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"Áress de ocupação indígena ainda não regularizadas no Acre e sul do Amazonas"

INSTRUÇÃO EXECUTIVA nº 67 /DAF/2001

1. Apresentação

Este reratono rerere-se à viagem reanzaoe em cecorrénoa aa Instrução
::.·<ecuc1va n° :,iiDAF. ce 04.06.2001, cera oua: fomos oes.çnaoos ;.:ara reeozsr tevsruemeruo
.reammer soore a snuocào das comuniaeaes e terras ,na,genas Mrara ao Alto Jurue, Carretmno,
'.'aua. Rio Ceete. SJo Peunno. Sermçs! Guanabara e Xtnene. cem como reallzar reunuio com a
.ixnomaeae ccuosnte ao terra mdtçens t.emeireo', Aoesar ao oenoco ce 21 aias estipulado para a
··-=a:izacào aos t-aoemos oe camoo ter sido ororrogaao posteriormente ce.a Instrução Executiva nº
.::5!"DAF. ce 26.·:)6.200 L :~áo nos «» oossrvet realizar o cestocamento cara orocecer a reunião na TI
.. ::·ne•rao. ~c::20 ::e·:> ·. :l:a1 -~os :::rHtamos {l excor ::cu1 as .oror.nacoes ._,::,t;cas score as ereas ,:
·:soect•vas cc-,."J:1!<..:cces ·,c!çenas s.tuaoes no Escaco co -cre ·:: ··,~ç:é<.é:s ':·,:1:1nas no Estaco co
-mezcnas. Aen c.sso. t:.::- co em v.sta a nossa seiecáo como coorceneccr co çruoo técnico a ser
constituído cara a .cenuncecéo e celirrutacáo aa terra indígena Arara co Alto Jurua, escusamo-nos
por ora de eoresentar os e a dos ooucos soore aqueia área, .eservanoo para f azé-io
cormenonzaoarnente. se for o caso, no relatório que venha a ser resuitante dos trabalhos
correspondentes. Cabe-nos aqui agradecer o empenho do Administraaor Regional da FUNAI em
Rio Branco, Antonio Pereira Neto, em nos proporcionar as condições para levar a bom termo os
-esoecnvos t~aoaihos ce campo, bem como o apoio oas '.íderanças indígenas que nos
ccomoanoarern e orestarern as informações indispensáveis. Outrossim, exoressamos também
·1osso reconnec:mento a Oscar Calavia Sáez e Rodrigo Pádua Chaves. cue nos forneceram o acesso
,:; textos runoernenrars para a elaboração ae partes deste reratono.
O oojenvo que an,mou a exoeoícão ca IE ~0 67iDAF/2001 foi o oe
orocecer um revantarnento básico das áreas constantes na listagem geral de terras indígenas da
:·:retoría de Assuntos Funaiários (DAF) da FUNAI re!acionaaas nas cateqorias "a identificar" e "a
definir" encontradas na região etnográfica que abrange o Acre e o sudoeste ao Amazonas. No
entanto, tendo chegado ao nosso conhecimento a existência de outras áreas oe ocupação inaígena
na mesma região e ainaa não relacionadas
na listagem ae terras aa FUNAI, bem como
limites
considerando alguns pedidos de revisão de
em terras indígenas já demarcadas, reunimos
2aui as informações aue nos foi possível apurar sobre as mesmas cara aue a DAF, através do seu
Departamento de. Identificação e Delimitação (DEID), possa planejar e priorizar seus trabalhos na
região da forma mais abrangente possível.
As áreas em pauta neste relatório estão localizadas, por um lado, na bacia
do rio Purus, como é o caso daquelas denominadas Guajará, Asa Branca, Rio Caeté, São Paulino,
Caiapucá, Santa Quitéria e Samaúma, ocupadas por comunidades Jamináwa, bem como
Guanabara e Assis Brasil/Resex, ambas de ocupação Manxinéri. Outras, por outro lado, estão
situadas na bacia do rio Juruá, como é o caso daquelas denominadas /\'áwa, ocupada pelos Náwa;
Curralinho, ocupada por uma comunidade Kaxinawá; e Xinane, ocupada por índios isolados. Serão
também feitas referências às terras indígenas Nukinl (ocupada pela comunidade indígena
homônima), e Mamoadate (de ocupação Manxinéri, Jamináwa e índios isolados), sendo a primeira
situada na bacia do Juruá e a segunda na do Purus. Por fim, embora pertencentes a região
etnográfica diversa, mencionaremos ainda três áreas na bacia do Purus igualmente sob a jurisdição
administrativa -ra AER Rio Branco e ainda sem providências quanto a sua regularização fundiária
( Lourdes, Iqu/1 ema e Monte, sendo as duas primeiras de ocupação Jamamadí e a última de
ocupação Apurinã),
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O devassamento ao euo curso aos rios Jurua e Purus ocorreu curante a
segunaa metade do século XIX. O Purus foi explorado pelo diretor de índ'os João Rodrigues
Cametá ( 1852) até a foz do rio Seoatini; por Serafim da Silva Salgaao ( 1852), aue arcançou a
região acima da foz do Iaco, noticianao oiversas malocas nabitadas por meios Cucama; por joão
da Cunha Correia (1858), que esteve entre os Maneteneri na boca do rio Araca (Chandless); por
Manuel Urbano aa Encarnação (1861), que cnegou acima da barra ao pequeno rio Rixaia, em
território hoje peruano, deparando-se com 26 malocas indígenas; por João Martins áa Siiva
Coutinho ( 1862), oue foi obrigaoo a retornar oesae Hvutananâ por falta ae gêneros anmenucíos: e
cor William Chanaless ( 1864/65), que oercorreu finalmente os rios Purus e Acre até as suas
caoeceiras. Embora haja notícia soore a funaaçào da tocanoaoe de Puerto G1bbon na foz ao rio
Chanaless por verta de 1873, e efetivo covoamento do arte Purus se Inicia somente em 1877,
cuanoo é aberto o seringai Anajás pouco aoma aa boca do Acre e tem princípio a navegação a
.acor até esse conto co r:o. Por volta ce 1880, a frente sermçausta alcança o rio íeco.
estenoenco-se à foz do Chenciess em 1883 e. no ano seguinte, ao Santa Rosa. Em i866. um
-eratono co oíretor cerat aos meios, Gabriel Guimarães, refere-se a diretoria oarciat do Alto Purus
,~ntre as "estavers ' daouete no. sendo as Gemais oenommacas Ituxt. Tsouee. Anmã e Hiapua (cr.
Cunna. t 994: 159t Em função cas inúmeras comouisôes oe oraem soco-geográfica sofridas cera
coouracão maigena ourante o cootn oa oorracna. o euo Purus nevra se rornaoo no mioo co securo
.x urna região onoe se açrorneravam inteçrentes ce civersas etnias. vmco eiçuns ce zonas
~ tuacas a grande cistáncia:

Ooem scce o Purus ; .

tem a .uetor e.JS ~·u::'.1'<:sas so .ieoerar. :\:5 csoecetrss ao no. ~·v'!ll c...l).
:. ~ :~.,u1d-rc.>s t.~:.;.: .::,: .i.umsrn.. ~·-::::1..\/.'"CCi ··r..·:; ,h.:!),tOS ") ·:.:: :.',-,:·:..."':.;.\~·enCi/l. -.: ::-:! ..' •..•·.·nc,..::nr.f''' · :,·J
r:untõint:r:;"O torcsao: . . ·:; :..:~Jnua(a5 .nsnsos 0~:c.J -e . :~i/'c.\Ja1;,· a,.,):,· oues.cs 1.iVS c.-(r.:·/:;vr:....>s co . .: •.:..,,.·~·;;e:
'S coronaues .caomsve-s. .ennores ces csceceres co 1...:xarn,1: cs erros scooreeoos. ce reoraneotes
.viccto»

.ierues ttotos ae rena escore oue ,hes cõo aos rostos. auenao sornem, .naenruvas ascos ae
.imesces semanas; cs cerouoos casnutos efeitos do extermuno em ccrreries de .200 anos soore os
destroços aas rmssôes ao Pscmtes: os comoos de cremos deformaoos e bustos esoeatsdemente
iistrsdos de vermelho e

srat:

os setebos, sioioos e yunmauas; os masncos corpulentos, do Mano,

evocenao no desconforme da estrutura os çtçeotes labutados pe/os pnmetros certoçrsros da
-mssorus: ~- soore tocas. suoieruenao-os na /eme e no valer. os camoas eçuerrtdos ao
uruosmo» ... ".Cunna, co. c.,.:65).
De seu lado, o r:o Juruá tornou-se conhecido acima da confluência com o
Tarauaca a partir ca viagem ao airetor ae índios João ca Cunha Correia ( 1857/58), atingmoo-se
entáo o chamado estirão aos Nauas, à montante da foz ao rio Moa. O povoamento do aito Jurua
teve início efetivo em 1884, quando Antônio Marques de Meneses alcança novamente o estirão dos
':auas e etçuns .tauanos e cearenses exoloram o trecho até a foz co Juruá-Mirim. Em 18S9. J
:~avegaçàoa vapor no Juruá atingia a foz ao rio Humaità (Cruzeiro ao Vale), encetando-se no ano
seguinte a exploração do alto Juruá até a foz do rio Breu, na atual fronteira Brasil/Peru.

2. Áreas de Ocupação Indígena

z.: Manxinéri
As primeiras notícias fidedignas sobre os índios do alto Purus foram dadas
por Manuel Urbano da Encarnação ao engenheiro Silva Coutinho, cujo relatório menciona os
Canamary e Manetenery que aí habitavam, referindo-se a sua habilidade de fiar e tecer "granoes
camisolas de algodãd' e ao fato de fazerem "uso do pedú, misturando-o com argila''. Os
Manetenery portavam contas vermelhas nos put-cs que, segundo o seu próprio relato, adquiriam
de outras sociedades indígenas que residiam nas cabeceiras de afluentes do rio Beni.

3
·:~ tnou Canaman parece achar-se dwkfida em duas partes, não só poraoe occupe duas regiões muito
distantes. como temoem oe1a outerençe da gma. As pnmeirss aldeias estão assentadas nas margens
co no nvecu. Depois encontrão-se pelas margens ao Purús os Manetenerys, em uma aistsoas aue
pode ser oercornde em canoa meaens durante 48 dias, findos os ouses chega-se ao afr7uente Rixa/a,
que dommedo pela 23 divisão da triou. que se suppôe ser mais numerosa que a
"'letra. Aqueila
temoem cooneode pelo nome de Cucama [ ... }. M. Urbano vio alguns matos no r.: -recs, barbados,
cleros. e muao sceieaos. Usavam tambem de camisolas, e os seus ornamentos de penna eréo os mais
te/los que ate a/li havia observado. rcaos e//es mostrsvéo-se dese;osos de c1vilisaçào, e pedirão a
uroeno oue lhes levasse ferramenta, e la fosse se estabelecer com seus comoermetros" (Coutinho.

e

e

~862:77).
No rio Aquiry (Acre), Manuel Urbano teria estado com ínaios ., bomtos, bem
·"::!:as e oeroeoos', e embora sem compreenaer sua 1íngua, eíes lhe deram a entender aue iam
:::::,:xar os rnacnaoos ce ceora aue usavam de "outras tnbus. que vivem muao adiante nos
~·-:,':'DOSda merçem esoueroe', Na foz ao Hvsccu ( Iaco) uroano encontra na uma erceie Canamary,
::..;:(;s naoiranres me afirmaram ser aouete r-o ocuoaao até as ceoeceiras cor sua gente. i'lo r:o
-recs (Chanctess). o exororacor ·esteve com atçuns 111010s eomtrenao a oeuees aos seus
..'mamentos emotumedos. Ccstumeo aet-os aos Canamarys em troca de camisolas. de que uséo:
-;;,y r.m. ceoors ce cassar outras quatro eiceias t-tenetenerv no curso ào Purus. mencionava
~ ·:ano no no Rixa la outras vmte aldeias de Cenemervs. Entre estes e os do no Hyaccu nota-se
.: ccme auterence não sona çme. mas temoem nos costumes· (CoutinhO, idem:5":.-55).
7·és enos aoos essa v.ecern. o qeoqraro incres Chenotess ·;enficana terem
: --:;oJco ·:s _:::1am::rv :, .. tes nstJ,aaos :~rox1mos ~= coca ~:o L;C) · -vuea.: ~-2:100 ,::ste ·· t)
..::· s cereoo o ·,,,te sucer-cr -:.:0 tcrrtono Aounné. · -çacuttores e: msnsos', os Csnemerv co Ieco
~·.:,"?neoam e .erro por troa.aio. mas omae náo o ;. .ossuiem: :--Jo omtços aos rtvourmes. ;;.' cs
csssmeotos entre os vuinnos são comuns' (Chancless, 1949:30). Oeoors ao Iaco. seguia -se uma
çrance distância sem a presença ae índios na margem do Purus ou perto dela, havendo os
»tenecenerv subido o Purus cor cerca de cinqüenta léguas fugindo dos Apurinã. Abaixo da foz do
..:.raca, o expioraoor viu as onrneiras malocas dos Manetenery, cujos habitantes foram encontrados
·-a ernbocaoure daquele rio, ciriçínoo-se eles alegremente ao visitantes para realizarem trocas de
=~0'11sões ce teoaco e eiçcoão por (ecas. anzóis e outros artefatos. Estes meios. a quem os
~·.11;amary cenorrunavarn Nanecl7enery, habitavam segunoo informações daqueles o ., Csspuns. no
.im [anta grande, que suppomos ser o Araca ou um braço dei/e'. O vestuário aos homens era "um
concne compnao. cosido aos lados, com aberturas para os oreços'; o oas mumeres seria como
co.s "seccos abertos no fundo; um serve de saia e vestem o outro por cima de um 17ombroe por
baixo do braço oposto'.
"Os :vlanetenerys são essenaatmente uma tnou da beira d'agua, que vivem em constante movtmeruo.
no abaixo e no eame, posto oue tenham suas habitações fixas. As suas canôas são ooes de cedro,
mouo compoaes e samirevetmente feitas; mas pesadas, por causa da extrsoromene grossura os
madeira, que deixam propositalmente na parte inferior, para resistirem ao abalroamento em rochedos
(. .. j. Elles navegam no eams, quase inteiramente com varas de trecneues, impeümao as suas canoas
com çrenae rapidez, amoa mesmo quando a agua um tanto pro/onoe [ ... ). As suas casas são mais
espaçosas, isto
mais altas e largas do que as dos Hypurinás;são mais bem feitas e servem sempre
para muitas remttiss" (Chanoless, idem.32-33).
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Acima do rio Rixa/a (San Juan) encontrou ele outros Canamary, os quais se
concentravam no rio denominado Curumahá. A localização e descrição deste curso d'água como
um afluente "muito grande' permite inferir que não se tratava do rio conhecido hoje por este
rnesrr.o nome 'JU pelo de Santa Rosa (eventualmente denominado em mapas antigos como
Curinahá), que marca a fronteira Brasil/Peru à margem esquerda do Purus, mas, provavelmente,
do rio Curanja, em cuja foz se demorava à época uma maloca Canamary. Também habitavam a
seção superior do Curumal7á os índios conhecidos como Cujigenery, e acima deles, nas terras
.nteriores, os chamados Espinó. No curso do próprio Purus (rio que os Canamary denominavam
Pacaya), acima do Curumahá, foram encontrados os índios Catianá e; à montante do ponto onde o
rio se dividia "em dois braços quase iguaes' (confluência Cujar-Curiúja), os írdios Maiinauá'.
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'No dia seçumte, chegamos
pnmeas ma/oca dos matos Canamarys, os ouses. tenao sido svissaos
pelos Manetenerys,que nos precederam, da nossa epproxuneçéo, sahiram coroados com plumas ao
nosso eocootro. para comonmerusr-nos e ia•.ter compras. Tão ctv!lisaaos como os Manatenerys,· posto
que talvez menos emorenendeaores {. . .}. O seu vistusrto é o mesmo, porem não tão bem fiado: as
suas canoas são mal feitas, em razão ae possouem somente ferramentas usadas, que os Manetenerys
lhes vendem, porque elles não neçoaem por via do Juruá. Propriamente fallando, elles não pertencem
ao Purús, e sim ao Cururnahá, grande tnootsrio, um pouco acima, no qual reside a massa da nação. A
sua linguagem differe as dos Manatenerys,é truuto guttura/, tendo temoem muitos sons subtis, como
o francez 'en'. As suas tnous, comtudo, entendem-se sufficientemente [ ... ]. Não pude venncsr, si estes
Canamarys tem alguma relação por onçem com os do rio Hyuacú; do que se pode duvidar, visto
serem estes hostis aos Manetenervs e não andarem vesnaos ],... }. A 24 de Novembro, chegamos ao
Curumaná. muito granoe etttoente. mas um tanto intenor; espeaetmente em profundidade, para não
. seixer ouvida quanto ao verdsdetro no, prescmamao mesmo das mrormsçôes aos matos. Elle deve vir
oe alguma custeoos, poraue o chefe disse-nos que havia nelle oito aldeias Canamarys, a pnmere das
.tuses r7cava sarne. trez aias de v.sçem te. não obstante haverem algumas vezes duas ou trez
.ooooues. toasvte. nas e-to nevis eiaoos mtervesos). Aarne de/las havia outrs tnou aos Cujiqenervs,
.iue temoem snaem vesttaos e são nostts. .:.oma destes. (mas dizem oue no iotenor oara a parte ae
oeste: neoasm os Eso,nos. oue snoem nus e sào setveoeos (... j. .~ .:'O de Novemoro. cneasmos a
.uns orenae maloca oe maias oue. seounao ooaemos ooserver. auterem aos aue a,e entso tmhsmos
»sto. oso oosteote snaerem vesoaos. etc. Cnsmem-se Cauanas ( ... /. E/ies oeo são de cerro
Canarnarvs. e. evidentemente. não tomam como um cumortmento o serem considerados como cees:
tsmoem oso carecem ser Manetenervs. ooroue, posto setem mstcresaos. «noortunos e dados ao
/orto. .3 sua eststure e :·1u1to menor -: 3S /etcôes são outereates. r-,,zem coroas de oenoes muito
:,:'lerentes cos Cenamarvs. os :-.tanet:::'-ervs ::àv usam ce coroa <119urna. o.sse-ros ,) coere Canamarv
.:~/e.., c}tíC:i i\?cJ ersm ..,;~::~·. '.:.?:25 -..--:a Purus . ._: : ~tarn vindo co r.o 1.'!U cesto ·_· .-·:_~,ac:nr: 3-. ;- ":·) \.
1•1

r\ a ceia aos cnsrnaoos Mtu-1-11aua nas caoece.ras co Pu;us era .ornooste

cor tres rancnos. cescntos como ·, telheiros oe 15 pes por 1 O, com tectos muuo matneoos. a 5 pes

.to terreno, porem cobertos nas extrermaeaes', De acerco com a arguta observação ae Chanaless,
eram '' deramente indios da selva e que, so por eccidente, se achavam na margem do ria'. Na
maroca cesses índios que cneqou a visitar, o explorador viu uma "grande provisão de milho em
reserva, um machado de ceare, algumas üexes, diversos jerros e panei/as (porem nenhuma
ceoece) e algum algodão enxugando ao sol, o coete, um mutum manso (mas nenhuma galinha) e
.uçuns cães'. O inoio tinna como "trez ordens de franjas de algumas fibras de madeira, tintas de
vermelho. na /rente e ave, sendo mais comprtdas aos lados da face, ficavam pendentes'; a mumer
ê~~wa, "corno tanga, um peaaço de panno de algodão muito grosseiro, e ao redor da cintura (mas
não do pescoço) alguns fios de sementes pretas' (Ibtdem:39-40).
Ainda em 1865, no correr da viagem reaiizada ao rio Acre, na região à
nontante da ocuoada oetos Aourinã, Chandless teve notícia dos Ceoecnone. índios "altos, alvos e
guerreiros', cujas maiocas ceviam se íocanzar no trsnepe (Andirá). Acima ceies. encontrou nas
oroximidades do paralelo 11 o um pequeno grupo que usava canoas de paxiúba e cujas mulheres
cortavam saias na cintura. ?or fim, encontrou-se com outro grupo, que não entendia o vocabulário
dos anteriores mas usava várias palavras dos Manetenery, comunicando-se e negociando "com o
gentio do Arsce, de onde trazem o ferro; conhecendo o sal' (d. Castelo Branco, 1958:39-40).
Segundo Rivet & Tastevin (1921:456-457), os Kanamari acima
mencionados, estabelecidos entre o rio Iaco e as nascentes do Irariepé. afluente da margem
esquerda do rio Acre, e entre este último e o Abunã, afluente do Madeira, seriam falantes de uma
língua próxima à dos Maneceneri, dos Piro e dos Kumba do Juruá, todos pertencentes ao subgrupo
pré-andino da família Aruák. Seriam, portanto, um grupo completamente distinto dos Kanamari da
família linguística Katu~
que residem na bacia do Juruá, particularmente abaixo de sua
confluência com o Tarauc:'-.:i,os quais são os únicos atualmente que continuam a ser designados
desta forma. Com efeito, Cunha (op. CJt.:159) informa que "o aspecto e as vestes doscanamaris,
como no-los descreve Manuel Urbano, recordam-nos vivamente a envergadura rija e a cusma
inconsútil dos campas que vimos nas cabeceiras'. Os mesmos autores antes citados informam que
os Maneteneri residiam também sobre o igarapé da Maloca, nas nascentes do río Acre
( lbidem.465).
O testemunho dos seringueiros que penetraram pioneiramente a região do
alto Purus. guarda registro sobre outros grupos indígenas, além dos já mencionados, na zona dos
rios Acre, Iaco e Chandless. No vale do Purus acreano, no seringai Silêncio, foram encontrados os
0
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Canamari, no seringai Barcelona, os "ucunere no seringai Santa Cruz, os Catiana, inaios que
também eram encontrados na boca do rio Chandless. No alto Acre, foram encontrados os
Cenemsrt. Catiana e Gusrsio; no rio xaoun, os Cacheti e GaviãO', no baixo e méaio rio Iaco, os
Catiana e Canamari, no rio Macauã, afluente do anterior, os Inhamare e Canamari, e, por fim, os
Catianas, Canamaris, Inhamarés, Capixis, Maneteneris e outros menos importantes, no
alto Iaco, no atual e vasto seringai Guanabara, predominando o grupo dos primeiros'
( Castelo Branco, 1950:10; grifo nosso).
"Há tradição de que fora enuço habitat da tnoo dos Catianas um suave planalto entre os paralelos 100
e 11° Se os mertatsnos 67º e ó8º w Gr. que se estende por uns 30 kms , oerte do qual se acna
Jesmeteoo e se chama Campos Esoerence, no sermçet Caparaca, eotre os nos Acre e Abunà. tenoo
sido éies com o seu mecnsao de pedra que soeterem a mata secular, conservando-os por meto ce
oueuneass eoue.s ]. .. /. certo que Newte! Maia ou. conforme
escrevemos, terem sido encontrados
nos cemoos ae Ceosrete. cabas oe Aressns e Csnsrenss, mas, isto não mva/Jda a treaicõo, uma vez
coe os invasores orssueiros chegaram na altura cesse aescemoeoo oor volta de !883 e, em 1Só5.
: '/1!/Jam Cbsnatess os ceoerou ;a em terrttono ceroeoo. mrormenao-me um curaca csnemsn oue os
Cstisnss tmnea: vmco co oeste. oeto oue não era anoossivet oue a metsns nouvesse sido eoeuce
cetos Csosnss. ccnservenao ootrss moos o srrctesmenro, mais terae eoroveueao pelos avmreaos .
. iue a, tem couures sçacoes e cneceo ce oeoo, mesmo porque, seçunao parece. os Cattanas nunca
.ieoersm ce rodo a :291<fo, tanto oue foram toceoos cetos exploradores noraestmos. na parte sucenor
.ios -stes co /i(;wr: ,2 .sco. no curso mrertor ...teste e no ao ?urus teaerst sem ratar nouaes taoes
e-ostentes nas prowmoades·'(Castelo Branco. cem: t ; ).
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:::-:-: :3S2 ccorre :: :~:102::20::o se:,nça! :::-noresa t cue cana c:çern a
. cace oe ;,.o cranco : .. : cancenoo 2 rrcnre extret.v.sra coetro .mos ceoois é:S ·)rox1m;c2oes cc
çaraoé laverna. no e.to ;.,cre. E:1tre os covoecores ca área co murucíoio ae Brasuéia. em cujo
ntenor eram encontraaos .ooros Cscneti viam-se Manuel Firmino 8anaeira, Cristiano Magamães,
Joaquim Alves 8ras1i e João Damasceno Girão (cf. Castelo Branco, 1961:189). A partir de 1890,
quando Joaauim Cameio chega ao alto Acre, são desbravados vários seringais (Santa Quitéria,
Sacado, São Pedro, São Miguei, Bruxelas e Porto Ancon), alguns dos quais se estendiam até os do
alto laco. De acordo com o seu depoimento, "na reçüo quase não havia indios, sendo pequenas as
tnbos e pacatos e tuniaos os seus membros, pertencentes à familia Canamarl' ([ dem, 19 50: 12).
Uo alto Iaco. João Câncío Fernandes faria uma viagem de exploração em 1898, atingindo o igaraoé
Abismo. No mesmo ano. Aveiino de Medeiros Chaves iniciaria a exploração dos seringais Porto
3ras1I e Guanaoara, os cerradeiros ao taco em território orasueiro. no que teria sido "auxiliado
pelos Cstienes. Canemens. e outras tnoos' (!brdem): "oprenaendo a lingua deles, e cereenao-tnes
a amizade por presentes, enfeites e outros ardis, conseguiu torna-los ativos auxiliares nos seus
empreendimentos' (Idem, 1947:145). O oovoamento não indígena dos seringais apossscos cor
Avelino Chaves teria principio em 1900, conseguindo eie que o vapor 'Augusto Montenegro', da
Companhia Fluvial do Amazonas, subisse no ano seguinte à Porto Brasil e, logo, também ao
seringai Guanabara, situado nove voltas adiante (Idem, 1961:198).
A inserção mais oü menos pacífica das comunidades indígenas no
empreendimento serínçausta. reiatada acima, nem sempre constituía a regra, sendo mencionados
conrro-ros vioientos, por exemplo, no seringai Nova Olinda, cuja exploração havia se iniciado em
1896. A reação dos autóctones à invasão de seu território teria provocado "verdadeiras caçadas
contra os indios, como aconteceu no alto Iaco, no principio deste século, em que, sob a chefia de
João Alves Vieira, dono do seringai Olinda, foi organizada uma batida contra os catianas, deixando
espalhados nas margens do rio dezenas de cadáveres, salvando-se algumas mulheres que se
refugiaram em outro seringai' (Idem, 1950:14). A mesma triste sorte teria se abatido sobre os
Catiana que viviam na área do seringai Santa Cruz e de outros próximos à boca do rio Chandless,
que pelo fato de reagirem à invasão dos seringueiros "tiveram que ser batidos por um dos maiores
exploradores destes sertões, o cametauara Leonel Antônio do Sacramentd' (Ibidem.12). A
resistência dos índios Catt'anae a contra-reação dos seringueiros teria enfim levado à extinção do
grupo, encontrando-se em meados do século XX apenas uma. velha casada com um sertanejo no
seringai Natal, oitenta quilômetros acima da foz do Iaco (cf. Schuítz & Chiara, 1955:183). Outros
membros do grupo teriam sobrevivídc casando-se com os Manxinérí no alto Iaco (cf. Meireles Jr.,
1978).

A resoeito aos índios dessa região, o relatório de 1906 do prefeito ao
do Alto Purus. Cândido José Mariano. menciona a oermissão dada "a um brasileiro,
scostumedo ao convtvio ceies, [para] aldeiá-los no alto Iecd', situanoo-os "em pootos
convenientes, convencendo-os pete persuasão das vantagens de seu novo estado, 'enstnendo-ioes
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o trabalho agricola, mediante modica retnbuiçào pecuniária e outros afazeres úteis consenténeos
com a sua grande ovüuscéo" (Castelo Branco, 1950:21-22). De fato, relatório do SPI dataao ae
:911 diz que ,.ontinuavam "no Acre os trabalhos de agremiação dos maniteneris num posto,
futuramente trens/ormevet em Povoação indigena, à margem esquerda do rio Iacd', encontranao~e os mesmos "reunidos sob as vistas de um Encarregado para este fim nomeado pelo resoectivo
nspector' (apud Esoírito Santo, 1992:3). Porém, o relatório do prefeito samue: Barreira reranvo à
·.··agem de inspeção oroceoica em 1913 menciona tão somente ''algumas tribos de motos
oesorçemreass e dispersas ceio Alto lacd', tratando-se aos Catiana e Maneteneri que naviam s.oo
-=ngaJados nos traoatnos cos seringais (Castelo Branco, ibidem).

