napoleão Pereira, que trabalhou para 

Mâncio Lima na pacificação dos Poyanawa. Napoleão Pereira é um índio Duwãdawa 

(Jacamim) que durante as correrias pegou uma Arara ainda criança, Isabel Pereira da 

Silva, e casou-se com ela quando esta atingiu a idade propícia para casar. Aqui pode-se 

4 Apesar de alguns indivíduos terem ascendentes Yawanawa já falecidos constatei apenas um casamento 
intertribal, o de um homem Arara com uma mulher Yawanawa De acordo com o padrão Yawanawa este 

,....._ 
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notar, e também com base em outros exemplos, terem os Arara procedido a um 

rearranjo no parentesco do grupo para alterarem o modelo patrilinear característico dos 

grupos Panos com o intuito de passarem a ser os descendentes desses "antigos" também 

reconhecidos como Arara. Nesse sentido, da união de um homem Duwãdawa com uma 

mulher Shawanâwa (Arara) resultou descendentes Arara. 

O mesmo ocorreu com a união de um homem Poyanawa com uma mulher Arara, 

que resultou em diversos descendentes Arara, entre eles a liderança da aldeia Boa Vista, 

Chico Varela. O parentesco dessa liderança da aldeia Boa Vista é exemplar para notar o 

rearranjo feito pelos Arara. Chico Varela tem um avô paterno Poyanawa. Seu pai, 

Agostinho, também Poyanawa, casou-se com uma índia Arara, Judite, filha de 

Duwãdawa (Napoleão Pereira) e Arara (Isabel Pereira da Silva). Portanto, ele tem como 

ascendentes masculinos o pai e o avô paterno, ambos Poyanawa, e o avô matemo 

Duwãdawa. Por ascendentes femininos ele tem sua avó matema5 Arara e sua mãe, outra 

Arara. Segue-se que somente pela linha feminina ele tem ascendentes Arara, e devido a 

um rearranjo que leva a um princípio de matrilinearidade ele é também um Arara. 

O principio da matrilinearidade entre os Arara pode ser notado atualmente 

também com relação aos casamentos interétnicos. Pegando o exemplo da liderança da 

aldeia Foz do Nilo, percebe-se que Albani Oliveira de Souza, um homem branco, 

casado com uma Arara, possui todos os seus descendentes considerados Arara pelo 

grupo. 

Quando aos casamentos, em geral os Arara possuem apenas uma esposa, não 

havendo um ritual para consolidar o casamento. Os poucos Arara que tiveram um ritual 

durante o casamento seguiu o da igreja católica. Basicamente para se casar é preciso que 

o homem tenha uma espingarda para caçar e plante um roçado para sustentar a esposa. É 
preciso também ao marido construir uma casa, e enquanto esta não fica pronta a esposa 

mora na casa do pai do marido. Pode-se inferir possuírem os Arara uma regra de 

residência patrilocal combinada com a neolocalidade. O casamento é incentivado entre 

jovens casais, em uma faixa etária dos 13 ao 16 anos, representando um incentivo dos 

Arara às uniões maritais entre jovens, o que favorece o crescimento populacional. 

homem morava com o sogro dele em outra terra indígena, mas estava construindo uma casa para sua 
esposa com o intuito de viver entre os Arara 
5 Ele não sabe a etnia de sua avó paterna, mas provavelmente é Poyanawa pois seu avô paterno Poyanawa 
foi retirado de sua aldeia e assassinado a mando de Mâncio Lima por não terem conseguido "amansá-lo". 
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Os jovens homens em idade de casar tratam de colocar um roçado, e às vezes 

uma roça, utilizados por seus pais e irmãos antes do casamento. Sendo o roçado uma 

forma de garantia de ser o jovem homem um bom pretendente, ele constitui basicamente 

uma atividade masculina. Nas fases de colocar um roçado, que envolvem grandes 

esforços fisico, os homens se unem nessa tarefa, mas os dados que disponho não 

permitem afirmar se alguma regra de parentesco leva a esses trabalhos em mutirão. 

Mesmo o roçado sendo uma atividade basicamente masculina, durante a colheita as 

mulheres auxiliam os homens. Da mandioca plantada no roçado os Arara fazem a 

farinha, que também é uma atividade masculina, sendo a caça e a farinha a base da 

alimentação dos Arara As mulheres estão mais a cargo das atividades domésticas, como 

cuidar da casa, dos filhos e de algumas criações, porco e galinha, basicamente. Os 

animais domesticados também ficam a cargo dos cuidados femininos, sendo eles 

geralmente capturados ainda filhotes nas expedições de caça dos homens, atividade da 

qual as mulheres não participam. Mas são elas as responsáveis por "tratar" os animais 

caçados para a alimentação. As crianças no seio de urna familia nuclear desde cedo 

aprendem a divisão das tarefas por sexo e passam a desempenhar as atividades que lhes 

são pertinentes. 

Áreas necessárías à reprodução física e cultural dos Arara e as razões pelas quais 

elas são necessárias ao referido fim 

Como procurei evidenciar nos itens precedentes, as áreas necessárias à 

reprodução fisica e cultural dos Arara abrangem aquelas por eles ocupadas para suas 

atividades reprodutivas, aquelas imprescindíveis à preservação dos recursos naturais 

necessários ao bem estar econômico e cultural, aquelas habitadas em caráter permanente 

e aquelas onde encontram-se cemitérios, sítios arqueológicos e locais de uso ritual e de 

extração dos elementos usados nos rituais do grupo. Assim, tanto para a reprodução 

fisica e cultura dos Arara as áreas de "beira", próximas às margens dos igarapés, como 

as áreas de "centro", no interior da terra indígena, são essenciais ao grupo. 

