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Fruto de trinta anos de pesquisa de tampo e em arquivos, 
este livro de Robin Wright é leitura imprescindível pora os 
interessados nas sociedades indígenas do Rio Negro e em  

sua história. Sua publicação é duplamente oportuna. Por um 

lado, reúne trabalhos anteriormente publicados em revistas 

especializadas ou livros, em portugués ou inglés, nem 
sempre de fácil acesso. Por outro, e de maneira ainda mais 

importante, os apresenta, ampliados e aprimorados. Escritos 

em diferentes momentos de uma carreira dedicada à 
reflexão sobre os povos do rio Negro -  em particular sobre 

os Baniwa do Rio Aiary -  esses artigos são agora retomados, 
revistos e encadeados, de maneira a compor um quadro da 
historia regional que parte dos primeiros tempos da 

colonização e nos conduz até o presente. Trata se de um 
vigoroso esforço de reconstrução histórica, e que nao se 
restringe a iluminar as formas e os processos de colonização, 
mas, sobretudo, de avaliar o quanto pesaram sobre os povos 
da região e as estratégias por eles adotadas em diferentes 

circunstâncias históricas.

Após uma introdução geral sobre a etnologia e a 
arqueologia do Alto Rio Negro, o primeiro capítulo, 
boseando-se em documentos inéditos do século XVIII, trata 

das primeiras ações dos portugueses no Rio Negro e da 
escravização dos índios da região. No capítulo seguinte, 
privilegia se a tradição oral e as relações entre os próprios 
índios, no qual o autor se concentra em urna serie de 

narrativas Baniwa sobre suas guerras e alianças com outros 
povos da região. Seguem-se os três capítulos centrais, onde 
encontramos urna minuciosa reconstrução da historia dos 
movimentos proféticos que eclodiram na região de meados 
do século XIX até meados do século XX. Aqui, o interessante 

é notar como a apropriação de alguns elementos da religião 
dos broncos pela vio do xamanismo passa a influenciar as 
relações dos indios entre si, bem como a fornecer novos 
meios para fazer frente à opressão. A conversão dos Baniwa 

ao protestantismo a partir de então é o tema do capítulo 
seguinte, no qual a personagem principal é a missionária 
norte americana Sofia Muller, cuja influência sobre os 
Baniwa surpreende até os dias de boje. A analogía, do ponto 

de visto Baniwa, entre esta figura e os antigos profetas
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INTRODUÇÃO

Este liv ro  nasce de um  desejo de re u n ir os artigos que tenho 

publicado desde o fina l dos anos 1980 sobre a h is tó ria  dos povos 

indígenas do A lto  Rio Negro, de re traba lhá-los incorporando os dados 

de pesquisas realizadas desde a sua publicação, e apresentá-los em 

um a form a acessível para os pesquisadores indígenas e não-indígenas. 

Comecei a pesquisar a h is tó ria  indígena do A lto  Rio Negro em 1975, 

para a m inha  tese de doutorado (1981). Q uis escrever a h is tó ria  de um  

povo indígena da Am azônia -  na época não sabia qual, e quase não 

exis tiam  obras sobre o tema. Q uis com binar pesquisa de arquivo e 

b ib lio teca com pesquisa de narra tivas orais para entender m elhor a 

relação entre a h is tó ria  do ponto de vis ta  indígena e das fontes escritas. 

Mais de metade da m inha  tese foi sobre a h is tó ria  dos povos indígenas 

do A lto  Rio Negro, com um a concentração na h is tó ria  dos índios 

Baniwa, com quem fiz pesquisas de campo em 1976-1977. Eles me 

contaram  h is tó rias  im portan tes sobre seus antepassados, que eu 

p rocure i in teg ra r com a análise das fontes escritas.

Antes da m in h a  tese, as h is tó rias  da região eram sim ples crono

logias de eventos e, com poucas exceções, as etnografías sobre os povos 

da região -  nos três lados das fron te iras entre Colômbia, Venezuela e 

B ras il -  faziam  referências cu rtas a certas épocas como a da borracha



e a das missões, mas sem en tra r em maiores detalhes. A m inha  

proposta foi diferente: ten ta r recuperar a h is tó ria  e colocar os povos 

indígenas firm em ente como agentes dessa h is tó ria  e não meram ente 
como vítim as passivas de processos que se orig inavam  fora da região. 

O utros pesquisadores, como Stephen H ugh-Jones, sentiam  a mesma 

necessidade de rechear a h is tó ria  da região com detalhes e, em 1981, 

o mesmo ano em que apresentei a m inha  tese, ele pub licou  um  pequeno 

artigo “H istó ria  dei Vaupés” , na revista Maguari, que resum iu  a h is tó ria  

do contato enfatizando o lado colom biano da região. Em  1982, Vargas 
e Camacho pub lica ram  Etnohistoria del Gran Caquetá (siglos XVI-XIX], 

que tam bém  foi um a ten ta tiva  de escrever um a h is tó ria  regional através 

da apresentação de diversos dados dispersos em um a grande variedade 

de m ateria is b ib liográficos e de arquivo. É um a h is tó ria  de contato com 

os povos indígenas do Caquetá-Putum ayo, mas que in c lu i poucas 

narra tivas h istóricas desses povos (as quais foram  com piladas e p u b li

cadas em 1995 por Meno Costra na sua obra La Gente del Hacha).

É com satisfação que posso dizer que a m inha  tese in fluenc iou  

um a série de pesquisadores que começaram a traba lha r na região a 
p a rtir  do in ício dos anos 1980. Jona than  H ill (1996b, p. 147), por 
exemplo, que in ic iou  as suas pesquisas entre os W akuenai (parentes 
dos K uripako e Baniwa), na Venezuela, escreve que, depois de te r lido 
um  rascunho da m inha  tese, ficou “alerto à possibilidade de que os 

meus in terlocutores indígenas iam expressar um  interesse ativo em 
falar sobre o passado h istórico  da região.” Logo depois que ele com ple

tou a sua tese, nós começamos um a série de projetos colaborativos 
sobre a h is tória , r itu a l e m ito  indígenas (W right e H ill 1986; H ill e W righ t 
1988), que dem onstraram  que os W akuenai e Baniwa tinham  experien- 

ciado um a longa h is to ria  de relações in terétn icas com as sociedades 

coloniais e nacionais em expansão da Am érica Latina, e que essa 
h is to ria  é ativam ente lem brada através de um a série de discursos, 

narra tivas e modos de fala ritua lm ente  poderosos (H ill 1996, p. 146).

Concom itante aos nossos trabalhos sobre a h is tó ria  indígena 
Baniwa e W akuenai, outros pesquisadores começaram a estudar e

10



p ub lica r traba lhos sobre a h is tó ria  de outros povos indígenas do 

noroeste da Amazônia. A etnóloga venezuelana S ilvia V idal (1987) usou 

h is tó rias orais, fontes escritas e tradições m íticas para ana lisa r os 
processos m igra tó rios dos Piapoco, povo de língua a ruak que, m u ito  

antes da penetração européia, te ria  m igrado do Rio A ia ry  até o Guavia- 

re, onde se encontra  hoje. Sugeriu como as tradições de migração 
poderiam  ser relacionadas aos m itos dos “cam inhos” do herói cu ltu ra l 

K u w a i-  um a d ivindade presente nas tradições de quase todos os povos 

de língua a ruak  no noroeste -  pela região norte do Amazonas.