a)GUANABARA
Além ce eremera tentativa ce essrsténcra cor carte co SPl na onme.ra
:uaara do secuto XX. eoerenternente nennuma outra orov.cêncía foi tomaaa oara a reçuianzacéo
.:as terras ocuoacas oeros -.ctos Manx1nén no erto íeco até o «uco ce etuacão da FUNAI :10
::stado do Acre, em 1975. Ce acorco com o retatório de identificação aa TI Mamoadate, oe autoria
:o antropólogo Norercmo V eira Cruvinei e do cnef e ca então Ajuoànoa co Acre, José Pofíno ce
:::arvaiho, cataoo oe O l.07.: 0 77, os f\1anx1néri e Jam.néwa encontravam-se -esomoo em o-ve-sos
.cc.s as margens e cJ~ece:~25cos nos leco e Ace:
"Os •.uversos í,)ca1s .,c,;;;a rerenoos soo: -:,:o :.:~·o · : ; .tams ,:.J ;'<!:1n9a1 ,.>,.;>tropo11s; _, nas
proximidades da sede do dito seringai; 3) nas proximidades da fazenda Sras//; .1,: nas
proximidades do sennçst Icurié, que é parte do seringai Guanabara; 5) acima da sede do
seringai Amapá e o) diversas casas espalhadas em colocações de seringa no interior. Rio
~cre - i) pequena aldeia soeixo do povoado de Assts BrasJI, no lado brasileiro, recem fundada. 2) duas
ataeiss sarne de AssJS Brasil, no teoo Peruano"(Cruvinel & Carvalho, i 977:5; çnfo nosso).
?ortanco, encontravam-se os índios em várias locaiidaaes fora dos urmtes
ca terra indígena ao final ceftnida e cue se encontra hoje demarcada no alto laco. A granae
c.spersão das famílias Manx1néri e Jamináwa ao !ongo cesse rio sena confirmada pero onmeiro
::iefe do PIN Mamoadate, .osé Carias dos Reis Meireles Júnior, que em reratono datado ce
26.10.1978 informa o processo de paulatina concentração da população indígena em torno cas
1stalações do recém-criaco cesto indiqena. A população Manxinéri encontrada no rio Iaco cor
ocasião da toennficaçào aa terra indígena era de 202 pessoas:
"Os inatos escolheram o tccet. um dia no sarne do s~rmgal Petrooous, ceoommsao Extrema cers
implantaçào do PI, de suas moradias e roces. A escolha deste local se aeveo prmcipalmente por se
tratar de antiga maloca de Machineri [ ... ]. Iniciamos os trabalhos com poucas familias, pois mintos não
acreditavam amda na atuação da FUNAI. Com o desenvolvimento das atividades foi eomentsnao o
número de moradores da Extrema [. .. }. Foi construido o PI, barracão, depósito, escola, campo de
pouso com 700 me desmatamento nas cabeceiras da pista. Paralelamente a isso todos que la foram
trabalhar fizeram suas roças e casas. Os que podiam ficaram de vez, os que não, voltaram para o
Seringai para buscar suas familias e seus pertences com o fim de se fixarem definitivamente. A
população foi aumentando expontsneemente, e vem aumentando até hoje. Jamais procuramos
convencer indios a saírem dos Seringais para a Reserva através de promessas e bonitas palavras.
A população era esparsapor todo o Iaco. O convencimento foi feito pelos próprios Inatos [ ... }. Era
om 'parente' que chegava hoje, trabalhava livre de pressões, fazia sua roça e casa no lugar que .neis
lhe agradasse, via caça e peixe com fartura, via sua roça crescer sem ser estragada por bois e voltava
para buscar o resto dos 'parentes' mais chegados" ( Meireles Jr ., 1978; gnfo nosso).
Segundo o atual chefe substituto do PIN Assis Brasil, Armando Soares
Filho, que tem a TI Mamoadate sob sua jurisdição, parte dos Manxinéri permaneceu residindo nos
locais que vinham ocupando, fora dos limites da área demarcada. ;~atadamente, isso ocorreu com
as famílias que habitavam e habitam diversas colocações do serinqal Guanabara, hoje totalmente

nsertco nos umites aa Reserva Extrativista Chico Menaes. sob aaministração do Instituto Brasiieiro
oe Meio Ambiente e Rec: «sos Naturais Renováveis (IBAMA). Em agosto de 2000, o PIN Assis Brasil
foi orocuraoo oe1as f amiiias Hanxinéri do seringai Guanabara, realizando-se no mês seguinte uma
.euruão com os interessaaos na colocação Paxiubai, contando com a presença aa coordenação ca
União das Nações Indígenas (UNI) do Acre e Sul do Amazonas. O discutido nessa reunião foi
sintetizado da seguinte forma no relatório encaminhaao ao Administrador da AER Rio Branco pelo
Memo nº 026/PIN Assis Brasii, de 09.10.2000:
''.f?elataram que a çrenae meions dos chefes das iam/lias de mencnmens que habitam o Sermqal
Guanaoara, nasceram e se criaram aeotro oeste sennçe! e sempre nestes cotoceçôes que ate note
ccuoem. Disseram aue existem familias de msncnmens aesae a colocação PaxJUóa/, que rica a tres
noras ce csmmasae a certtr as tocsuasae cnsmeoe Divisão no ramal do icuns, ate colocações
ocetueoss a 12 horas ae visçem ;á na margem ao Rio Isco [ . .]. Os inaios em sua sonateçso
cctocersm aue ;a esteo :;a muitos anos ocuoenoo aqueles locais onde moram. Atirmsm que ia estéo
<esmo antes aa cnsceo os Terra indigena Mamoaaate e nunca receberam sssisteno« e/eovs e nem
-eaoer séa trstsaos ou ccosiaereoos como matos. Disseram oue oeoois aue a sree se transformou em
.. .srte :73 A'<:.,se:1,â E•:,.;:·;·,sta Ctuco »ieoaes ticcu cor. ·:::do o coe se ter e censeooo na maneira ao
crenco _:· ....:. o.e/ue ceste ousara souatsrem ;:a FUNA! cue os esasrecesse ua oossunnasoe oe
»verem em uma terrs cetes mesmos. onae ccaessem ceaair sobre as propnos destmos e ter os
»esmos cireuos cue seus carentes cem. Disseram aue sempre cs »teocnmens ccuosrem toas eouee
·-:q1ào ...,-.J Sermçe! c~anaoara a,2 proxuno a a:ual ares co rtemosaste. êxollcaram coe soo
mprevtstveis as reecoes de smoos os lados caso tennem oue se muaer oura dentro dos tanues Ja
.ierimaos ~.:.J t: .~. ~ 'smcsdete. ;?(;:1v,no:caran1 c'>. ~:ào ~/.':ia nc:e arc.,,1 a ser ,:c..,f."irnda com e.sse nas
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J:na reiecão cas rarruuas .nceressaoes orcceo.ce eoue.a ocasião revetou a
cresenca cos i·!anx1neri :1,35 seguintes colocações co laca: Div,sào do Guanaoara ( 3 pessoas),
Mant1oue1ra (8 pessoas). Paxíubat (10 pessoas), Natal (7 pessoas), Boa Vista ( 11 pessoas),
Samauma (11 pessoas), Javali ( 10 pessoas), Altamira ( 18 pessoas) e Água Boa (9 pessoas), além
ce 3 mulheres Manxinéri casadas com não índios, perfazendo um total de 12 famílias e 92 pessoas.
De acoroo com exoeoienre ca UNI dataao de 04.10.2000 diriçido à AER Rio Branco, além cas
.ocaucaoes econtaoas acrna. existem outras ( auas?) familias Manx1nérimorando no seringai Icuíiã
{ cf. Batista & Manchinen, 2000). Por fim, o reratono ae viagem relativo à Oraem de Serviço nv
: i6/ AER RBR/2000, co cnere ao serviço de assistência oeouera Administração Regional, registra as
seguintes informações aoós nova reunião reatizaoa reatizaoa em novembro daquele ano na
corocacão Maloca com as famílias Manxinéri do seringai Guanaoara:
'.-1 tcceuaeae Maloca ester a rS ~·02-roS.ô'' e ,V o9'JS'Jó.3"); o icunà a rs 1026'.J0.6'' 2 a ;V
Jó9'41'50.6") e o P!N Assis Brasil a (S JO'S6'J7J" e a W 069'33'58.l'?. Em 10/11/2000, nos
Jestocsmos para Na/oca. a uma hora e meia de aeaae de Icun». Ao cneçar. la estavam as uaerences
»tencnmen [... }. tia ocasião apresentaram f detenaersm apenas uma proposte, a de se cner uma nova
sree e isetsrnente na tocsüdsde conneade por Maloca que fica na margem esquerda do rio reco. entre
os moraaores: eoetxo - Oeusuner e sarne - Aauues Damaceno (Tilín), entre um morador e outro cem
uma estensão de aproximadamente 18 kms e ao fundo não tem morador"(Manchinery, 2000).

b) ASSIS BRASIL/RESEX
A presença contemporânea de famílias Manxinéri no alto rio Acre data
possivelmente de 1987, quando parte do grupo acompanhou as parentelas Jamináwa que
deixaram o rio Iaco para fundar a aldeia Ananaia nas cabeceiras do Acre. Os Manxinéri se
estabeleceram à montante dessa última aldeia Jamináwa, de onde saíram em 1992 por conta de
um sério desentendimento com os principais ocupantes da área, para se instalar águas abaixo,
fora da terra indígena ( d. Calavia Sáez, 1995).
No já mencionado Relatório Técnico de Viaçem encaminhado pelo Memo
n° 57/SAS/AER RBR/2000, há informação sobre aproximadamente uma dezena de famí!;as
Manxinéri vivendo na margem esquerda do rio Acre, no interior da RESEX Chico Mendes, além de
outras famílias vivendo na cidade de Assis Brasil (d. Manchinery, 2000). Conforme mencionado

:,e10 Memo n° 921/GAB/AER RBR, àe 21.11.2000, esses índios estão no caminno ae quem vai ca
cidade de Assis Brasil para a TI Cabeceira do Rio Acre (Pereira Neto, 2000d).
e) MAMOAOATE
As discussões havidas para o encaminhamento da questão fundiária
retatíva à comunidade indígena Manxinéri que habita o seringai Guanaoara e outras localidades do
eíto rio Iaco fora dos limites da TI Mamoadate parece ter influenciado no surgimento de um pedido
ce revisão de limites dessa área já demarcada e regularizada. Atualmente, a ooputação Manxinéri
.nstatada nos iimites da TI Mamoaaate é de 380 pessoas, distribuídas nas seguintes aldeias:
::xtrema (179 pessoas), Lago Novo (66 pessoas), Cumaru (12 pessoas), Santa Cruz (59 oessoas),
.atobá (122 pessoas), e Peri (42 pessoas). A popuraçào Jamináwa na mesma terra indígena é ae
: l2 pessoas. distribuíaas nas aldeias Cujubim (42 pessoas) e Betel (70 pessoas). Ignora-se o
-nontente da ooouracào e a identidade étnica dos índios isolados que habitam os 'funcos' dessa
~-2rra inaígena (acima ao íçaraoé Abismo), senao os mesmos eventualmente cenorrunaoos oe:o
~,::rmo /-tesso (ou Nashco).
O re.atorto ae vraçern à TI i-lamoaaate encam,nnaao ao Aornmístreoor ca
.:..ER Rio Branco através co r-terno nº 014/SAS/AER RBR, de 19.02.2001, pelo resoectivo Chefe ao
Ser11ço de Assisténce. Sebastião Alves Roarigues r-iancninerv, informa sob o asoecto tuno.éno o
cue segue:
:_._,~, cos [emas ce ris-or r~'tevanoa e> a ouesteo runaens lfa terr» motaene -tomoeaste. Nesmo
. -steaoo .eoistrcc» i_• .,..•.••\, seus _.,~ .. ;. . :;,~..;7 .J:~.,crares ~::: cerre. oecess.:s --~·i..> .':.l.::1oc. \t::-· ,.,.:e: t..' cocss. _',:}:s
.icsoe ::;:.;a .temsrcscso etn ; :'S5. ·~ nrwma ..,-;,:ra sccrturs ,:<! c.csas rei ·::Ia. c-....·r: .ierenoo ,_,
»teresse oss comon.oeoes oore :ai rareia, somente necessasne ae õ:J010 /msnceiro e te. uco. Amae
cem retecso ao rema tuooeao. evste uma necess/aeae dê smooscso. por auerentes motivos. Temos 1
:: necessidade oe reçtssnrsr uma terra para 92 pessoas ae urna comoruasae oertencente ao povo /
1-;,.
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rme íManxmen/, que vivem atualmente no sermgal Guanabara. Constatemos que, a margem aaen»
co no Yaco entre a Reserva Extrat1V1sta Chico Mendes e a terra indigena tnomoeaote. oreassmente
entre os ,9arapes Samarra e »tomoeaete devera ser mctuido dentro da terra mdigena Nomoeaste,
;:eia fato ae Que nào consta a presença de habitantes, não ind1os e eoenes stçuos indros da terra
inotçene t-tomoeaete fazem uaflzaçào para a caça, pesca e morsoiss. Este tece! perte da eooçe
:?h·enaa Brastl (Petrooous). etustrneate esta preocemente eoeoooneoe. tenao soenss um morador,
conhecido por Ra,munoo Joventmo que vwe na margem esquerda do no reco. Provevetmeote as
cetueuones easteotes seo, de scoroo com mrormecoes, obtidas por membros co povo Yme. existem
eoroxunedemente JO mt! arvores de sermos, ptsotsoe na gestão do eotso orooaeteno. Csruso Brastl,
nos anos 80 e uma pastagem de campo (não seoene informar qusotos neasres). Acredito que este
lugar serra o mais vieve! por trazer resultados sociais ao conjunto dps povos Yine e Jemmeus,
tisouentes ae terra mcuçen« Nomoaoate. Este local faz omse com dois tçsrsoes ae porte meao. no
qual facilltaria a entrada de invasores, por ticer nos limites da Reserva Extrstivtst« Chico Mendes e da
Terra Ina/çen» tnomoeaete. Esse espaço, ao comaor a terra rndigena tnomoeaete, certemente seus
esoaço tisico e çeoçretico estsns mais proreg1do com çrenae possunüaeae de desenvolver
programas sócio-econômico tanto para o's povos 1ndigenasquanto para os moradores da Reserva. No
seruido de trazer resultados para os povos maçenss Yine e Jammaua, recomendam o eosixo
menooneao: [ ... ] 2- solicitar a criação de um GT a mais brevidade passivei com a finalidade de um
estudo, visando à ampliação da terra indígena Momoadate, acrescentando o trecho da margem
direita do no Yaco entre os igarapés Samarrã e Momoadate"(Manchinery, 2001:8-9).

e

A rigor, a possibilidade de vir a ser solicitada a revisão de limites da TI
Mamoadate já havia sido mencionada pelo chefe substituto do PIN Assis Brasil no expediente em
que relata a reunião ocorrida com os Manxinéri do seringai Guanabara a respeito da situação
fundiária daquela comunidade indígena. Entre as alternativas para encaminhamento de um
procedimento de demarcação citava o chefe do PIN a "ampliação da T.l Mamoadate',
considerando-a "uma salda que traria benefícios para todo o povo Manchinerl'. Essa medida,
argumentava ele, "praticamente englobaria todo o entorno degradadd' da área demarcada,
··propiciando assim uma recuperação natural nas antigas e imenses áreas de pastagens das
vizinhas Fazendas Brasil e P!'?trópolis' (Soares Filho, op. Ctt.). Quando, na mesma viagem, se
ventilou tal hipótese na a Ide.a Jatobá, "a reação foi de absoluta receptividade e concordância

q
onernme caso as familias cueiram voltar para dentro ao eree e temoem julgaram
proposta de ampliação, se aisponao a assinar a lista de adesãd' (Ibidem).

tmportsote a

zn. Jamináwa
Ao aue se saiba, uma das primeiras menções exolícitas à presença aos
indios Jamináwa na bacia ao Purus foi feita por Euclides da Cunha, que percorreu em 1905 esse oo
eté as suas cabeceiras cnefiando a parte nacional da Comissão Mista Bresdeiro-Peruene de
Reconneameato do Rio Purus. De acordo com o comissário brasileiro, pouco se notava a presença
oe não índios no trecho do Purus acima da confluência com o Curanja, somente acessível, segunco
se afirmava, "às uoés ligeiras dos caucheiros tripuladas pelos amahuacas oomesoceaos". Ademais
cos obstáculos represenraoos pela distância e condições de navegação, ctava-se vivamente o
antagonismo cos índios encontrados naauela zona para explicar essa situação. Além das notícias
soore a morte recente de um empregaao da casa Araria no varadouro ao Cujar, a Comissão Mista
ceoarou-se oouco acima ca localidade cnarnaca Alerta. :1a ccnnuência Cujar-Curiuja, cnce
estaoonara o caucneiro Canos Scharif e seus ernpreqacos, com o ceoaver ce uma Amahuaca cue
»evra sido "trucidada pelos oeroeros que andavam por perto' (Cunna. op. at.: 183-187):
'Nào ha em toda a extenséo que vai de Sanca Rosa as ultimas csoeceirss ao ?urus uma umca casa ae
:ethas. ..:.s vivenaes ce ceme. construidas em aez oies . cenunaem a easteoae mstevet da soaeasae
romeoe c.ie aesoots ., terre e vai-se emoore. 1..".J.·2c,enza·a " .iconstsnas 1r.·10U1era dos 1nr:e1es
.-~·c}(JOtn ·\;;;;es <}.';J /?~.?.Q//d csmaaoccr». í...~~.'fl(iJfli-~(:_..: ~·t:."Uâl70S, ;..:·•? .: •.;.>.r..;; .";.,'"t..,[:":005, :.,'.:}í~·1 ::t) :::-,:s.
:::moas. ::·"'.anuacJs. : ~:,,oos. ~;01vos. :,.:;mas. <...C~on,h .• 2:S s: jaminauas .. ; .. 2 :~·.:os si: ,:eparam .. :: .:s
-~as ossncss e na mccte. uns e coiros.. 'J ccnaotsteoos J tiros ,;e ····.12. :,1 ii!diaos cor estrsveosotes
coruretos. .unçnaos a :;:21s ccmpiete escrsvoeo ( ... ;.. .ccaucaoe cc ! l,·Janja na aois anos tmns cerca
.ie mtl nsouences. Tem agora uns ISO, e escara sosnoonsoe centro em ccuco se os ceucneiros r.ào
vmçsrern suplantar os coronauàs bravios amda senhores aes cabeceiras ao no que ali aflui[ ... }. Em
Shemooieco. quase tronteiro à foz do rio Manuel Urbano, a melhor cultura, um vasto mandioca/ sobre
pequena colina. e de um maio campa, o 'curses · António, estsoeteado sarne do ouesto peruano [ ... /.
Em Tinqoleales um imenso bananal e urna cultura mais permanenre ae etçoaõo pertencem amda a um
campa, o carece' venenao. enuçreoo do Ucayale. Por fim, Alerta, na coottuenas Cuter-Cunújs, ooae a
proon» restoenas µnnopal se reduz a um vasto tambo de pexiúoe, nso tem ootre cultura aiçns oe
nota alem das tucss e canas plantadas pelas mulheres arnauacas" (Cunha. op. at.: 166-167; çr1fo
nosso).
1

De fato, ao singrar em 1900 o rio Curanja, o caucneiro Oelfín Fitzcarrald
teria Sido morto, segundo alguns, "De/os /ndios Yaminaguas aue o ocupam' (Granadino,
l 916:343). Ao se retirarem os extratores ae caucho aa localidade Alerta, os índios ,, voltaram a se
assenhorar dessa região, a qual pela ferocidade que empregam estes selvagens contra as turmas
de caucheiros que nela tem penetrado, massacrando-as impiedosamente, tem feito que ate agora
se conserve quase virgem em sua riqueza gomiferd' (Jbidem.348).

Jemmswe, em todo caso, deve ser considerado um nome genérico
apücado a diversos grupos ou subgrupos indígenas de faia pano, cuja verdaaeira
autodenominação, se existente, vem a ser distinta na maior parte das vezes. Assim, entre os
chamados Jamináwa, pode-se encontrar índios que se identificam - ou ao seus ascendentes como Baxonawa, Kaxinawa, Kununawa, Maxonawa, Morunawa, Nehanawa, Nixinawa, Mastanawa,
Xandinawa, Xaonawa, Xapanawa, Xaranawa, Xit:onawa, Xixinawa, Yawanawa etc. (d. Townsley,
1988:10-26; Verswijver, 1987:27-28; Calavia Sáez, 1995;· Souza, 1999:4). É possível assim
entender a menção feita por Chandless à presença dos chamados Maiinaua nas cabeceiras do
Purus (supra:4) como se reportando a um grupo estreitamente aparentado aos Jamináwa e cue
com eles compunha o conglomerado pano que se estendia pela área interfluvial até os vizinhos
afluentes da bacia do Juruá. De fato, no início do século XX os Mai-naua seriam citados como
ocupantes das cabeceiras do rio Tarauacá (v. infra), passando na segunda metade do mesmo
século a ser mencionada a presença de remanescentes Maynáwa no. alto Envira e no rio Iaco (d.
Malcher, 1964:67). Vários indícios parecem indicar que os Jamináwa e outros grupos pano
semelhantes migraram para o alto Purus desde a bacia do rio Juruá, especialmente da região
banhada pelos altos rios Tarauacá e Envira. De fato, eles são indicados no rio Jaminaua, afluente

ca margem cireita do Envira, em uma obra que se reporta ao ano de 1899 ( cf. Celavia Sáez, op.

ot.). No início do século XX, um auxiiiar da Inspetoria do SPI indicava a presença dos Jamináwa na
bacia do Tarauacá, em particular no alto rio Envira e no rio Humaitá, afluente do Muru (cf.
Linnares, 1913).
Segundo o padre Tastevin, ·· no alto Envira, no alto Tereuece, e no alto
Breo, os Jammauas dominam como senhores da floresta, mostrando-se intrataveis aos civilizados,
com quem se mentém em contmuo estado de guerra' ( 1920: 133). No aito Tarauacá, os Jamináwa

frequentavam o igarapé Bom Jaraim, à montante do seringai Revisão, o igarapé Motuya (tamoém
chamado Jaminaua) e, no rio Muru, acima da foz do Muruzinho e nos rios Iboaçú e Humaitá.
Habitavam também uma pequena maloca na boca ao igarapé São Luís, formada por jovens
onunoos do r.o Liberdaae batidos no passado oercs Katukína ao a.to Gregório, que os tinham
marcaao com sua tatuagem. Nas águas do Envira. eram encontraaos na região do iqarapé
ºregresso. junto à fronteira com o Peru, e no íçaraoé Jarmnaua. aflueme de sua margem aireita
'.cf. Tastevin. 1925:25; Rivet & Tastevin, oo. cit.:474-475; Branco, 1950:26). Dados de primeira
não references à décaca ce 1920 situam o çruoo neste último curso oéçua: ,, Os 'Jermnsues'
.ivem nas margens do 'temmeue, ate as suas ceoeceires' (Carvalho, l 931:248-249).
Os Jarnmawa , nome CiJJO s.çruncaco seria · çente co macnaco' ou
·;aoncantes ce macnaco': yam,, 'macnaoo') eram consroeraoos celos Kaxmawà como os
.esconséve.s ceias "111vencàes da avuüsaio mataens', senco v.stos ceia coouracãc regional como

., mais mtençeotes, ma,s valentes. mais maeoenaerues. meinor encorpeaos

e temoem

mais

brancos' co cue aqueles.
:cs .. -:::-r:1;&1a·::~J ., . ~·=} ~::.:.>:/C. . ."'!.,'":ra..-n .·?::- ~-.,.•. •. cr.:e~;.:.:::::::s ::·~ ..t:. .::.:::.~·<:5. , ··n1.·r-...--.r.·c:s e: ·:·,:,~"'.:
. :,-=:s ~.\)
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none ), c;ur:? crccoz neies o e/euo ao cc.o. ensmerem o uso co reoe e oe oiento oue escurece
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~'S ceotes: rstmcsvsm mocneoos ud ceore. e e 3 eies que cevemos a uuroauçso as 110,re rvarns.'no
monco. Os «ocnmeuo toes csvem o soorenome ::2 Samaua. .;;; çotsmões. ê:-;overam soore o icoscu.
sobre o Jsmmeos ou t-totuvs ( no aes tstooes), sttoente da margem direita do alto Nurú. ou
Gosreosoe, e na foz do Nuruzmho para ame. soore a margem esquerda do Murú. Hote eles estão
para ta do Imtnre "(Tesrevm. 1925: 11).
;ia vercace. durante o ;:::nme!rO terço do sécuio XX, noticiava-se a
presenca aos Jarnmáwa arem ao próprio vaie ao Purus, mais exatamente no no oe ias Píedras ( ou
Tacuatimanu), afiuente setentnonet do Madre de Oiós. e no rio Tahuamanu, afluente da margem
esquerda do Orton. Em 1913, um missionário dominicano que percorria as colocações ao rio
Piedras realiza o batizado de vários índios que prestavam serviço aos seringais, contando-se entre
eles alguns Jamináwa, além de Amawáka, Mashco, Kaxinawá e Kampa. Em 1936, um caucheiro
cerueno cnamaao Máximo Rodrigues, anteriormente instaíaoo na foz ao Piedras, entra em contato
com cerca de trinta índios Jamináwa que se aproximam da estação conhecida como Funao Iberia,
:-io Tahuamanu, permanecendo outros Jamináwa arredios no curso superior do mesmo no (cf.
Calavia Sáez, op. CJt.).
,
Os Jamináwa encontrados em território peruano no período mais recente
.nrorrnarn que as pressões do contato interétnico e os conflitos internos fizeram que parte do
grupo, até então quase todo reunido nas cabeceiras do rio Envira, migrasse no período final do
boom da borracha para os afluentes do Purus. Por voita de 1942, os Jamináwa do alto Purus foram
contatados por índios Piro e Marináwa empregados de um mestiço do próprio rio, Esteban
Menendez, passando a trabalhar eventualmente para esse patrão no rio Chambuiaco. Assim como
eles, os Xandináwa e Mastanáwa viviam anteriormente sobre o alto Envira, migrando para. o rio
Curanja, na bacia do Purus, provavelmente ao longo da década de 1940. As aldeias Marináwa e
Xaranáwa eram er:contradas em 1951 abaixo da foz do Curanja, separadas uma da outra por
aproximadamente uma légua. Os Xaranáwa haviam sido pacificados no início dos anos 30,
dedicando-se desde então à extração do caucho. Nessa época, os Mastanáwa habitavam o igarapé
Cetico, afluente da margem esquerda do médio Curanja, mostrando-se hostis ao contato e
freqüentando a margem desse último rio apenas na época da colheita dos ovos de tartaruga. Em
1960, aproximadamente, os Mastanáwa entraram pacificamente ém contato com missionários
dominicanos e índios Marináwa e Xaranáwa das aldeias estabelecidas no curso do Purus. i'or sua
vez, após sofrerem vários ataques promovidos pelos Jamináwa, os Xandinâwa estabelec.idos na
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-eg1ão do rio Cujar passaram a procurar um grupo Mastanáwa

aparentado,

fixanao-se

em

1963

sobre as margens do aito Purus. Visitados em 1966, Xandináwa e Mastanáwa formavam dois
çrupos distintos, cada ouat não contando mais do que sessenta membros reunidos em aldeias
orópnas (cf. Townsiey, op. c;r.:10-26; Verswijver, op. ot.:31-32; Schurtz & Chiara, 1955:196).
As informações obtidas por dois etnólogos que visitaram a região em 1951
'ndicarn que os Jamináwa estabelecidos na parte superior do Curanja permaneciam ainda sem
contato reguiar, diferencianoo-se assim da fração do grupo que já se encontrava estabelecida à
:-nargem do alto Purus. Outrossim, reveste-se de interesse a sua observação sobre o provável
t~ânsito indígena entre o Purus e as caoeceiras ae aiguns aos seus afluentes orientais, a exernoro
cos rios Chandless e Iaco:
No suo no Curan;a, ccruorme ;a r'o, meoaonsao, vwe a nosa! trtoo aos matos Jsmmsos, que ate note
.7ão recebeu a v,s,ca co homem avuasao e nem de matos viannos. No suo Purus, sarne ao no
Corsms, eostem coiros grupos oe Jammaua. em osrte vtvenoo em conteao esoorsatco com os
zerueoos. sendo ms.s cu menos psoticos. Os sustensus. que tsmoem vivem 'em etçume oerte ao stto
/'urus. sarne oo Curerus . seo nosas. ramos ouormsoos por venos morsdores co no ChanCfless, aue
cm sues csoeceiras. ~---.-:::::a1rnenre e-n atiuentes. e.astem vertss trcos cutos nomes neo rei posstvet
, eruicsr com a exeoaéc oecessens { .. i Ha. tsmoem. vsnes moos nas csoeceirss do no isco. E
cosave). eatreteato. cce muaes das tnoos menaoneass como seoao moradoras ae um aetermmsao
=o setsm ss mesmas ·10:caoas cara outro curso ,J'aqua.. 001s evrstem comumcecoes cnemeoes
vorsaocros, atreves cs msts. que oçsm os nos. cnnaoetmeote em suas csoeceuss. e séo ualtzaaas
/reooeotemeote peios .naos. muaenao-se estes era Dara um. ora cara outro no · (Schultz & Chiara .
• 'O.

c.t.: :')9).

'.v;:'. ·:,-::·i:O, ,; .2: .r.enc.cnaco ·-~ ,:lúnO Cê -;:;..;::t;;,(ç(JO C,~ í'í !·lêlff:OcCé:i:~.
:~·::c:sa;11enre eo :~c·.i,mer,w cJ coouieceo Jerrunewa ceies careceres
cos nos Acre. Iaco e c~anc,ess. Acue.es cue naoitavam o a.ro Iaco e o eito Acre naviarn moraao
curante muito remoo nas oroxnruoaoes ao iqaraoe Extrema, ariuence ao primeiro, e por oíssensões
nternas "e necessidade de conseguirem diversos produtos de fabricação neaonst dispersaram em
epoces diferentes, para atverses erees. no proprio no !aco e Acre, bem como para o rio Chandless
ande permaneceram eiqans anos, retomando posteriormente para o rio Ieco" (Cruvinel &
:::arvalho, op. ot. :9). Do mesmo meco. o relatório ce I 978 intitulado "Os f'vlachinerie Jammaua do
:'?lo Iecd', também ctaco ~::ceriormente, informa cue os Jamináwa teriam chegado ao Iaco no
f,nai da década de 1930, ::ndos do rio Chamouiaco. Ft.:gindo da frente caucneira peruana,
·acravessaramo Chambwaco. as ceoeceires do Oienatess e chegaram ao Rio Jaco por volta de -!O
anos. Nào tendo mais para onde ir, mantiveram relações de amizade com os Machinen e:
conduzidos por estes, enqa;aram-se no sistema seringalista" (Meireles Jr., op. cit.; além do
·~onhecidoafluente cue marca a fronteira Brasil-Peru à margem direita do Purus, a cenorninacáo
Chambuiaco tamoém é aoncaca ao no arternativamenre chamaao 'Manuel Urbano', afluente aa
rnarqem direita do alto Purus peruano). O mesmo trânsito entre as cabeceiras do Acre, Iaco e
Chandless é confirmado em um texto da lavra ce cors índios Jamináwa, senoo as reiações
mantidas com os Manxinéri, no entanto, caracterizadas de modo diverso por eles:

.ctaco ce l 977, .crere-se

"Nosso povo vw1a antigamente nas cabeceiras dos nos Acre e Chandless, ar7uente do no Purus. Nas
matas desses nos sofremos muitas correres, que massacraram rmutos de nossos parentes. Essas
correres foram orçsnusaes pelos csucneiros e madeireiros peruanos. Por causa dessas violénaes
mudamos para o no Yaco e lá fomos perseguidos pelos indios Manchineri à mando dos patrões de
seringais, principalmente pelo patrão Alfredo Vieira, do seringai Guanabara. Depois dessas correres
passamos a ser escravos e peões do sr. Cenak: Brasil, patrão do seringai Petrópolis. Nesse tempo de
escraVJdão não tinhamas direito a nada, ate nossas mulheres se prostttuiam para o patrão, seus
sennçueros e empregados"(Silva & Silva, 1988).

De acordo com o relato etno-histórico sintetizado por Macêdo & Alberto

(1997), os Jamináwa habitavam inicialmente uma grande aldeia localizada entre as cabeceiras do
Juruá (Koxawá, 'rio grande') e os afluentes do Purus. Mais tarde, tendo os caucheiros peruanos
provocado o assassinato de um líder Huni Kuin chamado Awaití ('homem anta'), episódio pelo qual
foram responsabilizado:; os Saináwa, iniciou-se um período de hostilidades entre os diversos
subgrupos Jamináwa, ocorrendo em conseqüência a migração de várias parentelas para o rio
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C,andless e oepois para o Iaco. Uma fração dos denominados Xixinawa instalou-se no Chandless,
vivendo alguns sob a liderança do cacique Pakê na aldeia chamada Pawyá ('búzio grande'); outra
fração se estabeleceu afinal no igarapé Moa, afluente do laco. Outros subgrupos Huni Kuin
tamoém foram morar no rio Chandless, inclusive parte dos Saináwa, deslocando-se a outra parte
ceies para afluentes do rio Juruá. Posteriormente, os Kontanáwa foram para as cabeceiras do Iaco,
encontrando-se atuaimente alguns na região de Brasiiéia. Os Neianáwa acabaram por migrar para
o território boliviano, nas proximidades da cidade de Assis Brasii.
A movimentação geográfica dos Jamináwa pelo alto curso dos afluentes da
rnarqern direita do rio Purus no território brasileiro é descrita o relatório de identificação e
oelimitação da TI Cabeceira do Rio Acre com a indicação de dados cronológicos aue demonstram
sua ocorrência ao longo cas décadas ae 1960 e 1980:

"nsbssvsm uma aldeia tocsteeae em cerras brasileiras, no no Acre proximo à foz do ,garape Nicolau
que nasce no Peru. Náo trsoethsvsm com borracna não nevenao a/ ocorrénae ce sermga,s. Por volta
de 19ó2, soeooonerem essa etae.s oor causa ae uma etnoeme de sarampo, evttsnao a convivenas
com os esomtos aos morros aue permanecem no local. Foram estsoetecer-se no 19arape Patos,
sttuente do no Acre. P,,ssaram J treoetnsr para Ccnoteoo. lt9ado ao cono cio :::-2rm9alSão Frsnasco.
seneouo Batista, na estrecâo ao csuctio. msoere e peles. Em L 966, ce voae aas cabeceiras do no
Chanaless onde ioram visuer oereotes. passaram oeto no Isco racual T!. t-tsmoeaste) onde os
»teoaunea trsoetnevsm oara Ceruao. dono do Sermos! Petropous. e resolveram ticer, em face das
ooes oossomasoes oe sao.scso de mercsaones /orneaass pelo Sermçst na ecoes. Quando em 1969
acorre uma nova epidemia de sarampo, parte cesse çrupo toatçene. uaereao cor Antoruo Jemmswe,
retome ao no ,-lc:re, oooe haviam permeneaao etçumos /srmuas Jsrmnesvs. esteoetecenao-se no local
.. onneooo ccr 5.iv i surenco. :::, /»: .io .oereoe ce mesmo nome. itto r•c .-:c,e. cor ser uma re91ào
"\::?IS :·_'.'..}0{..'J. e:>\? •.. -~ .. ;S/:.'.~c:?.--/;:;'-'.., ::.'~J ,,,'.. :JI ~:t:..,flUfO :.:-....--.r~:"".7 ;:5 -...::.._-.:..,.,!JC,?S ."'".Jf15:t··t·,7~':S :. :::?!-.,."'5 n/;o 1/' .• !OS . -oes»
.te ccnstentes cessveocss entre cs ..iam,n31va e vencnmec: ,J cruoo ccs J·ammawatlü«: rermsneceo
10 isco. ençetoo-se na ;i,,a J.'e!!J aemerceçeo as eres ccnneoos c;:,-:10 stsn.oeoete ... Jf./arece como
.aersncs cesse ~7-TDO, .cse Correra as Sríva, que em 1')87 sa, com os aemets ae voas cara o no Acre,
esteoetecenao-se no tocai por Anana1a.O motivo oo retorno se deveu a novos oeseatenaunentos com
os Mancnmen e a falta de esststénae ao Jammawa que se sentia aiscrtrmnsdo dentro da área
Mamoadate"(Esp1nto Santo, 1992:4·5).

u.