A margem esquerda do igarapé Nilo e direita do Ríozinho Cruzeiro do Vale 

(limite Sul), a margem direita do igarapé Grande (limite Norte), a região próxima aos 

igarapé Novo Acordo e Santo Antônio (limite Oeste), a região das cabeceiras dos 

»<. 
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igarapés Nilo e Grande (limite Leste), além de toda a área interior compreendida por 

esses limites são necessárias à reprodução física e cultural do grupo. Não seria possível 

aqui separar nenhuma área dentro dos limites da terra indígena que não fosse necessária 

à reprodução física ou cultural dos Arara. 
O limite leste da terra, contíguo à Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade, é 

em especial um local de grande relevância ambiental por englobar as cabeceiras dos 

igarapés Nilo e Grande, dois grandes fluxos hídricos que cortam a terra indígena. Esses 

igarapés e seus formadores são a principal fonte de abastecimento de água potável para 

os Arara, além de alguns outros afluentes do Riozinho Cruzeiro do Vale. Na região 

dessas nascentes há um considerável refúgio para a vida silvestre, tanto da fauna quanto 

da flora, utilizada pelos Arara para reproduzirem-se física e culturalmente. Ao longo 

desses igarapés é possível encontrar o sapo campô, utilizado para o ritual da injeção de 

sapo, o cipó e a folha que são a base do Sinbu, de extrema importância cultural. 

O limite Norte e Sul da terra fazem parte da região do curso dos igarapés Nilo e 

Grande, sendo então áreas necessárias ao grupo. Portanto, as região de beira e de centro 

onde localizam-se esses igarapés são extremamente necessárias aos Arara não apenas 

para a reprodução tisica, mas também cultural. Na margem desses igarapés, Nilo e 

Grande, encontram-se grande parte das habitações Arara, estando estas também na 

margem direita do Riozinho Cruzeiro do Vale. As margens desses cursos hídricos, são 

de extrema necessidade para a sociedade Arara manter sua reprodução física e cultural. 

São nos locais próximos a essas residências que ocorrem todos os rituais Arara, além de 

ter um cemitério situado à margem do Riozinho Cruzeiro do Vale, entre as aldeias 

Raimundo do Vale e Foz do Nilo. 

No limite Oeste da terra, onde encontram-se os igarapés Novo Acordo, Santo 

Antônio, e as cabeceiras dos igarapés dos Pretos e Curaca, constata-se não somente 

áreas ambientalmente imprescindíveis aos Arara, como também áreas de caça, pesca e 

coleta, tendo ainda importantes sítios arqueológicos imprescindíveis para a cultura 

Arara por constituírem marcos concretos da memória deles no território indígena. Esses 

sítios são importantes por trazerem evidências do passado Arara, das antigas malocas e 

dos grupos rivais que disputavam aquele espaço com eles. Outro sítio arqueológico com 

a mesma relevância cultural pode ser encontrado em parte do limite Norte da terra, na 

margem direita do igarapé Grande. 

- 
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VI-SEXTA PARTE 

LEVANTAMENTO FUNDIÁRIO 

r: 

A ocupação do Alto Juruá pelos agentes da frente de expansão da borracha deu 

origem, em fins do século XIX e início do XX, a grandes latifúndios denominados 

seringais, em sua maior parte sem o apoio na época à regularização dos mesmos por 

parte do Governo Federal ou Estadual. Esses seringais foram consolidados sobre os 

territórios indígenas da região, o que fica evidente nas informações fornecidas por 

Castello Branco: 

A colonização iniciou-se com a grande ou extensa propriedade, por vêzes, com 
dez e quinze mil metros de frente, sem limitações quanto aos fundos, pois ia até 
topar com outros exploradores que viesse em sentido contrário, tendo alguns 
deles se apossado de rios inteiros ou de quase todo( ... ) Não havia concessão 
governamental. A administração estava ausente em tudo ( ... ) Nessas fundações, 
não se procuravam os indígenas, nem as suas tabas, mas a luta era inevitável 
devido a defesa oposta aos invasores dos seus domínios (Castello Branco, 1961: 
177-178). 

Os seringais atualmente incidentes na terra indígena Arara do Igarapé Humaitá, 

Concórdia, Humaitá, Nilo, Russas e Valparaíso são resultado da divisão de extensos 
seringais formados em fins do século XIX e início do XX, com a ocupação do alto Juruá 

por agentes da frente de extração da borracha. Esses seringais foram ao longo dos anos 

sendo vendidos e às vezes divididos, dando origem aos atuais. 

O seringai Humaitá foi explorado inicialmente por José Tocandeira, que o 

vendeu a Francisco Barata, o qual o denominou Porto Barata e veio a povoá-lo, 

posteriormente vendendo-o para Francisco Cavalcante que o transferiu a Leonel Alves 

Maia. Outro dono do seringai, Manuel Absolon de Souza Moreira, o adiquiriu na 

liquidação de uma sociedade que teve com o Sr. Leonel. Limitava-se, em 1930, ao 

Norte com o Russas e Porto Peters, a Leste com seringais do rio Liberdade, ao Sul com 

o seringai Cruzeiro do Valle, e a Oeste com o rio Juruá. Uma área do seringai, na 

margem direita, veio a ser reservada para o estabelecimento da vila Humaitá. Ainda em 

1930, sua população era de 130 pessoas, havendo já no seu interior grupos de 

Jaminawa, tendo também sido local de ocupação dos Arara e Amahuacas. A sede do 
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seringai ficava na margem esquerda do Juruá, na terra firme denominada Porto Valter'. 

O seringai chegou a produzir por volta de 1930 cerca de 20 toneladas de borracha, 

extraídas de suas 200 estradas de seringa (Castello Branco, 1930: 617). Depois de 1930, 

veio a ser divido dando origem aos seringais Nilo e Concórdia, ambos na margem 

direita do Riozinho Cruzeiro do Vale. 