O etnólogo colom biano G. R eichel-Dolm atoff pub licou, em 1985, 

um a análise das narra tivas  h is tóricas Desana e T ukana sobre um  povo 

cham ado “Povo da A n ta ” -  que é h istoricam ente  identificáve l com os 

Heemanai de língua  a ruak, que habitavam  a região do Uaupés, ao norte 

dos T ukano O rienta is. A  análise sustenta  a afirm ação de que o sistema 

regional tukanoano  não pode ser entendido senão através de um a 

perspectiva com parativa  que in c lu i os padrões de troca, comércio, e 

entrecasam ento entre os Tukano O rien ta is e os povos de língua aruak. 

De fato, o etnólogo Irv ing  Goldm an (1963) já  havia notado que a lguns 

grupos Cubeo eram  de origem aruak; e outros pesquisadores, que 

alguns grupos Desana tam bém  são de origem aruak. Nesse sentido, 

nós propusemos, em 1992, que os povos h is tóricos cham ados “Boau- 

pés” eram um a e tn ia  am algam ada de povos de língua a ruak  e tukana, 

pois o seu te rr itó rio  no século XV III s ituava-se exatamente na área do 

Uaupés, onde as duas cu ltu ras  sobrepunham -se (ver capítu lo  1 para 

um a discussão m ais aprofundada).

O u tra  obra im po rtan te  de h is tó ria  regional foi a do h is to riado r 

colom biano M ariano Useche Losada (1987), que focalizava o processo 

co lonia l na região do A lto  O rinoco-R io Negro entre os séculos XVI e 

XVIII, especificamente entre a boca do Rio Meta no O rinoco até a área 

da conexão entre o Cassiquiare e o A lto  Rio Negro. A região fica mais 

ao norte  daquela que ocupa a nossa atenção aqui; porém, é im p resc in 

dível reconhecer que os povos do A lto  Rio Negro, nos tem pos pré-colo- 

n ia is  e mesmo no in íc io  do periodo colonia l, m antiveram  inúm eras

11



conexões e redes de comércio e troca com os povos do A lto  Orinoco. O 

processo de colonização deixou essas redes de conexões truncadas, 

senão destroçadas.

Os estudos das narra tivas indígenas e das fontes escritas m u lt i

plicaram -se duran te  o fina l dos anos 1980 e anos 1990.1 Com as novas 

contribu ições da arqueologia (Neves 1998; Zucchi 1991, 1992, 1993 e 

2002) e o diálogo emergente entre a arqueologia, a e tno-h is tória , e a 
etnologia (Vidal e Zucchi 1996 e 1999) -  a ser d iscu tida  adiante - ,  a 

h is tó ria  indígena do A lto Rio Negro entrou num a nova fase.

Quero conc lu ir esse resumo dizendo que esse livro  não p rocura  

apresentar “modelos” para conceitualizar as formações e trans fo rm a 

ções sociopolíticas no rio  Negro em qualquer momento. Este livro  

procura, sim, documentar diversos momentos críticos de transição 

entre os séculos XVIII e XX e, na medida do possível, m ostra r como 

certos padrões cu ltu ra is , esboçados abaixo, m ediaram  essas trans içõ 

es, ao mesmo tempo m oldando e sendo ressignificados por elas.

As novas contribuições da arqueologia
para a história indígena do Alto Rio Negro

Embora esteja ainda em fase incip iente, a arqueologia do noroeste 
da Amazônia tem contribu ído de modo im portante nos ú ltim os anos 
para o estudo dos povos aruak-fa lantes do noroeste da Amazônia, 
graças aos traba lhos pioneiros da A lberta  Zucchi do IVIC na Venezuela, 

e de Eduardo Neves, da Universidade de São Paulo. Apenas vou resum ir 
e com entar esses trabalhos aqui.

A tese de doutorado de Neves (1998), resum ida em seu artigo 

publicado na coletânea Unknown Amazon (2001), baseia-se em sua

1. Chem ela (1988). Hugh-Jones (1988). M eira (1993). V ida l (1993 e 1999). W righ t 

(1987 /1989 , 1990, 1991, 1992a, 1992b. 1993, 1996 e 1998). M uitos dos meus

artigos, publicados em revistas especializadas são, na verdade, partes de capítu los 
da m inha  tese de doutorado.
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pesquisa de campo arqueológica na região do Rio Uaupés -  o p rim e iro  
traba lho  arqueológico a ser realizado na região. Neves fo rm u lou  um a 

série de hipóteses, tan to  nos níveis geral quanto específico, sobre a 
h is tó ria  pré-co lon ia l da região. A p rim e ira  delas é que a ocupação da 

região por povos de línguas a ruak  e tukana  é “re lativam ente an tiga ” , 

tem  “pelo menos três m il anos” , embora “ todos os sítios [que ele 

pesquisou] sejam re lativam ente pequenos em tam anho e de fin itiva 

mente não m ostrem  concentrações sign ificativas de restos de cerâm ica” 

(1998, p. 31) -  o que sign ifica  que não existiam  cacicados complexos 
na região, como a lguns autores têm sugerido. Sítios antigos de A ruak  

M aipureanos, datados em pelo menos 2550 anos antes do presente, 

foram  encontrados no baixo do Rio Uaupés, a inda que provavelmente 

não existisse nenhum a relação entre o povo que ocupou esses sítios e 

a população de a ruak-fa lan tes que vivem na região hoje.2

Em segundo lugar, Neves escavou um  sítio que ele nomeou de 

Fortaleza -  p róxim o à cachoeira de Jauareté no Médio Uaupés - , que 

foi o luga r de um a fortaleza h is tó rica  existente entre o fim  do século 

X IV  e o começo do século XV, confirm ando, assim, m u itos dos detalhes 

mencionados nas narra tivas orais sobre a “G uerra do Buopé” , p ub lica 

das por B randão de A m orim  no fina l do século XIX. Segundo as 

tradições dos Tariana, um  grupo a ruak  que foi o ú ltim o  dos povos a ruak 

a m ig ra r para dentro  da região do Uaupés, a sua origem m ítica  e 

h is tó rica  deu-se no Rio A ia ry  (afluente do Içana), de onde eles m ig raram  

depois que a lguns grupos tukanoano, como os Uanano, já  estavam 

assentados no Uaupés.

A  evidência lingü ís tica  dem onstra  que os Tariana  eram aparen

tados aos W alipere-dakenai (um  grupo dos Baniwa) do Rio Içana, e que 

a separação desses dois grupos aconteceu aproxim adam ente 700 anos 

antes do presente. Depois que os Tariana  se assentaram  no Uaupés,

2. Neves e seus colegas têm  feito um  traba lho  de levan tam ento in teressante sobre os 

petróg lifos e a arte rupestre  na Am azônia como um  todo (ver Pereira in M cEwan, 

B arre to e Neves 2001, pp. 214-231).
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na região da cachoeira de Jauareté, eles rapidam ente se in tegravam  no 

sistema regional de trocas, comercio, e guerras, como a sua h is to ria  

oral indica. A h istoria  oral registrada por Brandão de Am orim  no século 

XIX, e contada ainda hoje por certos sibs Tari ana, na verdade faz parte de 
um  corpus m aior de tradições orais dos Tartana enquanto povo que variam  

m uito  em seu conteúdo. No entanto, a narrativa de Am orim  forneceu umas 

pistas im portantes que levaram o arqueólogo Eduardo Neves a descobrir 

que o sítio de Fortaleza foi um  assentamento defensivo ocupado por mais 

de um  século, a pa rtir do qual um  sib  Tartana, liderado pelo seu chefe 

Buopé, lançaram ofensivas contra os povos de língua tukana.