=:n 1977, cor ocasião da icentificação da TI Mamoadate, a população

.emínéwa oo rio Iaco era oe 174 pessoas, oistribuicas em 40 famiiias. Mo no Acre, os Jamináwa
ccuoavarn aparentemente com maior ênfase o laoo peruano da fronteira, estímanoo-se que
totalizassem ali 150 pessoas, havendo noticias soore aproxrrnaoarnente 20 no .eoo brasileiro. Como
visto anteriormente, Cruvinel & Carvalho ( op. cü: 5) mencionam uma "pequena aldeia abaixo do
povoado de Assis Brasil, no lado orssaetro, recém fundada' e "duas aldeias acima de Assis Brasil,
-:o lado Peruano". Na segunda metaae da década ae 1980, uma fase de relativo equilíbrio oolítico
.nterno é quebrada peias císputas faccionais que se acerbam com a emigração ae um contingente
Jamináwa do alto lace oara o aito Acre. Logo após o notável incremento na oooulação do grupo
.noíçena nesse último no, tem início uma série de conflitos e mortes entre memores de parentelas
rívais, cujo auge ocorreu na passagem e início da década de 1990. Após um curto mas marcante
;eríodo de "guerras civis" (como nomeia Calavia Sáez, op. CJt,), várias famílias Jamináwa deixam
as Tis Cabeceiras do Rio Acre e Mamoadate, instalando-se na região próxima ou migrando para
cidades como Assis Brasil, Brasiléia, Sena Madureira e Rio Branco. As conseqüências dessa
diáspora, entretanto, já se fazem sentir, registrando o "Documento Jaminawa' resultante da
assembléia desse povo indígena realizada na colocação Caiapucá entre os dias 4 e 7 de junho do
corrente (que contou com cerca de 60 participantes, provenientes de oito grupos locais distintos),
a deliberação de "fortalecer o conjunto de nossas aldeias, respeitando nossas lideranças': "cada
aldeia Jaminawa organizará suas atividades internas evitando o esvaziamento de nossas aldeias
diminuindo a permsnencie de nossa população nas cidades'.
No presente, de acordo com o Memo nº 948/GAB/AER RBR, de
05.12.2000. os Jamináwa localizados na bacia do Purus brasileiro somam pouco mais de meio
milhar de índios. Além dos lugares indicados nesse expediente (aos quais acrescentamos, no
quadro abaixo, a aldeia Asa Branca), os Jamináwa também eram encontrados nas localidades
bolivianas do rio Acre conhecidas como Noaia e Pedreira (sete pessoas em conjunto), bem como
ao redor da base da Missão Novas Tribos conhecida como Escola, onde se concentravam cerca de
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oertencentes ao subgrupo Jamináwa denominado Yawanawa
'distinto claramente do grupo homônimo que habita a TI Rio Gregório - cf. Calavia Sáez, op. at.;
No território peruano próximo à fronteira, há menção à presença dos Jamináwa em Puerto
Esoerança, de onde seriam originários parte dOS memoros do grupo que mendigavam no centro de
Rio Branco em 1998. Além dos Jamináwa, habitavam igualmente o entorno da locaiidade oe
Esoeranza uma população considerável àe índios Kaxinawá, Mastanáwa, Kontanáwa, Xaranáwa e
Kuiína (cf. Macêdo, 1998; Aquino & lglesias, 1999:59).

duzentos índios, predominantemente

Pooulacão Jammawa atual na oeae do rio Purus
TERRA INDIGENA{RIO
ALDEIA
POPULAÇÃO
,) 1
Cabeceira do Rio Acre
xnanara
70 habitantes
Cabeceira ao Rio Acre
São Lourenco
52 habitantes
02
Cabeceira
do
R:o
Acre
::os
Patos
(Santa
Quitéria)
29 habitantes
03
'·lamoaaate
3etel
70 habitantes
04
JS
'v1amoaoate
C:.iiub1m
42 habitantes
~§
~io Çaete_· ----------3uenos Aires
36 hab1tan~es
)7
,io C:ete
-------·· :xtrema
. ----------·------)O_habitantes
')8
. ~io taco ---··-··--·.
·-···-----·- :~ua1ara -----···-··--------·
6 7 habitantes
,Jg
~10 laca
--------------·
:.sa Branca --···
i.O habitantes
:O
.. ~10 Purus
- _sao Pauono
--· õ l habitantes
:1
~10 Purus
_ Ca1aouca ·-·--------------!5 hao1tantes
<2
Cdaae - Brasne,a
Sarna uma ·----11 hao1tantes
_ .• _ _:),v~rsos .•... _. ..... . .. -·--·----- 30 h9b1tantes
, .., ------··C:cace -__ R,o Branco..
:;· S 3 ~ac-,cant
es
TOTAL
······.
. ..

DATA
Julho/2000
Julho/2000
Ag_osto/2000
Outubro/ 2000
Outubro/2000
junhot2000
Junho/2000
_
Outubro/ 1999
:-i1a1012001
;\oostoi2000
_
iunhoJ l 999
Julho, 2000
~~ovembrot2000 __

,

d) GUAJARÁ
Entre as áreas ocupaaas no presente pelos Jarrunawa no rio Iaco conta-se
a denominada Guajará, na qual residiam 29 ínaios em junho àe 2001. Embora não tenhamos
condições de dizer ao certo quando se aeu o início ca oresença Jamináwa nesse local, sabe-se que
o instituto Nacional de Co'oruzacáo e Reforma Agrária (INCRA) estipulou arbitrariamente uma área
ce óOO na para a pequena cornuruoaoe moiqena por ocasião de trabalhos desenvolvidos por aouera
eutarquia na região (há orocesso especifico soore o assunto formado peta AER RBR).
O patriarca ca familia extensa que ali habita atualmente é Francisco
;aminàwa, cue tem cerca de 60 anos. Segunao aeooimento prestado pelo mesmo na ocaoe de
Sena Madureira, onde o encontramos no retorno da assembléia Jamináwa ocorrida na aideia
Caiapuca, morava inicialmente com a familia no interior da TI Mamoadate, na aldeia Extrema, de
»ioe saiu para se .nstaiar ;1a Jideia .atooa (como J enrerior. tamoém "ab1taaa
nreuominantemente peios Manxinén) em busca ae melhor acesso à medicamentos, passanao ai
.rés anos. Deoois disso, veio para as proximidades ca cidade de Sena Madureira, cuidando de uma
"colônia' pouco abaixo da foz do rio Caeté, Retornou depois ao aito laco, instalanao-se no locai da
aldeia Guajará no final da década de 1980, quando o INCRA já havia discriminado aquela área
(tinha "tirado para os parentes'). De fato, antes oeles, já haviam residido naquela colocação os
irmãos Antônio Batista e José Barreto, sendo este último primo de Francisco. Outro veiho habitante
aa aldeia que encontramos igualmente em Sena Madureira chama-se Francisco Batista ('Manuco').
Durante a assembléia no Caiapucá, houve a intenção de produzir uma
certa mudança na representação ou liderança política da aldeia Guajará, até então exercida pelo
filho de Francisco Jamináwa, Geraldo, que tem cerca de 30 anos. No decorrer da mencionada
assembléia, ocorreu um convite para que o índio Abel Pereira da Silva assumisse a organização
daquela comunidade, principalmente no sentido de conseguir mais agentes de saúde e
professores. Abel, Jamináwa que tem aproximadamente 54 anos e mora com sua família e a do
irmão em dois lotes de um assentamento do INCRA conhecido como "Ramal 16", próximo à cidade
de Sena Madureira, nasceu na aldeia São Pedro, na margem boliviana do rio Acre, mudando-se
depois para Brasiléia e o local atual. Caso se concretizasse a mudança de sua família 'para a
colocação Guajará, conforme se aventava, a população daquela aldeia teria subido para cerca de
cinqüenta pessoas.
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e) ASA BRANCA
~sa Brar-ca é uma colocação situada à margem do alto curso do rio Iaco,
cerca de quatro noras ce motor receta à jusante da aídeia Guajará e que tem sido, como aoue1a
outra localidade, ocupaaa por tarnüías Jamináwa durante vários períodos nos úitimos trinta ou
quarenta anos. Os Jarnináwa aí tocauzecos. provavelmente, têm relações de parentesco com
outras parenteias desse çruoo indígena habitantes da TI Mamoadate. Conforme depoimento de um
índio pertencente ao suoqrupo Xixinawa, esse sítio foi anteriormente habitado, há trinta anos
atrás, por tarruuas do suoqrupo Yawanawa, as quais foram depois para a Bolívia (junto à base da
Missão Novas Tribos?). De acordo com os Jarnináwa que ocupavam o local até maio de 2001, há
naquela colocação um cemitério moíçena com cerca de nove pessoas enterradas. O já referido
relatório encaminhado ceio Memo n° 014/SAS/AER RBR/2001, ao se recortar à passagem oela
aldeia Guajarâ durante a subida ao r:o Iaco no mês oe janeiro ce 200 l, menciona precisamente a
saída de algumas Iarruuas Jarrunawa cessa rocaudade para a colocação Asa Branca:

ae t~S.01._·_·:;.:.

cor vous css 21:00 has passamos pela aldeia Guajará. Hab1taoa por
oessces. ,- /am,!tas, pertencente ao povo Jsmmsus. Encostamos, conversamos
..m pouco cem a . ccns moreoores e nos mtormsrsm que tmnem pouca çeote a/1. Pois 2 famílias
estavam se mudando para um local a margem direita do rio reco, conhecido por Asa
Branca, onde já moravam trés familias de Jaminaua '(r-rancnmerv, 2001; grifo nosso).
"No

sproxoneosmerue

.:o

_;m dos ú.tirnos habitantes dessa aldeia oarece ter sido o índio Jarrunawa
Raimundo Santiago ser.sra. cuem nasceu na rocancade co no Acre connecida como Peareira,
Joa,xo de .\ssis ::-~as:. ;,1orou ceoors num íuçer cnemaco Santa C,'JZ ( no .ntenor ca TI
·.~amoaaate?), . .vencc .; . . oxuno -~-::~sa ~:;oca .~:e F--2nc:sco .. :-JtPJrc<J :.::;s ;cn1,na\.,·c1 -~·::. ;~ '-·~
·. .ocontrern noje na c.ce-a Gua,ara. S~inOo oas terras cemarcecas. as resoect.ves íarruuas res.c.rem
curante a1gum ternco ccnjuntamerue no Guejare. baixanoo ceoo.s cisso a carenteia oe Ra,munao
para Asa Branca. De ecoroo com Rairnunco, que encontramos na cidade ce Sena Madureira em
retorno da assembléia ~Jmináwa ocorrida no Caiapucá, estavam há três anos na colocação Asa
Branca quando funcionànos da FUNAI (na pessoa do chefe do SAS/AER RBR e do chefe do PIN
Manuel Urbano) instaram oare cue se mudassem do local, afirmando que ali "não era eres
(demarcada)'. Em razão crsso, a maior parte dos Jamináwa de Asa Branca se deslocou no mês de
maio de 2001 oara as oroxirmcaces do igarapé Samarrã, ae onde saíram após três dias face a
oposição oe não inaios. Estabeleceram-se então junto à foz ao igarapé Mamoadate, rruoanoo a
abertura de uma futura etdeia cnarnaoa ''Morada Nova" um pouco abaixo. Informações mais
recentes indicam o possive: deslocamento do pequeno grupo para o interior dos iimites da TI
Mamoadate.

f) RIO CAETÉ
;.., fixação contemporànea de índios Jamináwa no alto rio Caeté, afluente da
margem esquerda do rio Iaco, está estreitamente associada aos conflitos internos entre facções
politicas rivais do mesmo gruoo indígena ocorridos no alto rio Acre e à decorrente migração de
diversas familias que até então ali habitavam para a periferia de Rio Branco e outras cidades da
região.
"Desde o imao da década de 90, o povo Jaminawa, que habita as terras mdigenas Cabeceira do Rio
Acre (76.680 ha) e Mamoadate (313.647 be), já regularizadas pela Funai no Acre, encontra-se
atravessando uma protunde crise social, provocada, sobretudo, por um intenso processo de
facciona/ismo mterno e de disputas pol!ticas nas aldeias, tendo como conseqüência mais visive/ a
migração de mais de 200 indios, que anteriormente ocupavam esses duas terras indigenas, para as
adsdes de Assis Brasil, Brasiléia, Sena Madureira e, especialmente, Rio Branco, capital do Estado. Em
Rio Branco, inúmeras faml1ias Jaminawa passaram a morar debaixo das pontes do rio Acre e do
igarapé São Frenasco, ou em precários e insalubres acampamentos improvisados, que edificavam na
periferia uroana. Para garantir a sobrevivência de suas familias, enquanto os homens procuravam
trabalho temporario nas fazendas, onde realizavam todos os tipos. de trabalhos braçais e pesados, as
mctnere« e crianças mvadiam llteralmente o centro da cidade, mendigando. Ocupavam os lugares
estreteatzos do centro, como o mercado municipal, as portas de todas as agências bancárias, as
esquinas das ruas mais movimentadas e até mesmo percorrendo as casas dos moradores dos bairros
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mais oroxunos. Peoiem omnero. comida, roupa, ssosto, cometo e, ate mesmo, remedia. No decorrer
desses últimos anca anos, diversas muiheres Jetmnswe, espeastmente as mais jovens, se
prosatursm, algumas oetas ençrsvtasnao e/ou contremdo doenças venéreas, mctustve, frequentando
emoemes oroptaos a arvulgaçào da Aids. A situação desses indios foi amplamente debatida tanto nos
jornsts. quanto nos programas de tetevtsio e de radio de Rio Branco. Invsnsvetmente, a mais local
indagava por que havia tantos indios, espeaetmeote mulheres e crianças, mendigando e se
prostnumdo nas ruas de Rio Branco, se a Funa1~ nesses últimos 20 anos, tmha credo 28 terras
mdigenas, com extensão de quase 2 mi/hões de hectares no estado' Até o Juizado da Infância e da
Adolescência, publicamente snonaevs. que se a Funai não tomasse as devidas providéncies, ma
manoar recolher aos sonços de menores abandonados, todas as cnanças Jammawa que anoassem
oeremoatenao pelas ruas, acompanhados ou não por suas mães e responsevets" (Aquino, 1997).

Segundo o rerato dos atuais Xixináwa, subgrupo componente da socieaade
.ernrnáwa. carte de seus ascendentes que viviam no rio Chanaless sob a liderança do inoio
·:aooleão Jamináwa (Naou) entraram em conflito com outros Huni Kuin naauele rio, migranao
-:<:tão para o r:o Iaco e mstaianco-se na aldeia Extrema, habitada predominantemente peios
··'::rnx1nérL !'!esse rocei. o Jarrunawa cnarnaoo Trancoso foi assessmaoo oeío vemo 'Naou' e Manoel
3atista. arnoos oa mesma etnia, mudanao-se estes cor conta oisso novamente oara o Cnanotess e
-a.:tornanoo cecors à Extrema. Postenormente, Já então uderaoos por José Correia da Siiva
"unumev, 0S que neouavarn a atceia Extrema se transferiram cara o sennqat Senegal, situaoo
.;guas abaixo no Iaco. onae ficaram ouatro anos. Em um confiito ocomdo neste toca: em 1986,
'".:Otivadoceio consumo ce oeoide aicoólica levada à aldeia por José António Jamináwa, o indio
.. euro matou seu cconeoo cnamaco António t.ounvat. senao morto por sua vez por veioo
.. rnmawe. ~> ,~;,:crco ,:cm ,.1acédo -~ Alberto ( CD. ;..·,c.:-l-':)\, ·· .. _7 mea.ao cue os Xi.x1na1,a aoe
=aoasvem •. : .çereoe t-toa -enorem uma maior ooroximecoo ao cure taccco ;1,xmawa rrusturoao
5apanawa, :a1,ana,·1a e .'\axma1·;a cneçsnoo para certo ceies. procuraram mudar-se ao
çereoe Noa pars a Csoeceue do Rio Acre'. Deste mooo. em i.987 os integrantes àa facção oe

.cm

José Correia cesíocarn-se para o alto Acre, onde funoam a eicera Ananaia, possuindo parentes que
'iabitavarn mais aoaixo. junto ao igarapé São Lourenço, sendo aii liderados por Antônio José da
S:lva ( Ratxiawaya). Postenormente, o Jamináwa chamado Júlio Raimundo retornou da TI Kaxarari
-2 imoós-se como chefe na eioeia Ananaia, em substituição à José Correia: "Depois da chegada de
J'ulio, em Ananaya, o riiho de Jose António (Jose Antonio Martins) matou a tiro, Antonio Segundo

-teoctunerv. Na1s torce. mataram na odade de Braslleia o indio Ab1dias Xixinawa, irmão de António
.ose da SIiva "(Ibidem). A eclosão dessas "çuerras civis" entre os Jamináwa na segunda metade
cos anos 80 e início oa aécada de 1990 é narrada da seguinte forma:
"Quando Zé Correis. um de seus lideres, passa a dirigir a UNI em Rio Branco, boa parte de seu grupo
segue à csoaet. cessrreçeoos e mtsersvets ne penrerts aa aaeae. os Jammawa são oojeto ce uma
campanha de eioae para /eahtsr seu retorno á área. Vános contiltos violentos se produzem na epocs,
CUJO desenrolar nem sempre é claro. Em um deles, um tal Zé seosts fere no orsço a Tuxaua; Adão,
em vmgança, esteaueis vsnos parentes do prunetro agressor, que na retaliação matam um rilho ae
Sebastião, que morava entre eles por eesemeato. e o pai de Paixão, vmculado também ao grupo de
Tuxaua. Com medo da vingança que poderia chegar de Adão e Antônio Coruma, um setor do grupo se
aesçsrre e aoandona a área. São os Bashonahua de Brasiléia. Em outro caso, o pai de Antomo Pedro,
que residia então com seus parentes em Asa Branca, é morto por Antoruo Batista, morador sinas na
aldeia Bétel. Neste caso, o grupo ofendido escapa para São Pedro, no rio Acre, formando parte do
efetivo dos Yawanawa da Missão na Bolivia. O conflito melhor documentado acontece em dezembro de
1986 na aldeia sete; quando Tuxaua traz, por encomentsae de Machico, uma provisão de álcool. O
dono do a/coo! não está e a mercadoria é consumida na hora: nas brigas conseqüentes bebedeira,
Lauro do O/avo mata a Antônio Lourival, seu cunhado - estava casado com Rosa, agora residente em
Apu: Em vingança, Valdo ( um irmão classificatório de Antônio) mata a Lauro. A situação fica
extremamente tensa, com o grupo
beira da cisão e muuo meao de ulteriores violências: só a
chegada de Correta consegue apaziguar os ânimos e evitar esse desfecho. O chefe, diferença do que
ecoatecie nos outros casos, tinha relações próximas como ambos os bandos - era txai de ambos os
mortos. Mesmo assim, a disputa de 1986 - como veremos depois - fornece boa parte das linhas da
quebra do grupo que vão se efetivar em 1989 [. .. ]. Pouco depois do fim da minha pesquisa de cemoo.
Abdia, o irmão novo de Antonio Caruma, foi assassinado em Braslleia por um dos Bashonawa, quando
Já esperava um barco que o levasse para,, aldeia. O incidente ao que parece provocou a salda de um
grupo de Yaminawa da AI em direção a Boca do Acre, deddindo enfim a ruptura que vinha sendo
ensaiada de diversos modos desde a subst.ituição de Correia por Júlio. Já que a agressão partiu de um
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à Aí e uumusao de anogo com os parentes do morto, são necesssrtss uuerorecsçôes
complexas para ligar o assassinato à cisão: no caso, se alega que Júlio não enviou em tempo a barca e
que a morte foi encomendada por Tuxaua - psrast de Júlio e tembem trumiço sottço dos Bashonawa,
mas com vagos elos de parentesco que o ligariam a e/es"(CalaviaSáez, op. Ctt.:).

grupo alheio

Um dos grupos familiares Jamináwa que abandonaram a TI Cabeceiras do
Rio Acre nesse período foram os Xixináwa liderados por Antônio José da Silva (A. 'Koruma'), os
quais vieram ter, após perambular por diversos locais, na TI Apurinã Km 124 BR 317. Ali, entraram
em conflito com os tradicionais ocupantes da área por conta da suspeita do roubo de um gravador,
sendo Milton Xixináwa esfaqueado por Geraldo Apurinã no episódio. Voltando à Rio Branco, os
Jarrunáwa passaram dois meses na nospedaria Vitória, indo morar depois disso em um pequeno
ote no Pólo Agro-Florestal da Colônia Calafate, na periferia da cidade. Com os problemas
decorrentes ao constante cresomento popuiacional desse núcleo. várias famílias deixam o locai,
construindo barracos precários em terrenos vagos do bairro Chico Mendes e outros pontos de Rio
3ranco (cf. Macêdo & A,berto, 1997a:3-9). As deploráveis conaições de vida que a essa eitura
cneçavarn os Jam:náwa tomaram-nos um problema concreto para a consciência ilustrada ca
sooecaoe CiVli acreana e, cerncuterrnente. para a Aormrustraçào Reg1ona1 da FUNAI na caprtar ao
::.staao.
Assim, no final de fevereiro ce 1997 a AER RBR e a UNI promovem uma
.iaqem a TI lgaraoé Caoana, ae ocuoação dos índios Jernarnacn. ce urna comissão formaaa por
António Koruma, oero cnere do PlN Manuel Urbano, José Correia da Silva, também índio Jamináwa,
·2 ceio cooroenacor aa UNI. António ferreira da Siiva Aounná. A vrsita tinha por rim verificar se os
.' crnernaoi co ,garaoe C2 ca na estar.arn o.soostos a eceuar o assentamento cos Jarmnéwe no
·1cenor oe mesma terra .:'.01gena. ;,.Ons1gnanao-se no · r~c::iatcJr:o cs ~ :â9c::m -1 Terr inaiaena
<epsns', essmaoo por ,:..;')tónio Ferrerra ca Siiva e José Correia ce Siiva, c;ue ··a .eçern to:
.:umpnda e o resultado foi melhor ate do que o esperado', visco aue isso rôra "eceuo por toda a
comuruaeae ao Capana. Resta agora viabilizar sua mudança para este novo espeçd' (Silva & Siiva,
1997). No entanto, em uma reunião ocorrida no dia 28.04.1997 na cidade de Rio Branco, uma
comissão de dez inaios Jamamadí desmentiu essa possibilidade, afirmando que os habitantes do
Caoana não mais aceitariam a instalação dos Jamináwa nos limites daquela terra indígena. A
mcíativa tinha sico cnticeoa do mesmo modo pela antropóloga Lúcia Helena Vitalli Rangei. da
ºUC/SP, oue em documento enviado à FUNAI/AER RBR no dia 27.03.1997 dizia ter ficaoo
·· extremamente preocupada e ioreensivs' com a "decisão da FUNA! em transferir para a A'rea
1,apana um grupo de Jammawa' dada a possroilidace de ., um rutura proxtmo cheio de conthtos',
pois .. todas as vezes que se tentou colocar povos diferentes em uma mesma area, sem que isso
fosse um processo peculiar a eles mesmos, teve-se resultados desastrosos' (Rangel, 1997).
O insucesso dessa primeira tentativa não desanimou o então Administrador
ca FUNAI em Rio Branco, José Victor Santana, que por meio da Ordem de Serviço n° 46/ AER RBR,
de 09.06.1997, determinou seu oróprio deslocamento à TI Jaminawa do Igarapé Preto
acompanhado por Antônio Koruma e outros servidores "com o objetivo de discutirem com aqueia
comunidade, assuntos referentes a situação dos indios Jaminawas, que ora perambulam pelas ruas
da capital ecreeoe'. Apesar de terem sido em princípio bem aceitos naquela terra indígena,
ocupada por outras parentelas Jamináwa, alegou-se que eles não teriam se sentido à vontade para
se fixarem naquela área "dado as condições de tráfego no igarape' (na verdade, poucos Jamináwa
originários da bacia do Purus animaram-se a fazer mudança para uma área tão distante geográfica
e socialmente como o alto Juruá).
Os Xixináwa em causa eram, de qualquer forma, apenas um dos
subgrupos políticos ou familiares extensos que compunham um contingente superior a mais de
urna centena de índios Jamináwa presentes nessa época em Rio Branco. O tratamento dado pela
AER RBR à questão foi, no entanto, aparentemente moldado por circunstâncias variáveis. Por um
lado, promoveu o retorno de famílias Jamináwa para as terras indígenas já demarcadas no alto
curso dos rios Acre e Iaco: entre maio e agosto de 1997, aquela Administração providenciou a
transferência de 62 índios para a aldeia Betel, na TI Mamoadate, e de outros 17 para a aldeia São
Lourenço, na TI Cabeceiras do Rio Acre. Por outro, como visto, buscou sua aceitação em terras
demarcadas para outras comunidades indígenas ou ainda seu assentamento em glebas de domínio
seja da União seja de particulares. Constituiu parte relevante desse esrorço da AER RBR em
'resolver o problema' a expedição da Ordem de Serviço n° 73/AER RBR/97, de 13.08.1997, que
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autorizou o desiocamento co sertanista Antônio Luiz Batista oe Macedo e do tecnico em
inaigenismo Geraldo Carlos Alberto "até o Rio Caeté, seringai Santa Helena, municipio de Sena

Madureira, com a finalidade de visitar, reconhecer e propor a eree para viabilizar o assentamento
dos indios Jaminawa, do clã Xixinawa, que encontram-se perambulando pelas ruas de Rio Branco e
vivendo de esmolas'. Poucos dias depois, foi igualmente expedida a OS n° 77/AER RBR/97, de
19.08.1997, que autorizou o deslocamento do professor Alberto Medeiros de Almeida até a cidade
ce Sena Madureira "com a finalidade de acompanhar a remoção dos indios Jaminawas, que ora
perambulam pelas ruas da cidade de Rio Branco - AC, com destino a Terra Jndigena Mamoadate
no alto Rio reco, onde os mesmos serão assentados'. Por fim, nova determinação tratanao co
assunto viria através da OS nº 86/AER RBR/97, de 01.09.1997, que autorizou o deslocamento do
crotessor e do técnico em inaigenismo já citados até a cidade de Sena Madureira "com a finalidade
de fazer levantamento certorist e tundiárto da eree pretendida para o futuro assentamento de mais
um grupo oe indios Jammawa, que estão sendo transportados em um cemmhéo do INCRA,
!·derado pelo indio António Koruma Jammawa, que naquela odeae devera aguardar assentamento
cossivetmente para a reçeo do no ceete'. A manchete aa eoícão co jornai ''O Rio Branco· no o.e
.:~5.09. 1997 noticiava: "F:;na1 manda inatos menaioos oara casa'!
A toaa vista, a transrerénoa de 31 índios .arnmawa ae Rio Branco para
Sena Madureira foi reaüzaca orecipuaoarnente. ja aue o relatório aecorrence ca menoonaaa OS n°
::-3:AER RBRi97, cataco ce 09.09.97, consotu. o or.meiro aocumenco onoat a orooor oue fosse
· orçentemente vteodizsao o assentamento das iJ famtlias Xixinawa na area co Rio Caeté, a que
ceveria se seguir a consnturcào oera FUNAI de "um Grupo de rreosmo (GT-Tl-Canamar1), como
.12 praxe, para croceaer ,, detouteceo tecnice e a exoosicào de motivos oara aeseoropneceo ineco da ares creterotao. :ssa "érea oreteno.oe · ·i cescrta ce s-::ç•.:,nte ,·::-~;-r;a neste cocumento:
· tocalizada na fronteira do Projeto de Assentamento do INCRA, denominado 'Boa
Esperança' tendo a frente o rio csete. na parte baixa o Rio csnsmsri. na parte alta os
Igarapes Macaquinho, Pereira e São Paulo e nos fundos a Floresta Nacional de
Macau§'. Tenoo em vista que essa área atenaia "as pretensões e necessioede da FUNAI e,
especialmente, resolve a situação dos /ndtos Xixinawa, principais interessados em sair das ruinas
que se encontram nas ruas de Rio Branca', propunham os autores ao documento que fosse
"imediatamente efetivado o essentementa' das f amiiias moíçenas nessa área cara em seguida se
proceaer a sua oesaoroonacão "dentro da lega/Jdade da lei', senco "de oireüo e de fato,
trenstormsao o aue hoje conhece-se pela denommaçào de sennçei Boa Vista" numa futura ,, Terra
!naiqena Canamari''(Macedo & Alberto, 1997b).
Destarte, o processo de transferencia teve ccnurunoaoe com a designação
ce três servroores peta OS n° 101/AER RBR/97, de 25.09.1997, para proceoer o acompannamento
e instalação dos índios Jammáwa na área do seringai Boa Vista. Conforme o "Relatório de Viagem
- Assentsmento dos matos Jemmewe no alto no Ceete - t-tumaoo de Sc:na Nadureira', essmaoo
por Vânia Simone Albano oe Lucena, Alberto Medeiros de Almeida e Raimundo Tavares Leão,
foram assentadas oito familias indígenas na colocação Extrema. num total de 34 oessoas,
prevendo-se a possibilidade de outros 14, índios virem se agregar a esses pnmeiros. Dois não
índios que os Jamináwa conheciam desde Rio Branco também os acompanharam ao rio Caeté e
permaneceram com eies na área do seringai. A instalação dos Jamináwa no seringai Boa Vista foi
precedida por entendimentos com o seu proprietário, os quais haviam resultado no dia 22.09.1997
numa "Carta Proposta que faz Ciro Machado Ftlho e sua mulher à Fundação Nacional do Índid',
que diz:

e

"Os Proponentes concordam que a oestmetsre tome posse do unovet e lá assente os indigenas, a
partir da data em que se}êJ encaminhadoe protocoladojunto ao setor competente,minuciosorelatório
informando da necessiasce que a mesma tem em adquiri-lo para a acomodação dos referidos
ind!genas, o qual deverá ser acompanhado de pedido formal para a aquisição através da
desapropriação. - A proponente concedeo prazo de 01 (um) ano, para que a Destinatáriaou outro
setor competenteda União promova a desapropriaçãocom a expedição de decreto exproonetoooe
inicie o pagamentoda indenização, - Passado 01 (um) ano, da data da protocolizaçãodo retecerae
pedido de desapropriação junto ao setor competente referido no ltem L sem que seja expedido
decretoexpropnstonoe seja iniciado o pagamento,a Destinatariaindependentementede notificação
juúicial ou extrajudicialse obriga a promover por sua conta e expensas, sem qualquerônus para os
Prooaneotes. a desocupação do imóvele restituir a sua posseaos mesmos"(Machado Filho, 1997).
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Em razão disso, o relatório dos servidores ca AER RBR que acompanharam
a instalação das famílias Jamináwa na área do seringai, anteriormente citado, sugeria
exoressamente a "negociação de direito da eree, Junto a Administração Central', aieganao
justamente, in fine e como última retto, as desavenças políticas entre os subgrupos Jaminawa:
·· Será preciso a direção central da FUNAI, primeiramente, regularize as cerras em que foram
assentados esses indios, garantindo assim sua permenenae em definitivo naquele local, visto que
esse grupo Jaminawa não se compatibiliza com nenhum outro grupo Jaminawá que tem seu
;1abitat nas cabeceiras do Rio Acre e t-temosdete' (Lucena et a//iJ; 1997).
Esse reconhecimento tardio de que a instalação dos Jamináwa no rio Caeté
ceveria ooviamente ser precedida ( ou seguida, em ouarquer caso) por algum tipo de chanceia ou
aauiescênc:a por parte das instâncias centrais ca FUNAI em Brasiiia somente se torna
comoreensvet àevido ao cesenrolar aos acontecimentos. Enquanto em Rio Branco se determinava
o assentamento dos motos no seringai Boa Vista, na Oiretona oe Assuntos Funciértos era
~iaooraao o Parecer nº 77/DID/DAF. ae 2ó.09.1997, co antrooóioço Tem vaue ae Aquino, o ouai
-~connec!a cue esses ínc,os cificilrnente tenarn concícões ce retornar oara a TI Cabeceiras ao Río
-cre. mas ecreoitava cue e.es oocenarn se fixar 'ne i1 t-temososte. a exemoto ae outras íam,rias

.iammswe aue oere ta retomarem recentemente':
=.77 -eteceo J oeseoropnsceo, ou comera. oe um sermos/ rio no Csetes, embora náo na;a
moeaunento ce creem teço! na te91slacao em vioor. ereto que c.tiattnente sera concretusae cato
.irceo =oioemsts c:ic,al. ste mesmo oorace essa :'c:O <.! ue ~:.3 ccmoetenae msatuaonot. »esse

.essoroonscso. ,:2 c:n ::icrmqai no no coeres cers assentsr
.. rçenc» a cemarcsçso ae J·i terras matçenes ';::..cuino, ~·2. ,:.:.:.