Em 1884, o seringai Russas e Valparaíso, neste tempo ainda sem denominação e 

formando um único seringai, foi descoberto por Ismael Galdino da Paixão, que vendeu a 

exploração a Antônio Geraldo da Silva, transferido em seguida a Vicente Coelho. No 

ano de 1885, o seringai foi vendido a João Bussons, quem depois firmou sociedade com 

Vicente Coelho e Pedro Gomes e o denominou Valparaíso. Pedro Gomes abandonou a 

sociedade, permanecendo os outros dois proprietários. Após o falecimento de Vicente 

Coelho, João Bussons dissolveu a sociedade e dividiu o seringai com os herdeiros de 

Vicente Coelho, Jonas e Julieta Coelho, ficando estes com a parte do seringai localizada 

na margem esquerda do rio Valparaíso. A margem direita ficou sob a posse de João 

Bussons, com o nome de seringai Valparaíso, A margem esquerda que coube aos 

herdeiros foi vendida a Francisco Alfredo de Araújo. Por ser Araújo natural de São 

Bernardo das Russas, no Ceará, deu o nome de Russas ao Seringai, logo em seguida 

entregando-o novamente aos herdeiros, Jonas e Julieta Coelho. Estes, em 1911, 

venderam o seringai Russas a Ponceano & Ramalho (Porfirio Ponceano de Oliveira e 

Manuel Ramalho). Depois de seis anos esta sociedade foi desfeita, ficando o seringai 

pertencendo a Manuel Ramalho, quem ainda era seu proprietário em 1922. Quando o 

seringai Russas era de posse de Jonas Coelho ele tinha 160 estradas de seringa, e em 

1930 cerca de 200 estradas e 150 habitantes. Essas estradas podiam produzir 38 

toneladas de borracha (Castello Branco, 1930: 631). No início do século XX, o seringai 

Valparaíso possuía 600 estradas de seringa que produziam 50 toneladas de borracha. Já 
na década de 1920, produzia apenas 25 toneladas, devido à falta de trabalhadores, e era 

habitado por cerca de 270 pessoas. Em 1919, um grupo de aproximadamente 80 

Jaminawa que residia no seringai Russas mudou-se para a região do seringai Valparaíso 
(Castello Branco, 1930: 638). 

Como pode ser percebido, com a crise no preço da borracha muitos seringueiros 

começaram a abandonar os seringais, e, atualmente, encontram-se praticamente 

1 Porto Valter também foi denominado Porto Alberto, Villa Humaitá, Villa de Iucatan e Villa Branquense 
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abandonados. São habitados por uns poucos posseiros que permaneceram na região com 

uma produção agrícola voltada para o consumo familiar, praticando também a caça, 

coleta e a pesca para obterem alimentos. 

Quando dos trabalhos do Grupo Técnico de identificação e delimitação da Terra 

Indígena Arara do Igarapé Humaitá, procedidos em 1985, foram constatados 24 

ocupantes não-índios residindo nos 27.700 ha aproximados que compunham a 

superficie da terra. Nesse período, incidiam sobre a terra indígena os seringais Humaitá, 

Nilo, Russa e Concórdia, sendo os seus ocupantes posseiros que trabalhavam como 

seringueiros. Ainda no ano de 1985, de acordo com relatório dos técnicos responsáveis 

pelo levantamento fundiário, foi constatada a presença de 24 ocupantes não-índios nas 

margens do igarapé Humaitá e Igarapé Nilo, sendo que parte destes ocupantes só usam 
a área identificada no corte da seringa (nativa) e com a cultura de lavoura ( cf. 
Processo FUNAI/BSB 3124/85 fl, 59). Cerca de dois anos depois da identificação, no 

ano de 1987, foi procedida a indenização das benfeitorias dos ocupantes não-índios, 

sendo que 05 deles não foram indenizados por não terem sido localizados ( cf. Processo 

FUNAI/BSB 1595/85). 

Com os trabalhos de identificação e delimitação do Grupo Técnico constituído 

pela Portaria nº 031/2000 procurou-se referência aos ocupantes não-índios que não 

receberam indenização no ano de 1987, sendo constatada a impossibilidade de localiza 

los devido à ausência de informações sobre os mesmos. Durante os trabalhos fundiários, 

realizados por esse último Grupo Técnico, foram realizados 25 Laudos de Vistoria e 

Avaliação, correspondentes aos ocupantes não-índios residentes dentro dos limites da 

terra indígena, todos posseiros, sem nenhum registro de terras em cartório. Apenas os 

antigos seringalistas possuem terras registradas no Cartório de Cruzeiro do Sul, 

totalizando 05 registros correspondentes aos seringais Humaitá, Concórdia, Nilo, Russas 

e Valparaíso. Contudo, esses seringais não vieram a ser demarcados, o que dificulta 

precisar os reais limites dos mesmos. Nenhum dos donos de seringai incidentes na terra 

indígena residem ou possuem benfeitorias dentro dos limites dessa. 

Dos 25 ocupantes não-índios residentes no interior da terra indígena apenas O 1 

possui moradia na margem esquerda do igarapé Nilo, estando as residências dos outros 

24 ocupantes localizadas nas margens do igarapé Grande. Os ocupantes não-índios que 

r> 
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encontram-se residindo dentro dos limites atuais da terra indígena são posseiros que 

trabalhavam em sua maioria como seringueiros dos seringais incidentes na terra. Muitos 

dos antigos seringueiros da região abandonaram os seringais em busca de melhores 

condições de vida, devido principalmente à baixa no preço da borracha. Também por 

esse motivo, aqueles que permaneceram deixaram de extrair o látex e passaram a viver 

apenas com os produtos oriundos de pequenas plantações agrícolas e das atividades de 

caça, coleta e pesca, possuindo em geral poucas benfeitorias. Devido à dificuldade de 

acesso a suas residências, alguns demonstraram grande interesse em serem indenizados 

para retirarem-se da região. 

Esses seringueiros, da região do rio Valparaíso, quando estavam sob o julgo do 

patrão, viviam em regime de servidão, como foi constatado em 1992 pela ASI (Anti 

Slavey lnternational). Segundo Sutton: depois de vivenciar diretamente as condições na 

área e conversar com diversas pessoas, a AS! acredita que a servidão é comum entre os 

trabalhadores do Seringa/ Valparaíso. A AS! também pôde presenciar a maneira como 

a polícia e o judiciário locais perseguiam os seringueiros a mando dos seringalistas, 
fazendo pouco caso da lei (Sutton, 1994: 81 ). 

Atualmente, devido ao declínio do preço da borracha, os seringais estão 

desativados e os posseiros que ali residem praticamente não se dedicam à extração do 

látex. O senso procedido junto aos 25 ocupantes não-índios residentes dentro dos limites 

da terra indígena indica uma população de 141 pessoas, como pode ser notado na tabela 

a seguir: 

- - 
.__. 