Em terceiro lugar, as hipóteses de Neves sustentam  o argum ento 

a favor da existência de um  sistema regional aberto, de origem pré-co
lombiano, que integrava os povos a ruak ao norte, oeste, e leste do 
Uaupés (os Baniwa, Kuripako, Achagua, Piapoco, Baré, Manao e outros) 

e os povos tukano-fa lan tes dos rios Uaupés, Papury e, no lim ite , o 

P ira-paraná e Apaporis. A população dos assentamentos, porém, “não 

foi s ignificativam ente m aior no passado do que é hoje.” (Neves in 
McEwan, Barreto e Neves 2001, p. 281). Neves sugere que o “sistema 

regional de hoje seja estru tu ra lm en te  semelhante a aquilo  que foi antes 
do século XVI." (op. cit. p. 280). É claro que “o sistema regional de hoje” 

é o que sobreviveu aos im pactos dos prim eiros séculos de contato e a 

escravidão, as epidemias, e os deslocamentos. Em outras palavras, o 
sistema regional de hoje é um a versão extrem am ente reduzida daquilo  
que existia nos tempos pré-coloniais.

Finalm ente, Neves aponta áreas onde fu tu ros  traba lhos arqueo
lógicos na região do A lto  Rio Negro possam p roduz ir achados im p o r

tantes: nos rios Papury, Tiquié, e o alto do Rio Negro. Eu acrescentaria 

o Rio Içana e especialmente o Rio A iary, próxim o à cachoeira de H ipana 
(ou Uapui) -  o lugar de nascim ento m ítico da hum anidade para a 
m aioria  dos povos aruak-fa lan tes do noroeste da Amazônia - , e tam bém  
nos igarapés Uaraná e Quiary. No Rio Içana, o igarapé Pamaale 
provavelmente contém um  outro  sítio antigo im portante. A arqueóloga 

A lberta Zucchi também sugere que a subárea do Içana é do m aior
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interesse arqueológico para entender a h is tó ria  antiga dos povos a ruak 

do norte.

Em  um  a rtigo  recente, Z ucch i (2002) apresenta um a série de 

h ipóteses para  exp lica r a expansão dos A ru a k  do Norte para  den tro  

do noroeste da Am azônia . Essas h ipóteses evidentem ente exigem 

um a abordagem  m u lt id is c ip lin a r  para  serem testadas ( in c lu in d o  o 

estudo da h is tó r ia  ora l, a arqueologia, a lin g ü ís tica  h is tó r ica , a 

pesquisa nos a rqu ivos, a e tno logia  contem porânea, e mesmo a 

geografia e h is tó r ia  geológica). E n tre  as hipóteses, as que têm  m a io r 

re levância  para  a nossa d iscussão aqu i são, p rim e iro , a de que a 

subárea do Içana  fosse u m  dos lugares de hab itação  ancestra l dos 

povos a ru a k  do norte . Segundo, que “os grupos m a ipureanos do 

no rte  constroem  as suas cosm ografías através de processos co ns ta n 

tes de escrita  topográfica , em que eventos m íticos e h is tó ricos  são 

associados a lugares específicos da paisagem; e [...] que é exatam ente 

este processo que perm ite  a transfo rm ação  de um a te rra  nova em um  

te rr itó r io  do g ru p o ” (Zucch i 2002, p. 218) -  um a hipótese que, a meu 

ver, tem  grande im p o rtâ n c ia  para  entender o s ign ificado  dos petró- 

g lifos  e da a rte  rupes tre  na região. A cachoeira  de H ipana, ou U apui, 

cons iderada  o “um b igo  do m undo" por m u ito s  povos a ru a k  do norte , 

é certam ente  u m  dos lugares de ocupação ancestra l a p a r t ir  do qua l 

os povos a ru a k  do no rte  se d ispersaram . Os r itu a is  re lac ionados ao 

cu lto  ances tra l das fla u ta s  sagradas, cham adas K uw ai, e a paje lança 

são as in s titu iç õ e s  chaves na c u ltu ra  dos povos a ru a k  do norte  que 

fo rnec iam  os fundam en tos  ideológicos para  a “d iáspora  a ru a k ” . 

Z u cch i esboça um a  série de ou tros  processos que cond u z ira m  à 

cham ada “ ‘d iáspo ra  a ru a k ” , in c lu in d o  o desenvolv im ento  da a g r ic u l

tu ra , o c resc im en to  da população, a agregação é tn ica , a fissão e fusão 

entre  g rupos -  processos que d u ra ra m  até o começo dos séculos XVII 

e X V III, quando  os p rim e iros  c ron is tas  co n firm a ram  a ocupação de 

u m  vasto  te r r itó r io  desde a boca do Rio Negro até o O rinoco  e seus 

a fluen tes, e as A n tilhas , pelos povos a ru ak  do norte  (Zucchi 2002, pp. 

219-221).
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S is te m a s  r e g io n a is  d e  in te g r a ç ã o

No diálogo fru tífe ro  entre a arqueologia, a h is tó ria  indígena e a 

etnologia sobre os povos a ruak do norte, há um  modelo etnológico e 

h is tórico  que tem exercido um a grande in fluência . Trata-se de o que é 

chamado de “sistemas regionais de integração” , um a noção que su rg iu  

na etnologia dos anos 1980 para m ostra r a im portânc ia  de um a 

perspectiva regional para se entender o sistema social contemporâneo 

do Uaupés (ver especialmente, Jackson 1983). As sociedades indígenas 
do noroeste são in terligadas por um a rede de vínculos sociais, com er

ciais, políticos e religiosos que desafia qua lquer ten ta tiva  de d e fin ir 

sociedades ind iv idua is  como entidades d is tin tas  e autônom as. As 

relações de casamentos entre grupos, a especialização na m anu fa tu ra  

de vários artefatos de natureza cerim onial, o in tercâm bio  de conheci

mentos entre especialistas religiosos, a m igração sazonal e os m ovim en

tos de grupos, e a guerra e a formação de alianças -  todos estavam e 

estão entre os padrões mais significativos que produziram  o que tem 
sido descrito como um  sistema “aberto” e “ flu id o ” de interdependência 

regional. Há evidência considerável de que nos tempos pré-contatos as 

sociedades do noroeste estavam ligadas a uma rede de interdependência 

m uito mais ampla, estendendo-se desde o Orinoco até o Baixo Rio Negro, 

e de que os povos aruak eram fundam entais para a integração dessa rede.

Os etnólogos venezuelanos Morales e Arvelo-Jim enez (1981) fo
ram  os prim eiros a de fin ir como “Sistemas de Interdependência” a rede 
de relações in te rtr ib a is  que vincu lava os povos indígenas da região da 
bacia do Orinoco, os llanos, e a zona in te rflu v ia l das Guianas. Poste
riorm ente, Arvelo-Jimenez, Morales e B iord (s/d) docum entaram  a 
interação in te rtr ib a l nessa região entre os séculos XVI e XIX, ind icando 
que: “a convergência das relações in terétn icas im p lica  a existência de 
um  nível de integração sociocu ltu ra l diferente do local ou étn ico .” 
Também assinalaram  que “as etnias componentes desse sistema foram 
criando um a complexa rede de relações in terétn icas que chegou a 
integrá-las de m aneira horizonta l e diferenciada.” Tal integração h o r i
zontal foi possível devido ao fato de que, para as sociedades partic ipan-
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tes, não im p licava na “perda da autonom ia política  local nem na 
diversidade c u ltu ra l ou lingü ís tica .” A evidência e tno-h istórica  sugere 
a existência de sistemas semelhantes ao do Orinoco em outras regiões 
da Am érica do Sul -  nas bacias dos rios Negro, Caquetá, Am azônia 
C entral e zonas in te rfluv ia is , e as Guianas.

