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PARECER N9 f2o'f5 /88 - GT IN'IBRMINISTURIJ\L DEC. N9 94 .945/87 

• 
TERRA I .ND r GUNA: Gua j ahâ 

(docl aracâo do ocupação) 
GRUPO IND!GENA: Apurinã 

LOCJ\LIZAC)\O: Município <lc Pauini/1\M 

Senhores Ministros, 

O Grupo de Trabalho instituído na fonna do Art. 39 e Par~ 
grafo 19, do Dec. n9 94.945/87,após examinar a proposta da Fundação Nacional 
do fndio sobre a definição dos limites da Terra Indígena GUAJAJIA, localizada 

no ~lmicípio de Pauini, no Es tado do .Amazonas, vem apresentar o seu Parecer, 
observadas as disposições da Lei 6.001/73, consideradas as determinações do 
retrocitado Decreto. 

I - CONSENSO HISTdRICO 

Os índios J\PUIUNi\, pertencentes ao tronco lingUÍstico Aruak, 
habitam desde tempos imemoriais a bacia do rio Purus. Através de múltiplas 
fontes bibliográficas, tem-se conhecimento de que, ao longo de to<la a sua e! 
tensão e de seus tribut_Úrios, local Iz avum-so várias nações indígenas, falando . 

quarenta ou mais dialetos, totalizando população estimada em 40.000 pessoas 
(Antonio Pereira Labre). Dessas, a lgumas desapareceram completamente, enquan 
to outras resistiram bravamente , como os APUIUNÃ. que, graças ao seu caráter 
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guerreiro, souberam impor-se ao. invasor, mantendo sua auto-detenninação; CO.!!, ' í 
sequentemcnte não se sujeitaram, como muitos, à prática <los "desc imont.os" ,pa ,,. ·, 
ra serem utilizados como mão-de-obra escrava necessária ao sistema econômico :':~1 

era dirigido 
inintl~e 
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que se instalava na .Amazônia, baseado na extração das "drogas <lo sertão", sob 
a autoridade do poder temporal ela Igreja, mais preocupada em consolidá-lo 
definitivamente do que converter aqueles gentios à fé cristã, missão que lhe 
foi atribuída pela Coroa Portuguesa. 

Convém salientar que o caráter guerreiro dos .APURINÃ • nao 

somente contra o "invasor", = t .• ~co tra grupos indígenas 
com eles dividiam o mesmo habitat. ra para o povo APURINÃ, 
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além de ser tuna questão política, desempenhava importante Iuncâo cm sua est ru 
tura social, através <los combates inter e cxtra-tribajs. Dessa maneira, a 
guerra traduzia mais a af i rmaçâo da supremacia masculina dentro de sua organj 
zacâo do que um fim em si mesma, como peusuvam os v i.a jânt es <la época, os pr_!_ 
meiros a vislwnbrar o aspecto contínuo <los grupos indígenas que povoavam e 

que ainda povoam, de forma esparsa, o rio Purus e seus tributários. 

Originalmente as expedições det.erm.inadas pelo governo i.m 
perial tinham a missão de descobrir um istmo que ligasse o rio Purus ao Made.!_ 
ra , a fim de integrar os atuais Esta<los <lo Amazonas e Mato Grosso à Bolívia, 
viabilizando assim a produção amazônica./\ primeira expedição, datada de 1861 
e comandada por Manoel Urbano, propôs-se à conscctição ele t.il objetivo, tendo 
al cançado trechos <lo Purus e a fluentes m11Ka dantes navegados por 11:io- Ind ios , 
deparando-se a partir do afluente ltuxi com 17 aldcíus J\l1lJRJ NJ\ e 02 J.N-IAMJ\IJY, 

a fora outros grupos , depois mcnc i onados pe 1 a expedição comandada por S i1 va 
Coutinho, que relacionou seus afluentes mais importantes com os grupos indíg~ 
nas que os habitavam. 

- APURINJli. do rio Paciã, dizia ele ser a guerra" •.. um elemento uc vida" que 
os induzia com frequência ao reencontro com os seus vizinhos, os COT}\'\,flXI 

lCATAUIXI); 

- Pouco acima da foz do rio Sepatini, " ... existe uma a l de i a IIYPURlNÃS", cir 
cunstancialmente aconunada aos P/\UMAfU cm defesa de seu território contra 
as incursões belicosas dos QUARANÃS. 

Ampliando esse aspecto, poúc-se visualizar outros afluentes 
do Purus, citados em 1868 por Chan<lless, geógrafo da Real Socic<la<lc <lc Gcogr~ 
fia de Londres, que def irriu as principàis coordenadas geográficas ast ronômí, 
cas do rio Purus, af i rmando que " •.. acima do rio Sepatynin (Sepat ini) e de~ 
te uté o rio llyacu l.Jupu) ~ cerca de 300 milhas l ... ) , :10 longo dcs t c rio e~ 

tende-se a tribo Hypur.inâs , a mais numerosa , guerreira e fonni<lávc l do rio Pu 
rus'". Cont Inua ele: 

No "rio Auiciman (Acimã); peqüeno: tem duas malocas de Hypurinãs; 

- Rio Tomi.han (Twniã): tem ma l ocus do l IypurIniis ( .•• ) ; 

- Barreiras de Quiciã: há neste lugar uma maloca de llypur ínâs , dLr Ig ída pelo 
Tuxaua Cauacanary (que esteve em companhia <le Urbano): é dócil e intelige!!_ 
te; 

Lugo de Siur Lhnru regu lur , 

ca-para~erior; __ 

r , ('_,_f-1 
/ 

tem duus ~e Hypurinãs, uma elas quais fi 
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A população ind Igcna dessa iírcn é composta do S8 pcssons , 
Foram constatadas duas frunl'l ins não-indígenas inclusas no p~ 

rÍml'tro <la área, cujus benfeitorias sonuun o valor de l99,h4 OTNs • • A retirada dessas f,unf l ius e o seu rcasscntumonto cm Prcjeto 
de E .. xt rnt iv i smo do MIR/\D, consta na pronrrunacfio <lo Projeto <ln Proteção ao Meio 
J\111hiC'nte o Comunidades lnd Igcnns - P~J/\CI. 

A demarcação e regularização fund iàr i a dessa área fazem parte 
de compromissos do Governá Brasileiro junto ao Banco Intcrumer ícano de Dcsenvo l 
vimcnto - BID. 

IV - CONCLUSÃO 

De todo o exposto,. cons idc ra.ln a imomo r i :1 I i Jade da ocupaçao 
indígena, a situação atual em que se encontram as terras que constituem a COIQ 
NIA IND!GENA GUAJAHí'\, nos 'termos do liec , 119 ~,l. ~Mh/87 e da l'or t n r ia 119 D520/88, 
e tendo em vista o interesse público e o .into rcssc Ind ígcna , o t;n:po de Trab~ 
lho submete o presente ã decisão superior de Vossas Exce l ênr ias, opinando pela 
aprovação da proposta da fUNJ\l, na con Fornrldndc do mapa e menor ia 1 
anexos a este parecer. 
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