- 

- 
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Nº NOME IDADE 
1 DIONÍSIO BARBOSA 62 
2 LIZETE PINHEIRO 44 
3 MARIA ANTÔNIA 25 
4 MARIA DE JESUS 16 
5 MARIA MÔNICA 11 
6 JOSÉ MARIA 24 
7 JOSE FRANCISCO DE MANEZES DA SILVA X 
8 MARLENE GOMES DA SILVA X 
9 RENILSON GOMES DA SILVA X 
10 MARIA ELAINE GOMES DA SILVA X 
11 ANTONIO CASSIMIRO GOMES 39 
12 MARIAANTÔNIA DE SOUZA ROMÃO 39 
13 RAIMUNDO NONATO GOMES 17 
14 JOSE ADELSON 16 

- 
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15 MARIA ANTÔNIA 11 
16 MARCILENE 12 
17 MARCILEIDE 11 
18 MARIA FRANCISCA 06 
19 MARIA DA GLORIA 04 
20 ERINELSON 02 
21 MARIA LUCINDA DA CONCEICÃO 62 
22 ULISSES CASSIMIRO DE OLIVEIRA 42 
23 FRANCISCO ANAZILDO 27 
24 ANTONIO DA SILVA 33 
25 ALCEMIR 31 
26 EVANILSON 25 
27 ELIILSON 20 
28 SIRLANE 12 
29 MARIA DE FÁTIMA 07 
30 ANAILSON 04 
31 MARIA ELIZANGELA 29 
32 ANTÔNIO CASSIMIRO DE OLIVEIRA 34 
33 MARIA EUNICE RIBEIRO DOS SANTOS 33 
34 MARIA ALDENICE 14 
35 MARIA ALDENIZA 12 
36 ALDENIZE 08 
37 ADERLANE 05 
38 EDIULENE 02 
39 FRANCISCO FERREIRA DA SILVA 25 
40 MARIA ELIZANE CASSIMIRO DE OLIVEIRA 22 
41 FRANCISCO ANAILSON FERREIRA DA SILVA 2 
42 MARIA IVONETE FERREIRA DA SILVA X 
43 FRANCISCO EMILSON ALVES ROCHA 32 
44 ROSELINA DE SOUZA ROMÃO 24 
45 CELINE ALVES DA ROCHA 03 
46 JOSE ALVES DA ROCHA 21 
47 MARINELDA CASSIMIRO DE OLIVEIRA 19 
48 ANTÔNIO ALVES DA ROCHA 62 
49 FRANCISCA FERREIRA DA SILVA 68 
50 FRANCISCO DAS CHAGAS 18 
51 MARIA DAS GRAÇAS ALVES ROCHA 29 
52 MARIA FRANCISCA 04 
53 MARIA DA GLÓRIA 02 
54 MARIA LIDINAL VA 06 
55 EDILSON ALVES DA ROCHA 24 
56 GENEILDA DE SOUZA ROMÃO 24 
57 CARMECILDA ALVES DA ROCHA 02 
58 FRANESI ALVES DA ROCHA 01 
59 ALAILTON ALVES DA ROCHA 31 
60 MARIA IV ANEIDE FERREIRA DA SILVA 17 
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61 ROBIILSON ALVES DA ROCHA 02 
62 MARIA IRINEIDE ALVES DA ROCHA 01 
63 EXPEDITO DE SOUZA ROMÃO 70 
64 MARIA DE NAZARE AMORIM 60 
65 VALMIR DE SOUZA ROMÃO 33 
66 LAUZAMIRA DE SOUZA ROMÃO 20 
67 JOSÉ RIBAMAR RIBEIRO DOS SANTOS 39 
68 MARIA LIDELBA GOMES DE OLIVEIRA 36 
69 ALCIÉLIO GOMES DE OLIVEIRA 18 
70 JOSE EGRIMAR RIBEIRO DOS SANTOS 15 
71 CLEOMAR RIBEIRO DOS SANTOS 12 
72 MARIA MARCLEIDE RIBEIRO DOS SANTOS 10 
73 MARIA ELIOMAR RIBEIRO DOS SANTOS 07 
74 MARIA JAICILENE RIBEIRO DOS SANTOS 03 
75 LEÔNIDAS FERREIRA DA SILVA 33 
76 MARIA DE SOUZA ROMÃO 26 
77 LEONILTON FERREIRA DE SOUZA 08 
78 MARIA LUZIA FERREIRA DE SOUZA 07 
79 ROMARIO FERREIRA DE SOUZA 06 
80 MARQUINHO FERREIRA DE SOUZA 04 
81 MARCELO FERREIRA DE SOUZA 03 
82 NATALINA FERREIRA DE SOUZA 01 
83 ANTÔNIO MORAIS DE SOUZA 35 
84 MARIA ALCILENE DE SOUZA 27 
85 MARIA ROSILENE DE SOUZA 11 
86 MARIA DA GLÓRIA DE SOUZA 09 
87 ANTÔNIO NONATO DE SOUZA 06 
88 ANTONIETA DE SOUZA 04 
89 SÂMILA DE SOUZA 02 
90 SAMARA DE SOUZA OI 
91 JOSÉ FERREIRA DA SILVA 26 
92 MARIA LUZIA GOMES FERREIRA 45 
93 JOSÉ RENATO DE SOUZA 11 
94 FRANCISCO CARLOS DE SOUZA 08 
95 JOSÉ ILSIMAR RIBEIRO DOS SANTOS 37 
96 MARIA LENILDE ALVES DA ROCHA 34 
97 JOSE DEUSIMAR RIBEIRO DOS SANTOS 12 
98 MARIA JOCIMAR RIBEIRO DOS SANTOS 10 
99 DELMAR RIBEIRO DOS SANTOS 09 
100 CLAUDIO RIBEIRO DOS SANTOS 06 
101 ADEMAR RIBEIRO DOS SANTOS 04 
102 MARIA JESSICA RIBEIRO DOS SANTOS 02 
103 JOSE ADEILSON RIBEIRO DOS SANTOS 01 
104 FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA 22 
105 MARIA JOCICLEIDE XAVIER DOS SANTOS 20 
106 FRANCISCO RONEILSON PEREIRA XAVIER 02 