A arqueóloga A lberta  Zucchi sugeriu que alguns desses sistemas 
são bem antigos e que a evidência arqueológica do médio Orinoco e 
suas zonas adjacentes ind ica  a existência de associações sim bióticas, 
a fusão de etnias, e o in tercâm bio  de conhecimentos técnicos para a 
elaboração da cerâmica. Na época pré-hispãnica, entre a região do 
noroeste da Am azônia e as A n tilhas, existia um a “esfera de interação" 
que a rticu lava  os p rinc ipa is  grupos da região. Nesses “sistemas de 
interdependência regional", os grupos se vincu lavam  através de d iver
sos mecanism os articu ladores (o comércio, os pactos políticos, as 
guerras, o in te rcâm bio  generalizado de m atérias-prim as e m a n u fa tu 
ras, pessoas, inform ação, conhecimentos, serviços etc.). Esses meca
n ism os va ria m  tan to  espacial quan to  tem pora lm ente, e inc luem  
processos de form alização de alianças (tratados de paz, cerim ônias, 
acordos para a exploração ou a lternância  de um a área, assentam entos 
em setores do te rr itó rio  de outros grupos indígenas).

Em sua reconstrução da e tno-h is tória  do sistema de integração 
dos llanos do Orinoco, Morey (1975) diz que as populações indígenas 
estavam vincu ladas entre si através de um a extensa rede de comércio, 
incursões bélicas e m ú tua  interdependência. Os povos comerciavam 
intensam ente dentro  e fora dos llanos, estendendo o comércio de bens 
até o Orinoco, a Costa A tlân tica , a Ilha  de T rin idad , as G uianas e os 
Andes. G rupos procedentes de outras áreas freqüentavam  a região dos 
llanos para negociar com as populações locais. Morey e Morey (1975) 
identificavam  até sete rotas de com unicação pelos rios.

Igua lm ente in tensos eram o comércio e a interação entre as 
populações do rio  Negro. Nesse sistema partic ipavam  os povos de língua 
a ruak, especialmente os povos Manao. Os Manao eram grandes com er
ciantes que sub iam  e baixavam  o rio  Negro, num a corrente ligando as 
chefias suband inas (tunebo e chibcha) com os povos dos rios Amazonas
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e Solimões (yurim agua e aisuares) e com as chefias das Guianas. 
Brincos de ouro, ralos de mandioca, e tin tas  vegetais figuravam  entre 
os itens mais im portantes nesse comércio. As h is tórias orais e as fontes 
escritas tam bém  confirm am  que os Manao casavam e realizavam 
comércio com os Tariana do Uaupés e estes, por sua vez, estenderam 
as conexões do comércio ao noroeste, eventualm ente alcançando a 
região and ina via os povos Achagua.

Ao mesmo tempo, vários autores afirm am  que existia um  sistema 
de formalização das relações intergrupais. Morey (1975) indica que tanto 
o intercâmbio quanto as expedições foram estruturadas por regras e 
procedimentos formais, tais como o acerto para as negociações e estabe
lecimentos de prazos para o pagamento dos produtos; a celebração de 
cerimônias de recepção; o bilingüism o e a existência de línguas comerciais; 
a prática de exogamia interétnica e a fusão de grupos; as incursões bélicas; 
e acordos de paz, proteção e cooperação. Entre os Guaypunaves, Baré e 
Manao (todos de língua aruak), existiam ritua is  para o recebimento de 
visitantes e a formação de alianças que inclu íram  cerimônias com bebidas 
e comidas, simulações de confrontos bélicos e pactos de não-agressão e 
coexistência pacífica em determ inados lugares do A lto  Orinoco. As 
visitas de grupos de comerciantes indígenas aparentemente fizeram 
parte dos procedimentos form ais nas relações in terétn icas e consti
tu íam  a etapa in ic ia l das negociações relacionadas ao assentam ento 
permanente de um  grupo no te rritó rio  do outro.

“M acropolities” , a etnogênese e

a formação de confederações m u lti-é tn icas

O utro  conceito im portante  usado para descrever processos h is 
tóricos no noroeste Amazônico foi o de “etnogênese” . No sentido u t i l i 
zado por H ill (1996a, p. 1), o termo “não é apenas um  ró tu lo  para a 
emergência h is tórica  de povos cu ltu ra lm ente  d is tin tos mas um  conceito 
englobando as lu tas sim ultaneam ente c u ltu ra l e política  de c ria r 
identidades duradouras em contextos gerais de mudança radical e des- 
continuidade.” H ill propõe que as narrativas dos W akuenai (povo de língua 
aruak) do Alto Guainía na Venezuela apresentam um  “modelo" nativo de
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processos de etnogênese. Vidal (1993) procura reconstruir os processos 
de etnogênese e de reprodução social entre os Baré do rio Negro do 
século XVI até o século XVIII. Mais recentemente, V idal (1997) e V idal e 
Zucchi (1999 e 2002) têm elaborado macromodelos para a h istória  
indígena de longo prazo -  entre os séculos XV e XIX -  e as mudanças 
socioculturais pelas quais as sociedades do noroeste da Amazônia e o 
Orinoco têm passado durante esse tempo. Influenciadas pelo conceito de 
macropolity (ou seja, macrounidades políticas), utilizado por N. Whitehead 
para descrever os cacicados históricos no norte das Guianas, as autoras 
tentam  aplicar essa noção -  de um a forma pre lim inar e discutível -  às 
sociedades h istóricas da região. Mais interessante, a nosso ver, é a sua 
discussão sobre a formação de “confederações m ultié tn icas” durante o 
prim eiro século de contato no rio Negro. Terei a oportunidade no final dos 
capítulos 1 e 2, de apresentar e d iscu tir essas noções com mais detalhes.

Panorama etnológico contemporâneo3

Os povos A ru a k  e Tukano do A lto  Rio Negro

Os povos A ru ak  do noroeste da Amazônia incluem , entre outros, 
os B an iw a,4 os K uripako, e os W akuenai da área de escoamento do 
Içana-G uain ia ; os W arekena (ou Guarequena) do Rio Xié, no B rasil, e 
caño San M iguel, na Venezuela; os Baré do A lto  Rio Negro, entre Santa 
Isabel, no B rasil, e San Carlos, na Venezuela; e os Tariana do médio- 
baixo Uaupés no B rasil. A sudoeste estão os povos Tukano, dezessete 
grupos d iferentes,5 hab itando  a área de escoamento do Uaupés e seus

3 . Para um  panoram a m ais com pleto da diversidade soc iocu ltu ra l entre os povos da 

região, a ecologia e a h is tó ria  do contato, ver o m apa-liv ro  pub licado pela FO IR N /IS A  

em 1998, um a in tro du ção  fundam en ta l à etnologia da região.

4 . B an iw a não é um a autodenom inação trad ic iona l, mas um  term o genérico u tilizad o  

desde tem pos co lon ia is  para referir-se ao con jun to  de povos de língua a ru ak  desta 

parte  da Am azônia. Não se sabe, ao certo, a origem dessa denom inação. E n tre  si, 

se d is tinguem  pelos nomes de suas fra trías, como Hohodene. W alipere-dakenai, 

D zau ina i e outros.

5 . T ukano, Desana, Uanano, T uyuka , Cubeo, Tatuyo, Barasana, Bará, Karapana,
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afluentes, os rios T iquié, Papuri, Q uerari e C udu ia ri, no B rasil e na 
Colômbia, e a região do P ira-paraná, na Colômbia.