<e.os. :..' creaso encsmmner cem

Os termos aeste parecer foram levados ao conhecimento do Administrador
da AER RBR cuase coetaneamente à sua expedição no àmbito da Diretoria de Assuntos Fundiários,
:.endo como ereito «neoiato a susoensão de novos atos oficiais aaqueia unidade regional no
tratamento ao assunto. Entretanto, cheganao ao uítenor conneomenco aa DAF a confirmação de
cue Já navia sico consumada a remoção dos Jam,náwa para o seringai no aito Caeté, foi
.rneoratarnente exoedido o Memo n° 738/DAF, de 21.11.1997, atrevés do quai o então Diretor da
DAF, Aureo Araújo Faterros, soiicitava ao Administrador da FUNAI em Rio Branco as seguintes
informações:

··: - ,/uõl ro1 a medida aomoustreav» ortunas ass Dtretones aests ruoascso. cu mesmo da Presoeooe
cs rUNA!, que eotonroo a trsnsterenas dos motos Jammawa osre o sermçe! Boa Vista e os acordos
--eanados por esta AER·RBRcom o Sr. Ciro mecnooo. visando a aquisição deste seringai pela Funa,;; 2
- Qual a fonte de recursos, cüscrimmendç elementos de despesas, que fundamentou os entendimentos
msnoaos J)Or esta AER-RBRcom o Sr. Ciro Machado visando a aoU1sição do refendo imóvel pela Funa,?
.:~ - Como foi çssto os recursos üoereaos por esta Diretona de Assuntos Fundtarios para aJudar na
muaança dos grupos famlliares Jemmewe para as Terras lndigenas Cabeceiras do Rio Acre e
»temoeaste? Atende-se esta preocupação à expectativa criada por esta AER-RBR para os indios
deslocados para o sennçet Boa Vista, com acordo prévio de compra do referido imóvel pela Funa,, sem
o devido respaldo que aeterrnme a viabllidade Juridica e financeira do referido acordo"(Faleiros, 1997).
Aparentemente, este expediente não teve resposta, permanecendo os
Jamináwa, no entanto, instalados no alto Caeté e residindo no seringai Boa Vista, chegando a se
reunirem ali onze famílias do grupo. Entrementes, nenhuma outra medida foi tomada para a
regularização da área na qual os índios tinham sido assentados, retornando parte deles
eventualmente a Rio Branco para exercer a mendicância, enquanto outros novos, como os
pertencentes à família de Carlito Jamináwa (v. adiante, seção dedicada à área denominada
"Cataoucá"), também se instalaram nas áreas urbanas de Rio. Branco e Sena Madureira. A
degradante situação alcançada de novo por essas famílias voltou a exigir a participação do
Ministério Público Federal na busca e.e alternativas para problemas enfrentados pelos Jamináwa.
Em uma reunião realizada na sede da Procuradoria da República no Estado do Acre no dia
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~5.05.1999, aue contou com reoresentantes do MPF, da Administração Regional da FUNAI, da
Fundação Nacional de Saúde (FNS), das Secretarias da Cidadania e da Saúde do Governo Estadual,
da União das Nações Indígenas (UNI), oo Conselho Indigenista Missionário (CIMI), e do Conselho
da Missão para os Índios (COMIN), foi assinado um Termo de Ajustamento
de Conduta
constituindo um grupo de traoatho para, entre outras providências, "a.)2. fazer um levantamento
ae quantos Jermnewes tem interesse de irem habitar nas margens do rio caeté, caso a área seja
devidamente regularizada; a.jJ. apontar sugestões para a solução de fixação da familia ltderada
pelo Sr. Cerhto ou outra famtlia que, eventualmente, não queira ir morar nas margens do rio

Ceete'. Dez dias deoois, o grupo de trabalho resultante do Termo de Ajustamento

de Conduta

aoresentava um "Plano de Assistência e Apoio ao Povo Indigena Jaminawél' considerando as terras
ocupadas pelos Jaminawa no rio Caeté um "bem mdispensável à sobrevivência f/sica e cultural das
/'am11ias indigenas que lá habitam, assim como podem viabllizar o remanejamento de diversas
:'amtlias que se encontram acua/mente em Rio Brancd', requerendo assim "medidas imediatas para
a regularização fundiaria dessa Terra tnaoens' por parte da Presidência da FUNAI. Essa souotacão
foi reforçaaa oeios proonos mceressaoos. que em aoaixo-assinaao encaminhaao oela União das
':ecoes Inoicenas do Acre e Sui do Amazonas ao Presioente da FUNAI através co Ofício/n l 9.'Sí99,
ce 19.05.1999, afirmavam sua oísoosrcáo ae permanecer "naquela area pois ;a construtrsm suas
casas e nzerem seus roceaos', Do mesmo mooo. o novo Administrador Regional da AER RBR,
.\ntonio Pereira Neto, souorcu em exoeorente c,r:g1ao à DAF em 23.05.1999 aue se proceoesse a
.. mecüete reçueruecéo funaiana do 'Sennga1 Boa Vista' com seus .:.~2.J65 hectares. Os matos que
,j
residem, desde 1997, levados pela AER Rio Branco. não mais pretendem sa,r de la" (Pereira
;'~eto, 1999b).
-:~',a~aoo novarr.ente a S·.: :;;onuncar. o J:"lt:·coo;oço T·.::'r: vaue ,._:\:: -cu.no
·: scorou o ?2recer n° :0-l:DE:ID, ce 30.07. t999. c:;,,rnanco aue em soa oouuéo sena

;a

.. ,n<11s viave, o ocvernsaor ao êstsao ao Acre.. 'crce visn». aessoroorter o sermos! Boa ltís,a e. essun.
cner a prunetre reserva matçens estsauet. ao coe a runa1 aentuicer/oetamcsr este sermçs) como terra
md19ena. com base no aecreto 1775/96, ete mesmo porque não se tret» de terra tradicionalmente
ocupada pelo grupo maiçens jammawa [. .. ]. Nesce sentido, sugiro que o movimento indigena

scresoo,

reoresenteoo ceie UNI e ootres enuaeaes ae representeçeo politica dos indios, junto com a
earmmstreceo os runa, em Rio Branco. as enoaeaes mo.çerustes néo-çovememeotsis e o governo do
estsao ressuem uma csmoenne puoucs para cooseçinr os recursos necesseaos a satnsçeo do sermçst
Boa vista '(Acume. :999).
Em razão cisso. foi exoeaido o Memo n° 494/DAF, oe 19.08.1999, ao
Diretor da DAF ao Administrador da AER RBR, sugerindo a adoção de dois tipos de providências
com vistas ao "andamento da possibilidade de regularização daquela terra para uso dos indios
.Jaminawa que Ja a ocupam': a primeira sena o "conteto com a Supermtendenas local do incra,

para que, nos termos do Art. 26 da Lei nº 6001/73 aquela área seja 'desapropriada' para usufruto
desses ocupantes'; a segunca, "que o Governo do Estado do Acre faça a desapropriação em favor
daqueles mdios" (Faleiros, 1999). Essa seçunoa orientação foi assumida ceies procuraaores do
Ministério

Público Federal no Acre, aue em ofício ao Administrador

da AER

RBR informavam

da

.euruáo navioa com o Exmo. Sr. Governador do Estado, Jorge Ney Macedo Viana,
"visando avançar nas cstetives relatwas a situação lundlária da eres do Rio ceete. habitadas por
Jammawas que deixaram a menoiceacts em Rio Branco, tendo o Governador afirmado que tão-logo
tenhamos uma proposta de preço para a referida área de terra, o Governo do Estado viabilizará sua
compra, razão pela qual soüotsmos que Vossa Senhoria realize, com a maior brevidade passivei,
contato junto ao propneterto da área de terra supracitada, visando a apresentação de uma proposta
de preço para compra da terra, a qual, posteriormente, será repesseas ao Governo do Estado para as
providências necessárias"(Medeiros & Macedo, 1999: 1).
De fato, após ter sido contatado,

apresentou o Sr. Ciro Machado Filho em

29.11.1999 uma "Carta Proposta para a venda do seringai Boa Vista na Comarca de Sena
Madureira' estipulando a cifra de RS 559.150,00 para "a liquidação integral do valor do Seringai,
pela sua medição em hectare' (Machado Filho, 1999). Ao transmitir essa informação à DAF, o
Administrador da AER RBR ponderou incisivamente: "A minha opinião sobre a proposta efetuada
pelo Sr. Oro Machado, é a seguinte: o preço estipulado por ele, é caro e transcende a realidade
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fundiária do Acre' (Pereira Neto, 1999e:1). Como aiternativa, propôs o Administrador que a
Presídênci.~ da FUNAI promovesse a interdição da área para, em seguida, realizar a sua
identificação e delimitação. Na verdade, o problema real em proceder a compra do seringai
Boa Vista tomando-se como base o preço regional do hectare de terras está na
incongruência entre a superfície de 22.366 ha reivindicada pelo seu proprietário e
constante no "memorial descritivo" por ele apresentado (tendo como limites e confrontações, ao
Norte, o rio Caeté; ao Sul, o igarapé Macaquinho; a Leste, o rio Canamari; e a Oeste, os igarapés
Pereira e São Paulo), e a superfície aproximada de 3.000 ha constante na matrícula do
imóvel no Cartório de Registro de Imóveis de Sena Madureira (nº 1286, lv. 2-D, fls. 213,
de 08.01.1986), cujas confrontações seriam: "pela frente com a margem direita do Rio Csete: pelo
lado de baixo com o seringai Canamary; pelo lado de cima com o Seringai São Benedito e pelos
fundos com os mesmos Seringais e São Benedita'. A mesma superfície de 3.000 ha aparece nas
escrituras de compra e venda referentes a este imóvel pelo menos desde 1936, constando

gualmente na carta de aojudicação extraída dos autos de inventário n° 084/83, expedida pelo
.uizo aa comarca de Sena Madureira em 07.01.1986 e averoaaa à margem ao Registro n° 880, fls .
.::2, lv. 3-A, através oa cual se formalizou a transmissão da gteoa ao seu atual proprietário.
Aoarentemente, a vistoria runciána proceaida no seringai Boa Vista por técnicos do IMAC, órgão
ambiental do governo ao Estado, que foram acompanhados por técnico 1ndigenista da FUNAI
cesiçnaco atraves aa OS ;1º 51/GAB/AER RBR, ce 09.06.2000, não atentou para esse aspecto
retacronaco à requranzacáo aa área, concentranao-se no levantamento aos ocupantes encontrados
nas corocacôes caoueíe imóvel (cf. Alberto, 2000).
~!o início de dezemoro ce 2000, os Jam,náwa encaminharam através da
.neria co PIN Manue; urceno um oecioo para o ccmoate às "invasóes · ce cccacores. cescaoores e
·naae1re:rosno sennçei ern aue se encontram msteieoos no no (.::ece. isso rnouvou o :v10 ce um
·:1emoranoo à DAF atreves do qual o Aorrurustracor ca AER R5R ouçnou novamente em carater
oficial cera «íennficacéo e cetimitaçào ae uma terra indígena no Caete nos termos do Decreto n°
l. 775/96. De acordo com ele, haveria uma situação de fato a soíuoonar, Já que os Jarrunáwa
instalados no rio Caeté não desejavam mais abandonar aquela área, "pois não foram eles quem
escotnerem sorinhcs o local e nem o invadiram: foram levados sob a responsabilidade
soo promessas da eree ser regularizada':

da FUNA!,

..Como temos uma ocoçeçéo moral e msatuaoaet de cetirur a sauecâo lundlána daqueles inaos no no
Csete, então, volto a .nststtr na real possibilidade daquela terra do no Csete poder vir a se tomar uma
Terrs Ina/çens, nos moldes oreconusaos pelo Decreto 1 l75/9ó. ?arque escrevo tsto? Porque,
tinstmente, consegui achar um texto, que afirma que aquele nosso rio Ceete foi habitat tradicional
mdigena até a chegada dos colonizadores não-indios que para alt foram com a finalidade de
exotorerem os seringais daquela região{. .. /. Ora, se havia indios Mançhinery (nome atual daqueles
rtsnueoens ou »tetmmeres) habitando o no Ceete à epoce dos pnmetros exploradores daquele no ao
tina/ do século XIX, e plenamente ;ust1ficável deduzir que, os matos que la habitavam foram expulsos
de seus locais trsatoooets pela frente extrativista naquele penoao [. . .}. Por isso, é que durante
praticamente todo o século XX o no Çaeté e outros nos próximos (Chandless, Macauà, etc) não
registraram mais a presença indígena: ou os índios dali foram mortos pelo contato violento que
acorreu (mortes pelas 'correnss' e pelas doenças trazidas) ou foram expulsos para outros locais: os
sobreviventes Manchinery se mudaram daquele local ateao por Loureiro e noje, estão nos rios Iaco e
Acre, seja na T. I. Namoadate ou fora dela (Seringai Guanabara, Reserva Extrativista Chico Mendes,
por exemplo). Então, se quisermos fazer um exercicio de lógica, entendo que há base histórica e até
Jurídica para afirmarmos que o rio Caeté foi rio de ocupação tradicional indígena (mesmo não sendo.
por Jaminawa - e quem é que nos garante que esse povo extraordinário também não viveu por la no
mesmo período dos Manchinery ou antes ou depois?} e, se aqueles indios que o habitavam foram
expulsos daquela região pela violência dos primeiros contatos; devolvê-lo à posse indígena novamente
(pelo menos um parte de sua bacia); será um ato de reconhecimento à essa ocupação tradicional;
mesmo a devolução atual sendo para o povo Jaminawa, que convive na bacia do laca com os
Manchinery desde o início do século também [ ... }. Dessa forma, sr. Diretor; pelos motivos expostos
toscamente acima, venho à sua presença lhe solicitar que haja disponibilidade de se considerar a área
habitada atualmente por 66 Jaminawa no rio Caeté, município de Sena Madureira-AC como uma terra
indigena tradicional" ( Pereira Neto, 2000c).

A nova propositura para a identificação e delimitação da área do rio Caeté
nos termos do Decreto nº 1.775/96 foi analisada pelo Parecer nº 43/DEID, de 05.03.2001, co
2')

::istoriador Kelerson Semerene Costa, que ressanou o fato da AER RBR ter cnegado às cerras ao
seringai Boa Vista através de procura de irformações sobre o projeto de assentamento do INCRA
chamado Boa Esperança, onde se cogitava inicialmente instalar os índios. Para ele, o processo de
assentamento dos Jamináwa no rio Caeté padeceria de problemas graves como a "completa

inversão dos procedimentos visando à regularização da terra em questãd' e o fato de "não se ter
insistido na busca de terras da União para o assentamentd', pois "mesmo quando foi localizado o
Seringai Boa Vista, acreditava-se tratar de terras públicas. Contudo, a descoberta de que aquele
seringai era propriedade privada não motivou a procura por outras terras, mas o imediato acordo
com seu proprietário, à revelia da Diretoria de Assuntos Fundiários'. Além de evidenciar que ··a
solução adotada, sob o pretexto da urçencts. demonstrou-se preapueas', o expediente externava
a seguinte posição sobre o oeaido formulado para a identificação e delimitação da TI Rio Caeté:
"Não ereto que se possa sustentsr a tese oe ocupação mdigena treataonst do no Csete ceias
Jammawa, defendida oeto Sr. ,.;ntómo Pereira veto. Eia
foi cootestsae mais de uma vez em
pareceres emuiaos oeto sruroootoço Tem veüe ce Aaumo, do DE!D, e o novo argumento epreserueoo
em seu favor, comeotsao same. :;ão me oerece sutiaente para coma-la valtda. Prtmetro. ooraue se o
.iraumeoto ae coe a âWal ocucscso .'ammawa te: .osoce à snaos ocuoeceo Manchmery fosse va/JO'o e
surioente. certomeote n.:fo teremos d:ficulaaoes em oemoostrer a unemoneodsde das ocupecoes
l()d19enas em um palmo seouer -..:a varzea emeeomce: alem disso, a possioüasae oe ocuoaçào
.memonet do no Csete oeios }.;rmnawa, eventsas oeto eroumeoto eoresentsao. e mera espeaueceo
.tue soreseots o asco de apenas sorotunasr e prolongar o ,mpass'e tuoaeoo. Por outro teoo.
argumentar sçore que o Senngat oca v.sto ;a se tornou unpresonaivet à reoroaoçâo tisica e cultural
aos Jemmew«. ncio sena oar rscso ecuetes ,,ue se perooruem oor aue os monôes de neaeres _;a
.tescreaos ,J<.iS L\)~···vs ..:\~·,·qc.:.'::::i .. · ~~~~~·r-_l !'Ci:..:í _'5 ),.;11111/f,,J~Va J :1Jv :.:..fv :::~-6C/c}.'1(es? (. .. ,·. -n:cs . .':...'
,::,"'cc:../...Jr uc.:rlntr a :i:[UdC.J:..) :ú::•./ ...:t.'.3 -.:.J ir..•: . ·nçêi ~'-~.: 1/1:;t •.1 · .:..':..)r ,.::.,"'::;or..1 ,.,.\; . . /c'Sà/)rc.'f)r1,J,.:ilo ·. ~} :..···:..1(· :::·-~

;a

.eoticer tonto

,ir.J

.ncrs.

:;J

estsco .io -cre.

:·2

e.astem

cerres

cs un:ào ceosres ce .itenoer .,::-

necessidades oo grupo /smmews. sem custos ce oessoropnsçeo (para a FUNA!j. Atem asso. ceve-se
.enncer. tsmoem. :;e esse sennçet e. com e/euo. a .iree mais 11101cada para a ocuoeçéo oetos
Iemmewe. Esse aeveoe ter sido o onmetro troceauneoto a ser adotado, antes da t7xaçào no Sermgal
Boa v,sta"(Costa, 2001).

g) SÃO PAULINO
Entre as ereas ocupaaas no presente peros Jarmnáwa ao longo do no
:::>'Jrus conta-se a denominaaa São Paulino, nome cue se refere a uma colocação do seringai São
Francisco, situado logo acima e na mesma margem da embocadura do Iaco. Para se chegar ao
ocal desde a cidade de Sena Madureira gasta-se cerca de vinte minutos de voadeira até alcançar o
Purus, subindo-se o curso deste rio desde a foz co Iaco por mais vinte minutos até encontrar as
casas inaigenas à margem oirerta,
O patriarca dos Jamináwa que aí se encontram, Pascoal Menezes, tem
cerca de 63 anos e é originário do alto no Purus, tendo nascido no igarapé Chambuiaco e se criado
nas proximidades da boca do igarapé Santa Rosa. Já homem feito, passou a trabalhar junto com
um peruano chamado Delfim no lugar chamado Cataya, acima de Santa Rosa, 'roubando' uma das
filhas tidas por esse patrão com muiheres indígenas, que viria a se tornar sua esposa, e fug,nao
cara o sítio chamado Patoá, no alto rio Chandless. Depois, mudou-se sucessivamente para as
!ocalidades Reintegro e San Martim, também no Chandless, de onde foram expulsos quando os
seringais da região foram vendidos para Nelson Taveira. As razões pelas quais teria preferido vir
para a região à jusante estão rela' · sdas a velhas rixas entre os subgrupos Jamináwa do alto
Purus: na época que os Yawana1
,viam no igarapé Cocama, e devido à morte de alguns
Kor .,áwa pelos Xaranáwa que traoamavarn para o caucheiro Esteban Menendez, várias famílias
'se
:alharam', vindo Pascoal, que pertence ao subgrupo Kaxlnáwa, se instalar no rio Chandless.
Durante o período que passaram nesse rio, seu filho Isaías (atual liderança política da comunidade
de São Paulino) casou-se em San Martin, colocação situada entre os afluentes Chandlesschá e
Cuxichá, vindo em seguida para a região de Sena Madureira e conseguindo um lote com 9 INCRA
no assentamento do Ramal 16, entre a BR 364 e o rio Caeté. O restante da família veio depois
junto com Pascoal, acabando então por se instalarem na atual colocação São Paulino por volta de
1977:
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"E:,qJu1sos ao no Chsnatess eauees Jammawa, soo a ndereacs ao sr. Pascoal t-teoeres Vdpa Jsmmewe
(que e de ongem de iam,iia Jammawa que tem membros no Peru e na Terra lndtçene Mamoaaate)
chegaram até o Sermqal São Frsnasco e ali compraram e pagaram as cea/euoriss existentes na
'ColocaçãoSão Pau/mo a um posseiro chamado Frsnasco Ferreira de lima. Desoe então, não seasm
mais desse local [ ... ,'. Com o tempo decomdo entre a chegada ate o Seringai São Franosco (19 77) e
os dias atuais; vivendo longe e sem contato com outros Jaminawa da regtào (T.f. Cabeceiras do Acre e
T.I. Mamoadate) [ ... ] a úrucs familia que onçmou a ocupação indigena daquele local (a familia ao sr.
Pascoai Menezes Vtloa JammawaJ foi obngada a realizar casamentos de seus membros que 1am se
tornando adultos, com pessoas nào-indias das proximidades ae 'Colocação São Pau/mo: Então,
atualmente existem meatos casamentos entre rílhos e r7lhas do sr. Pascoal com senhores e sennorss
oéo-motos: resattsnao aisso uma população rmsaçeneae. Não havia outro jeuo. A cooseouénae maior
disso e a evidente perca da cuuúre treaioonst. espeaetmente da lingua Jsmmewe. que apenas os mets
velhos amda ralam. Outras praticas treotaonsts Jammawa, também se peraerem devido a essa
situação. No entanto. e notono e evidente o esforço de toda aquela comoruaede. atualmente, oor se
.oenaticerem como .isrnmews, cor se fazerem recooneaaos como Jammawa e por tezerem aos seus
•7/hos. ·esultados ccs cssementos com ruia-motos. temoem Jammawa. Para contirmsr esse auto·
.econneamento etrucc. -ruaco-se recentemente um mtercemoto entre esses maias da 'Cotocecso 5ào
:>,;wlmo <! -oaos ,:iJ "",:"3 incoeos t-temosaste icssemeoto ae Delfina lemmewo com Neuza »oousto
-tencmoerv e a 1· ncs :.,;,ra esse tccst as ri1mma ae Parawa L:ma .iammews e Helena Eaosra
.. 'ammswei. Tamoem e v1s1v1:1 v esterco conjunto de tornar 'Jsmmsw« · souetes carentes nso-moios.
.uorsaores e,, mesma (.".JíocJcac · desde a cneaeoe em 197?, cevioo aos Jacas ce ,rmanoaoe com a
csooso ce Pascoal. ecoe Severos t màe aets, aone Rosa, seu umso úàonet e cescenoentes) e e.ooe
-1/9u11S .oatos ce cr.çem Cccema. etrns com creseoçe forre no Peru. remoem nosaos cor tecos
'nammonet: com os .snunew« ,:.:;:; ·rPereira :\Jeto. ~GOObl.
â

:: ·:: ':te. é: ·:·-~-O c:n;;r,no ,:'~~ce 2 C),OCêJCêJO S.~O r:<:U,:ílO :~ 2 roz CO J:::;c::::. -~0
~ennga1 P~rseveranca. · ::s cem c,;,;cras couces oessoas cue o.çuns reqionars oentrncarn corno
Cocsms. Porem, ao .nves ce urna .morovevei re.açéo cem os atuais meros xoxarna que naouarn
e.versas áreas no Arnazcnes peruano e no Soiimões orasueiro, essa cenorrunaçào oooerta suçenr
aiguma reracào com os Cuceme encontrados em 1861 por Manuel Urbano da Encarnação no rio
Rixala (também denommaco San Juan), os quais eram considerados à época como uma segunda
civisão da "tribo" Cenemery, ocuoanao a primeira fração do grupo assim denominado justamente a
emoocaoura e todo o curso do Iaco (supra:3). Além disso, como aoontado acima, uma cas noras
co sr. Pascoal é íncia i·lanx1nén, ê cual por sua vez trouxe consigo um enteado, tamoém
i'-lanxinéri, cue é casaco com uma india Kaxarari. O resultado oessa composição heterócnta aa
comunidade mcíqena oe São Pauiino está bem marcado em uma nítida aivisào social: por um reco,
a famíiia do sr. Pascoal Menezes e seus filhos, quase todos casados com mulheres não-incres da
região, cujos fiihos, por sua vez, também têm se casado com outros não-índios; por outro, a
famíiía exterisa recérn-cneçaca do alto laco. falante da língua Jamináwa e com fortes traços
.ncíçenas.
A resoeito da situação fundiária da comunidade indígena de São Pauíino, o
~-'lemo n° 611/GAB/AER RBR, de 13.08.2000, airigido à DAF, fazia as seguintes considerações:
"'6. O propnetsno ao Seringai São Francisco, em 1977 não se opos à que eauetes Jammawa
saaumssem as oenteuones ae ·colocação São Paulino· e que a ocupassem. Amas hoje, sempre que
vão à R,o Branco-AC, os Jammawa dessa 'Colocação'procuram o sr. Osmar Sadim, como qual mentem
uma relação amistosa. l. O oropneteno do Seringai São Freoosco, atualmente não mora e nem
desenvolve nenhuma sowaeae económica no mesmo. Por isso, o Seringai e todas as suas colocações
são ocupadas por venss familias de posseiros não-indios e indios (a 'Colocação São Paulino?- 8. Com o
cresamento da população Jam1nawa que habita a 'Colocação São Paulino' após a sua instalação
naquele local em 1977, existem freqüentes stritos entre os mesmos e seus vizinhos não-indios, que
não vêem com bons olhos a presença dos mesmos ali, Por causa da necessidade que os indios dali tem
de ampliar sua area de ocupação (porque as familias aumentaram de número), essa rixa constante.
Os posseiros não-indios vizinhos da 'Colocação São Paulino' temem que mais dia, menos dia, sejam
obrigados a sair dali por causa da necessidade de expansão territorial dos Jaminawa. Em vista disso,
sempre culpam os indios por roubos em roçados, roubos na cidade de Sena Madureira; na esperança
descabida de que aqueles Jaminawa acabem por deixar aquele locat'(Pereira Neto, ibidem).

e

seringai

De acordo com um mapa do Projeto Fundiário Alto Purus, do INCRA, o
São Francisco, em sua integralidade, possuiria a superfície de 6.835 ha. Quando os
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~amináwa entraram na corocacão que mais tarde viriam a chamar São Paulino, pera qual - segundo
contam - pagaram "dez mil cruzeiros', havia outros dois ou três moradores na área do seringai

e.ern do oróorlo Francisco Ferreira de Lima ('Chico Batista'). Ainda segundo seu depoimento, no
cenodo mais recente ocorreu uma grande entrada de outros habitantes da região de Sena
Madureira nos fundos da área do mesmo seringai, cujo acesso é feito pelo baixo rio Caeté. Hoje,
cizern, deve haver mais de duas dezenas de moradores não índios no seringai São Francisco, os
cueis passaram a fazer forte pressão pela saída dos índios. Se a ocupação territorial da
comunidade Jamináwa que se estabeleceu nessa área parece ter abarcado no período inicial uma
""ação substancial das terras do São Francisco, porém mesmo aí nunca em toda a sua extensão,
atualmente os índios estão restritos ao uso de um pequeno trecho de terras altas entre o Purus e
um igapó que passa atrás de suas residências. Como praticamente não possuem áreas de mata
oassiveis de colocarem novas roças, os Jamináwa as têm aberto em caooeiras ainda recentes. Sob
e onsma ce uma subsistência baseada nas atividades econômicas praticaaas tradicionaimente
ceras cornuruoaces Jamináwa, é evidente aue até mesmo todas as terras que comoõem o seringai
5fo Francrsco seriam noje. rece a ooouracào existente, .nsurloentes oara essa comurucaoe
··::gena.

h) CAIAPUCÁ
de 1999, um grupo Jermnawa oue fora ceserojaoo da TI Alto Rio
pela cidade Sena Madureira, instalou-se na colocação denominada
estreita entre a margem escueraa GO oo Purus e o limite suiA s.tuacão ca parentela extensa cue o:J! se rocauzou. uoeraoa oeio
·· e.o C:,,•tc ·. 1art•ns. -~ ,:::; ~--::·-itaCJa '10 üf:co ri0 ().: 5.'G,\Bu\ER i::SR,~~9 . .-~~ 23 .05. : ':.~99, envreco 0e 0
:. ~:1i!rl!Str2ccr ca ;i.EK RGR 20 Ccorcenacor ca Funcacào Ncicionai ce S20ce no Acre:

~lo final
;)'...!rus e ate então oerarnourava
·:::•aoucà, ccucanco uma erea
: --ental ca .,.r lcereoe C:::::iana.

1

··.: :: .,.,:m:,io cccrr.oe ;:a seoe cs UNI em 2.:.CS.99 tssosooi onoe :..'5 ieonnews de atverses terras
.aatçenss do Acre o.scoorsm mteroemente seus oosaonemeotos soore o reassentamenco aeauetes

residentes em Rio Branco e em Sena Madurelfa. ticou aeaaao que a} a iamJ/1a do Carlito Jammawa
(49 pessoas), que estão morando em 02 barcos em Sena Madurelfa, aeaaiu aceitar o convite feito
pelo »oer Valdo t-tetinare: Jammawa da aldeia Betel da T.!. otemoeaete e estarão se deslocando
«neaetsmerue. ;a em -15.05.99, de Sena Nadure,ra para a a1de1a A(JUa ôos oeouete Terra Inaiçene"
(Pere-ra Neto. L 999a: çnro nosso).