- - 
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107 MARIA ROSIANE ALMEIDA XAVIER 01 
108 FRANCISCO SANTANA SANTOS NAZARÉ 33 
109 MARIA JOSÉ XAVIER DOS SANTOS 33 
110 JOSE ROMILSON 09 
111 ELISSON 05 
112 JOSE CLEIÇOMAR 12 
113 ANTÔNIA ROBERT A 04 
114 MARIA JOICELINA 01 
115 JOSE OCIMAR XAVIER DOS SANTOS 18 
116 MARIA DA GLÓRIA FERREIRA DA SILVA 18 
117 JOSE DENILSON 02 
118 JOSÉ ILMAR XAVIER DOS SANTOS 31 
119 MARIA IRANI SILVA DOS SANTOS 27 
120 MARIA MARLEIDE SILVA DOS SANTOS 09 
121 MARIA JANEILA SILVA DOS SANTOS 08 
122 JOSE CLENILSON SILVA DOS SANTOS 05 
123 MARIA JARLEIDE SILVA DOS SANTOS 04 
124 JOSE JARNILSON SILVA DOS SANTOS 02 
125 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DOS SANTOS 08 Meses 
126 JOSE MARIA XAVIER DOS SANTOS 29 
127 MARIA ALCIENE CASSIMIRO PEREIRA BARROS 21 
128 MARIA JARBENE PEREIRA DOS SANTOS 2 Meses 
129 JÚLIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS 57 
130 ANEDIA CORREA XAVIER 56 
131 MARIA ROCICLEIDE 14 
132 MARIA JOCICLEIDE 12 
133 JOSE JULIMAR XAVIER DOS SANTOS 36 
134 FRANCISCO ROBSON CÂNDIDO 04 Meses 
135 JOSEMAR PEREIRA DE MELO 34 
136 MARIA LUZIA DE SOUZA 28 
137 MARIA DE FÁTIMA 10 
138 JOSE FRANCISCO 07 
139 MARIA NOÊMIA 05 
140 MARIA JULIETE 02 
141 MARIA FRANCISCA 18 Dias 

r: 
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Para o calculo das benfeitorias dos 25 ocupantes não-índios estabelecidas dentro 

dos limites da terra indígena foram utilizadas as tabelas da SEATER/AC, antiga 

EMATER e do IDAM (Instituto de Desenvolvimento Agrário do Amazonas). Chegou 

se a um valor total de R$ 103.426,14 reais, equivalentes a todas as benfeitorias. Desses 

ocupantes não-índios residentes no interior da terra indígena é possível estabelecer uma 

relação dos detentores de posse, com respectivas coordenadas geográficas das 

ocupações, benfeitorias e tempo em que ocupam a localidade, além da extensão das 

~ 
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áreas construídas, visto as áreas utilizadas para atividades produtivas serem 

inconstantes, variando a cada ano conforme o interesse de uso de cada família/: 
- 

DIONÍSIO BARBOSA (L V- O l) - Este L V inclui duas famílias, a de Dionísio 

Barbosa, mais conhecido localmente pelo nome de Anísio, e a do seu filho José 

Francisco de Menezes da Silva. Dionísio Barbosa reside em uma localidade na margem 

esquerda do igarapé Nilo (coordenadas 8° 29' 57" S 72º 26' 09 Wgr.) há 62 anos, sendo 

detentor de financiamento em Banco, para plantio de cupuaçú, pupunha e guaraná. 

Dentre as benfeitorias de ambos incluem ainda algumas plantas frutíferas, como 

bananeira, mamoeiro, goiabeira, gravioleira, abacateiro, cana de açúcar, citrus, 

mangueira, buritizeiro e açaizeiro, além de pastagem artificial brachiária e cedro. 

Possuem também três casas de paxiúba e uma casa de farinha que totalizam uma área de 

192 m2 construídos. 

ANTÔNIO CASSIMIRO GOMES (LV- 01) - Reside com sua família no 

igarapé Grande, colocação Recanto (coordenadas 8° 20' 18,4"S 72° 24' 26,3" Wgr), há 

39 anos e possui como benfeitorias bananeiras, coqueiros, duas casas de paxiúba e uma 

casa de farinha, que totalizam uma área construída de 59 m2• 

MARIA LUCINDA DA CONCEIÇÃO (L V- 02) - Esta senhora alegou ser 

descendente de índia Jaminawa, contudo, os Arara não reconhecem a ela nem a sua 

família como indígena, e menos ainda como integrante do grupo étnico Arara. Reside na 

colocação Morada Nova com sua família (coordenadas 8º 20' 31 ",3 S 72°24'30,2. 

Wgr.), mas não se sabe a quantos anos. Suas benfeitorias são bananeiras e uma casa de 

paxiúba com 40 m2• 

ANTÔNIO CASSIMIRO DE OLIVEIRA (L V- 03) - Também reside na 

colocação Morada Nova com sua família ( coordenadas 8° 20' 31 ",3 S 72°24 '30,2. 

Wgr.), há 01 ano. Suas benfeitorias são bananeiras e uma casa de paxiúba com 45 m2• 

FRANCISCO DA SILVA FERREIRA (L V - 04) - Reside também na colocação 

Morada Nova com sua família (coordenadas 8º 20' 31",3 S 72°24'30,2. Wgr.), há 08 

anos. Suas benfeitorias são citrus e uma casa de paxiúba com 21 m2• 

MARJA IVONETE FERREIRA DA SILVA (LV- 05) - Mora não se sabe a 

quantos anos na localidade denominada de Furo do Dai (coordenadas 08º 20' 52,7" S 