Organização social

Apesar dos Tukano com partilharem  m uitos padrões c u ltu ra is  
com os povos A ruak, há diferenças fundam enta is que têm im plicações 
para a h is tó ria  indígena. Ambos se organizam em várias fra trías 
patrilineares exogâmicas, cada um a consistindo de cinco ou mais 
patris ibs, nomeados e organizados em um a ordem seriada. E nquanto 
as fra trías Tukano não têm nome, não estão localizadas em te rritó rios  
ribe irinhos determ inados e são in ternam ente d iv id idas em grupos 
lingüísticos exogãmicos, as fratrías A ruak  são unidades exogâmicas 
nomeadas, associadas a te rritó rios  específicos. Ambos os povos têm 
m itos de origem que contam  a emergência de antepassados como um a 
ordem seriada de irmãos, na qual, para os Tukano, o p rim e iro  a nascer 
é o que tem a posição mais alta  e o ú ltim o  a nascer é o que tem  a posição 
mais baixa; e, para os Baniwa, a posição na h ie rarqu ia  é defin ida  por 
outros crité rios m íticos.6 Enquanto os m itos Tukano contam  as viagens 
de anacondas ancestrais que trazem os antepassados dos diferentes 
grupos de um a região d istante  subindo o rio  Negro e entrando no 
Uaupés, com vários sítios de emergência, os m itos A ru a k 7 referem-se 
a um  único sítio na terra  ou, no máximo, a poucos sítios, sendo o 
p rinc ipa l deles Hipana, no Rio A ia iy , considerado, pela m a io ria  dos

Y urití, Arapaço, Yepá-masa, P ira tapuio, S iriano, M irití-tapuyo . Yahuna, M akuna.

6. Na fra tría  dos Hohodene, por exemplo, o terceiro sib nascido num a ordem de cinco 

sibs é considerado o m ais a lto na h iera rquia, pois nasceu no meio, quando o sol 

estava ao pino; e são eles que deram o seu nome à fra tría . Os W alipere-dakenai. por 

sua vez. nasceram por ú ltim o  na ordem de 7 ou 8 s ibs-irm áos; no entanto, são os 

m ais a ltos na h ie ra rqu ia , pois representam  a “cabeça" da constelação das plêiades 
às quais seus nomes se referem.

7 . Sobre a m ito log ia, ver todas as publicações de W ilhe lm  Saake na b ib liog ra fia , e o 

liv ro  Waferinaipe /anhe/ce(ACIRA/FOIRN. 1999), a prim e ira  coletânea de m itos 

Baniwa. organizada pelo au to r em colaboração com a Associação das Com unidades 
Indígenas do Rio Aiary.
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A ruak, o centro do m undo, de onde todos os ancestrais surg iram . Com 
base nestas diferenças, alguns autores (por exemplo, H ill 1985) suge
rem que o sistem a A ruak  de fra trías tem um  potencial m a ior para 
evo lu ir em um  sistem a fixo de estratificação segundo status  herdados, 
o que não parece ser tão provável entre os Tukano.

A formação e a dissolução de grupos sociais

O etnólogo dos Cubeo, Irv in g  G oldm an, escreveu em 1963 que 
“a h is tó r ia  do Noroeste da Am azônia tem  sido de form ação e d isso 
lução constante  de entidades sóc io -po líticas .” (p. 99). Os processos 
cham ados de “ fissão” e “ fusão” de grupos sociais são docum entados 
por d iversos au to res .8 Para os povos de línguas a ru ak  e tuka n o , a 
form ação e a d isso lução de grupos sociais são re lacionadas a de te r
m inadas ca racte rís ticas  de sua organização social e po lítica  e da sua 
vida  ce rim on ia l, que têm  papel-chave na agregação de novos grupos. 
A lém  disso, os efeitos de processos externos de conta to  -  as pressões 
de colonização -  certam ente  têm  in fluenc iado  na em ergência de 
novas form ações sociopo líticas, como as confederações que su rg ira m  
na m etade do século X V III, as assem bléias p a n -tr ib a is  em to rno  de 
profe tas desde a m etade do século XIX, e a Federação e as novas 
associações po líticas  que su rg ira m  a p a r tir  dos anos 1980 (ver 
cap ítu los  1, 4 e 7 deste livro). As fontes escritas desde o século X V III 
con firm a m  que fatores como m igrações, guerras e deslocam entos 
forçados estavam  entre  os m ais im portan tes  na com posição é tn ica  
m utáve l da região.

H ie ra rqu ia  e igua lita rism o

E tnográfos das sociedades Tukano  (G oldm an 1963; Jackson  

1983; e H u g h -Jones 1979) há  m u ito  no ta ram  a existência  de um a 

tendência  dua l na organização social indígena, entre  a organização

8. G oldm an (1963), para os Cubeo; Arhem  (1981), para os M akuna; Jackson (1983), 

para os Bará; Pozzobon (1983), para os M akú; W righ t (1981) e J o u m e t (1995), para 

os B an iw a e K uripako ; V ida l (1987), para os Piapoco; entre outros.
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h ie rá rqu ica  baseada na ordem  de nascim ento  de um  co n ju n to  de 

sib lings  agnáticos associados com papéis ce rim on ia is  especia lizados 

(pajés, chefes, guerre iros, dançarinos, rezadores e servos), e um  

ethos “ ig u a litá r io ” , envolvendo um  elem ento m a io r de desem penho e 

com petição, que é m ais associado à subs is tênc ia  e a a tiv idades 

p rodu tivas , relações de troca com grupos de igua l status, e relações 

s im é tricas entre  ind iv íduos com pouca ou nenhum a especialização. 

As duas tendências coexistem, mas em tensão; sendo assim , freqüen 

tes d ispu tas  por um a dete rm inada posição co n flita m  com um a ênfase 

ig u a litá r ia  m ais geral.

Esta tendência dua l também se m anifesta nas áreas de liderança 

política e pajelança. Entre osTukano O rientais, idealm ente a liderança, 

em nível local, deveria seguir a ordem h ierárquica, apesar de a aplicação 

deste p rincíp io  estar su je ita  a d isputas. Os líderes locais podem obter 

prestígio e poder através da organização de ritua is , de suas relações de 

parentesco e de atividades dos pajés. No entanto, seu poder é reconhe

cido pela sua capacidade de dar mais do que receber. A ún ica  ocasião 

em que ind ivíduos poderiam tom ar-se líderes poderosos seria no caso 

de chefes de guerra que detivessem, às vezes, um  razoável poder sobre 

grupos m u ito  maiores do que seria esperado. Líderes que fossem chefes 

de guerra bem-sucedidos, indubitavelm ente, tinham  m u ito  m ais poder, 
ao menos, durante  tempos de crise.

Guerras e alianças

Apesar das referências freqüentes a padrões de guerra e alianças 
no passado, e das inúm eras h istórias orais sobre a guerra, há poucos 
estudos que têm se concentrado nesse aspecto da h is tó ria  política. 
Pelas h istórias orais, a guerra como ins titu ição  era m u ito  mais desen
volvida entre os povos de língua a ruak -  como os Tariana e Baniwa -  
do que entre os Tukano; daí a sua proem inência nos seus discursos 
sobre o passado e na sua m itologia.
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No caso dos Baniwa, a d inám ica da guerra foi determ inada pelo 
p rinc ip io  de koada, ou “troca” . A guerra, nessa concepção, é urna form a 
de hostilidade  com grupos geralmente na periferia  da sociedade -  os 
povos cham ados “m a kú ” especialmente, mas tam bém  certos grupos 
dos T ukano O rienta is. Nessa dinâm ica, a guerra foi m otivada tan to  pela 
busca sub je tiva  de vingança e a destruição to ta l do in im igo, como pela 
lógica coletiva de reprodução social. As práticas de guerra, inc lus ive  o 
rapto de crianças e m ulheres, referem-se a noções de reprodução social 
e sim bólica. Os meios pelos quais os líderes de guerra ascendiam ao 
poder eram os mesmos u tilizados por líderes nos tempos de paz para 
m anter coesas as suas com unidades. A guerra então pode ser v ista  
como um  estado da sociedade ante rio r à formação de alianças sociais 
por casam entos e em que a vio lência é es tru tu rada  por regras.