O retorno cessas familias Jarmnáwa para a TI Mamoadate, contudo, não
::1egou a ocorrer. De acorao com o depoimento do próprio Cariito Martins, que colhemos em uma
cas resiaências ocupadas pelos Jamináwa no Caiapucá, seus antepassaaos moravam no alto Juruá
-: tinham v-nco em temoos idos cara o alto Envira. Ali eie nasceu e muito oeaueno foi cara a
,eg1ão aos nos Acre e laco. possuindo atualmente cerca de 73 anos ae idade. Estabeleceu-se com
sua família na aldeia Betel até que, num episódio de víoíénoa interna, mataram um irmão seu e
cois cunnacos. Saiu da área e veio para o norte/oeste, refugiando-se na TI Alto Rio Purus, onae já
habitavam índios Kaxínawá, igualmente dê fala Pano, além dos índios Kulína, de fala Arawá. A
existêncía cessa aideía Jamináwa em 1989 na TI Alto Rio Purus, logo abaixo da aldeia Kaxinawá de
Cana Recreio, foi apontada por Lagrou ( 1991). Na aldeia Pauini, a maior parte das filhas de Carlito
se uniu a outros Jamináwa que se encontravam até então estabelecidos acima do rio Santa Rosa,
oo Purus peruano, e que tinham vindo visitar os parentes naquela terra indígena. Depois, segundo
Carlito, os Kaxinawá começaram a "sovinar a terra' e, para manter a aparente diplomacia com os
Jamináwa, incitaram os Kulína para que expulsassem o novo grupo da área. Numa ocasião em que
carte deles veio se tratar em Rio Branco, queimaram suas casas e arrancaram as plantações de
suas roças. Assim, depois de moraram durante sete anos na TI Alto Rio Purus, ao final dos quais
foram expulsos, conforme dito, dirigiram-se para Sena Madureira, de onde foram levados pelos
funcionários do PIN Manuel Urbano para a área do alto rio Caeté, junto aos outros Jamináwa ali
recém-instalados e que antes perambulavam por Rio Branco. Após passar cerca de dois meses
nesse local, e não havendo encontrado afinidade com as outras parentelas do mesmo grupo
instaladas pela FUNAI na área do Caeté, voltaram à cidade procurando lugar para se instalar. De
algum modo, acabaram por chegar a um índio Apurinã que residia na coiocação deno-ninada
Caiapucá, o qual devido ao falecimento de um familiar naquele sítio, decidiu abandonar o iugar e
resolveu repassá-lo aos Jamináwa.
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A área cuja posse foi transferida do antigo morador Apurinã para as
fõmílias Jamínáwa lideradas por Carlito está localizada na margem esquerda do Purus, abrangendo
aoroximadamente
três quiiômetros da margem do rio a partir da foz do igarapé Macapá para
montante. Os fundos dessa colocação confrontam com o limite da TI Igarapé Capana, estando a
oleada smanzaoora da demarcação localizada a cerca de seis horas de caminhada desde as casas
Jamináwa. As aldeias dos índios Jamamadí, por outro lado, por se localizarem no baixo curso do
;garapé Capana, estão a uma distância de dois dias de caminhada pelo varadouro. Para chegar às
casas Jamináwa no Caiapucá, gasta-se cerca de quatro horas e meia em voadeira (25 hp) desde a
cidade de Sena Madureira, descendo os rios Iaco e Purus. Outras quatro horas seriam necessárias,
conforme nos informaram, oara alcançar a foz do Capana baixando o Purus desde a colocação em
cue estão estabelecidos. Essa pequena comunidade indígena tem vivido em grande proximioade
com a população regional, distando as casas mais próximas habitadas por não índios cerca de
acenas um quilômetro. Nesse período em que aí estão instalados, já faleceram três memoras do

çruoo, os quais estão enterrados pouco abaixo da foz do igarapé Macapá, na mesma margem do
'.)~rus. As roças plantadas oeíos Jam,náwa no Caiapucá e o pomar existente na área estão em
e-ena oroducào. contenao cultivas como macaxeira ( etssai, banana ( mania), milho ( shek1)
:·=nmum (huara), melancia (satera), mamão (shucpa), abacaxi (kaka), abacate (paraten), ingá
. shecna), limão (katxabe) e pimenta (1otxe).
Ao orocecermos . um !igeiro recenseamento dos Jamináwa que se
-::"'ICOntravam no Caiapucá. tocaíidade que vrsuamos no dia 09.06.2001, levantamos a presença de
-53 oessoas. conforme o auaaro abaixo:
1

•. ::.;cerna jammawa, 62 .:,nos. d:csa ce , ·,
s,~eão. (9 coos>:
=AMILIA li:
.:. Ademir, 38 anos (incro Manx1r:en1
. ;-,.1anna. 39 anos (filha de l e 2; esoose de 5)
. :saias, 19 anos (f1!ho de 5 e 5,
. :..ncre, 16 anos (f,iho oe 5 e ô',
. !saira. 14 anos (filha de 5 e 6':
. .enete, 12 anos (filha oe 5 e ':i)
). Samuel ( 10 anos)) (f:lho de 5-= 6)
:. Ros1ne1de. 8 anos (filha de 5 e ô)
2. Joel, 6 anos (filho de 5 e 6)
3. Elisane, 4 anos (filha de 5 e 6)
-.. lsecuias. 2 anos (iilho oe 5 e ô',
;:AMJLIA Ili:

:s.

Ricaroo. 40 anos (líder ootiuco)
anos (professora, :i,ha oe 1 e 2)
Méris, 12 anos (filha de 16 e 17)
Elizenda, 8 anos (filha de 16 e 17)
Adelson, 6 anos (filho de 16 e , 7)
Nelson, 4 anos (filho de 16 e 17)
Isabel, l ano (filha de 16 e 17)
Edison, 27 anos (filho de 16 e !7)
Maria (Apurinâ, esposa de 23)
Elizeu, 16 anos (filho de 16 e 17)
Euza (casada com 24)

~ó. vuona. 38
t7.
18.
: '3.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

:
;

,
,

FAMiUA IV:
26. Álvaro, 31 anos
27. Raauel (filha de l e 2)
28. Natan, 13 anos (filho de 26 e 27)
29. Laica, 8 anos (filha de 26 e 27)
30. Naira, 5 anos (filha de 26 e 27)
31. Fernando, l ano (filho de 26 e 27)

?3.
34.
35,
36.

F•anc1va100. :3 anos <i.lho oe 33 e
Francirnar. 8 anos (filho de 33 e a)
Alban,sa. 6 anos (filha de 33 e a)
Teles. .2 anos {filho ce 33 e a)

.=AMiLIA

a,

VI:

37. Acrnrtson, 36 anos
38. Suei, (fitha

oe

1

e

2)

39. Clemuoa, 8 meses 1f1iha oe 38 e 39)
FAMÍLIA V[J:
-o, Enéas (filho de 1 e 2)
41. Manquinha, 42 anos (esposa de 40)
,:2. Lula. !S anos (filho ce 40~ 4U
,:3. uta. 17 anos {tilha oe 40 e 41)
44. filho de 43, l ano
.;5, Said, 12 anos (filho oe 40 e 41)
46. Mànica, 8 anos ( filha de 40 e 41)
47. Mísael, 7 anos (filho de 40 e 41)
FAMÍLIA VIII:

48. Jadiel

49.

Natália

50, 51, 52, 53 e 54 (filhos de 48 e 49)
FAMÍLIA IX:
55. João Paulino
56. Joana, 57 anos (esposa de
57. Claudete
FAMÍLIA X:
58. Raimundo Jorge,
59. João
FAMÍUA

75

55)

anos

XI:

60. Estêvão

61. Vana
62. Luzimar, 6 anos (filha de 60 e 61)
63. Lucida, (4 anos?) (filha de 60 e 61)

'.!4

i) SANTA QUITÉRIA
E:itre outros locais ocupados ao longo do rio Acre peios Jamináwa, para
onae se dirigiram parte aaqueles que se "espalharam" (como eles mesmos afirmam) no inícío da
década de 1990, constam o sítio denominado Escola, no lado boliviano da fronteira, a colocação
São Miguel, situada abaixo da cidade de Assis Brasil, entre a estrada e a margem do rio Acre, e o
interior do PAE Santa Quitéria. Ipiranga também é um importante sítio histórico de ocupação
re!embrado oeíos Jamináwa no alto Acre (hoje no interior de unidade de conservação ambiental).
A ocupação do Projeto Agro-Extrativista (PAE) Santa Quitéria por sete
familias Jamináwa, totalizando 29 pessoas, foi informada através do Memo n° 010/PIN Assis Brasil,
de 03.07.2000, enviado oero chefe substituto daquele PIN, Armando Soares Filho, ao administrador
ca AER Rio Branco. De acordo com este expediente, em conseqüência dos conflitos internos
surgidos no cassado entre os índios Jamináwa que habitavam as Tls Cabeceira do Rio Acre e
Mamoadate, nouve uma c.soersão de várias famíiias desse grupo, tenco algumas fixado resioénoa
-::::1 temtór.o
boliviano. Mesmo moranoo no ieoo boliviano, os memores destas famíiias
continuaram rreouentanoo o Brasil cevrdo a proxirrudaoe ca f rontena. mantenco sua
cocumentacão como ooeoãos orasileuos e usuf rumco benefíoos como eoosenraooría. etenoirnenro
.neoico etc. Com o ternoo, as autonaaaes bolivianas começaram a oress.onar essas f amilías para
retomar ao seu pais de origem, visto que os inoios estavam mcorrenco em proorernas ae ouora
oecronalicaoe ao ooter içuarmente documentos de identificação naoueíe cais vízmno .
-ss.rn. em meaoos ao mês ce abril de 1999, um · um oruoo atssiaeme de
=aos: Jam.nawa. cue n.orava em terruo-.o coi1V1a:10, comecou a orccu.c- ,::11 .ocer cera reçressar
ro Bras1i. '; enern eotreco em ecorco cem o cone ce uma posse s.tuece J margem ao r·o Acre
.ccrocacào 3eira Rio'), "O mrenor co P..\E Santa Quitéria, não senoo epresentaoo rruoermente
cualquer rico de coice. =avendo se msta.aoo no local em maio oaoueie ano, brocando uma área
para o plantio de roças, cassaram a ter problemas com os filhos ao aetencor aa qieoa em junno do
ano seguinte ( cf. Ofícios n° 003 e 004/PIN Assis Brasil, de 26 e 27.06.2000, dirigidos ao
subdelegaao de Polícia Cívil da cidade ln Soares Filho, 2000b). No final de julho, a área foi
vistoriada cor uma equioe ae fiscalização do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
( INCRA), senoo encaminhado o resoectivo relatório à chefia ca SR.14/T pelo Memo
!ncra/UA.BrasiiéialNº 103/2000. Posteriormente, foi expedido o OF/INCRA/AR-14/AC/Nº 544, de
20.10.2000. etravés do cual o Superintendente Regional substituto daaue!e instituto dirigiu-se ao
Aorrunistraoor da AER Rio Branco comurucanoo a possibilidade ao "fnioo de conflito entre os
parceleiros aaquele Projeto e as refendas famtlias indigenas', solicitanao a intervenção aa FUNAl
"no sentido de adotar medidas ceb/vets visando a solução do impasse'. O requerido foi respondido
2. Superintendência do l~KRA por meio do Ofício nº 509/GAB/ AER RBR, de 06.11.2000, pero qual
se informou que a Administração Regional da FUNAI tinha se posicionado "oficialmente contraria à
ocupação por parte de 07 fam11ias de /ndios Jaminawa" do PAE Santa Quitéria, havendo a chefia do
PlN Assis Brasil entrado em contato com q liderança indígena "lhe comunicando nossa decisãd' e
acertado um prazo para que aquela pequena comunidade saísse do local, "indo residir em uma das
terras indigenas daquele munidpio de Assis Brasil' (Pereira Neto, 2000c).
De fato, por meio do Memo nº 035/PIN Assis Brasil, de 14.12.2000, o
Administrador da AER Rio Branco foi avisado pela Chefia daquele posto indígena sobre o
surgimento de uma nova aldeia na TI Cabeceira do Rio Acre, denominada "dos Patos" por se
localizar nas proximidades da foz do igarapé de mesmo nome. "Esta nova aldeia está se formando
basicamente com familias de Jaminawas egressos da Bolivia que estão de volta para território
brasileiro, inclusive com algumas familias que se encontram atualmente na area do PAE Santa
Quitéria e que a partir de abril devem ir para a Aldeia dos Patos"(Soares !=ilho, 2000c). Informação
pessoal prestada pelo líder das famílias Jamináwa que haviam ocupado o PAE Santa Quitéria,
Santo Raimundo Batista, que encontramos em visita à AER Rio Branco, confirma a mudança do
pequeno grupo para o interior da TI Cabeceira do Rio Acre. De acordo com outros informantes,
essas famílias representariam parte dos Maponáwa ( ou Mapunáwa) que haviam se mudaáo para
as aldeias Jamináwa da Bolívia no início da década de 1990 (ou talvez por outros conflitos ainda
mais antigos), cujo retorno à TI Cabeceira do Rio Acre somente estava sendo possível devido à
saída daquela área de outras famílias indígenas a eles contrárías.

j) SAMAÚMA
Conforme mencionado anteriormente, o Memo n° 948/GAB/AER RBR/2000
reçistra a presença de índios Jamináwa na cidade de Brasiléia, tratando-se certamente do pequeno
grupo que é descrito por Calavia Sáez em sua tese de doutorado da seguinte forma:
"Em BrasJ/éia, no bairro Samaúma, habita um grupo de Yammawa da osraslidsae Bashonawa,
grupo do taco, por um conflito eotenor aos aue produziram o éxoao osre
Ansnee: Os Bashonawa de Bras!léia, carentes ae terras, vivem em uma suuecéo precsrie sem roça
nem fonte fixa de renas. recorrendo com treouenae mena/aasde ou a cata ae sobras ae comida no
hxo. e morando no meto de uma vasta favela. Foram eles mesmos os aue, dois anos etres. se
ostetsrem em Rio Branco, na favela do tçsreoe São Freoosco, numa m,qraçào desastrada que no
eoteoto tem oreceaentes e m11cadores"(Calav,aSáez. 1995).

cesçerreao desde 1987 do
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2.iii. Náwa
A existéncia

de indios cenorrunaoos

Náwa no e.to Juruá tornou-se

.oncretarnente conneoca a oarur oa viagem feita ceio oiretor ce incres João ca Cunha Correa em
: S57 /SS. ?,:,.;co aorna oa ernoocacura co no Moa. <;'.lcontrouCunna Correa o esnrão à marc;em co
-, .ua: estava ccauzaca urna çrenoe ma.oca cesses ·:.cios. i>ocu~c;;co .:~ut::rr.e~te entrar em coorero
.om os s-2us .iaouentes. este c.onerro se retirou .evanoo consiço rres mo.es t'/aua. aue conouztu
em seu retemo à ocece ce éqa ( Tefé). Por eras sena informaoo cue. pouco antes, "os Navas
nsviom se oeoao com os Jammauas e os Coruvos' (Castelo Branco, 1950: 6-7).
Os Naua foram posteriormente noticiados por William Chandless, quem
teve sua suoioa ao alto Jurua em 1867 interrompida pouco acima da foz do rio Liberdade devido a
Jm ataaue cesses índios. Em 1884, o chamado estirào dos Nauas seria novamente atingido pelo
cemarnbuceno Antóruo Maraues de Menezes, que retornou desde esse ponto por ter sido preso e
surraco oeos índios. no mesmo ano, aiguns italianos e cearenses exororam o trecho do Moa até a
ernoocaoure do Juruà-Mirim, sendo forçados a oisoarar suas armas para repelir os índios que
restciam no mencionado estirão dos Nauas. Como se depreenae oo trecho citado abaixo, o
significaao oo termo ''Naua" nesses primeiros informes sobre os índios do a.to Juruá parece ser o
de uma denominação genérica para aiversos (ou todos) grupos de faia Pano dessa região:
1

"Os Nauas a que se -erenrsm Cunha Corres, Cbenatess e outros exptoreoores que se lhes seçuuem,
não passavam de silvícolas da língua pano espalhados nesse tempo, como amda ho;e pela noere
co Jurua, restando dêles poucos grupos como os Capanauas e Poianauas, nas margens do
Môa e no divisor dêste com os rios Javari e Tapiche, sendo que este desagua no ucsete"
(Castelo Branco, 1950:28-29; grifo nosso).

De acordo com o Pe. Tastevin, enquanto Chandtess situava o rio Liberdade
( Mu) "um pouco a Jusante da cabana dos indios autodenominados Nava', os seringueiros que mais
tarde chegaram nessa região, "só encontraram os índios Naua, ou melhor, os Capanaua,
um pouco a montante da atual cidade de Cruzeiro do Sul, no local chamado 'Estirão dos
Naua' e na própria Cruzeiro do Sul' (1928:1; grifo nosso). Essa possível identificação dos
''Nauéi' com os chamados "Capanaua' é feita também por Pereira Neto (2000a:9), quem realiza
uma s.çnifícativa interpolação (grifada abaixo) em outro trecho da obra de Castelo Branco sobre a
localização dos índios Remo no final do século XVIII, os quais eram indicados então numa serrania
à margem esquerda do Javari, tendo "ao poente os 'Capanauas' (os nossos Naua) e ao sul os
Conivos',
Em todo caso, é preciso certo cuidado ao se proceder essa equivalência,
visto as notícias sobre outros grupos indígenas também denominados Capanaua em regiões
distintas (e às vezes distantes) do rio Moa. Ocasionalmente, estes últimos, os Capanaua, são
referidos em concomitância com os oróprios Naua. Via de regra, esses "outros cepeneue" são
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locatlzados em três regiões distintas: 1) a primeira compreendendo afluentes do aito Juruá como os
igarapés Triunfo, Cachoeira e o rio Breu, ou a zona entre a margem oireitc do Juruá e o alto rio
Liberdade; 11) a segunda em afluentes do alto curso aos rios Tarauacá e Envira, ou ainda no alto
Gregório; 1il) a terceira, justamente, na vasta zona snuaoa a noroeste do rio Moa, no aivisor de
águas com o rio Ipixuna, na bacia do rio Javari ou no rio Taoiche, afluente do baixo Ucayali. A
primeira dessas regiões, por exemplo, é mencionada no trecho abaixo:
"Por ocasião da conquista da região que, mais tarde passou a oenominar-se Terrttorio do Acre. no
vale do Juruá, encontraram-se tabas de Nauas no estirão désse nome; no rio Môa, Paraná
dos Mouras, no seringai Buritizal, sendo daí desalojados pelo explorador Galdino Lopes da
Silva, de sorte que, em 1893, já não existiam no local; de Amauacas no rio oeste nome. ou
Leonel, compreenoenao venos sermçsts; em Cruzeiro do Vizeu, Pirapora e Boa Vista; de Jammauas
nos nos Amauacas, Greteú. Porençso« e Liberdade; de Remus nos nos Jurua t-tiom. t-unes e Triunto,
.natos estes aue se comuntcevem com os Amauacas; de Capanauas, nos seringais Jsburu.
Psretsri, Triunfo e Cachoeira: de Araras, ou methor Tachrnauas e Cstuaumss, subdlVIOidos em
Caxmauas. fskmauas. Rumunauas e Chiomauas no no uoeraeae: oe Inukuunms no alto Moa e ieosvos
no sermos! Irecems no no Fr::.'O. senao oue nouve outros çruoos. cotos nomes nso foram cooserveoos"
;_ Castelo Branco, 1950:9· ! O: çnio nosso).
,:-.,naa nas cercanias aessa onmerra região. roram os Kaoanawa roceuzaoos
tarnoérn no espaço cornoreenoico
entre a margem oriental ao Juruà e o alto liberaaae,
cartuhenoo essa zona com os Chiomewe (Tastevm. ~ 920a: 146). Por outro !ado, o seringai Jaburu,
coma retenco. e cortaco ceio :çaraoe Preto. afiuence ca margem círeua ao Paraná dos r-touras,
.ue oenez L. -;-i cos ;;,1wes ce <:tua, T! JJm1nawa co íccrece Preto. ,;o mc.o oo secu.o XX. :.::'cre os
~:ruoos -norcenas Já cac.r.caoos econteva-se ·cs mouras ao Parana as viuva (Ou aos t-toores) e os
.uaeeoos nas vertentes co no Noa · ( Menaonça, 1989: t 94). Os cnernaoos mo.os · »tours: voitanarn
J ser menoonacos corno naouantes ao Paraná cos j\Jouras no oaianco sumario sobre os çruoos
dessa região feito por um auxiliar co SPI após uma viagem ao Juruà acreano no ano de 1912
(Unhares, op. at. ). Tastevin, posteriormente, diria que tinha sido agrupada "pelos 'missionarias
posmvistss; entre o tnoe e o oerens dos t-toures. a tribo dos Cuyurteues' ( 1920: 133; tratando-se
élqui, cossrveirnente. ce uma corruotela do termo Poyanáwa). No trecho reproduzido aoaixo.
novamente se mencionam os /'/aua e os <...àpanaua como grupos cístíntos. estando estes Úitimos
situados na segunda das regiões anteriormente mencionadas:
·'O engenheiro joão Atoerto »teso, no seu 'Reia tono' de 191 O, ao monstro da Açncuüure, re/ennao-se
ão Joro«. diz que havia tabas de Nauas nos rios Môa e Paraná dos Mouras, sendo os daquele
rio dizimados por moléstias de caráter contagioso e os do segundo/ acossados para as
cabeceiras com grandes perdas. Fala no massacre de '-100 inoios 'Ajuoms' do no Greçono. oetos
peruanos Carlos scnertt e Eufra1m Ru1z; na pecuicsçeo dos Capanauas que, em 1905, atacaram os
seringais Santa Luzia e Pacujá: por A'ngelo Ferreira, que os levou a eor« versaouros e grandes
roçeaos: nos mlihares de Jsmmsues no rio aésse nome, e de outrss tnbos''(Castelo Branco. 1950: 19;
grifo nosso).
Por fim, os Capanaua habitantes
da terceira
região
anteriormente - os quais são os únicos que, no Peru, continuam a ser denominados
até o presente - são descritos brevemente como segue:

mencionada
dessa forma

·capanauas. Esta tri!Ju, bastante numerosa, foí por nós encontrada em varias aldeiamentos no
valle do alto rio Tapiche, da cachoeira chamada de Bombo até approximadamente o rio
Capanaua. São todos 'Panos; fallando a mesma língua dos Poyanauas. Assemelham-se em aspecto
physico com os demais 'Panos; sendo de tez bastante clara. Actua/mente Já bastante desenvolvidos
pelo contacto com os civilisados, elles no emtsnto mentem os proprios costumes" (Oppenheim,
1936:152; grifo nosso).
Como quer que seja, segundo Castelo Branco, na época das explorações e
povoamento do Juruá acreano, encontravam-se os "Nauas, no estirão deste nome e arredores', os
"Remos, no Jurue-mirim e rio das Minas', os "Capanauas, nos seringais Triunfo e Cachoeira", e os
"Inukumins, no Alto- Môa'. Destes, achavam-se ainda ao seu tempo "30 lnukuinins no Alto Môa,
além de Gibraltal', "raros Nauas, no rio Mô;t' e os "Poyanauas, que desde 1901 vinham
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perturbando o trabalho
reduzidos a umas 115
"cstecturedos' em 1913
:,oyanáwa aideados no
( Ibidem. 600).

dos seringaes entre os rios Môa e Parana dos Mouras, achando-se hoje
pessoas' (1930:596; assevera-se no mesmo trecho que os Poyanáwa
somavam 208 pessoas). Para ele, o dialeto, os costumes e tradições dos
vale do rio Moa "levam a crer que são da mesma nação dos Neuss'

"Ultimamente o refendo padre Constantino Tsstevin; intelligente peroumdor do que diz respeito as
cousas do Jurua, interrogando a ultima sobrevivente conhecida da tnou dos Nauas e um seu ermào de
nomes, resoeaivsmente. Marianna (Marirum) e José (usowou-vsu). na aaeae de Cruzeiro do Sul,
vetu a saber que esses Nauas se chamavam 'Capanauas' (rnea-ourús). os ouses tiveram vsrtos
encontros no Alto Jurua com os seus exploradores. !Ilustramos o nosso trabalho com uma
photoqrapnia dessa mdia, que alias não é Nsue' authentica, isto é, não é de puro sangue, pois que a
mãe dei/a, amda creence, foi roubada pelos Capanauas numa expedição guerreira que tiveram contra
os Canamans oo no Ptxuna. Os Nauas ou Capanauas que residiem no estírão desse nome,
foram, em certa epoche, atacados por um 'catharrão' que os dizimou, fugindo os
sobreviventes desse Jogar 'emoesteao, conforme é uso entre os maios. e, como suppusessem que
esse moieste fosse 'botada' veios sermouetros. reoraram-se para mouo longe. Em 1900,
appareceram os Capanauas no rio Breguesso ou Sungarú, donde saíram em 1902 ou 1903,
devido perseçoicso, retuçtenoo-se em terras da repoom» vumns, constando coe se locaftzaram no
rio T..so/cne (. .. ,'. Presentemente. não se sabe eo certo o psrsoeao ceifes" (lbidem:600-601; grifo
nosso).

a

k) NÁWA
.c.retamente :::.ereirJ ~:eto, J cresenca ce tzim111t ; .noiqenes
Jesurruna. efluentes co elto rio Moa, foi constataca oeíos .ecrucos ce
=uNAl por ocasião cos tracemos ae .cennficaçêo e Gelimitaçào aa TI Nukmi .eaüzaoos tanto em
c977 quanto em 1984. Posteriormente, a situação dessas famiiias voltou a merecer atenção do
órgão inoigenista, aue expediu a Portaria PP nº L204, de 25.11.1993, constituindo GT para
oentificar e delimitar, entre outras, a TI "Nukini do Recreio /'. Ao que se saiba, contudo, os
-esoectívos trabalhos não chegaram a ser então realizados. Assim, quando a presença dos
:'."lamados Náwa na bacia ao rio Moa foi trazida modernamente ao conhecimento da FUNAI pelos
oteqrantes ao Conseino lndigenista Missionário (CIMI) que atuam na cidade de Cruzeiro do Sul, a
,ov1dade consistia basicamente na identidade étnica então apontada. Assumindo no entanto essa
,ova postura frente a sooeaade circundante, o líder Railson Oliveira reivindicou em maio de 2000
a demarcação das terras ocupadas e incidentes no Parque Nacional da Serra do Divisor (PNSD)
durante a reunião promovida na cidade de Mâncio Lima pelo IBAMA e pela SOS Amazônia para
eoresentação do Plano de Manejo daquela unidade de conservação.
De acordo com o "Relatório Preliminar" sobre os Náwa elaborado pelo
Administraaor da AER RBR, que também é antropólogo, teriam sido as restrições ao uso do
terntórío impostas oeios órgãos encarregados oe implementar o Plano de Manejo do PNSD e a
oossibilídade de virem a deixar seus locais de habitação que estimulou a (re-)assunção da
dentídade indígena por aquele grupo: "O resgate da etnicidade indigena, então, foi provocado por
essa atitude da SOS Amazónia e do IBAMA em querer retirar aquelas familias de seus sitos de
ocupação tradicional e em restringir as formas de ocupação da reglâo por aqueles moradores'
(Pereira Neto, 2000a: 15). O encobrimento de sua "indianidade" durante o longo período do século
XX que precedeu esse ressurgimento étnico é interpretado por ele da seguinte forma:
:~-.);T10 aconta

'OS .qaraoes Novo Rt::c.e10

e

':4o serem incorporados compulsoriamente à economia dos seringais do alto rio ·Môa, misturados à
massa de trabalhadores extrativistas daquele rio, obrigados à conviver com a população reqional
envolvida no mesmo processo econômico no qual foram joçedos; obrigados a se juntarem em
casamentos com outros povos e etnias por força da depopulação que sofreram; obrigados a deixarem
de viver conforme suas tradições, os Naua deixaram de ser (para os não-indios regionais) um povo.
Tomaram-se uma categoria social disforme e amorfa - caboclos ~, deixaram de reproduzir sua formas
tradicionais social e cultural a tal ponto que em 1906, é registrado em Cruzeiro do Sul, o casamento da
'última' Naua [. . .}. Aqueles que sobreviveram ao 'tempo das correrias' e ao 'tempo da escravidão;
mesmo em número reduzido, mesmo sendo oonçsaos a se reproduzirem biologiaJmente fora de seu
propno grupo; mesmo sem o reconhecimento regional, mantiveram viva essa etnia, a despeito das
enormes perdas que sofreram. Os Naua não estavam extintos, estavam sim submersos; aguardando a

melhor hora para reeoerecerem. para ressurgirem. Esse processo vivido lhes extmçotu sua 11ngua
propre, suas formas de orgamzação soast e politica tradicionais, mas não extinguiu sua etruaasde"

( Pereira Neto, 2000a:25).
De fato, uma ligeira análise da situação social em que no presente estão
inseridos os chamados Náwa é suficiente para verificar a grande proximidade com os vizinhos
Nukiní, não obstante as veementes declarações a respeito da rivalidade histórica entre os dois
grupos e das diferenças que se afirmam ainda existir. Na realidade, a adoção do etnônimo "Náwa"
estaria relacionada à "necessidade de obterem um temtorio próprio e resgatarem uma etnicidade
especifica que estava quase desaparecida" (Ibidem:13).

·:4 necessidade de marcar essa diferença com os Nukini (e obviamente com a soaeasde nào-,nd,a
regional), então, uma das condições de confirmação da identidade Naua. Se eles não se assumissem
sssim. não havena então a ;us[fficativa para terem um territono próprio ou de serem reconhecidos
como at/erentes. pelos oropnos Nukini e pelos re91ona,s não-indios"( Ibidem).

e

O exame de cornoosrcâo demográfica dos atuais Náwa revela, na veroaoe.
uma densa reae de relações de parentesco e afinidade tanto com os Nukiní quanto com pessoas
não indígenas. Conforme indica Pereira Neto, todos os Náwa atualmente vivos estariam direta ou
.no.retarnente v,nculados aos irmãos Adalg1sa Marques da Costa (nascida em 1922), Franc:sca
Nazaré da Costa ( 1934) e José Grosso ( 1928), bem como a Nilton Costa de Oliveira ( 1938).
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2.ív. Nukiní
Ao que tudo indica, os Nukiní constituem uma das parcialidades
sobreviventes dos chamados índios Remo, mencionados ao longo do século XIX nas terras
interiores a leste do Ucayali, entre a serra de Contamana e o rio Tamaya, especialmente nos vales
dos rios Callaria e Abujao e próximo aos cerras de Canchahuaya. No princípio do século XX, os
Remo passam a ser referidos igualmente na região do alto rio Juruá Mirim, onde também se
encontravam à época índios Kampa (cf. Rivet & Tastevin, op. cit.:471). Segundo Carvalho (Op.
cit.:252-253), 'os indios, conhecidos vulgarmente pelo nome de Remas'. têm na propria língua a
denominação de Nuannv; que significa • 'çeote-oôs', Da semelhança que as suas tatuagens
apresentam com os desenhos dos remos dos caucheiros, vem-lhes, segundo os informes colhidos
naquellas paragens, o nome por que são designados''. Aludindo ao fato de Carvalho indicar a
presença dos Remo no alto rio Jaquirana, enquanto ele próprio encontrara no rio Tapiche, afluente
do baixo Ucayali, índios Remo que se auto-denominavam Nucuim~ Oppenhein (1936:151) avança
a hipótese (pouco verossímil) de que poderia se tratar de um "phenomeno de absorpção de uma
tnbu mais fraca por um vizinho mais forte e numerosd'.
·
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No final da primeira década do século XX, os Nukiní do rio Moa habitavam
uma área localizada a cerca de duas horas do barracão do seringai Gibraltar, mantendo retacões
de pequeno comércio com os seringueiros. À época, como conseqüência das disputas políticas

internas que se seguiram ao rapto de uma índia Pampa (sic, Kampa), dividiram-se os habitantes
dessa maloca, tendo os agentes do SPI a intenção de aldeá-los em local mais próximo à cidade de
Cruzeiro do Sul:
"Tendo o Peruano D. Prenasco Bana conduzido a pretexto de passeio em temtório peruano os índios
de nome Xáxá-Baca, duas indias e mais um mato. e estando o dito peruano a dever muuo a seu
patrão, também peruano, e este, como indemmzaçào, pagou-se, ficando com os retendas índios.
Vendo-se estes Inteüres Brssneros escrevtssdos, fugiram do Peru, e na travessia tiveram um encontro
com os ternves índios Pampas (peruanos) resultando o índio Xáxá-Baca tomar-lhes uma índia Pampa,
que trouxe para sua maloca, no sermgal Gibraltar. Em sua volta o destemido Xáxa-Baca pretendeu ser
tucneue dos Inocu-uuos, travando uma torrmdsve! luta a tecet» com o verdadeiro chefe de nome
Purwavó. conhecido oetos avnusaos por Evsnsto. que tsmoem
rntato valente, resultando a OIVlsào
da metocs em duas /eccôes aue ticersm vismnes (. .. /. Insoeaonei em comosntns do Coronel t-teoao
terras cevotutss em unmeoiscces de sua tszenas. Canudos, onde aesejo mstsüsr um nuaeo motaene
para ccnocer os Inocu-mms. que moram, como ;a ncou dito, no Alto Máa, oisteate de Cruzeiro ao Sul
12 dias de sutnae em canoa, ao passo que estas terras discam so entre 4 dias de subida em canoa
desta caeae. Existem cerca de cO tnaos Inocu-uuns no Alto Móa. De, oraem ao meu aux//1ar Bastos
para conviasr I 7 motos que na separação da maloca em Gibraltar, ricaram com o tucneue Purtvsvo,
este mctustve. para morarem e cotaverern as terras vismnes a Canudos; mais tarde trabalharei para
que vennam os outros. Sou de ocmtêo ooe, estando comprenenaiao no Serviço de Proteção aos inatos
a toceteeceo de oeoooses. e ,1e çreooe ccnvemenoe oars a cw!l,zacàó dos ,110,os a uuroaoceo nes
»otocss e =uaeos ,.,:c:cen.:,s, ,::...' ,: tcs treostneoores. com 5:;â:i ;;,n)J/Jas · ': .: nnares. : '? 13 ).

e

~:o oeriooo cue se seguiu, esses meios sofreram o ereíto de epidemias,
oois se dizia ooucos anos ceoors aue, "nas cabeceiras do Moa, entre o Singart.i e o Màa, vagueiam
alguns sobreviventes dos Nukuinis' (Tastevin, 1920: 133). Parte do grupo, pelo menos, havia se
instalado no igarapé Ramon:
"Encontramos um çruoo ae umas aez familias de maiçenes desta tnou. na zona tunuropne com o Peru,
nas csoecetres do Içsreoe Ramon, arluente do no Moa. Faz alguns annos estes matos testem oerte
duma numerosa tnou cue habitava um affluente do rio rtos, que chamamos Paraná da Reouosc».
Actustmerue esse içsrsoe
aesneoüsao e as cooces íam!lias sooreviverues as febres etnoemicss
localtsaram-se nas zonas menaoneass" (ocoennern, op. at.: 151).

e

O relatório correspondente aos primeiros trabalhos de identificação da
terra indígena Nukiní traz informações que contextualizam a distribuição e o deslocamento de
aiguns dos grupos locais componentes daquela sociedade indígena, os quais, em alguma medida,
poderiam ser identificados eventualmente com parentelas ou grupos de descendência. Assim, o
:ndio Evaristo e seus irmãos, Pio e Francisco, sustentavam "que sua familia
Parivakevô,
procedente do rio Tapiche, no Peru; e Luzia conta que sua familia é Ronobaxevõ, procedente do
rio Jaquirana, sendo que seus filhos são Paribakevô" (Montagner Melatti, 1977:37). Muitos
daqueles que habitavam o Jequirana tinham sido mortos por peruanos ou engajados
compulsoriamente na extração do caucho no país vizinho.

e

"Comentaram que andavam pela Serra do Moa e pelo rio Jaquirana. Neste rio havia muita gente, muita
caisuma e maloca grande. No igarapé Ramon morou o pai de Evaristo, depois de pacificados, em 1938
(?) durante três anos. Evansto nasceu no igarape Capanawa. O pai de Francisco Jorge (civilizado?)
trouxe sua mãe do igarape Jordão, no rio Azul [ ... ]. Os Nukini foram peaticsaos por volta de 1904.
Estavam na Serra do rtos. na fronteira com o Peru[ ... ]. Os indios que moravam no rio Jaquirana
foram trazidos por Raimundo Luzeiro. Eram muitos indios. Destes, apenas um velho e uma velha ainda
estão vivos. No Seringai República havia duas malocas, uma pertencia ao tuxaua Evaristo e a outra, de
indios do alto rio Azul, anuente do rio Moa. Há capoeiras com sinais de malocas grandes. Depois de
pacificados a familia de Evaristo fugiu para o Peru, permanecendo ai dez anos. Foram trazidos
novamente para o Seringai por Zeca de Oliveira. Comentavam que 50 indios da Serra do Moa foram
atraidos [. .. ). Os Nukini eram inimigos dos capanawa, não se uniam. Também eram inimigos dos
Ship,,)o, se matavam mutuamente[. .. ). O relacionamento com os Poyanáwa não era amistoso[. .. ). Os
Nukir,i brigavam com os Mayo, do rio Javari e com os Kapatxo, do divisor da Serra do Moa. Falavam
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noçues ouerentes: morreram muuos deles. Tinham Dom
mesma Jingua (Pano)T"1ontagner Melatti, op. ot.:37-39).

reteaonsmento com os Comba, falanoo a

Os chamados índios Kapatxo, referidos acima, são igualmente
mencionados no relatório resultante do segundo trabalho de identificação da TI Nukini, podendose deduzir serem os mesmos Kampa com quem os integrantes da maloca localizada no seringai
Gibraltar tiveram recontros no início do século XX. Outrossim, deve-se atentar para o fato dos
igarapés Novo Recreio e Ze-zumira (i.e., Jesumina), abaixo mencionaaos, continuam a ser
ocupados no presente tanto por famílias Nukiní quanto Náwa:
"Atreves dos depoimentos obtidos, percebe-se que os Nukim tmbsm uma mobilidade muito grande.
Costumavam andar peta rio Azul, içsrepes Ze-sumes, Uma1tá, Jordão, Novo Reereto, Ramon e Içsrsoe
da Republica. Apos uma epidemia que vitimou vsnos moos, resolveram regressar para o Jaqwrana
para se ururem a seus parentes. Quando estavam proximo a serra do Nôa foram atacados pelos
Caoetxo. /oaos csucneros. Voltaram para o tçsreoe oa neoúouce ·· (Levinho, 1 984: 6).

