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APURINA: INDIOS-SERINGUEIROS
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Nunl  recente levantamento leito 
pelo C l Ml, a população indígena 
que habitava a região do médio e 
alto Igarapé Tumiã, região do rio 
Purus. fo i acrescida de 83 
Apurina. Som ando-se  estes 

■ dados populacionais aqueles 
referentes ao Igarapé Seruini, 
publicados pelo POfíANTIM , em 
novembro de 79, eleva-se a cerca 
de 280 a população Apurina da 
área. Apesar disso, a situação de 
subiugação e exploraçilo a que 
está su/eito este grupo não cons- 
t 'h n  nenhuma novidade Encon- 
!r.i se sofrendo, juntamente com 
outros grupos, <is in/ustiç,is e or- 
bit/jnedades Que regem o s<s- 
tem.i de extr,)ç.,o da borracha.

l.oc.iluados no município de 
P.iuim. medio Purus. os serin
gais estendem-se pelo '/ale do no 
e por todas as regiões de ex
trativismo da borracha, principal 
e quase única atividade dessas 
áreas, onde a população indígena 
encontra -se  dispersa em 29 
seringais de "proprietários" par
ticulares.

Esta dispersão se dá-devido às 
próprias condições de preca
riedades, subjugaçào e desassis- 
tència em que são abandonadas 
tanto a população branca, quanto 
a indígena. £ fruto do sistema ex
tra tivo que confina o seringueiro, 
separando-o por dias, às vezes. 
da colocação mais próxima. E 
como se encontram hoje os 
Apurina e os Jamamadi absor
vidos pelo modo de vida da 
população envolvente, no sis
tema de extração do látex.

Em função do sistem a de

trabalho na borracha e pelo longo 
periodo de contato com o ele
mento branco, os indígenas en
contram-se desaideados, restan- 
do^-ihes apenas as lembranças 
das histórias, contadas pelos 
avós, dos tempos das malocas.

Dispersa ao longo do Purus ou . 
de igarapés confluentes do 
município de Pauini. a população 
é formada, em sua maioria, de 
familias nucleares ou pequenos 
grupos, ainda assim restritos a ■ 
laços de parentesco, sem 
maiores ligações entre si. todos 
vivendo segundo padrões civi
lizados.

Desconhecedores da separação 
g e o p o litica . os grupos dos 
igarapés Seruini e Tumiã habitam 
as terras localizadas nos mu
nicípios de Pauini e Lãbrea, 
uh li/ando essas áreas encon- 
tuidos ainda locais antiqos de 
celebrações do povo Apurina que 
hoje são utili/ados para contatos 
de visita, comumente marcados 
tanto por festas aos moldes bran
co (festas em cima, como são 
Cham adas) como por Xmgané.

Os Apurina e os Jamamadi en
contram-se descaracterizados 
como povos autoctones. social e 
po liticam e n te  desarticu lados  
para se defenderem das diferen
ciações e preconceitos que lhes 
são impostos. Diante disso, as
sumem uma identificação "ci
vilizada" qu.e, muitas vezes, mas
cara suas .características pró
prias. ertquànto transparecem 
aquelas que osjdentilicam  como 
seringueiros. (José Bonotto e 
Lino O liveira).'
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