Uma questão relacionada refere-se às m udanças nos padrões de 
guerra no contexto colonial: o abandono da guerra  coletiva, a d im in u i
ção na im portânc ia  dos líderes de guerra, a substitu ição  da guerra  como 
in s titu ição  por guerras “sobrena tu ra is” travadas entre os pajés, a 
continu idade  da vio lência  es tru tu rada  em formas de rea lizar vingança 
através de fe itiçaria , e o uso da guerra como um  ins tru m e n to  de 
dom inação colonial. Todas essas questões serão exam inadas nos capí
tu los  1 e 2 deste livro.

Pajelança e re lig ião na h is tó ria

Como os povos A ruak, os Tukano O rienta is d iferenciam  dois tipos 

de pajés -  os pajés propriam ente  d itos e os rezadores, ou “sacerdotes” 

(k w n iia , kubu) com base em tre inam ento, atividades de cura, a tribu tos , 

tarefas, e posição social. E nquanto  os “sacerdotes” Tukano têm um a 

posição re la tivam ente superio r na com unidade e ocupam  a sua posição 

devido a a tr ib u to s  herdados, eles, potencialm ente, con flitam  com a 

posição m ais dem ocrática dos pajés, que conseguem seu poder devido 

a hab ilidades reconhecidas. Os Baniwa, os W akuenai, e possivelmente 

outros A ruak, ao contrá rio , perm item  tan to  a acum ulação in d iv id ua l 

de papéis de liderança quanto  a sua combinação com especializações
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dos pajés. Os pajés Baniwa mais poderosos, por exemplo, tiveram  todos 

os poderes, a tribu tos, e status  de rezadores.

Em publicações anteriores, vimos apresentando um a etnografía 

da pajelança e a sua relação com a cosmogonia e cosmología B an iw a.9 

Desde a segunda metade do século XIX, profetas Baniwa -  na verdade, 

poderosos pajés que alcançam o nível mais alto do universo, o lugar do 

Criador, e que se com unicam  constantem ente com Ele -  in s titu íra m  

um a nova form a de organização religiosa cham ada “o canto da c ruz” , 

ou “a relig ião da cruz", que tem perdurado até hoje. Em várias p u b li

cações, mostram os a relação entre a pajelança e os m ovim entos profé

ticos na h is tó r ia  de co n ta to .10 Neste liv ro , apresentam os novas 

pesquisas a respeito desses movimentos nos capítu los 3, 4 e 5, além 

de m ateria l já  publicado anteriorm ente. Notável é a na rra tiva  do profeta 

Uétsu, da fra tría  Adzanene (Baniwa), apresentada no capítu lo  5, que 

se refere a um  movim ento im ediatam ente ante rio r à conversão em 

massa ao evangelismo protestante, analisada no capítu lo  6.

Se, entre os Baniwa, a h is tória  produziu  duas tradições d is tin tas  

-  um a profética que é mais característica das fra trías Hohodene e 

Dzauinai, a outra  evangélica que foi praticam ente apropriada pelos 

W alipere-dakenai e M aulien i entre os povos Tukano, encontram os 

um a variedade m aior de tradições (talvez re fle tindo a diversidade das 

etnias tukanas), nem todas vinculadas a pajelança e m u itas  das quais 

de cu rta  duração. É claro também que essas diferenças entre as 

tradições refletem as in fluências de fora. No caso dos Tukano O rienta is, 

o im pacto de um  século de repressão dos m issionários Franciscanos e 

Salesianos acabou destru indo a pajelança, resu ltando na apropriação 

da tradição profética com símbolos católicos, em especial a cruz. Entre 

os Baniwa, a tradição profética começou como um a apropriação do

9 . W righ t (1992 a, 1992b. 1996 e 1998); ver tam bém  Saake (1959-1960); sobre os 
cantadores, ver a m onografia de H ill (1989).

10. W righ t (1981, 1986, 1987, 1988, 1989, 1992c, 1994 e 2002b).
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cato lic ism o popu la r por pajés poderosos que forja ram  novas cosm olo

gías, in tegrando os símbolos centra is das religiões indígenas e cristãs, 

num a continu idade secular im portante . Em contraste, o evangelismo 

provocou um a ru p tu ra , um  abandono de tradição, e a im plantação de 

algo novo que, aos poucos, as lideranças religiosas (pastores, diáconos) 

m oldaram  ao ethos Baniwa.

Para conclu ir, cabe dizer que certam ente existem outras m anei

ras de ana lisa r as transform ações h istóricas no A lto  Rio Negro, entre 

as quais podemos m encionar as econômicas (as redes de troca e 

comércio através do tempo) e as ecológicas (os usos de recursos 

na tu ra is , as relações entre homem e meio ambiente). A escrita da 

h is tó ria  sempre envolve escolhas e, nesse sentido, é parcial. No entanto, 

espero que os capítu los deste livro  con tribuam  para entender m elhor 

as lu tas  h is tó ricas dos povos indígenas do A lto  Rio Negro, e a im p o r

tância  da sua situação contemporánea.
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Capítulo 1

Escravidão indígena do Noroeste Amazônico

A  década de 1740 foi um  período intenso de operações escravis
tas por parte de portugueses e espanhóis no Noroeste Amazônico -  do 
Médio Rio Negro ao A lto  Orinoco. Uma das d ificu ldades de compreender 
a natureza e extensão das transações nesse período, entre tanto, é a 
escassez de registros. Este capítu lo  oferece um a contribu ição  para esta 
questão baseado em duas fontes prim árias, ambas datadas dos anos 
1740 e 1750. A p rim e ira  é um  relato do padre jesu íta  Ignacio Szent- 
m artonyí, in titu la d o  Seqüente Notitiate de Rio Negro, o rig inalm ente 
escrito em la tim , encontrado na B iblio teca Nacional (RJ), que corres
ponde a um a espécie de relato de reconhecim ento m ilita r  contendo 
inform ações sobre geografia, localização de aldeias, bem como dados 
lingüísticos e etnográficos escritos por um a série de com andantes de 
tropas escravistas e pelo p rinc ipa l jesu íta  capelão de escravos no Rio 
Negro. A segunda fonte é um a espécie de registro ofic ia l sobre escravos 
e índios “ liv res” produzido pela tropa escravista ofic ia l do Rio Negro -  
então denom inada “ tropa  de resgate” -  de ju n h o  de 1745 a m aio de 
1747. Há m u ito  se sabe da existência desses registros nas coleções do 
A rquivo  Público do Belém do Pará (Códice no. 1110, 2 vo lum es),1 e

1. O títu lo  exato do códice é: "L ivro que há de serv ir na Alfândega do Pará. que vai 

num erado e rub ricad o  e leva no fim  seu encerram ento feito por m im  A lexandre 

M etello de Souza e Menezes".
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fazem parte de um  con jun to  mais am plo de registros referente ao 
período de 1739 a 1755.2 Até onde eu saiba, apenas um a porção desse 
con jun to  foi restaurada pelo Centro de Documentação e Estudos da 
Amazônia (Museu da Amazônia, Manaus).