- 

- 
- - 

- - 2 Os dados utilizados para análise foram extraídos do relatório fundiário e dos Laudos de Vistoria, ambos 
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072º 24' 16,5" Wgr). As benfeitorias que possui são mamoeiros, bananeiras e uma casa 

de paxiúba com 32 m2• 

FRANCISCO EMILSON ALVES DA ROCHA (LV- 06) - Também mora na 

colocação denominada Furo do Dai (coordenadas 08° 20' 52,7" S 072º 24' 16,5" Wgr), 

há 02 anos. As benfeitorias por ele realizadas foram bananeiras, cana-de-açúcar, 

pupunha, caju, mamão, citrus, abacaxi, urucum e uma casa de paxiúba com 24 m2• 

JOSÉ ALVES DA ROCHA {LV- 07) - Reside na colocação chamada de Morada 

Nova (coordenadas 8º 20' 31",3 S 72°24'30,2. Wgr.), há 21 anos. A única benfeitoria 

que possui é uma casa de paxiúba com 15 m2• 

ANTÔNIO ALVES DA ROCHA (L V 08) - Reside na colocação Morada Nova 

(coordenadas 08° 21' 06,l"S 72º 24' 8,3"Wgr) desde que nasceu, há 66 anos. Suas 

benfeitorias são bananeiras, coqueiros, goiabeiras, limoeiros, cajuzeiros, cuia e uma 

casa de paxiúba com 32 m2• 

EDILSON ALVES DA ROCHA (L V 09) - Mora na colocação Morada Nova 

(coordenadas 08º 21' 06,1 "S 72º 24' 8,3"Wgr) há 24 anos, sendo mais conhecido 

localmente pelo apelido de Tijolo. Possui uma relação conflituosa com os índios porque 

costuma afirmar para os outros não-índios da região que em sua canoa índio não entra. 

Suas poucas benfeitorias são bananeiras e uma casa de paxiúba com 45 m2• 

ALAIL TON ALVES DA ROCHA (L V 10) - Mora na margem esquerda do 

igarapé Grande, na colocação Morada Nova (coordenadas 08º 21' 4 8" S 072º 23' 

59,9"Wgr.), há 31 anos. As benfeitorias que possui são bananeiras, uma casa de paxiúba 

e uma casa de farinha, que totalizam 60 m2• 

EXPEDITO DE SOUZA ROMÃO (L V 11) - Reside na colocação São Bernardo 

(coordenadas 8° 21' 33.6" S e 72º 23' 56,6" Wrg.) há 04 anos. Suas benfeitorias são 

bananeiras, laranjeiras, goiabeiras, casa de paxiúba e casa de farinha, que totalizam 70 

(' 
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JOSÉ ILSIMAR RIBEIRO DOS SANTOS (L V 12) - Morava anteriormente na 

colocação São José, tendo posteriormente mudado para a colocação Maloca. Foi 

realizado o levantamento de suas benfeitorias na colocação São José e na colocação 

Maloca, estando as informações contidas no L V nº 17. 

r: 
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produzidos pelos técnicos agrícolas que compunham o Grupo Técnico. 
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JOSÉ RIBAMAR RIBEIRO DOS SANTOS (LV 13)- Reside na colocação São 

José com sua família (coordenadas 8° 22' 53" Se 72° 22' 59,6" Wrg.) há 34 anos. Suas 

benfeitorias são bananeiras, goiabeiras, café, citrus, abacaxi, coqueiro, cana-de-açúcar, 

caju, acerola e uma casa de paxiúba com 60 m2• 

LEÓNIDAS FERREIRA DA SILVA (L V 14) - Mora na colocação Breu 

(coordenadas 8º 17' 45" Se 72º 27' 15" Wrg.) há 25 anos e suas benfeitorias são citrus, 

caju, café, goiabeiras, cupuaçu, bananeiras, abacateiros e uma casa de paxiúba e outra 

de farinha, que totalizam 72 m2• Este senhor tem pensando em sair deste lugar devido às 

dificuldades de locomoção, pois o igarapé na época do verão fica bastante raso, não 

podendo viajar de canoa. 

ANTÔNIO MORAIS DE SOUZA (L V 15) - Reside na colocação Breu 

(coordenadas 8° 17' 45" Se 72º 27' 15" Wrg.) há 33 anos e tem pensado em deixar o 

local devido à dificuldade de acesso. As benfeitorias que possui são citrus, bananeiras, 

goiabeiras e uma casa com 35 m2• 

JOSÉ FERREIRA DA SILVA (L V 16) - Reside na colocação Breu 

(coordenadas 8° 17' 45" Se 72º 27' 15" Wrg.) há 12 anos. Não se opõe em deixar o 

local, possuindo como benfeitorias coqueiros, goiabeiras, bananeiras, cana-de-açúcar, 

café, citrus, abacate, abacaxi e uma casa de paxiúba com 50 m2• 

JOSÉ ILSIMAR RIBEIRO DOS SANTOS (LV 17) - Reside na colocação 

Maloca há 01 mês (coordenadas 8º 17' 40,1" Se 72° 27' 28,4" Wrg.), tendo morado 

anteriormente na colocação São José, como mencionado no LV 12. Possui benfeitorias 

nessas duas colocações, as quais somadas são: citrus, abacateiros, bananeiras, coqueiros, 

cana-de-açúcar, abacaxi e duas casas de paxiúba e uma de madeira corrida, que 

totalizam 111 m2• 

FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA (L V 18) - Mora na colocação Maloca 

(coordenadas 8°17' 33,4" S e 72º 27' 34,1" Wrg.) há 02 anos. Suas benfeitorias são 

mamoeiros e uma casa de paxiúba com 20 m2• 

FRANCISCO SANTANA SANTOS DE NAZARÉ (LV 19) - Mora na 

colocação Maloca (coordenadas 8° 17' 33" S e 72° 27' 35" Wrg.) há dois anos. Suas 

benfeitorias são cana-de-açucar, bananeiras e uma casa de paxiúba com 32 m2• 

- 
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JOSÉ OCIMAR XAVIER DOS SANTOS (LV 20) - Também é um dos 

moradores da colocação maloca (coordenadas 8° 17' 33" S e 72º 27' 35" Wrg.) há 02 

anos. Possui ananás, mamão, cana-de-açucar, goiaba e uma casa de paxiúba com 28 m2• 

JOSÉ ILMAR XAVIER DOS SANTOS (LV 21) - Morador da colocação 

maloca (coordenadas 8° 17' 33" Se 72º 27' 35"wrg.) há 02 anos. Suas benfeitorias são 

abacaxi, bananeiras, cana-de-açúcar, cajueiro, goiabeiras e duas casas de paxiúba que 

totalizam 66 m2• 

JOSÉ MARIA XAVIER DOS SANTOS (L V 22) - Reside na colocação Maloca 

(coordenadas 8º 17' 33" Se 72º 27' 35" Wrg.) há 02 anos. Possui como benfeitorias 

cana-de-açúcar, bananeiras, mamoeiros, ananás, caju e uma casa de paxiúba com 32 m2• 

JÚLIO.CONCEIÇÃO DOS SANTOS (LV 23)-0 senhor Júlio é o pai de muito 

dos ocupantes da colocação maloca (coordenadas 8º 17' 32,5" Se 72º 27' 35,9" Wrg.). 