~ :.: ·ovável aue um dos subgrupos Remo sooreviventes sejam os Iskonáwa

( Isconenuss encontrados no início da década de 1960 entre os rios Utoauinea e Abujao, no vízinno
território peruano. De acoroo com Whiton et a/Ili' (1964:109), çeóioços oa Petrobrás teriam se
deoaraao com o pequeno çrupo em 1958 ·durante a prospecção ca área entre o rio Juruá Mi rim e o
igarapé Agua Azul (tratanoo-se aqui, provavelmente, do curso oáçua deste nome afluente co rio
Utocuinea).

E -n tem tório brasileiro, a coouíacêo Nukiní revantaos em 1977 foi de 231
cessoas. es CL.;.J,S se c:st~·:u:am ceos seguintes oce.s: .::2 res.cenc-es no se,;nçaf Reoúouca: ;..:11a
no Parana Reoub11ca; uma :10 rqaraoe Novo Recreio; cuas na serra co Moa: cuas no seringai rv10'1te
Alegre; uma no seringai Peri-Pén: e uma no seringai São Salvacor. E:n 1984, a.ern ca
concentração maior existente no seringai Reoública, e.çuns Nukiní eram encontrados nas
cabeceiras do rio Moa ou espalhados pelos seringais da região, atém de outras quatro famílias
(Náwa'?) morando no igaraoé Novo Recreio.

1) NUKINÍ
Por meto do r-íerno nº 139/GAB/AERRBR, ce 02.03.2001, foi encaminnaoo

à DAF requerimento essíneoo cor 456 Nukiní solicitando a ampliação aa terra indígena homônima
atualmente demarcada no Município de Mâncio Lima. A par do próprio crescimento demográfico da
comunidade indígena, a manifestação desse pedido por parte dos Nukiní deve ter sido influenciada
por dois acontecimentos recentes que marcaram a conjuntura fundiária indígena na região: o
primeiro foi a demarcação aa TI Poyanáwa e o segundo a reivindicação territorial feita peios Náwa,
ambos ocorridos no início do ano 2000. Tendo sido publicada uma nota na edição de 21.04.2001
do jornal "A Tribuna", de Rio Branco, afirmando que o INCRA iria repassar uma grande área de
terras aos Nukiní, remeteu o Administrador Regional da FUNAI o Ofício nº 164/GAB/AER RBR, do
dia 25.04, requerendo informações a respeito da veracidade da nota publicada. Em resposta, foi
enviado o OF.INCRA.SR.14/AC/Nº 282, de 02.05.2001, pelo qual o Superintendente Regional
daquela autarquia, Aldenor Fernandes de Souza, informou que,
"quando de nossa esteae a Serra do Divisor, em novembro passado, em conversa com o ceaque da
Tribo Nukini Paulo, nos comprometemos a repassar a área da Gleba Moa Azul e parte da
Gleba Timbaúba, para atender reivindicação da tribo. Ressaltamos, porém, que previamente
tomaremos todos os procedimentos legais junto
Administração da FUNAI, para atendimento ao
ple1to"(S0uza, 2001; grifo nosso).

a

Conforme o mapa que obtivemos na Superintendência Regional do INCRA
em Rio Branco, ambas as glebas mencionadas confrontam com a área atualmente demarcada para
a TI Nukiní: a denominada Timbaúba é contígua ao Norte e a denominada Moa Azul ao Sul.
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2. v. Kaxinawá
Uma das versões da cosmogonia Kaxinawá, apresentada nos textos
reunidos por Capistrano de Abreu (1914) sob o titulo rã-txa huni kuin (ou 'falar de gente
verdadeira'), conta que eles descendem do casal de filhos gêmeos de uma mulher grávida
morta/fecundada pelo relâmpago após o dilúvio universal. O corpo da mulher é encontrado por um
caranguejo saído de um buraco no chão, o qual abre a barriga dela e salva os gêmeos, chamados
'caranguejo' (xaka) e 'praia' (max1), vermelhos e zangados como o relâmpago. Criados pela mulher
do caranguejo, os demiurgos Kaxinawá crescem e casam entre si, abrindo o primeiro roçado
depois do cataclisma plantando os cultives primordiais (macaxeira, banana, inhame, cará, batatacoce, mamão, cana-de-açúcar, feijão, amendoim e milho). Dos filhos deste primeiro casal,
cnamados por sua vez 'é bom' (pokà) e 'fez também' (ir/lo), nasceram todos os cernais ( d. Abreu,
1941 [1914):481-499). Outra versão diz que, para se salvarem das águas que desceram da grande
'aqoa quanao o céu se partiu, o primeiro homem (Macari, 'já foi também') subiu num oau-oarco e
J primeira mulher ( Matc;am; 'esfriou') num ouncurzeiro. Não encontrando mais ninguém depois
cue as águas secaram, casaram-se €ntre si, tendo por filho Muru ('Quebraaiço ) e por filha Batã
,:'Doce'), que se tornaram os ancestrais de todos os Kaxinawá (!bidem:500-506).
De fato, os mitos contidos na seção intitulada "a dispersão" contam como
se deu a seoarecão entre os índios cescendentes de Harakun, que são os <exmawa, e aqueles
cescenoentes de Apõ, que são as 'outras gentes'. Harakun ('o primeiro'), tamoem chamaao Tiwa
CEspremido'), foi gerado das sementes da palmeira jaci (kunta); »oõ, também chamado Xsno
!'Seco'), cr.ou-se cas sementes ao ouricuri (xdbo). Apô cobiçou a mulher de Harakun, que era
-~1u1co bonita. marenco em razão c.sso o outro e dance inicio assim cJ oostnioece entre o seu covo
,~ a ·gente veroaoeira' ( Hum Aum). Aoos uma granoe oataina entre o povo ce haraKUn : o ce Apô,
.estejaram o omà. O coroo de Haraxun rei enterraoo, senco seu sangue ievaco eo céu pero
.nanmoonoo e sua aima transoortada numa cesta carregada pelo uruou. causando isso uma
grande trovoada. Depois, segunoo a narrativa reproduzida por Capistrano de Abreu ( cujo texto,
para melhor compreensão, segue abaixo vertido em forma corrente), cada grupo se dirigiu para
determinados rios:
:~põ subiu um no cem sua gente. A gente de Harakun subiu outros nos: uns subiram o no Kuxu
('CujuDtm; }urua); outros subiram o no Hõnõwã ('Grande; Tarauacá); outros subiram o rio San ('Sot'.
Env,ra); outros subiram o no Saci ('Capim: Nuru); outros subiram o no Arnõe ('Capivara'.. Moronal,
etiueote do Env1ra); outros subiram o rio Tawa ('Canabrava; Tauaya, ettuente do Iboaçú); outros
subiram o no Xuru ('Cachoeira: Jboaçú); outros subiram o rio Xãwõe ('Arara Vermelha: Huma1tá); e
outros subiram o no Manõ ('Contas~ Colombo). Apõ subiu com sua gente o no Dírí ('Encachoeírado;
Purus); outros deles suõirsm o no Awó ('Fazia: Acre). Somente estes suoirem com Apõ [ .. .}. Nossa
gente se dispersou; em muuos rios mora nossa gente. Nós somos a gente ae Harakun; porem, as
outras nações são a gente de Aoô. A nossa lingua a da gente de Herekun, so nós a falamos; a gente
de Aoô conversa em outra lingua. Nós assim fizemos quando Aoõ matou o nosso grande tuxsus, o
nosso velho pa,. Se o nosso grande tux11ua não tivesse sido morto por Apõ, nos amda seriamos muito
felizes morando à beira do mar em belas aldeias"(Abreu, idem:507-514).

e

Assim, enquanto o Purus e o Acre são vistos como rios que serviram de
habitat a 'outras gentes', os demais cursos d'água acima mencionados - Juruá, Tarauacá, Envira,
Muru, Humaitá, Iboaçú e outros - são verdadeiramente considerados pelas lendas Kaxinawá como
o território histórico de ocupação dos grupos reconhecidos como Huni Kuin. Segundo os
informantes de Capistrano de Abreu, "pelos rios do Cujubim, Grande e capim, subiram os
Caxinauás; pelo rio Grande, os Cuntanauás; pelo Cujubim, os 81tinauás; pelo rio do Sol, os
Marinauás,-pelo da cachoeira, os Tucunauás; pelo rio das Contas, os Picinauás; pelo da capivara,
os Marinauás,-pelo Arara, os Xauânauás' (Abreu, 1976 [1911/12]:249). Afirmava-se ainda que os
Kaxinawá do rio Moronal teriam expulso em um assalto noturno os Binanauás que ousaram invadir
o Envira, "que aqueles consideravam seu, embora não o ocupassem efetivamente' (Ibidenr.208).
Com efeito, no início do século XX, os Kaxinawá foram encontrados exatamente nas terras
banhadas pelos rios antes indicados. O relatório da Prefeitura do alto Juruá relativo ao ano de
1905 menciona os Kaxinawá nos rios Envira, Paraná do Ouro, aito Tarauacá, Muru, Iboaçú,
Humaitá, Jordão e Acuraua. Um artigo publicado na edição do Jorna: do Comércio de 11.01.1913
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"Os Csctuasuas', afirma que
esses índios eram encontrados nos afluentes da rmrqern direita do rio Juruá, entre o Xeruã e o
Liberdade, concentrando-se nesse último rio, bem como "no Alto Gregório/ que tem um afluente
com o nome de Igarapé dos Cachinawás, e em alguns afluentes do Alto Tarauacá, tendo ai suas
principais malocas nas terras firmes existentes entre o Alto Envira e o Alto Muru, onde os visitei em
1905 e 1906' (apudNogueira, 1984).
As lendas do grupo dizem que os Kaxinawá tiveram enfrentamentos com
os caucheiros peruanos nos rios Envira, fvruru e lboaçú. Irritados pela morte de um tuxaua do
grupo nesse último rio, onde tinham cinco aldeias, os Kaxinawá teriam se vingado, matando todos
os habitantes que encontraram em duas casas de caucheiros no Tauaya, afluente do Iboaçú.
Depois, fugiram com medo quando os brasueiros subiram com espingardas o rio Muru.
Posteriormente, liderados por Dauya, tenam entrado em contato com os brasiieiros no Iboaçú,
sendo bem tratados por e!es e fazendo em contraoartida roçados para os brasileiros na beira
daqueie rio. construindo casas e morando aii: "Agora - concrui um relato - os csxineoes se
ecostumerem com os oresüetros. Quanao os cexmeuás terem caucho, os brasJ/eiros dão
esomçeraes. roupas, macnado e terçado para trabalharem' (Abreu, op. ot.:59-61). A crómca da
tornada co rio Tarauaca pelos seringueiros e os contatos imciatrnente estabeíeooos com a
oooutaçào inaígena são resumidos pelo Pe. Tastevin da seguinte forma:
pelo delegado de polícia do alto Tarauacá, Luiz Sombra, intitulado

O oomeao casal coe se amscou a passar o Nuru foi esçoeteao no mesmo ano pelos matos em Novo
Oestmo. em 1892. Acessr disso, os avuuedos chegavam em 1893 em Nace10, em 1900 ao Jordão, e
cm 1903 eles ccnouistsrem o Douro, soore cs soatsneu« e as soteoeoa. t! se mstalaram em Nmas, o
.uttmo sermos! co T.3,-,'!1k1ca. No eoteoto. cs .oaos .: ..io ecettsvem essa 11wasào, ace !'rerendia ser
~-.;céc:i e ::uc! :::1.-1 ,-,sava a comeis ae correcno. Em :::)5 ... .n aucsaoso avenruretro ce nome _.:.,:oe10
::e.rre1ra conseauiu .,·e, sceuo como cnete oeios Y.,:va-na:va. ecos A'1111u-nawa, peios isku-nswe etc,
.iue ete agrupou soo o nome oe KatuJ,.ma. ~ sua /rente. cte remou os nos luouna e »ouensn, onae
.ionu dois areoaes senn9a1soue eram expioreaos ceio pessoal avuusoo. em çrenae oerte peruano. Os
matos o servem somente como soldados e como ceceaores. Sob suas ordens, eles abnram um
cemmno eotre Cocsmere, sobre o tereusce. e Cruzeiro do Sul. Ele oecuicou as tnoos próximas,
Kecnmeoe e Arers" (Tastevin, 1926 apudAqurno, 1996).

Oeooís do assassinato de Ângelo Ferreira em 1909, levado a cabo
provavelmente por creoostos do ceí. Auton Furtado, a quem ele havia alugado o seu seringai no
Aouanã, um de seus companheiros, Felizardo Cerqueira,
"reorou-se entre os Kach1-nawado Iboeçú e os levou ao alto Emb1ra, nas margens do Furosvs, o no
de aguas baixas {em pano, besns-ys), Lá, longe dos civilizados, ele os ensuiou a colher tetex da
cssttüoe elastica, os manteve em oer com os sennçuetros e manteve o resoeuo dos outros indios. Em
1919, ele se encontrava nas margens do Aliança, que
para o Emb1ra o que o Jordão para o
Tarauacá. Era pelo Aliança que os csucnetros 1am para Ucayali [ ... }. Naquela eooce, os oroooetsnos do
alto íarauacá pediram a sua a;uda para se defender contra os maias Papavas oue produziam vitimas e
numerosos roubos a cada ano. Feliziirdo estabeleceu-se, com os seus maias, nas margens do
Formoso, e de lá, em Revisão, onde ele se encontra ainda hoje. A Comissão de timües pediu o seu
aux,/10 para traçar a tronters entre o :,ànta Rosa, sobre o Purus, e o Bréo, sobre o Juruá. Graças a ele
e aos seus indios, este trabalho correu sem incidentes e já está terminado hoje. Ele deve ebrtr este
ano uma senda entre a foz do Breo e os montes de Contsmsns, que formam a fronteira entre o Peru e
o Brastl" (Ibidem 18).

e

e

Em 1924, Tastevin recenseou 331 índios no alto Tarauacá, sendo 264
Kaxinawá (na foz do rio Jordão, no igarapé Primavera, em Atenas e junto com Felizardo
Cerqueira), 11 Yawanáwa (em São Luiz) e 56 Katukína (em Atenas e no igarapé Catuquina).
Também estimava haver ainda 100 índios no rio Muru; 150 no Envira; 60 no alto Gregório; e a
mesma quantidade no rio Acuraua, totalizando cerca de 700 índios para o alto Tarauacá nessa
época. Em outro trabalho, o mesmo autor registra no curso do Muru, a presença dos índios nos
seringais Guajará ( 10 pessoas) e Ariópolis (27 pessoas); também eram encontrados em ·pontos do
rio Humaitá como no seringai Boa Vista (31 pessoas), em Itaparica (14 pessoas), Belém (6
pessoas), e Paraíso (14 pessoas), sendo incerta sua presença no Iboaçu (20 pessoas?). O:-;
xaxínawá do alto Jordão seriam originários do lboaçú e do Humaitá; os que se estabeleceram r1
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jusante de Redenção e em Atenas tinham vindo das nascentes do Gregório e do igarapé Primavera
(cf. Tastevin, 1925:17-18 e 1926:20).

À mesma época, registrava-se no Envira uma aldeia Kaxinawá junto ao
seringai Nova Olinda, aparecendo também freqüentemente estes índios próximo ao seringai
"Ajubirn", no mesmo rio. Além disso, entre o Envira e o seu afluente Riozinho, havia vários tapiris
de caça do mesmo grupo indígena. Em 1923, um índio que trabalhava com regionais no Envira
ausentou-se para deixar sua esposa em um "cupicheus' do Jordão (cf. Carvalho, 1931:225-227).
Com respeito aos assaltos dos índios contra os seringueiros, as indagações feitas por Carvalho
quando trabalhava no Envira em 1923/24 levaram-no a concluir "que todos os ataques aos
seringais/ pelos 'Cschinsues'. foram a conseouenae de persegwções e usurpações anteriormente
feitas pelos civllisados contra os selvico/as e suas propriedades' (!bidem.229-230). Até 1927, os
Kaxinawá do rio Jordão eram dados como em "estado selvagem', diferenciando-se daqueles
encontrados no rio Gregório, os quais tinham sido reunidos com os Katukína em postos do Serviço
de Proteção aos Índios. Por ser relativamente escasso em árvores de borracha, o curso superior
cos rios Tarauacá. Envira, Jordão e Breu vinha servindo como refúgio não somente para os
Kaxinawá, mas também para os Kontanáwa, Maináwa e Jamináwa, gruoos que se conservavam
:1ost1s a orasuerros e peruanos. Além desses índios, a poouiaçào regional aplicava o nome Papavo a
outros grupos que ocupavam "o alto Jordão e Tereuecs. enquanto no Posto de Proteção de
-uenes, no Tereuscs. se pode encontrar representantes de venos clãs' (Grubb, 1927:100-101). Por
fim, encontravam-se os Kaxinawá "nas cabeceiras do Parana do Ouro (deserto) e Parana do Brabo,
afluentes da margem direita do Embira e esquerda do Muru, mais ou menos entre União do Embira
2 Oaderue ao Muru e as nascentes daquele oersns' (Branco, i950:25-26).
Oe acorao com kensmqer ( 1995: 1-3:. cm meaoos da década ae 1920, os
<axmawá cue viviam no sennqai urnéo. no no Envrre, mataram o cerrao. saquearam o barracão e
fugiram para a cecra co r.o Curanja, em terntorio oeruano. Desce então se isolarem. mantenoo
contatos eventuais unicamente com os Mannáwa ào Purus aue subiam o Curanja para coletar ovos
oe tartaruga.
"Os Kachmaua do suo Curan;a parecem ter migrado de arluences ao EnVJra, da bacia do no Juruá, há
uma geração ou talvez pouco mais, em vutude de desentenounentos entre os veoos grupos. Os outros
permaneceram na re91ào prttruttvs, em terntono brasileiro, mantendo contado constante com os
moreoores avnusaos daquela região. Os matos que miçrsrsm provsvetmeote seçutrsm pelo divisor
das aguas do oüo Env1ra, entrando no 1garape Chempo.« e penetrando em segumda no alto no
Corenjs. região ocuoada pelos iooos Jemmsu« e ate hoje seus r7da9a1s muruços. O reratono atual dos
indios kscnmeue hrrute-se no eams pela onmetre cachoeira, onde se encontram as primeiras pedras e
rochedos, que não existem rio abaixo e nem no percurso de todo o alto Perus' (Schultz & Chiara, op.
ot.: 197-198).

intermediado pelos Mannáwa, o contato pacífico desses Kaxínawá com a

oopulação peruana regional ocorreu em 1947 (Kensinger, op. c,t.). Ocupantes nessa época da
zona entre os igarapés Conta e Chamouia, afluentes do médio Curanja, os Kaxinawá passaram a
mostrar uma tendência a descer este rio, buscando uma aproximação com as fontes de
ferramentas e utensílios de ferro.
"Acima do igarapé Conta, afluente direito do Curanja/ a nove dias de 'varejão' a contar da bôcs do
Curanja, está situada a primeira aldeia dos lndíos Kachináua. Encontramos ao todo oito aldeias, com
um número de habitantes que variava entre vinte e cento e vinte indivkiuos. calculamos o número
total de /ndios Kachináua entre 450 e 500. O primeiro contado com os peruanos ter-se-ia dado há uns
cinco ou seis anos, quando um grupo de indios Kachináua apareceu na bôca do rio Curanja.
Acompanhados por um grupo de peruanos/ os indios voltaram as suas aldeias, demonstrando-se
pacíficos e com vontade de entrar em comércio com os civilizados. Desde aquele primeiro encontro um
número cada vez maior de índios Kachináua se dedtcs à extração de caucho e de madeira.
Negociantes peruanos e braslleiros, de vez em quando/ fazem a subida penosa do rio Curanja para
negociar. Em conseqüência do contado com a nossa civilização adquiriram o sarampo/ que na primeira
aldeia matou a maioria das mulheresH(Schultz & Chiara, ibidem).

A epidemia de sarampo, na realidade, atingiu fortemente todas essas
malocas Kaxinawá, fugindo seus habitantes num primeiro momento para a região dos rios Envira e
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para o Curanja em 1954, onde no ano seguinte se contava uma população de
96 pessoas reunidas em duas aldeias. Outros mais retornaram em 1960, passando a receber certa
assistência em Baita, onde o Summer Institut of Unguistics (SIL) havia instalado uma base
missionária. Em 1968, uma nova aldeia foi também formada por :riàios Kaxinawá oriundos do rio
Envira nas proximidades oe Puerto Esperanza, no lado peruano e. fronteira. No início dos anos de
1970, nova migração, protagonizada desta vez pelos Kaxinawá até então residentes no seringai
Vista Alegre, no rio Envira, dá origem à aldeia Fronteira, na TI Alto Rio Purus. Em 1978, índios que
tinham se deslocado antes de Baita para Santa Rosa mudam-se também para a TI Alto Rio Purus,
constituindo depois naquela área a aldeia de Cana Recreio. Uma cisão entre os habitantes dessa
última localidade, ocorrida em 1989, daria origem à aldeia Moema, na mesma terra indígena (d.
Lagrou, 1991).

Jordão, e voltando

m) CURRALINHO
O rio Envira ioi alcançado cera frente sennçausta em 1884, sendo annqroo
seu trecho acreano onco anos depois. A partir oe 1891/92, teve H,icio a exploração do seringai
Curratinno oor José Bernardino aa Silva e seu irmão João, cesmemoranoo-se depois dele os
seringais Nazaré e Novo Porto, estanao este Úitimo suuaoo na foz ao Paraná do Ouro. A
cocurnentaçâo do seringai Curraiinno remonta a 1900, a partir ae cuanoo passam a ser exoeorcos
titules em nome ae Francisco e Tbeocoro Alves Coriolano. Entre os senngalistas de maior projeção
no Env1ra por volta ae 1908 contavam-se Julio dos Santos. que se estabelecera em Curraunno: F.
C. Franca, em Nazaré; Pauuno Fe1Jó de Mel!o. em Novo Porto; Antcruo Tavares em Nova Olinaa; e
~ub1m& Preoo em Porto Rubim (cf. Castelo Branco, i961:222·223'..
0:na iníormaçào conuoa :10 · :?.r::lacono score ,: ,.;,r::a Rio Envtre-Acr« ,
.. etativo à icennficaçéo ca T[ Kaxrnawa Nova Otinoa. cernonstra cue os mo.os estabereocos antes
em Porto Rubim haviam se mudado para as cerras ao seringai Nazare, econtanoo-se outras
.ocaucaoes do Envira ocupadas à época pelos Kaxinawà:
J

1

"O meior grupo, localrzado no Serrngal Nova Olinda, era conhecido como 'Os Kaxmawa do Rio Env1ra'e
omae escs la, uaereoo peio toxeoe Ntlo t-tertms. Um outro grupo vw1a no Serrngal Porto Rubi, onde
aursrue muitos anos trooetnsrem para o seu oroonetsno, o velho Rubens ao Prado. Após sua morte e
com a aessovsçéo do sermçet, os ma/çeoes. em grupos, dispersaram-se em veres direções. Alguns
elementos foram tooter-se ao grupo que sempre habitou o seringai Nova Olinda, eumeotenao seu
cootmçente. Outros mstetsrsm-se no Senngal tvsrsre. de onde estêo emigrando oara o Sermaet Bares,
meis abaixo, na areceo de Fetjó. Uma terceira corrente mststou-se na colocação Remanso,
pertencente ao Seringai Novo Japão; e amda outra, após permanecer nas proximidades ae Feijó,
encontram-se radicados duas horas abaixo de Fetjó"(Carvalho et a/liJ; 19í7).

A respeito das famíiias Kaxinawá estabelecidas nos seringais Nazaré e
3arés, fronteiros

à fração remanescente do seringai Curralinho, comenta o mesmo relatório:

"Estes dois grupos de Kaxinawá estão atualmente em fusão, tendo alguns membros do Seringai
Nazaré mudado receotemerue para o Seringai Bares e o restante está ultimando os preparativos para
a mudança, tanto que não plantaram roça este ano no sennçe! Nazaré, e sim, estão preparando
terreno na colocação que vão ocupar, ;unto aos que atualmente vivem em seres. A colocação
Kaxinawá no serrngal Barés é afastada cerca de dois kms da margem direita do rio e ai estão com fim
de extrair borracha para o dono do Seringai[ .. ]. Estão ansiosos por uma área em que possam se fixar
definitivamente e explorar, sem ter que pagar nada a mnguém ou pedir autorização para botar roça ou
criar alguns animais e aves"(Ibidem).
·

De acordo com um relatório apresentado em 02.09)998 pelo técnico
indigenista da FUNAI, Geraldo Carlos Alberto, e pelo técnico agrícola da EMATER,Anísio Barreto,
os Kaxinawá habitavam o seringai Curralinho há 32 anos. Além da colocação Enganoso, na
margem esquerda do Envira, onde se localiza a aldeia Boa Esperança, os índios podiam ser
encontrados também nas aldeias Formiga e Greta, situadas nas terras da margem direita daquele
rio, totalizando 63 pessoas. Segundo o depoimento de uma índia Kaxinawá que continua a residir
nessa área, seu pai morava antes no seringai Nazaré, onde ela nasceu em 1953, havendo sua
família efetuado a mudança para o seringai Curralinho na década de 1960 (cf. Alberto & Barreto,
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1998). Essa movimentação é congruente com o relato sobre outras f amiiias Kaxinawá que, por
volta de 1967, se instalaram mais abaixo ainda, nas proximidades dos igaraoés Cardoso, Paredão,
da Praia e Paroá, na região da atual TI Katukina/Kaxinawá. De acordo com o relatório de
identificação dessa terra indígena, os ascendentes dessas famílias também seriam oriundos de
Porto Rubim, tendo se deslocado depois para o seringai Nova Olinda e para "colônia Vasconcelos",
onde chegaram a permanecer durante doze anos antes de se dirigir para as cercanias da cidade de
Feijó ( d. Carvalho et a/1!1; oo. at.).
No final da década de 1980, os Kaxinawá ocupantes do seringai Curralinho
passaram a ter problemas com os vizinhos não índios, ocorrendo entreveras com o filho do antigo
çerente do seringai, Odilon Fausto, por conta do suposto roubo de melancias em uma roça de
orata. No aia 01.04.1997, ourante uma diligência feita por cinco policiais militares de Feijó a pedido
caoueíe moraaor do seringai, foram presos e esoancados dois ínaios Kaxinawá da aldeia Boa
Esoerança, sendo levados no dia seguinte para a delegacia na cidade. Em setembro de 1997,
,uma nova tentativa ae intimidação aa comunidade Kaxinawá, foi destruiaa uma casa indígena
cue se encontrava em construção. Finaimente, ce acorao com o Memo nº 646/GAB/AER RBR, de
:S.08.2000. as rarnuias oa aroeia Formiga tinham sido impeaidas ce abrirem novos roçados por
:xessão aos não ina,os v.z.nnos.