Certamente as dificu ldades de utilização desses docum entos 
foram agravadas por seus usos precedentes: o relato de Szentm artonyi 
foi escrito em la tim , e tan to  este como o registro escravista estão 
extrem am ente danificados, mesmo após sua restauração. É possível, 
entretanto, obter informações nos registros escravistas sobre a origem 
étnica dos escravos (a que “nações” pertenciam) e o núm ero de escravos 
e índios “livres” oficia lm ente reconhecidos. Uma série de outras in fe 
rências pode ser feita com base nessas informações: por exemplo, quais 
grupos nativos foram mais intensam ente afetados pelos escravistas, 
assim  como a área de atuação das tropas escravistas duran te  esses 
anos. Comparando esta inform ação com o relato de Szentm artonyi, 
pode-se te r um  quadro relativam ente claro da extensão da escravidão 
indígena no Noroeste Amazônico.

Especificamente, nossas interpretações desses docum entos estão 
voltadas para as seguintes questões:

• Quais áreas do vale do Rio Negro e quais povos foram  mais 
afetados pelo trá fico de escravos na década de 1740?

• Quais estim ativas podem ser feitas para o núm ero anua l de 

escravos oficialm ente registrados e para o núm ero to ta l de 
escravos provenientes do A lto Rio Negro?

• Quais são alguns dos trajetos do tráfico mais usados pelas 
tropas escravistas?

• Quais métodos eram usados pelas tropas escravistas para obter 
e reg istra r escravos?

• Em quais níveis ideológicos o tráfico de escravos era ju s tifica do  

no Noroeste Amazônico, e em que medida ta is ju s tifica tivas  
correspondiam  à realidade?

2. Ver, tam bém , Meira (1993b).
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Como este capítu lo  lim ita-se a um a interpretação de um  tipo  

específico de documentos, a proposta é buscar respostas específicas 

para essas questões.

Para contextua liza r esses documentos, in ic iam os nossa apresen
tação com um a discussão sobre os anos im ediatam ente seguintes às 
guerras dos portugueses contra  o povo Manao do Médio Rio Negro 

(1723-1727, sobre o qual ver FO IRN/ISA 1998, pp. 74-78). Como foi 

observado, a derro ta  dos Manao e seus aliados, os Mayapena, deixou 

o cam inho aberto para os escravistas penetrarem  no rico solo para 

captu ra  de índios do A lto  Rio Negro. De 1728 a 1755, as tropas de 

resgate a tua ram  v irtua lm ente  todo o tempo no Rio Negro. O via jante 

na tu ra lis ta  A lexander von H um bo ld t (1907, pp. 426-427) observou que 
foi “a p a rtir  do ano de 1737 que as v isitas dos portugueses ao A lto  Rio 
Negro e O rinoco se tom aram  mais freqüentes. Eles trocavam  escravos 

por machados, anzóis e miçangas. Induziam  as tribos indígenas a 

guerrearem  entre s i.”3 O h is to riado r David Sweet (1974, p. 495) 
acrescenta:

Os docum entos desse período não deixam dúvida de que no m ín im o m il 

escravos a cada ano eram levados ao Pará, tan to duran te  esta década como 

antes (uma estim ativa que não leva em consideração que talvez um  núm ero 

equivalente tenha m igrado em razão de “descimentos" levados a cabo por 

jesuítas, carm elitas e mercedários, das missões do alto curso do rio  para 

aldeam entos nas terras baixas dos vales). Essa situação se manteve após 

1730 graças à am biciosa operação do Governo que atuava por meio das 

tropas de resgate no Rio Negro.4

3 . “ [...] from  the year 1737 th a t the Portuguese v is its  to the Upper Rio Negro and 

O rinoco became qu ite  frequent. They exchanged slaves for hatchets, fishhooks and 

glass trin ke ts . They induced the Ind ian  tribes to m ake w ar upon one ano the r” .

4 . “N o th ing  in  the docum ents fo r th is  period gives cause to doub t th a t a m in im u m  of 

1,000 slaves a year were b ro u g h t to Pará d u rin g  th is  decade as before (a figure w h ich  

takes no accoun t o f the perhaps equal num bers resettled by m eans o f Jesu it, 

Carm elite , and M ercedarian ‘descim entos’ from  up rive r m iss ions to th e ir  aldeias in
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As p rinc ipa is  tropas de resgate atuantes no A lto  Rio Negro, a 

p a rtir  do fina l da década de 1730 até o início dos anos 1750, foram  

lideradas por Lourenço Belfort (1737-1739, 1744-1745), José M iguel 

Ayres (1739-1740), 1748-1749), João da Cunha Correia (1740-1741) e 

Eustácio Rodrigues (1741-1743). Todas essas tropas tin h a m  como 

capelão de escravos o padre jesu íta  Achilles M aria Avogadri, que ficava 

instalado em M ariuá, o p rinc ipa l a rra ia l de escravos no Rio Negro nessa 

época. Avogradri esteve próxim o do comércio de escravos por cerca de 

quatorze anos, até este ser abolido; então ele se re tirou  para a aldeia 
jesu ítica  de M ortigura, próxim a a Belém do Pará, até a expulsão dos 
jesuítas em 1757.

Belfort e Rodrigues traba lharam  diretam ente nos rios Uaupés e 

Içana. Nos anos 1740, Belfort ins tau rou  um  a rra ia l de escravos na 

missão de Dari (posteriormente conhecida como Lamalonga) e in te rd i

tou qualquer atividade escravista acima das cachoeiras do Uaupés 
(hoje, São Gabriel da Cachoeira) e no Içana. Na década de 1740, 
contudo, um  aventureiro chamado Pedro de Braga chegou à região e 

passou a ter relações amigáveis de comércio com vários chefes nativos, 
se un indo  à sobrinha de um  deles (Tartana? Kuevana?) chamado 

Aquip i. Braga então conseguiu transporta r escravos passando pela 

região do arra ia l de Belfort, desafiando suas proibições e as tentativas 

de fazê-lo pris ioneiro. Quando Belfort finalm ente conseguiu pegá-lo, os 

credores com quem Braga comercializava escravos fizeram tam anha 
algazarra, que Belfort foi obrigado a m udar de tá tica  em relação a Braga. 
Ele colocou, então, Braga no controle de um a tropa no Uaupés. Assim, 

no docum ento de Szentm artonyi, encontram os um  relato das incursões 
de Braga no curso mais alto do Uaupés, te rritó rio  dos “Boapés", a 

mando de Belfort, para procurar o famoso Lago de Ouro do qual os 
Boapés supostam ente tiravam  ouro para confeccionar brincos.

the lower valley.) Th is  rate was m ainta ined after 1730 thanks to the ru th less  

operation o f the governm ent operated tropas de resgate on the Rio Negro."
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Além desses fatos, não temos outras informações sobre como foi 
a atuação de Braga no Uaupés, nem como eram as suas relações com 
os índios que o acompanhavam. Ele traba lhou  com m issionários 

carm elitas no Rio Negro e provavelmente vendeu escravos para suces

sivas tropas de resgate e para expedições privadas, de acordo com as 
oportunidades que surgiam .