Está nesta colocação há 02 anos, antes de mudarem para esse lugar moravam na 

colocação São José. Atualmente quem mora no local é o Ribamar, ocupante do LV. 13. 

Possui benfeitorias apenas na colocação Maloca, que são cajueiros, citrus, cafezais, 

cana-de-açúcar, bananeira, mamão, pupunha e uma casa de paxiúba e duas de farinha, 

que totalizam 110 m2 de área construída. 

MARIA LUZIA DE SOUZA (L V 24) - Moradora na colocação Novo Acordo 

(coordenadas 8° 17' 13,9" S e 72º 28' 39,4" Wrg.) hã 06 anos. As benfeitorias que 

possui são Goiabeiras, cajuzeiros, citrus, bananeiras, cana-de-açúcar e duas casas de 

paxiúba que possuem uma área total construída de 70 m2• 

Como pode ser notado acima, os ocupantes não-índios que residem na terra 

indígena, além de serem em número consideravelmente reduzidos, possuem poucas 

benfeitorias. Em geral, devido ao baixo preço da borracha, os ocupantes encontram-se 

residindo nas margens dos igarapés, não havendo nenhuma ocupação nas áreas de 

centro. Com os trabalhos cartoriais foi possível constatar que esses ocupantes residem 

em 05 seringais, mas os "donos" dos seringais não possuem nenhuma benfeitoria neles e 

nem estão praticando as atividades de extração de borracha, o que indica um completo 

abandono dos seringais pelos antigos patrões. Em alguns desses seringais, localizados 

próximos ao igarapé Santo Antônio e na margem direita do igarapé Grande, foram 

discriminadas áreas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA). Portanto, parte dessas áreas discriminadas pelo INCRA incidem nos limites 
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oeste e norte da Terra Indígena Arara do Igarapé Humaitá. Fora dos limites da terra 

indígena, na margem esquerda do Riozinho Cruzeiro do Vale, encontram-se áreas 

destinadas pelo INCRA para o projeto de assentamento Rio Branco II (cf. Anexo V). 
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r VII- SÉTIMA PARTE 

Conclusão e delimitação, contendo a proposta de limites da Terra Indígena Arara 

do Igarapé Humaitá/AC 
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Os Arara (Shawãdawa) têm ocupado uma região na margem direita do alto Juruá 

desde o início do século XX, conforme dados provenientes da história oral do grupo e 

da historiografia regional, sendo possível supor ser esta ocupação datada de séculos 

anteriores. Conforme as fontes históricas, orais e escritas, nos primeiros anos do século 

passado os Arara viviam em constantes guerras intertribais, ocasião em que entraram 

em contato com agentes da frente de expansão da borracha. Ao longo do século XX, as 

guerras intertribais cessaram e eles foram incorporados às atividades produtivas dos 

seringais, gerando uma série de alterações na organização social e no parentesco dos 

Arara. 

r 
r 
r 
r: 

Na década de 1980, com uma maior atuação da FUNAI no Estado do Acre, os 

Arara tiveram conhecimento de seus direitos territoriais, passando a reivindicar uma 

área por eles ocupada na região do Riozinho Cruzeiro do Vale. No ano de 1985, foi 

constituído Grupo Técnico para proceder aos estudos de identificação e delimitação da 

Terra Indígena Arara do Igarapé Humaitá, resultando uma proposta de 27.000 ha de 

superfície aproximada, deixando de englobar várias áreas ocupadas por famílias Arara. 

Nesse período, alguns Arara residiam na região do Riozinho da Liberdade, os quais 

reivindicaram uma área naquela região. Contudo, na década de 1980 e 1990, os Arara 

do Riozinho da Liberdade migraram para a terra indígena delimitada, assim como 

diversas outras famílias Arara que residiam na região do rio Bagé. Ainda nessas 

décadas, muitas famílias Arara migraram para cidades próximas, principalmente para 

Cruzeiro do Sul, com o intuito de fugirem das doenças que assolavam o grupo, entre 

outros motivos. 

Desde os primeiros anos da década de 1990, os Arara passaram a reivindicar a 

delimitação de toda a terra por eles ocupadas, englobando áreas localizadas na região do 

igarapé Grande, afluente do rio Valparaíso, e a margem esquerda do igarapé Nilo, 

afluente do Riozinho Cruzeiro do Vale. Somente após decorridos 15 anos desde os 

r> 
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primeiros estudos de identificação e delimitação da Terra Indígena Arara do Igarapé 

Humaitá, pela Portaria nº 031, de 26 de janeiro de 2000, as reivindicações dos Arara 

foram atendidas com a determinação do presidente da FUNAI para a realização de 

estudos antropológicos de identificação e delimitação da terra indígena ocupada 

tradicionalmente pelos Arara. 

Em conformidade com a legislação atual, Artigo 231 da Constituição Federal e 

parágrafos, Decreto nº 1.775, de 08 de janeiro de 1996, e Portaria nº 14, de 09 de 

janeiro de 1996, foram procedidos estudos de natureza etno-hístórica, sociológica, 

jurídica, cartográfica e ambiental, além do levantamento fundiário necessário à 

delimitação da terra tradicionalmente ocupada pelos Arara, ou seja, as por eles habitadas 

em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis 

à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua 

reprodução flsica e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 

Para evidenciar o caráter tradicional da terra indígena, ocupada pelos Arara, na 

primeira parte do relatório, Dados Gerais, procurei expor o histórico de ocupação da 

Terra pelos Arara e a ocupação da região pelos integrantes da frente de expansão da 

borracha. Nessa parte, foram incluídas informações gerais sobre a filiação cultural e 

lingüística do grupo, as migrações dos Arara, o censo demográfico, a distribuição 

espacial da população, além da identificação das práticas de secessão, entre outras. 