2. vi. Índios Isolados
· .J ccssaçem oare e secu.o ;\:<, -: ·1101énc:J css0CJC'3 <:O ooom <aucnerc ê
~-2r1n9aiiSta na reoréo s.tueoa e jusanre navra converuoo o curso suoer.or aos r.os Tara Ka1E:1v1ra,
·:: o setor .nrermecreno entre as suas nascentes e os enuentes ca marçern escueros ao aito Purus,
em uma esoecre ae zona de refúgio' para inúmeros magotes dos antigos naortantes dessa área,
ouase toaos pertencentes à família linguística Pano. Buscando a proteção ae pequenos e remotos
afluentes, os índios mternararn-se por tributários do alto Tarauacá como os rios Jordão, c'Ouro,
Muru (incunnoo os seus afluentes Humaitá e Iboaçu), e por contribuintes do alto Envíra como os
~1os Jarmneue (inouinco seu afiuente Furnaia), Riozinho (incluindo o igarapé Major Dantas) e
?rogresso (cf. Casteio Branco, 1950:28).
Assim, o Relatório ca Prefeitura ao Alto Juruà reranvo ao ano de 1905
+encioneve. eiérn aos Kax,nawá e Jarnmawa. os Araraua nos nos Hurnaité e alto Envira; os
Contanaua no euo Tarauacà e Humaitá; os Catuquina nos nos Cetuouina e eito Envira; os
Tuxmeue nos rios Hurnauá e Turunaia (sic; Furnaia); os Ararapma no rio Humaitá; os Capanaua,
Aninaua e Boca Preta no aito Envira; os Marinaua no rio Turnaia e os Canamari nos rios Jurupari e
Massipira, afluentes ao Envira ( apud Castelo Branco, idem 15). De sua parte. um artigo publicado
poucos anos depois por um auxiliar da Inspetoria do SPI no Estado do Acre apontava no rio
Tarauacá os Caxmaua e Contanaua; no aito rio Muru, os Caxinaua e Curia; no rio Iboaçú, afluente
do anterior, os Caxinaua; no rio Humaitá, igualmente afluente do Muru, os Arara, Ararapina,
Caxinaua, Contanaua, Jaminaua e Tuxinsus; no alto rio Envira, os Aninaua, Araraua, Capanaua,
Catuquina, Caxinaua, Curie e Jaminaua; no rio Furnaia, afluente do anterior, os Marinaua e
tuxtaeae; e no Paraná do Ouro, afluente esquerdo do Envira, os Caxinaua e Curiaua (d. Linhares,

1913).
Alguns desses mesmos grupos, e outros mais, seriam assinalados pelo Pe.
Tastevin em 1925 no curso superior dos rios Tarauacá/Envira, a saber: os Hsu-neus ('rãs'), que
viviam misturados aos kaxinawá; os Paranaua ('enganadores'), do rio Teixeira ou Marchachya (rio
das Pedras); e os Bastanaua ('filhos da floresta'). Segundo ele, entre o Envira e o Muru
encontravam-se ainda anteriormente os Kununaua ('comedores de cogumelo', kunu), os Tuchi ou
Tochinaua (tuchi, 'amarelo'; toem, 'periquito verde'), e os Kontanaua (konta, 'palmeira jaci'),
havendo esses grupos se retirado em direção às nascentes e à margem direita do Envira. Além
deles, citavam-se igualmente os Tyuchunaua (tyuchi, 'fogo apagado'), que habitavam as nascentes
do Jurupari ou Yuráya; os Cháunaua ('comedores de osso'; cháu, 'osso'); os Nehanaua ('pacas');
os Marinaua ('cotias'), das nascentes do Envira; os Mai-naua (ínai, 'terra'), das nascentes do
Tarauacá; os Yumanaua (yuma, 'peixe ju, idiá') ou Papava, do Serrano, afluente da margem direita
do alto Juruá; os Takanaua ('comedores de fígado', taka); os Yawa-naua ('queixadas'); os Bttinaua
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(biti, 'couro'), que portavam escudos ae ceie ae anca; os lsku-naua (isku, 'japim'); e os Sáwa-naua
(sáwa, 'arara vermelha'), aas margens ao Gregório, que haviam adotado "o sobrenome enganaaor
de Katukinél' (cf. Tastevin, 1925). Em outra áe suas obras, este mesmo autor faz as seguintes
observações:
"Nas águas do Tsrsaecs só há inatos selvagens sobre as margens do Matapá ou ,garape do Bernsrao,
do Jordão; e sobre as margens do Launta ou igarape dos Papavos. Os prunetros são
Nehenawa e os outros são Yumbanawa e Chenenawa. Os Nehenawa vieram dos atluentes da esquerda
do Embira, de onde foram caçados pelos Kontanawa e pelos Mainawa, emas selvagens, sssun como
pelos Machonawa [ ... /. Os Yumoanawa sào conhecidos pelos brancos com o nome de Papava"
(Tastevm, 1926).

stluente

Os Papava, ou carte deles, seriam alternativamente também denormnaoos
-imeuecs ou, ainda, Nisinaua, Tcbsrnneue. Cberaneue. Yambinaua, Chanenaua, Mainaua etc. ,;:em
:os conflitos com outros grupos incigenas. os Nehenawa tamoém tinham sido vítimas ce
-~aucheiros oeruanos que. :10 início ca aécaaa ce 1920, haviam cercado sua maloca e arucuueco
.:TI qrance número ce seus integrantes ( Ibidem). E cossivei que a vrorénoa
inerente ao contato
,terétnico patrocinado ceies extratores de oorracna tenha impeiido diversos grupos a cruzar o
crvisor de águas em busca ae abrigo na zona ao mternúvio. nas nascentes ae oequenos tributanos
co Purus ou. amoa. nas caoecen'as aos formaaores ca oacia ao no Madre ae Dios.
De fato, um cos caucnerros mais afamados que passou pela região foi
':arios Scharff, auem se trasladou ao eito Jurua em 1888, exororanoo os nos Gregóno e Teshuo 1)
.ré as suas ceoeceuas "com çrenaes secruiaos e oertaos. cete teroadeae das tnbos seiveoens aue
..'5 povoem' r Cranao.no.
: 916: 3·U :. ,\ r.~os1c20 cos cruoos ocicenas. ~esmo cecos ::,=
~~anaemente vmmeoos em cruentas correnas oroaruzeces oor aoueie ceucnevo. obrigaram-no cor
·,11 a aoanaonar esses r.os. omçinco-se com sua gente para os r.os Tarauaca, Huru e Env1ra, coce
cerrnaneceu ceio espaço ce trés coes. Depois c.sso. suicou o ênvire até suas caoecerras e,
internando-se pelo aivisor de águas, foi dar no igarapé Santa Rosa, através do qual alcançou o
Purus, Nesse rio, Scharif fundou diversos postos para a extração de caucho, ampliando o
varadouro existente entre as nascentes do Envira e as do Santa Rosa e aorindo outro entre o
orimerro e o rio Curenja. Por vorta ce 1903, trabalhavam soo suas ordens cerca de dois ;-n;I

ceucneiros. "fora tribos mteiras de maias Campas, Cumbos ou Cbsmas, Piras (que eram seus
/evoraos). nuuocos, e outros mais, que ele havia cooqotsteao para a civ,lizaçào e atraido para seu
serviço, por meto da bondade, do certnho e da persuesed' (fbtdem:344).
Em 1905, penetrando aquele caucheiro oeio rio Cujar, percorreu o civisor
oe águas com a bacia do Madre de Dios e atingiu as cabeceiras do rio Piedras, lançando-se com
cinquenta homens para jusante, "atravessando em meio a numerosas tnbos de selvagens

.-smenuscss, Iscunehues e Mascho-Piros - que habitam à margem deste rio caudaloso e
turootenta' e, depois àe quinze dias de navegação pontilhada por " esssttos e combates com os

setveçeos'

alcançou o porto Huascar, até onde chegavam os não índios naqueia quaora
(lbidem349). Pelo espaço ce cinco anos, Scharff trabalha no alto Piedras, onde funda Curi-Yacu e
outros postos extrativistas, "civiliza grande número de indios selvagens Amahuacas e outros oue
habitam essa extensa sons', conseguindo reunir 972 caucheiros e mais "indios Piras, Campas,

Chamas, Amahuacas e uma infinidade de outras tribos que sempre o acompanhavam desde muitos
anos' (lbidem351). Em meados de 1909, num ataque ao posto de Curiyacu encabeçado por nove
caucheiros, que se fizeram acompanhar por cerca de 180 índios Piro, Scharff foi morto, refugiandose parte dos atacantes nas nascentes do alto Tahuamanu, "onde buscaram abrigo e amparo entre
as tnoos de indios selvagens 'Isconenues; Peucemshuss' e outras que povoam esta região até o
momento quase desconhecida' (Ibidem356).
Quanto à região das nascentes e formadores do rio Envira, na qual se
insere a terra indígena aqui em foco, são fundamentais as informações fornecidas pelo médico da
Comissão Demarcadora de Limites que percorreu a zona de rrontelra no primeiro quarto do século
XX, refletindo a localização e a identidade presumida dos grupos indígenas então ali existentes:
'Coronauas - Os 'coroneues' habitam as nascentes do 'Curanja' e 'Curanjinha' e o divisor
de aguas entre o 'Embira' e o 'Purús'. no trecho correspondente ás nascentes daquêles rios
[ .•• ]. Marinauas - Estes índios habitam as terras altas das nascentes do 'Furnaia' e o
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divisor de águas entre o 'Embíra' e o 'Purús': Jaminauas - Os 'Jaminauas' vivem nas
margens do 'Ieminsus', até ás suas cabeceiras. Xaranauas - Estes índios estão nas
margens do alto 'Riorinho'. do 'Embíra~ Habitam lambem a zona que fica próxima ao
igarapé 'Major Dentes'. no paralelo de 10º de latitude Sul. Tutxiunauas -Ao chegarmos á
fóz do 'Proçresso'. em 1923/ aí encontramos uma índia 'Tutxíunaua'. Os 'Tutxiuneues'
estão quase extíntos"(Carvaiho,1931:248-249).

De acordo com o re!ato de Manuel Córdova-Rios, peruano raptado no eito
Juruá por índios Huni Kuin e que com eles conviveu vários anos em suas aldeias, conseguindo
posteriormente evadir-se através do Purus, parte desses grupos teria migrado para a oacia ao
~'1adre de Dios. Segundo e!e, aoós as a!deias dos Kontanawa e dos Kaxinawa terem sido destruídas
ceíos extratores de borracha na bacia do Tarauacá (chamado Honowa-ia oeíos índios), seus
-ernanesceotes teriam se juntado aos Tuxinawa e migrado para uma região próxima ao no ce las
p;edras (Tacuatimanu). Refugiados nessa nova região, passaram a percorrer o interflúvío entre as
cabeceiras cos rios Juruá e Purus e as nascentes ce tributários dos nos Madre de Oios e Uruoamoa
(cf. Lamo, i985: 149-152;.
Uma rrecão cesses grupos, no entanto, ceve ter permaneciao no terr.tório
ce origem, ou certamente a ele retornou posteriormente, pois na segunda metaae do securo XX se
-eçrstra uma ronça sucessão oe saaues e conflitos entre esses "isolados" e a ooouiacéo não
.noiqena cos seringais estaoerecroos score seu amigo terntóno. A partir ao irucro aa cecece ce
1960, alguns catrôes regionais mooiüzarn turmas ae índios Kampa para evitar a presença e os
sacues crauceoos
ceos .soieocs :1as .esrcénces
dos sermçueiros. Parte cos <ernoa
crreçimenrecos oare essa rarera foram ecuetes cee acornoannerem o peruano Juiio Perez co erro
::'~eu pJra e J,(O Jorcéo. ::S5J x2c:c2, ;:·~:-.;c,,.:::ca ::;:-ri a siir1açe:n. cos cruoos so.acos :"ii.:S ;; cees
<arnoa €: <ex.nawa ca ~;~g:ão. ecaoou cor ç:erar v.orentos e.urenrernentos .nreretn.ccs.. .ojos
cescoorernentos amca se razem senor.

n) XINANE
Na atualidade, há presumivelmente três ou quatro grupos inaigenas
.soledos aue continuam ocuoando a região fronteiriça com o Peru ao longo das cabeceiras cos rios
Breu, Jorcão. Terauaca, E:w1ra, J.::minauae Santa Rosa, todos eies pertencentes à baoa ao Jurua.
exceto o úitimo. que é 2fluente cireto do Purus. Por outro laoo, né notícias, iquaímente. soore a
cresenca ce indlos .soraoos na zona oo erto Ieco e seu afluente da margem direita, o .çeraoé
Aoismo. ~:as terras que se estendem co TarauacaíEnv,ra ao Santa Rosa, na qual se .nsere a
:mpropriamente chamada TI Xinane, se concentram as notícias mais recentes sobre esses grupos
cue continuam a evitar o contato sísternétíco - ou não violento - com as sociedades nacionais na
fronteira. É provável que o primeiro desses grupos tenha suas malocas na área entre as caoeceiras
do igarapé Imbuia, próximo ao marco 34 da fronteira internacional, e o igarapé Xinane (tamoém
cnamado Cachoeira Progresso). Devido à proximidade geográfica, é passivei que estejam
relacionados a este mesmo grupo os índibs que se fazem presentes nas cabeceiras do Tarauacá
deslocanoo-se desde o eito Jordão e seu afluente da margem esquerda, o igarapé Paoavô. Outro
conjunto de malocas foi localizado entre as cabeceiras dos rios Muru e Humaitá em fevereiro de
1998, durante um sobrevôo de reconhecimento realizado pelos chefes do Departamento de Índios
Isolados e da Frente de Contato Envira. Por fim, um outro grupo isolado parece se localizar no alto
igarapé Riozinho, afluente da margem direita do Envira, que seria aquele a ocupar precisamente a
chamada TI Xinane. (d. Aquino & Iglesias, 1999:39-50; Aquino & Pereira Neto, 2000).
Na segunda metade do século XX, a comprovação sobre a permanência de
índios isolados no alto Envira tem início em 1962/65, quando eles aparecem no trecho acima do
igarapé Maxacuca e nas cabeceiras do igarapé Letreiro, afluente da margem esquerda daquele rio.
Por duas ocasiões, em 1977/78, os grupos isolados saquearam a aldeia Kampa localizada próxima
à foz do igarapé Maxacuca, baleando dois membros deste grupo no igarapé Xinane em 1979. No
ano seguinte, depois de um ataque a uma aldeia acima do Maxacuca, os Kampa seguem os
vestígios dos atacantes, localizando dez malocas nas cabeceiras do igarapé Tabacal, também
aflrente da margem esquerda do Envira. Em 1981, após uma nova tentativa de ataque nas
ma-çens do Envira, os Kampa matam uma família de índios isolados no igarapé Xinane. Três anos
depois, novo choque entre os índios isolados e os Kampa no trecho acima do igarapé Xinane
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resuita na morte de um memoro oeste grupo e de um casal daqueles. Os contínuos ataaues na
região dos igarapés Maxacucz. e Xinane provocam o deslocamento de parte dos Kampa para
jusante, fixando eles uma nova aldeia na foz do igarapé Parananzinho, na divisa das Tls Kampa e
Kulína do Rio Envira, onae. não oostante, voltam a ser acossados pelos isolados em 1984/85.

Rastreando os vestígios aeixados, os Kampa localizam cinco malocas do grupo atacante nas
nascentes do igarapé Parananzinho, entrando outra vez em conflito com os mesmos nesse iocal
em 1986. Após um longo periodo sem outras notícias, os isolados tentam novamente, dez anos
depois, flechar os Kampa ca aldeia junto à foz do Parananzinho, tratando-se neste caso,
orovavermente, de membros aas rnalocas descobertas em 1998 entre as nascentes dos rios Muru e
Humaitá.
Perereiarnente. a saída dos Kampa dos seringais situados nas cabeceiras
do rio Joraão propicia o inicio de uma série de ataques dos 'brabos' em seus formadores. Em 1983,
os isolados realizam um saaue na cotocacão Paranã, levando roupas e utensílios de trabatno. No
eno seguinte, novos roucos ocorrem no seringai Novo Segreao (ou Revisão) e em outras
caçoes ocuoaaas oeros ina1os Kaxmawá. que aii secularmente habitam. Em 1985, os .soieoos
. eram a saída de uma rarruua Kaxinawá da coiocação Paranã, caleanoo aiérn disso a mulher oe
.J.11 sennçueuo. No mesmo ano, os Kaxinawa descoorem quatorze acampamentos ae caça fe!tos
;e1os 'braoos' nas ceoeceires do Joraão. Esses índios voitarn a roubar, :10 ano seguinte. as
ccrocacôes xaxinewa ce Soca co ,,;ovo Acre, Boa Viagem e Paraíso, senco um çruoo ceies
suoreeno.do na foz ao içeraoé Paoavó (um dos isolados foi assim descrito por um Kax1nawá:
"Quando eie virou. eu connea. Era todo raspado na cabeca. Era coroado. Tava usanao a /srde
.iete: cmtureo ae envu» cem o pau amarrado pra ama. Tamoem tmha envtre amarraoa nos
.rocos ·- -cumo ;,.t,. !9ies:2s. _·:.,'. L·:,. :-; 7:. No finai ele 1088. cuarro .ncios Kax1nawáque cJca•,.::':1 :10
;araoe ?aoavo encontrarem-se com cors .noros .soieoos. .natenoo um :2 oareenoo o vv,,o :,il
ccasráo. Dois anos oeco.s. ..;;n <axmewá
oareaoo cor um .soieoo enquanto cesoa o etto Jcrcáo
~uma canoa. Posteriormente. um outro Kaxinawá ca mesma fami1ia voitou a ser oereaco num
confronto ocornao em t994, cuanoo margeava as praias ao eito Jordão acima co 1garape
Bondoso. senao os isoracos atacantes identificados como "indios Jaminawa" ( Ibidenr.49). Esses
ccntínuos ataques, confrontos e punaqens terminaram por afugentar do alto Jordão granae parte
cos Kaxmawá, rareando o cestocarnento ae aproximadamente trinta famiiias deste grupo para os
sennqars Aito co Bode, r.ova ::soerança, Nova Empresa e São Joaquim, Já no baixo curso cacueie
,:o ( onae a f=UNAI ;cent:f;cou a "íl Kaxinawa do Baixo Rio Joraão e foram adquiridas cera
essooacéo cos .ncios sennçue-ros caouere no as qieoas propostas como TI xaxmawá ao Senngal
tnoeoenoénoa ).
Durante a oécaca oe 1990, uma séne de ataques de inaios isolados ocorre
na região do alto Tarauacá e de seu afluente da margem direita, o rio d'Ouro. Em 1989, os 'brabos'
aparecem nas cabeceiras co igarapé Delfina, afluente do rio d'Ouro; nos anos seguintes,
comprova-se a sua atuação em diversos seringais do rio d'Ouro, como aqueles denominados
Cachoeira (1990 e 1994), ltamaracá (1993) e Alegria (1994 e 1996/97). No mesmo período, os
isolados também foram sentidos em serinqais do alto Tarauacá como Paraíso, na confluência do
igarapé Formoso (1990), São Paulo (1996), o derradeiro do alto Tarauacá, e Boca de Pedra
( 1999). Em maio de 1998, os isolados saquearam uma colocação do alto Muru e, em outubro de
1999, roubaram utensílios dos Kaxinawá da aldeia São Luís, no rio Humaitá.
Durante esse período, os grupos isolados continuaram se fazendo sentir na
base da Frente de Contato Envira, instalada ainda nas proximidades da confluência do rio Envira
com o igarapé Xinane. Em 1990, eles atacaram dois servidores a quinhentos metros da base da
Frente de Contato; cinco anos depois, no trecho do Envira acima do Xinane, um servidor da Frente
foi flechado e baleado por indios isolados. Em 1996, os índios fizeram uso da roça preparada pela
Fre~te na margem oposta do f::nvira, encontrando-se em seguida vestígios dos mesmos no igarapé
Xinane. Em maio de 1998, por ocasião dos trabalhos de demarcação topográfica dos limites da TI
Kampa e Isolados do Rio Envira, aqueles índios destruíram um acampamento da equipe
responsável no alto igarapé Imbuia, no limite sul da TI Alto Tarauacá. Em junho, um grupo invade
a base da Frente de Contato no Envira, incendiando suas edificações, encontrando-se em seguida
diversos vestígios de utilização do território entre os igarapés Maxacuca e Sete Voltas. Neste
mesmo mês, os trabalhos de csmarcação da TI Kampa e Isolados do Rio Envira foram
interrompidos por pressão dos 'brabos' nas cabeceiras do igarapé Major Dantas, afluente do
é
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.qarapé Riozinno, onde foram localizados diversos tapiris de caça. Por fim, em outubro de 1999,
um grupo de aproximadamente quarenta índios, possivelment . ."' Masko, adentrou a base da Frente
de Contato, matando os animais de criação, roubando ferramentas e outros utensílios e colocando
os servidores presentes em fuga. Cerca de um mês depois, localizaram-se vestígios desse grupo,
estimado em duzentas pessoas, na região conhecida como Thumbo, no alto Envira.
A referência aos Masko é interessante, visto se afirmar a presença de um
grupo isolado com a mesma denominação nas cabeceiras do rio Iaco. De acordo com o sertanista
Meirelles Júnior, no final da década de 1970, índios Jamináwa mataram a tiros alguns Masko no
'qarapé Moa, no interior da TI Mamoadate, encontrando-se vários vestígios atribuídos àquele
grupo isolado no igarapé Abismo e no trecho do Iaco a montante deste afluente. O próprio
sertanista Meirelles teria sido atacado pelos Masko do alto Iaco em 1980 (apud Aquino & Iglesias,
oo. cit.:60). De qualquer forma, é preciso admitir que, excetuada a já indicada interrupção dos
trabalhos de demarcação da TI Kampa e Isolados no Rio Envira nas cabeceiras do igarapé Major
Jantas em 1998, existem tão somente indícios, pressuposições e vestígios de diversas creens
score a exrsténoa de çruoos moiçenas no centro da área proposta para a TI "xmane". Na verdade,
J igarapé Xi nane ( ou Cacnoeira Progresso) aflui à margem esqueraa do rio Env,ra ( no interior da
TI Kampa e Isolados co Rio Envira) e em nennum momento corta quaiauer trecno da área
cenominaoa ao mesmo mooo. Esta sensível ausência oe informações incide, principalmente, na
oarte leste da cnamaca TI Xinane, cujo- acesso fiuv1ai é feito pero no Santa Rosa, que marca a
:iv1sa Brasii/Peru naoueíe trecho aa fronteira. Exatamente por isso, colocava o sertanista Meirelles
Júnior a necessidade de cornorementar o soorevóo feito em l998 em toaa a fração centro-oriental
.iessa área oara se tentar uma roceuzacão acuraaa cos grupos rsoiacos que a1i se crê haoitar:
Cerno ,J:W .mtanormence. ,; .r.sroer» ,.·:r::.•::a .io r.c é't!v11a io, s. revoeoe sem
:)rauaca. cor nmaocôes oc ccmousovei e ncres de voo atsocruve. _,. No 11na1 ae
'nato. cuenoo as cruvss aimmoaem e a »sts da /esenas Cai,fornta esover mais seca, deveremos
csqueormnsr est» _-;-/, que meu» as csoecetrss dos 19arapes Jsrnmeos, R1ozmno e Santa Rosa. Este
sobrevoo devera consumir SO horas, para localizarmos mets malocas de matos. pars os vestiçtos
encorureaos na reçao toatcem a presença destas malocas"(Me1reiles Júnior, 1998).
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2. vii. Jamamadí
A primeira menção conhecida aos Jamamadí do Purus foi feita por João
Henrique de Matos em um relatório datado de 1845 (Matos, 1979).. Em 1861/62, os Jamamadí
fÓram encontrados nas terras interiores da margem esquerda do Purus, desde a altura do rio
Sepatini
até possiveimente
além do rio Inauini.
Segundo Chandless, eles constituíam

"exdusivernente uma trtbu da terra, que vive em pequenos rios e não usa de canoas' (Op. ot.:28).
De acordo com o relatórto de Silva Coutinho, subindo o Purus deparava-se
com as duas primeiras malocas desses índios no paraná-mirim Apituam, ficando a primeira na
aitura do canal Cainaham e a segunda no canal Hyurucuá, à margem esquerda do braço
denominado Dacuyararim; no lugar Diuham. Acima daí, os Hyamamady eram encontrados no rio
Mamoriá-Mirim, cujas margens dominavam depois de haver no passado expulso daí os Apurinã
(Coutinho, op. cit:19-22). Também se faziam presentes nas terras centrais à jusante do furo de
Hynanyham e pouco abaixo do "banco" Mabitiry. Na altura de Abunini, ia-se "por terra ao lugar do
Aracatá, onde os Hyamamadys tem uma aldeia' (lbiclem:48). Ademais, esses índios também se
achavam na parte superior do rio Mamoriá-grande, sabendo-se igualmente que um dos caminhos
que partia das barreiras de Hyamerheary conduzia a duas aldeias Jamamadí. Os mesmos índios
eram encontrados no centro do rio Seuiny, pequeno afluente da margem esquerda, e, com grande
número de malocas, no interior do rio Hynauiny (lbidem.47-55).
Na segunda metade do século XIX, franciscanos italianos e religiosos
protestantes da South American Missionary Society fizeram algumas tentativas para missionar
entre os Jamamadí dos rios Mamoriá e Mamoriá Mirim. Quase concomitantemente,
os Jamamadí
desses rios passam a ser explorados pelos serinqa-stas onórío Carlos de Oliveira e Brás Gil da
Encarnação, sendo integrados dessa forma na frente extrativista da borracha que dominaria o
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::urus no final do século XIX. Em 1912. um relatório dirigido à Inspetoria ao SPI nos Estados do
~mazonas e Acre pelo auxiliar Bento Martins Pereira de Lemos descreve a visita então realizadJ às
'"';'lalocas Jamamadí localizadas no rio Inauini, indicando a distribuição de seus aiversos subgrupos:
"No Ineumnv, os Jamamadi dividem-se em diversos grupos ou tnoos, sob as seçumtes aenommsçôes:
Macumdenm, Iveaenm. Sivacudenm, Demadenm, Tamacuhidenin, Zuvszuveaenm e Eréouedenm. As
trés pnmetrss habitam as terras centrais da margem esquerda do Insumv, desde a foz ate o Inunen.
As trés seçumtes, as terras centrais da margem oirets do mesmo rio, desde a to: are o S. Freoasco. A
seome. desde este ar7uente ate o Arama, ou seJa o proprto !nauhmy oue cerae este nome para
rececer aquele, as foz ao inunan para oma"(Lemos, 1912 apudGarrafiel& Alrnerca, 1987).

Calculava o auxmar do SPI reunir não menos que quatrocentos índios

.amamaoí em uma povoação cujos fundamentos lançara na sua viagem ao lnauini. Parte cessa
coouracão era engajada na exoiorecão

ce caucno e seringa que então se reauzeva no Inaumi e
seus afluentes, cujos sennçais tinham sido arrenaaaos cor Freitas Ferreira & Cie. a uma oooerosa
-moresa ceruana. O auxiiiar Bento Lemos, no reietório já citaao, narra um eorsódio s;gn1ficativo
:as retacões mterétnices cessa éooca. orotaçoruzeoo por caucheiros peruanos cue. vincos ao no
:=';andless.t.nnarn se estaoereoco em um terreno ca margem direita do Inunam. Esses caucherros
:,tacaram a maloca Jamamaaí denom,naoa Santo Antônio, aprisionando sessenta índios aue neta
~ e achavam: "Conouz1dos bsroeremente para o cauchal que os menaooeaos peruanos estão
exotorenao e que dista muitas teçuss da maloca. muitos destes infelizes ma.os. privados ate da
.nanentacio durante toda a viaçem. vierem a falecer. etçuns em cammno e ootrcs ao chegarem ao
icampsmento oeroono' Ibioem; ·.1. ::::. Ri:::ie1ro. 1970).
í
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Vice":-= Cetestmo. f:. mcanco-se 2;11 e.versas corccecoes ate a ooca co .ceraoe Cesroan. +avra
.ernoern um oarrecão «xanzeoo na connuénoa co içaraoe Curupan (Iirmte noroeste aa TI lgarape
-:::.:ioana) cem o içaraoe São Francisco, Em l 924, existiam cerca de seis mereces Jernernaoi nessa
·egião, comunicando-se os índios aue habitavam o Capana com aqueles que trabalhavam no
seringai Novo Encontro, no igarapé São Francisco. Nessa época, houve um incremento no processo
co contato :nterétnico, sendo o terntorio indígena intensamente ocupado pela população regional.
Jurante a cnrneira metaoe do sécuio XX, os meros ainda se ressentiam cessa invasão em seu
.erntóno. -2--:tranoo em conflito com os seringueiros e cueimanco os barracões aos sennçars São
'-1iguei, 8a:1ana1 e Rio Branco (cf. Garraflel & Almerca, op. ot.).
Em cecorrenc.a co contato com os regionais, os Jêmamadí passaram a
sofrer uma série de eorcermas, que cebiiitaram seu contingente cernoçreúco e arovocaram
rnucanças em sua distribuição territorial. Em 1946, uma epidemia de sarampo teria ocasionado
;;rande perca entre os índios que habitavam o seringai Laranjal, no Purus. Mencionava-se então a
existência de duas aldeias Jamamaaí na área do seringai São Miguel, à margem esquerda do
Purus: "Estes indios dedicam-se à extração da borracha nativa e à colheita de castanhas, que
rendem aos donos dos seringais e csstenneis em que vivem. Recente epidemia reduziu amda mais
seu número Já muita pequeno. Todavia há' vários grupos de indios Jamamadi no médio Purus e em
stçuns de seus afluentes' (Schultz & Chiara, op. ctt.: 183). No início da década de 1950, os
..:amamaoi que habitavam o seringai São Francisco foram igualmente atingidos por epidemias,
.azenoo-os migrar para o Laranjal em busca de assistência. Ali, no entanto, entram em conflito
com o grupo Jamamadí já estabelecido, rumando os remanescentes para o São José. Neste local
vieram ter, em 1957, outros grupos Jamamadí que habitavam as cabeceiras do Capana, atingidos
por um surto de tuberculose. Em um relatório de 1964, os Jamamadí são localizados no igarapé
São Francisco, com 70 pessoas; no centro das colocações Novo Laranjal e São Miguel, com 51
pessoas; e no igarapé São José ou Capana, a dois dias da colocação São Miguel, com 54 pessoas
(d. Ibidem).
Desde 1955, o Capana tinha sido dominado pelo comerciante de Boca do
Acre, Joaquim do Vale Melo, que começa a explorar borracha e castanha, utilizando-se da mão-deobra indígena, através do barracão que possuía na confluência daquele igarapé com o Purus, Esse
comerciante incentiva a abertura de novas colocações de castanha.no baixo Capana, como Tabacal
e Pirapora, para onde se deslocam famílias Jamamadí em 1964, que fugiam de uma epidemia de
sarampo no São Miguel. Entrementes, a seqüência de epidemias passa a ser considerada cerno
feitiço pelos Jamamadí, que entram em fortes conflitos internos derivados de acusações de
: .)clO

.q

feitiçaria e conseqüentes assassinatos. No período entre 1968 e 1972, acometidos por um surto ae
gripe e exauridos pelas tentativas frustradas para por fim ao longo período de insalubridade, a
maior parte dos Jamamadí abandona o igarapé Capana, dispersando-se peio Purus e pelas
proxímidaaes aa cidade ce Boca do Acre.

o) IQUIREMA
Enauanto parte da comunidade Jamamadí oermaneceu residindo no baixo
:garapé Caoana, em um tocai denominado Centrinho, outros passaram a viver no Km 8 da BR 317,
de onde saem em 1983 aoós suas casas terem sido queimadas a mando do grileiro Adão Nunes
Barbosa. Dali vão para a rocelidade Terra Alta, situaaa no igarapé Iquirerna, afluente ao ígaraoé
Preto, a poucos quilômetros de distância da saída de Boca do Acre para Rio Branco. Na mesma
região, mas na localidade denominada Goiaba ou Bom Lugar, fixou-se outra parte da comunidade
Jamamaaí. Em 1987, por ocasião da identificação da TI Igaraoé Caoana, os Jamamadi eram
encontraoos .çuairnente. e.érn destes dois lugares, nos seringais Lcuraes (a três horas ae motor
suoinoo o ?urus desde Boca do Acre), MaracaJu (um o.a de motor á montante ca cidade) e
Remanso (teço ac:ma ao anterior, na margem oireua ao Purus). Conforme registrado pelo reratono
ee «iennncecéo ceouera area. descenao o Purus desde o Caoana,

risrçem esouerae. encontram-se ae: oessoss. co Oà ,.-aa~-oa Oeru. no sermçet Maraca;u,
-emenescentes ao !;. :::-ao Frenasco [. . .j. Ja proximo ae aaeae ce Boca ,10 Acre estão aldeaoos no
:::-urm9.31 ccuraes certo c!c:: vuue r:: anco .ootos, .:.:s çrucos. C}Js ,-,;nu :Jcm r:: ,.!.nuD! :J2m,
·,c.'!1,~!'2Sc~~,·1c2s co :::-:Io ,:1,9uel e ;..:apana { .. ,'.. i .:·~,~-'.! .t.ruometros .io .~'-owa id.:ca co -cre). ::c.:ma
. ,."/\';.' .:,~-e d .._·._,nncc:";..:a ~-_. .1no ;/:1na1 co c:-u. . .c1r.11uh}. ~· •,.-:.-:::.? :.11n .,.a:.-:::,.·c.,."'.'U,"'O .:~.e: ~,.}1 . . :..:: ;;a aiuc,a uê ,-:. ."...3
.::r..:, . .: -..•?.reem co /.; . ,irema. onae vivem i ,J <,mwas. entre ::0U1:os e crumcas. .io çruoo/Oâ Tsnu
··,a

::em.

