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OS ARARA

Sobr emane ir as raras, eao os noticias sobre os Arara da / «j
região do Xingií segundo Brusque, eles teriam aparecido lá, apenas em 1853" _ - 
1861 eles atravessaram a curva do Xingií, e ficaram, amistosamente durante/" 
lô (dez)dias em te os coletores de borracha de crauary, abaixo dae grandes 
cachoeiras,

1864 - Apareceram novamente no mesmo lòcal, seu mímero,/ ti
alcançava cem crianças, 343 pessoas, ficaram durante 20 (vinte) dias, po - I
rém no dia 9 de dezembro do mesmo ano, atacaram uma curva e mataram 2 Juru 
na. Apés, desapareceram da região {Brusque 1863 pag,21).

Um relatório ofãcial, de 1878, mensiona-os apenas,’como/ 
novamefate, em paz com os Juruna TOcombopuras (Sic*Tabunyapá?) .  ̂ ,
informa 1884 eles vivem a margem esquerda do Xingií, abaixo da féz do Iriri;
encontrou uma maloca de Arara mansob, no rio, na mesma região extinta/^tra\
vás do Brasil Central. Xeipzig 1886, pag. 272,274)

Condreau 1894 - Tam pouco os encontram como tribo.Haviam
abandonado há 10 anos, seu habitat, a margem direita do xingií.i1 ;Perambulavam agoraç nas duas margens dae matas do Xingií,
para Oeste até o rio Curuá dé . vseu local (sede) principal Beria /
na serra dos Araras, do lado leste do rio, dois dias de viagem, ao intericr 
(viagem ao Xingií,Paris 1897* pag, 22,34,35)

189$' - Os Arara apareciam mais frequentemente, nO baixo/ 
Iriri, talves em consequencia da<guerra de extermi WI, que na mesma época/ 
era conduzida do rio Curuá de por coletores fle borracha peruanas, sob o 
mandado de um certo <costa.

Naquele tempo, os Arara mataram na região denominada Naza 
reth abaixo do Rio Novoy 6 coletores de borracha, depois se retrairam para/ *
Bempre, para o interior.

Xá,há evidencias de que perambula ainda hoje, um pequeno, 
grupo (que restou) mas matas do afluente esquerdo do Iririt do Curambé até/ 
o riozinho foram encontradas várias vezes seus, vestigios, como também, ain 
da es 1914* naB cabeceiras do rio Curuá de

/1917 — Eles fizeram uma experiência, entrar em contato / 
amistoso com os coletores de borracha um pouco acima do S$o Francisco, fo <*
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ram, porém dispensados a tiros e na fuga. deixaram o que era provavelmente 
- tódos os seue poucos "bens, entre os quais, um machado de pedra e 1 panela/ 
de barro^ tem primitiva, nao é seguro, se as pistas de indios nômades pri
mitivos, que procurei seguir em vão em 1918 entre o Curuá do Iriri e o ja— 
maxim do Tapajós) 7c 30* tembém descendiam destes Arara;

Ernesto Aoioly era de opinião, tratar-se do bando disper
sado Kuruayá- liam outro bando de fortes Arara, aparentemente + 30 pessoas, /
sob a chefia de ^aymundo, mora, amistosamente no rio Paci já (afluente dire^ 
to do Xingií)+ 3 dias de viagem acima da f<5z deste , nas proximidades do I- 
garapé Queiroz, seu patrao é 0 comerciante de borracha Martiniano Diamanti 
no,]âe dois destes Índios, os quais vieram am 1916 a Altamira, como remado
res, 4 a pequena lista de palavras que se segue. 0 Tuxauá Haymundo teria / 
algumas relações com os Arara que habitavam a região do Anapu

Uma informaçao sobre os Juruna^ relata que os Arara teri
am habitado, em tempos antigos, num afluente direito do Alto Xlngií, que /
desembota no Comprida (6s 20*) de onde, foram empurrados para 0
Norte, peloa Kayapí (estes, e não os Suyá são entendidos sob Antiba) 
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