Na segunda parte, Habitação Permanente, foi apresentada uma descrição sobre a 

distribuição das aldeias, com respectiva população e localização, sendo explicitado os 

critérios do grupo para localização, construção e permanência das aldeias e, ainda, a 

área por elas ocupadas e o tempo em que se encontram nas atuais localizações. 

Na terceira parte, Atividades Produtivas, foram focalizadas as atividades de 

caráter produtivo desenvolvidas pelos Arara, com a identificação, dimensão e 

localização das áreas utilizadas para essa finalidade. Incluiu-se também uma descrição 

da economia dos Arara e das relações sócio-econômico-culturais deles com outras 

sociedades indígenas e com a sociedade envolvente. 

A quarta parte do relatório, Meio Ambiente, visou identificar e descrever as 

áreas imprescindíveis à preservação dos recursos necessários ao bem estar econômico e 

cultural dos Arara, sendo explicitadas as razões pelas quais tais áreas são 

imprescindíveis. De uma forma mais ampla, nessa parte do relatório procurei mostrar 
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também que a terra indígena ocupada pelos Arara faz parte de um "mosaico" de terras 

indígenas e unidades de conservação localizadas no Estado do Acre, com relevante 

interesse ambiental. 

Na quinta parte, Reprodução Física e Cultural, foram trabalhados os dados sobre 

a taxa de natalidade entre os Arara e sinalizada a ausência de informações sobre a taxa 

de mortalidade, indicando as causas das alterações da primeira taxa nos últimos anos e 

uma projeção relativa ao crescimento populacional do grupo, que nos últimos 15 anos 

foi de 111,54 %. Veio a ser incluída nessa parte uma descrição dos aspectos rituais do 

grupo, das áreas de usos rituais, cemitérios, lugares sagrados e sítios arqueológicos, 

explicitando as relações dos Arara com essas áreas. Essa parte foi utilizada ainda para 

identificar e descrever as área necessárias à reprodução tisica e cultural dos Arara, com 

as razões pelas quais elas são necessárias para esse fim. 

A sexta parte do relatório, Levantamento Fundiário, teve o intuito de fazer uma 

identificação dos ocupantes não-índios, com um censo dessa população, e uma 

descrição das áreas por eles ocupadas, incluindo a extensão das respectivas ocupações, 

as datas dessas ocupações e uma descrição das benfeitorias realizadas. Informações 

sobre a natureza dessas ocupações também foram introduzidas, constatando serem os 

ocupantes não-índios posseiros sem titulação que residem em cinco seringais, 

registrados no Cartório de Cruzeiro do Sul, cujos proprietários não possuem nenhuma 

benfeitoria na terra indígena. 

Ao longo do relatório foi evidenciado que o limite Leste da terra indígena, 

contíguo à Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade, é uma área utilizada para as 

atividades produtivas dos Arara e imprescindível à preservação dos recursos ambientais 

necessários ao bem estar deles, por englobar as cabeceiras dos igarapés Nilo e Grande, 

dois grandes fluxos hídricos que cortam a área. Na região dessas nascentes há um 

considerável refúgio para a vida silvestre, tanto da fauna quanto da flora, utilizada pelos 

Arara para reproduzirem-se física e culturalmente. O limite Norte e Sul da terra fazem 

parte da região do curso dos igarapés Nilo e Grande, sendo áreas de habitação 

permanente do grupo e utilizadas para suas atividades produtivas. Na margem desses 

igarapés encontram-se grande parte das habitações Arara, estando estas também na 

margem direita do Riozinho Cruzeiro do Vale. As margens desses cursos hídricos, são 

de extrema necessidade para a sociedade Arara manter sua reprodução física e cultural. 
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São nos locais próximos a essas residências que ocorrem todos os rituais Arara, além de 

ter um cemitério situado à margem do Riozinho Cruzeiro do Vale, entre as aldeias 

Raimundo do Vale e Foz do Nilo. No limite Oeste da terra, onde encontram-se os 

igarapés Novo Acordo, Santo Antônio, e as cabeceiras dos igarapés dos Pretos e Curaca, 

constata-se não somente áreas ambientalmente imprescindíveis aos Arara, como 

também áreas de caça, pesca e coleta, tendo ainda importantes sítios arqueológicos 

relevantes para a cultura Arara por constituírem marcos concretos da memória deles no 

território indígena. Outro sítio arqueológico com a mesma importância cultural pode ser 

encontrado em parte do limite Norte da terra, na margem direita do igarapé Grande. 

Esses limites foram definidos com base nos dados e nos resultados obtidos por 

meio dos estudos do Grupo Técnico instituído pela Portaria nº 031/2000, resultando 

uma proposta de 86.700 ha de superficie aproximada e um perímetro, também 

aproximado, de 138 km, para a Terra Indígena Arara do Igarapé Humaitá (cf. Anexo 

VI). Esta proposta contempla as atuais exigências legais e as reivindicações territoriais 

dos Arara, tendo sido definida pelo Grupo Técnico conjuntamente com os Arara. 

Com toda a morosidade na regularização da terra ocupada tradicionalmente 

pelos Arara, ao longo de 15 anos estagnada na primeira etapa do procedimento 

administrativo de demarcação de terra indígenas, torna-se premente uma agilização 

nesse procedimento, com a aprovação da proposta de identificação e delimitação da 

Terra Indígena Arara do Igarapé Humaitá e sua posterior demarcação, homologação e 

registro no devido Cartório de Registro de Imóveis e na Secretaria de Patrimônio da 

União. 

Brasília, julho de 2001. 

CLOUDE DE SOUZA CORREIA 

Antropólogo Coordenador do GT Portaria nº 031/2000 
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