.emenescente ao «eoeoe. Tsmoem por mtormsceo do Incre este terra asns no msxuno tres
.ses. senoo coe stusunente esta soo-juau:e e roaeeae ae /srenaes. Em loteamento oraamo. na oieoe
Monte estéo as remues uaereass por Nesameoto. na aldeia Bom Luqar ou Goeoe. que fazem awss
com uma reeeoae. Eles ocuoem dois lotes e tem em mãos a licença de Ocupação do Incra, porem
moram no local ouo fam,/Jas, dos grupos/Clãs ãoseos oe», Zumah Oem e Tanu oem. num total de 4l
iessoss remsnescentes do ssoeoo e:: São Frsnasco .. '"'a pouco tempo duas iamJ/ias deste çrupo
ccuosrsm ..:.:is tores a ma,s ou menos coes horas ce aistsna« os aldeia" (Garraf1el & Alme1ca. op.
~-.L: :S< 9).
~:aaue1a ocasião, havia 86 Jamamadi no leu.reme ( 45 em Terra Alta e 41
em Som u.çar). os quais, tenco em vista a auséncia de recursos naturais ae monta nessa área,
organizam-se em 1989 para realizar a colheita de castanha no interior da TI Igarapé Capana. Em
relatório de pesquisa sobre os Jamamadí do Capana, afirma-se que a aldeia do Iquirema
estava locatizaaa numa área de 300 ha, correspondentes a três lotes contíguos de 100 ha cada,
onde existiam onze casas indígenas. No sítio conhecido como Goiaba (Bom Lugar), os Jamamadí
estavam msrataoos em um único rote de 100 ha, navenco aii auas casas moíçenas, fazenco os
moradores de uma delas suas roças próximo ao igarapé Preto:

um

"Os locais onde vivem, especialmente Ikirema, Lourdes e Goiaba, sio áreas bastante desmatadas; tsto
sigmfica que a caça só é encoatrevet ha muitas horas de distância dos locais de moradia. Mesmo
assim, a caça é escesse ]. .. }. O /kirema é um igarapé[. .. } cujas margens estão totalmente ocupadas
por moradores isolados e loteamentos. Esta área, embora banhada por inúmeros igarapés menores,
fica praticamente seca na época da estiagem. Falta de água, criação de gado, desmetemeotos.
ocupação humana relativamente intensa, certamente espantam a caça [ ... }. No Ikirems, na seca, o
peixe também falta. O igarape, quase seco, mantém alguns poços que servem para o banho e
lavagem de roupa. A pesca fica praticamente impossivel. A água para beber é retirada de um olho
d'água e de outro igarapé menor e limpido"(Rangel, 1991:5-6).

.
Inobstante essas dificuldades, os Jamamadí permanecem até o presente
residindo no igarapé Iquirema, possivelmente devido tanto às rivalidades intra-étnicas quanto às
facilidades representadas pela proximidade com a cidade de Boca do Acre. Considerando a
existência de um Projeto Fu-iotário do INCRA nessa região, a AER RBR oficiou à Unidade Avançada
daquela autarquia em Boca do Acre solicitando dados sobre a situação fundiária dessa área,
recebendo em resposta o OF/INCRA/UABA/Nº 06/2000, que informou:
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"Sermçet Iouicems - É uma eres acobertada por registro passivei de cancelamento e se encontra
totstmente ocupaoo por posseiros brsncos e matos. Este unidade sçueras uma oeaséo da
Procuradona do INCRA, em Manaus, para proceder o cancelamento dos reçistros mciaentes sobre o
imovet para que a area venha a ser matriculada em nome da Umão e em seguida proceder a
.~egulanzação fundiária dos ocuoantes ex1stentes"(Pena, 2000).

p) LOURDES
No mesmo penedo em aue a maiona dos Jernarnaoí deixou o igaraoé
Capana, parte das famiiias do grupo se estabeleceu na área aos antigos seringais chamados
t.ouroes, Maracajú e Remanso, situados às margens do Purus, entre a cidade de Boca do Acre e a
vizinhança aa terra moiçena. Em 1987, enauanto uma famiíia com 13 pessoas permanecia no
Caoana, outros 36 Jamamaàí resiciarn nessas tocatioades à margem do Purus. É provável que a
cístnbu.cào atual cessas tarnúias reflita aiqurn t100 ae oertencirnento aos vários subgruoos com
nomes oroorios ca socreoade Jamamaai. De acerco com uma entrooóloqa aue ná muitos anos
estuca o grupo, "2ntre os Jememsd. do «soen» tem-se os souoea: Apturidem. Tenuaeru
JqwremaJ, Anoptderu (t.ooraes). <-ãazoadeni(!'·/araca;u) - que falam a mesma lingua, mas com
diferenças d1aleta1s e mais do que isso, com versões proones dos rrutos ae origem e com
autonomia ootuice expressa atreves as chefia' (Rangei, 1997).
-través co Raaiograma :.0 001/PIN Soca do Acre, ce 30.01.2001, 3 A.ER
~BR fo: cornumcaoa SJDre a oco.rénoe ce uma c.souta runc.ária envoivenoo os Jamamaai oa
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::rncu1aca a visua oe urna ecu.oe rruntnnsntuoone: cornoosre ccr ~e:xesentantes ce FUNAL ce UNl
e da UfAC :10 mroo ce fevereiro ce 2001, courenoo-se serem venoices as noticias soore a
aitercaçào navida entre a cornuruoaoe .noíçena e os colonos co seringai Europa. "ernoérn foi
aenunciaao aos integrantes dessa equipe a arbitrária prisão e espancamento do professor
Jamamaai José de Souza da Siiva na celegacia de poiícia oe Boca do Acre no dia 01.02.2001,
quanao o mesmo se encontrava naauela cidade em companhia de outros índios cara ir,formar dos
fatos o cnere do Posto Inaígena iocet ca FUNAI:

·:'Os -ooios] /cerorn um relato mmuaoso do orooteme. ouenoo aue os colonos que habitam tores
sororcsaos oeto INCRA (Instuuto de Colomzacao e Retorms .-.9ranaJ tonto ao eooço Sermos! Euroos
estsvem smouenao suas posses atem do eutoazeao pelo INCRA e mveamao terras de uso trsaiaoos!
aos Jamamadi (Terras de caça e colocações de extração de castanha). Afirmaram que o Sr. Raimundo
Pereira Santana, eoos ter sido preveruao a não entrar nas terras utJ/izadas pelo grupo, para as
:inatidades Ja atadas, aeaota tirar um travessão smpuenao sua posse, pretendendo chegar ate a amse
oe terra dos Apunnà [TI Csrmcus]. Junto ao Içerepe Preto o Sr. Raimundo Santana, com anco
emoreçsaos. aeaotu ebrtr roçado com auxtiio e de motoserrs, e pretendia mststsr uma oen/eaone. No
.ccet trabalhavam, com armas à sua otspostçéo. Os inatos preverursm o Sr. Reununao que não ooaene
mvsair e colocar roçado, mas este não 'entendeu assim. No dia 31 de Janeiro, os Jamamadi aeoausm
cecsr oueixsds e ao ouvirem ruido de motoserrs e derrubada de árvores. Resolveram verificar in loco o
que escava ecooteceodo, uma vez que a mvesio saueve-se dentro de terras que o grupo
usa
tradicionalmente ( onde praticam a caça, a coleta e o extrativismo de castanha e sennçe ). Próximos do
local os Jamamadi decidiram empatar a oerruosas pois consideravam a atitude dos colonos em mvad,r
suas terras uma ameaça a sua sobrenvénas e uma forma de pressão sobre as posses por eles
ocupadas. Como foram colhidos de surpresa, os colonos não reagiram, e, em nome do grupo o cacique
vetaomuo os impediu de continuar derrubando a mata[. .. ). Segundo os Jsmsmedi. eles habitam a
área há mets de 37 anos, e seus parentes sempre viveram nesta região, trabalhando ou não nos
seringais. Existem cemitérios antigcs no interior da área. Dizem que antigamente os indios não eram
sepultados num canto só, uns eram sepultados aqui outros ali, mas nessa área tem mwta gente
enterrada. Tem Jamamadi enterrado até no cemitério dos brancos do Seringai Europa. Afirmaram que
sempre moraram na região, mas que em virtude do trabalho nos seringais, as vezes eram obrigados a
sair, mas de tempos em tempos acabavam voltando. Na área pretendida pelos colonos, cuja derrubada
empataram, afirmam possuir 05 colocações: duas (02) colocações no Igarapé Preto e três (03)
colocações - Boa Água"(Silva et a/li, 2001 :3-6).
·
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Verifica-se peio exame do croqui anexo ao relatório de onde extraímos o
trecho reproduzido acima aue parte do seringai Europa se interpõe entre o limite da TI Camicuã,

habitada pelos Apurinã, e a área do seringai Lourdes, situado à margem esquerda do Purus. Em
frente ao Lourdes, mas na margem oposta do rio, situa-se o seringai Cassianã, estando ambos
localizados poucas voltas acima da cidade de Boca do Acre.
Além dos ínaios que ocupam a área do seringai Louraes, entre o Purus e
os fundos da TI Camicuã, encontramos no correr da viagem que realizamos um casal de irmãos
Jamamadí morando próximo à coíocação São Miguel. A mulher é casada com um não índio,
oertazenoo sua família cerca de uma dezena de pessoas. De acordo com as informações ali
fornecidas, havia outros Jamamadí instalados até há pouco tempo em outra colocação do Purus
chamada Sardinha, pouco aoaixo e na outra margem, os quais deixaram o local para se deslocar
em direção à Boca do Acre.

2. viii. Apurinã
A JU!gar por um relatório de João Henrique ae Matos, datado de 1845, os
Aourinã apenas começavam a ser »onciaoos como tais pelos exororaoores do Purus, não sendo
·mprovàvel que fossem confundidos com outros grupos com eies aparentados. Segundo esse
autor. o rio Taoaua era naortado oeios Cethenaxi, "ja domesticados', e pelos Cathuquena, Mamory
~ Chinamri, "amda orevtos'. O t-tereurum era naouaoo peta nacào Puicsnerv, 'bastante populosa',
:~ os nos ltuxi. -uucono e Ciaanv 2.:ngavam os Já menoonaoos Cathsoe». O no usamo era
·,ao1taao ceies Csmmere. enouanro ,10 iago cnamaao Cd(Jacm, v.viarn os c)uaru. 1; no .eço
-rinuruem, os Pu19uarr, e ,o iqaraoe Ttiumen as nacóes Amarunan e Ciriumt, que a.acavarn as
cernais "para lhes roubarem as mulheres e levarem para as suas malocas, por cuja afronta
trabalham as outras tribos em soiouue-tss'. No rio Mamonà-mirim viviam, de um lado, as nações
Uenssm. Murma, Terroan e Mangue, e do outro, os Iecunttm. Por fim, mencionava ele também
aiguns povos sem tocauzecão precisa, como os Ciacu, Arepe, Ciun), Censmsre. Iamamadi e
Aporiné (Matos, 1979: 170-171 ).
De acordo cem Chandless ( op. ot.:28), os Hypurma constituíam a tribo
·· mais numerosa, guerreira e torrmaevet do rio Perus', espraiando-se no trecho entre o Sepatini e o
laco. Com efeito, o reíatóno de Silva Coutinho erenca as malocas desse grupo com as seguintes
'ocanzacões: cuas no r.o Auiamem; cuas no taqo oe Sianham, uma aas oua.s pelo intenor oa
margem esqueraa; seis rnarocas no no Torrnhem; três no baixo curso do no t-temoris-çrsnae
(havendo outras habitadas pelos Jamamadí no seu curso superior); uma junto às barreiras de
Quiciá, à margem direita; uma Junto ao lago de Mataripuá; à margem esquerda; duas no rio
Siriuiuy, em um afluente situado um aia acima de sua foz (as quais se reputava hostilizarem outras
malocas do mesmo grupo situadas no trecho a montante do Purus); outra no lago de Hynahaty, à
margem esquerda; outra no lugar de Terrttustn, alcançado nas terras da margem esquerda a partir
de um caminho desde as barreiras de Hyamerheary, outra no lago de Mataripuá, à margem
esquerda; outras seis ao longo de nove dias de viagem dentro do rio Jauiny(encontrando-se acima
deles os 'Catuquina);
outra junto às barreiras de Chucunhãm, à margem esquerda; outras
próximas à foz do rio SeuinY, afluente da margem esquerda; outras três junto cada qual às
barreiras de Cachapá, Jamoenhãm e do camareté, todas à margem esquerda; outras no igarapé
Anury, à margem direita; duas no rio Hynauiny (noticiando-se outras muitas dos Jamamadí pelo
interior desse curso d'água); outra denominada Cstequav, junto aos campos situados a oito horas
de viagem da margem direita do Purus; outra junto às barreiras do Aquity, à margem esquerda;
acima daí, são mencionadas ainda uma outra maloca sem localização precisa à raarqern direita e
outra junto às barreiras de Putucuham, composta por índios Apurinã e ·canamarJ, sendo
considerado este o ponto de contato entre os dois grupos (Coutinho, op. cit.:51-54).
Próximo à região aqui em pauta, os Apurinã foram noticiados em meados
do século XX a uma légua e meia de distância acima da foz do rio Acre, onde residiam três famílias
em duas casas, "uma das quais é situada num barranco alto em frente ao seringai Bem-Posta'
(Schultz & Chiara, op. cit.: 182).
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'l) MONTE
A origem da ocupação dos índios Apurinã na área conhecida como Monte
roí descrita na C.l. n° 331/AOR-RBR/5ª SUER, de 02.06.1987, como derivaaa de um conflito
interno ao grupo ocorrido em 1985 na TI Camicuã, de onde parte dos índios se destacou para
estabelecerem-se próximo ao bairro Piquiá, a poucos quilômetros da cidade de Boca do Acre.
Pouco temoo depois de sua instalação nesse local, o GT da Portaria PP nº 1.349, de 05.09.1986,
constituído de modo precípuo para outras finalidades, elaborou reiatório sobre a situação funaiária
vivenciada cor aquelas famílias indígenas no qual se informava:
''APURINÀ DO MONTE. O çrupo de famt!,as Apurmã, liderado por Edson vien». explora csstsnns e
serrnga, ha um ano, na margem direita ao ramal do Km 26 (BR-Jll), central, no Reereto do Pauenem,
pesssnao dai a revmacsr uma eres para o grupo, adentrando o senngal Seneooüs. Entretsnto. o
referroo sermgal ccostuui-se, noje. eree oe sssentemento do Incra (Projeto ae Colonrzação), da coe: o
retenao oraéo sono mão de 1 S lotes. és margens ao Rio Acre, em decorrénas da revmaceçso da
Funs: ccenao se aenmu a A.!. 5oca ao Acre. Por ISSO, o E'<ecucorao Projeto Fundrarro (Incra-Boca do
-cre 1 :.."'.·. í .·ai Boeventors Pamolona cs :::,ºdva, ccnsaerco as nuuor mcoavemeoae ceder mars 11 a 22
lates csrs os Apurrnà supra-citados, ccnrorme souateceo dos mesmos. Amas me/s Quando o refendo
oroteto cestme-se. em osrte ao ressseotsmento ce eçncuttores ao «m -15 que arnda se encootrem
oentro aa eree ma.oeoa ' ( Coroeiro 2, ar!Jf. L 986).
i"lO ano 2000, resooncenco a oficio encarmnnado oera AER RBR, a Unidaae
-vencaca co INCRA em Boca co Acre ,,formou cue J c.eoa r-tonre cnna sido oojeto de
::··ecaaacfo e rnatncure em nome ca t..;;1,ào com e.ee totai ce i 29. 725 na. De acoroo com esse

·: «ieoiente. encontrem-se assentaaos: c.rasstraaos corno Ciic:fl[c:S <;J ,,:crom1c1 ~~1rarra cerco cc: u..J
·:mfllas ma.çenes. cem crocessos 1.7<3 tremuscâo ;)ara tuuisaio (?ena. op. ot.i. Segunao o r-temo
um total
ce 47 pessoas. Por mero do Memo nº 962/GAB/AER RBR, de 07.12.2000, como o anterior também
rernetído à DAF, reiterou-se o pedido de mrorrnacôes sobre a documentação existente a respeito
cessa área aada a necessidade em, ·· de uma forma ou outra regularizar a propriedade daqueles
«atos ai/' 1Pe:e!ra Neto, 2000f).
,~0

447/GAB/AER RBR. :::e 19.06.2000, a coouracão Aouriná do Monte perfaz atuatrnente

3. Considerações Finais

O objetivo básico no levantamento determinado pela I.E. nº 67/DAF/2001
foi o de reunir pre!iminarmente as informações disponíveis sobre as áreas "a identificar" e "a
cefirur" da listagem geral de terras indígenas da FUNAI no àmbito da região etnográfica abrangida
ceio Acre e Sudoeste do Amazonas. De fato, embora essa região - em comparação com outras a
nível nacional · exiba um alto índice de terras indígenas com procedimento de regularização já
concluído ou em vias de conclusão, acreditamos que a falsa aparência de uma grande área com a
problemática fundiária indígena 'solucionada' pode ser melhor aquilatada através do conjunto de
dados expostos ao longo deste relatório. Claro está que a maior parte das situações aqui relatadas
são - do ponto de vista histórico, geográfico, político ou social - 'residuais' e 'periféricas' em relação
ao conjunto 'central' da população indígena acreana, cujas demandas territoriais 'principais' já
teriam sido atendidas. Outrossim, essa constatação não elide a necessidade de uma definição e,
quando o caso exigir, prontas providências para resguardar os direitos de comunidades indígenas à
espera do processo de regularização fundiária para as áreas que tradicionalmente ocupam ou
reivindicam ocupar. Nesse sentido, permitimo-nos fazer as seguintes considerações e
recomendações finais:
a) Guanabara: os Manxinéri que habitam o seringai Guanabara e outros
próximos no alto Iaco são mencionados em documentos históricos, no relatório de identificação da
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TI Mamoaaate e em expeaientes aorrumstrativos ao respectivo posto indígena. A população atual
parece estar dispersa em cerca de uma dezena de colocações ao longo de ambas as margens do
rio Iaco, bem como nas terras interiores. Na margem direita, as famílias indígenas estão
entremeadas com moradores locais da Reserva Extrativista Chico Mendes, os quais também se

apresentam bastante espalhados, concentrando-se no entanto nos antigos seringais Petrópolis e
Icuriã. Trata-se certamente de uma terra indígena "a identificar".
b) Assis Brasii/Resex: deve-se buscar mais informações sobre a
situação dessas famílias Manxinéri. Pouco se sabe sobre as características de sua situação
fundiária, cesconhecendo-se tanto as áreas ocupaaas como o tempo e o ânimo dessa ocupação.
c) Mamoadate: o peaido para revisão de limites dessa terra indígena já
reçutarizaoa parece ter sido fortemente influenciado pela reivindicação aos Manxinéri apresentada
em relação à área do seringai Guanaoara e outros próximos. Muito embora haja ligeira menção à
utilização aa área entre os igarapés Samarrã e Mamoadate pelos índios da área demarcada (as
a ideias mais próximas são dos Jamináwa) a Justificativa para a solicitação parece se calcar antes
,a converuencia reoresentaaa pela ausência ce moradores não índios ( embora se noticiem
centeitonas ali existentes) e por uma oossivet melhor orotecão contra invasões. O
encaminnamento para esse pedido deve ser buscado a partir da aefiníção que for dada para as
familias moiqenas que residem no seringai Guanaoara e outros próximos no no Iaco.
e) Guajará: emoora as informações obtiaas sobre essa área tenham sido
bastante circunscritas, cercebe-se que estamos diante de local habitado há décadas
:intermitentemente?) por aiversas parentelas Jamináwa que têm se deslocado das aldeias da TI
Mamoaaate em o.recáo ao trecho do no laco suueco a Jusante. Tuoo rncica que as rarnnias que ai
:em neo.reoo possuem reiecóes oastante croxunas com aoueres cue ocuoam a corocacâo Asa
3ranca, s.tuaca pouco 20ciXO. í:·aca-se certamente ce terra moiçena "a .oenuncer". cevenco o
;~uoo tecruco cue corventura venna a ser consntu.oo para tratar ao assi.fri'tê/ encarrunnar
concormtaoternente a srtuacào aas famiiias Jerrunawa da coiocacâo Asa Branca.
e) Asa Branca: ver ooservaçóes acima. Se for considerado cabível,
cederá ser incluída na listagem ae terras ''.a_J.9entificar"juntamente com a aldeia Guajará, não
estanco ciaro no momento se se tratam de áreas aistintas ou dois grupos locais de uma mesma
area.
f) Rio Caeté: trata-se ce área completamente cístinta das demais aqui
tratadas, náo se enquadranao, a despeito dos arçumentos apresentados pelo Sr. Administrador aa
AER RBR. nos termos do Decreto nv l. 775/96. Juntamo-nos ao entendimento já anteriormente
exoresso no àrnouo ca DAF de que nouve uma rtaqrante inversão nos proceaimentos eooraoos.
orornovenoo-se o reassentamento da comuruoace indígena sobre bases oiscuuvers ou
insuficientes. Essa ação da FUNAI, contudo, acabou por criar uma situação de fato que deve enfim
ser concuzída de forma eoroprtaoa. Para tanto, sugerimos a constituição de um grupo técnico
devidamente qualificado para proceder aos estudos e levantamentos necessários que possam
fundamentar a decisão de promover a regularização dessa .~ea em favor dos índios ou indiquem
outra soíucão mais adequada à situação estabelecida. Caso se abalize a primeira dessas opções
como o orocedimento mais indicado, é evidente que a FUNAI não deve declinar de sua
responsaouidade em favor ae nenhum outro órgão federal ( como o INCRA) ou estadual, tomando
a si a tarefa de promover a desapropriação do imóvel com base nos arts. 26 e 27 da Lei n°
6.001/73. Resta claro, igualmente, que tal medida possui impacto discutível sobre o problema
inicialmente colocado pela 'mendicância Jamináwa'.
g) São Paulino: dentre as comunidades Jamináwa atualmente sem
providências com relação a sua situação fundiária, a de São Paulino é uma das que passa por
maiores constrangimentos, especialmente devido a sua grande proximidade com a cidade de Sena
Madureira. Relataram-nos seus integrantes, como anteriormente haviam feito ao antropólogo
Pereira Neto, desmandos policiais na aldeia e rixas com outros posseiros do mesmo seringai.
Talvez por conta disso mesmo, é aquela dentre as comunidades Jamináwa aqui tratadas com
pedido mais antigo junto à FUNAI para demarcação de suas terras, o qual foi formulado em 1996
(d. Proc. FUNAI/AER RBR 0298/96). Na visita que realizamos à colocação São Paulino, seus
habitantes mencionaram o seringai Santa Maria, localizado defrohte às casas indígenas na outra
margem do Purus, como uma possível área de interesse para ocupação de sua comunidade.
Contaram-nos sobre uma campanha feita pelo Pe. Paulino, vigário da cidade de Sena Madureira,
1
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para arrecaaaçào ae funoos visanao a compra de parte do seringai Santa Maria, objetivo que ao
final, porém, não foi aicançado. Sugerimos a pronta constituição rle GT visando examinar
devidamente a situação cara opinar com propriedade sobre a melhor forma de atendimento aos
direitos e necessidades territoriais aessas famílias indígenas .
.1) Caiapucá: a ocupação dos Jamináwa na colocação Caiapucá é bastante
recente. A realização de uma assembléia das aldeias Jamináwa localizadas nos rios Acre e Iaco
nessa área à margem ao Purus amazonense foi ao mesmo tempo parte de uma estratégia para
'firmar a nova aldeia' e signo de sua relativa neutralidade frente às disputas faccionais que
perpassaram as relações internas do grupo na última década. O terreno disponívei para a
subsistência indígena, imorensaco entre a margem esquerda do Purus, os moradores não índios
vizinhos e o umite da TI Igarapé Capana, é no entanto bastante exíguo. Trata-se em principio de
uma área "a cefinir".

Santa Quitéria: convém estar atento ao processo de adaptação ou
fixação das famiiias onuocas aesse local que formaram a nova ardera "dos Patos" no interior ca TI
Cabeceira do Rio Acre.
_- Samaúma: as ooucas informações cisooniveis permitem supor cue o
contingente ce familias .arnmawa inserido no contexto urbano ce Brasueia tenha possrveimente
tacos de oarencesco e ~:va,1daae contice com as aldeias do mesmo grupo localizadas em amoas as
margens ao eito no Ace. Cabe em todo caso uma soucitação ce mrorrnacôes mais aetalhaaas à
AER RBR a rim oe avauar a assrsténoa eventualmente a eras prestada, reaiizar uma estimativa de
oopulacáo e connecer sua reaudaoe fundiária.
, . Náwa: eçuarca-se, talvez mais por orucénoa cue oor óbice manifesto.
a reauzecéo ce ::eric,a · .. 2:cia1 ceterrrunaca por cesoacno ce 07. i2.2000 no curso oe Acéo C1;i
?ub11ca ,. ·1° : ~~98.30.VJ ~025Só-Ol movroa oeto 1'-lPF na i..:: Vara Feaera1 ce R:o Branco centra o
l5AMA e a uruào. Ceso essa provrcéncia terce cernastaoamente. ceve-se vermcar a ooortumoeoe
de consnrurcáo ce G7 oare ~ealizar os estudos oorventura
vistos como necessários ao
estabeleomento da ioenucaoe étnica daquela comunidade e à fixação dos limites de seus direitos
terntoria is.
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Nukiní: considerando a manifestação da Superintendência Regional do
INCRA, sugerimos aue a FUNAI entre em contato com aquela autarquia oara efetivar a composição
de um GT com reorese-tantes de ambos os órgãos oue possam sugenr a oelimitaçào da nova área
a ser oesunaoa à cornuruoaoe moíqena Nukini.
~) Curralinho: trata-se evidentemente ce terra indígena "a «íennücer"
cue, face a cenctitante stuacáo orovocada pelas rusgas com os ocupantes não índios, ceve ser
priorizada na programação para proceder aos estudos e levantamentos determinados pelo Decreto
n° 1.775/96, os quais foram solicitados pela comunidade indígena desde 17.02.1998 .
., ) Xinane: tendo em vista a escassez de informações concretas soore a
localização e montante oopuiacional dos índios isolados que presumivelmente habitam essa área,
fazemos eco à sugestão do chefe da Frente de Contato Envira no sentido de realizar novo
soorevôo de reconhecimento na região dos formadores dos rios Riozinho, Jarmnaua e Santa Rosa.
De qualquer forma, o assunto deve ser discutido em conjunto com o Departamento de Índios
Isolados (DEII/OAS), e:11 cuja alçada se encontram na maior parte das vezes as informações
indispensáveis para o andamento de processos demarcatórios envolvendo terras ocupadas por
comunidades indígenas sem contato sistemático com a sociedade envolvente. Em relação às
invasões, preocupa sobretudo o acesso à área feito pelas cabeceiras do rio Santa Rosa, região
sobre a qual a FUNAI não mantém qualquer tipo de vigilância sistemática.
o) Iquirema: apesar· dos Jamamadí se encontrarem estabelecidos nessa
área desde meados da década de 1980, até o momento não houve uma ação concreta por parte
da FUNAI visando regularizar a sua situação fundiária. Ainda que se observe o caráter limitado dos
dados existentes, parece em princípio haver sérias limitações em relação às áreas para o exercício
das atividades produtivas e imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao
bem estar da comunidade indígena. Em todo caso, da interpretação que se dê sobre essa restrição
territorial depende o enquadramento da situação em causa no conceito de "terra tradicionalmente
ocupada" do art. 231 da Constituição e na sistemática de demarcação preconizada pelo Decreto nº
1.775/96. Mesmo que se opte por regularizar essa área como reserva indígena, aguardando-se ou
não os procedimentos próprios do INCRA, é de bom alvitre a constituição de G• visando delimitar
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a área ocupada e/ou reivindicada pela comunidade indígena e a elaboração de relatório técnico
cue justifique devidamente as ações a serem tomadas.
p) Lo urdes: a grande proximidade com a cidade de Boca do Acre é fator

cue tende a incrementar as disputas fundiárias enquanto a situação não for regularizada.
Sugerimos a constituição de GT para realizar os estudos e levantamentos pertinentes. :. v( 1,... f' :~ 1
q) Monte: mantido o andamento da a situação atual, essa área viria' a se
tornar terra de domínio indígena, sendo os lotes titulados individualmente em nome de cada chefe
de família indígena. Caso se deseje dar um outro rumo ao processo de regularização, deve ser
constituído GT para verificar junto à comunidade Apurinã o proveito ou interesse em considerar
esta área como uma possível reserva indígena.
Por fim, queremos também registrar o recente pedido da comunidade
indígena ocupante para proceder uma pequena correção na linha de demarcação da TI
Jaminawa/ Arara do Rio Bagé. As primeiras notícias sobre o assunto surgiram em abril do
corrente ano, tendo sido designado o técnico em indigenismo Geraldo Carlos Alberto pela Ordem
:e Serviço n° 76/AER RBR, de 29.05.2001, para verificar o assunto in loco. A chegaaa deste
servícor na área em auestão ocorreu no entanto oouco depois de um conflito interno que opôs os
·-.abitantesaas aldeias Burítizal e São Sebastião aos da atdeia Bom Futuro. Um índio foi baleado no
entrevero, ocorrido no aia 03.06.2001, possuinao a disputa relação com as cilvagens internas que
se acentuaram usando o 'idioma' da rervinoícacào terntonat junto aos atores externos. Devido ao
cesenrorar cos aconteornentos e ao receio de retaliações, os naoitantes da aldeia Bom Futuro
mudaram-se em bloco pouco depois disso para a TI Jaminâwa do Igaraoé Preto. Quanto ao oedido
:;ara correcào no r.rmte cemarcado, cue _iá é do conhecimento co DEM/DAF, resume-se tão
-ornente a .nouséo cas u.t.mas cabeceiras co r.o Bage. cue foram exouioes ao iongo oo orocesso
.emercetor.o.

Por cuesrões ce .oçisuca e ooorturucaoe. convém cue os tracemos soore
,:!gumas cas áreas acrna eencaoas sejam reanzeoos conjuntamente oor um mesmo GT. Assim, se
considerarmos como Grupo I as áreas Guanabara, Assis Bresu/Resex e Mamoadate; como Grupo
li, as áreas Guajará 1= Asa Branca; como Grupo III, as áreas Rio Caeté e São Paulino; como Grupo
fV, as áreas Náwa e Nukiní; corno Grupo V, as áreas Iquirema, Lourdes e Monte; e tomando uma
escala de ononzacão com valores de de 1 a 4, as áreas tratadas no presente relatório oodem ser
oassuicaoes centro co seguinte graaiente: Prioridaae 1 - Grupo III, Curralinho e Xinane; Priondade
2 - Grupo II e Grupo IV; Prioridade 3 - Grupo I e Grupo V; Prionaade 4 - Caiapucá, Samaúrna e
Jamrnáwa/Arara do Rio Bagé.
Estas, enfim, as observações que nos cumoria fazer sobre es diversas
áreas de ocupação indígena ainda não regularizadas no Acre e sul do Amazonas. Podemos
observar que muitas das situações aqui relatadas têm uma origem comum na intenção antes
ocentuada de 'reunir' os índios em determinadas áreas que foram· 'eleitas· em processos de
demarcação. As 'comunidades indígenas' assim reunidas entraram freqüentemente em disputas
faccionais ou conflitos internos que acabaram por provocar o deslocamento de famílias extensas
para fora das terras demarcadas, que assim se tornavam parcialmente 'inocupadas'. Em outros
casos, as comunidades atuais representam 'reminiscências' da anterior situação de 'dispersão' que
na verdade permaneceram firmes até o presente em sua recusa de efetuar a mudança desejada
para o interior dos limites 'identificados' ou 'eleitos'. Em outros casos ainda, vemos as áreas
demarcadas funcionarem como 'bolsões' propícios à ocupação de índios isolados, que por vezes
acabam por deslocar ou expulsar parte da comunidade indígena em contato para a qual havia sido
inicialmente promovida a demarcação da área. Finalmente, verifica-se a presença cada vez maior
de famílias indígenas em contextos urbanos e em situações territoriais, como assentamentos do ,
INCRA, que aparentemente não se encaixam de forma adequada no 'moldeQãdfao' dos process~ 1) \
de regulãfízãção fundiária geralmente adotado pela FUNAI. E preciso que se cultive cada vez mais . 1
uma atitude conscienciosa na aplicação dos dispositivos legais que dizem respeito aos direitos
fundiários indígenas, ao mesmo tempo que se criam formas novas e originais de atendimento às f
necessidades sócio-culturais dos indivíduos, das famílias e das comunidades envolvidas.
1
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Anexo 1 • Instrução Executiva nº 67/DAF, de 04.06.2001

Anexo 2 - Instrução Executiva nº 75/DAF, de 26.06.2001

Anexo 3 - Fotografias: inaios Jamináwa das colocações Caiapucá e São Paulino
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