Em 1741, quando Eustácio Rodrigues su b s titu iu  Belfort como 

cabo da tropa  de resgate, ele negociou um  “descimentó” pacífico (isto 

é, convenceu nativos a se deslocarem rio  abaixo para v iver em aldea- 

mentos com m aior concentração populacional) de grupos Baniwa de 
um  ponto do A lto  Rio Negro, onde tinham  sido deixados por um  

escravista privado. Rodrigues recebeu instruções do Padre Achilles 
Avogadri para enviar esses Baniwa em canoas “bem abastecidas de 

com ida e com pessoas que tra ta riam  bem dos índios, evitando algum as 

fugas duran te  a viagem” (Sweet 1974, pp. 608-609).5

Talvez a tropa  mais bem sucedida desse periodo tenha sido a 

liderada por Francisco Xavier Mendes de Moraes (irmão de Belchior 

Mendes de Moraes, que liderara  a guerra contra  o povo Manao). Moraes 

era um  antigo escravista e traba lhava no extremo alto do Rio Negro, 

aparentem ente n um  a rra ia l de escravos no Rio Y auitá  (ou Yaceita, 
próxim o à cabeceira do Cassiquiare). Esse era um  dos num erosos 

a rra ia is  do extrem o alto do Rio Negro nesse período, havendo outro  

perto da aldeia de um  famoso chefe M arab itana cham ado Cocuy (ou 

Cocui, Couci).

O a rra ia l de Y au itá  era certam ente próxim o da aldeia do povo 

Paraeni (ou Parayeni), cu jo  chefe chamava-se Jacobo Yauitá. Esse chefe 

era um  dos m ais im portan tes aliados dos escravistas portugueses 

duran te  a década de 1750. A lexander von H um bo lt encontrou o velho 
chefe no fin a l do século XVIII e assim  o descreveu (1907, p. 353):

5. “ [...) w e ll-supp lied  w ith  food and guarded by people w ho w ould  trea t the Ind ians  w ell

and avoid any escapes d u rin g  the jo u rn e y ."
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O chefe chamado Yauitá era o aliado dos portugueses. Ele realizava suas 

incursões guerre iras do Rio Japurá  ou Caquetá, um  dos m aiores afluentes 

do Amazonas, até os ríos Uaupés e Xié (...) Ele possuía cartas oficiá is que 

o autorizavam  a trazer os indios da floresta para a conquista de su as almas.

Ele se sentia engrandecido por essa atribu ição, mas o objetivo de suas 

incursões não era totalm ente esp iritua l, e sim  fazer escravos para vendê-los 

aos portugueses.6

O trá fico pa rticu la r feito por portugueses nos anos 1740 foi 

certamente tão significativo como as tropas oficia is nas incursões no 

A lto Rio Negro. Um escravista p a rticu la r chamado Francisco Portilho 
de Mello conduziu um a imensa operação privada na região nessa época 
e ele provavelmente tin ha  m uitos aliados indígenas, com “mais de 700 

pessoas a seu serviço” . Portilho tom ou-se tão poderoso, que na década 

de 1750 o Governador do Pará fez um a súplica ao Rei para pôr um  fim  

às atividades de Portilho (Mendonça 1963, p. 87). Portilho forneceu 

escravos para Avogadri e para os m issionários mercedários em várias 
ocasiões, e não há dúvida de que se tra tavam  de centenas de cativos 

por ano, “porque no mesmo sertão são in fin itos  índios que lhes entrega" 
(Mendonça, 1961, pp. 212-213).

Em 1752, outro  escravista particu la r, M anuel Diaz Cardoso, 
capturou escravos do Rio Içana e persuadiu um  chefe Baniwa chamado 
M akupi (aquele que Szentm artonyi m encionara em seu relato) a descer 
o rio  com seu povo para o Pará. Assim  que Cardoso e os Baniwa 
começaram a descer o rio, Portilho preparou-lhes um a emboscada, 
capturando o chefe e outros índios e enviando-os a M ariuá.

6 . “The ch ie f named Yau ita  was the a lly  o f the Portuguese. He pushed h is  hostile  

incurs ions from  the Rio Jap u rá  or Caquetá, one of the great tr ib u ta ry  stream s of 

the Amazon, by the Uaupés and Xié rivers... He was fu rn ished w ith  pa tent letters, 

w h ich  authorized h im  to b ring  the Ind ians from  the forest, for the conquest o f souls. 

He availed h im se lf am ply o f th is  perm ission, bu t h is incurs ions had an object w h ich  

was not a ltogether sp ir itua l, tha t o f m aking slaves to sell to the Portuguese."
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Com esse breve panoram a do trá fico de escravos naquele contex

to, podemos agora entender as informações contidas no relato de 

Szentm artonyi.

A "Sequente Notitiate de Rio Negro",
por Ignácio Szentmartonyi, 1749-1755

O padre jesu íta  Ignacio Szentm artonyi (1718-1793), nascido na 

Croácia, era um  astrônom o e m atem ático profissiona l enviado por Dom 

João V para tra ba lh a r na p rim e ira  comissão que tin h a  como objetivo 

de lim ita r as fron te iras dos te rritó rios  da Espanha e Portugal no Noroes

te Amazônico nos anos de 1750. Szentm artonyi deixou o Pará em 1753 

rum o a M ariuá  (a a tua l Barcelos),7 no Baixo Rio Negro, com outros 

mem bros da comissão portuguesa para aguardar a delegação espanho

la. Os espanhóis, contudo, nunca  chegaram. Leite (1943, p. 148) a firm a 

que “o p len ipo tenciá rio  espanhol, im pedido pelas perturbações indíge

nas do Rio Orenoco, não chegou no prazo estabelecido nem  em ne

nhum ; e os soldados, para lhes não pagarem os salários a tempo, 
revoltaram -se e fug iram .”

Pouco depois os jesu ítas tom aram -se alvo de um a in tensa cam 

panha de acusações e ataques políticos, e o p róprio  Szentm artonyi foi 

preso várias vezes até 1777, quando vo ltou para Lisboa e fina lm ente  

para a Croácia. Ele foi, portanto , um  dos ú ltim os  jesu ítas que estiveram  
no Rio Negro.

No que tange à redação desse docum ento, não encontre i n e n h u 

ma fonte a lte rna tiva  que confirm asse d iretam ente que ele tenha viajado 

pelo A lto  Rio Negro, nem m u ito  além de M ariuá. Porém, há evidências 

consideráveis no docum ento ind icando um  conhecim ento de p rim e ira  

mão sobre o A lto  Rio Negro. M u ito  provavelmente, Szentm artonyi obteve

7 . M ariuá  foi elevada à cap ita l da C ap itan ia  de São José do Rio Negro no in íc io  da 

década de 1750.
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informações das seguintes fontes: (1) chefes do A lto  Rio Negro, m encio
nados no documento, que ele poderia ter conhecido e conversado em 

M ariuá; (2) o cabo da tropa de resgate ofic ia l no Rio Negro em meados 

da década de 1740, o irlandês Lourenço Belfort, e tra ficantes de 

escravos particu la res como Pedro Braga e Francisco Xavier Mendes de 

Moraes, que viveram  no Rio Negro desde pelo menos 1721; e, mais 

im portante , (3) o jesu íta  capelão de escravos no Rio Negro, Achilles 

Avogadri, que traba lhou  com Belfort e ficava insta lado em M ariuá.

Esse docum ento é notável por conter o p rim e iro  relato extenso da 

região do A lto  Rio Negro. A tarefa de traduz i-lo  do o rig ina l em la tim  para 

o inglês e então para o português foi extrem am ente árdua  e levou 

m uitos anos de trabalho ju n to  a vários d ic ionários de la tim . Quando 

as d ificu ldades do la tim  não possib ilita ram  um a tradução aceitável, eu 

sintetize i em parênteses a idéia centra l da passagem. Os nomes de 

lugares e de grupos étnicos são de grande interesse para a h is tó ria  
indígena. Eu ind ique i entre chaves os nomes atua is de rios e grafias 

a lternativas de grupos étnicos encontrados em docum entos do século 
XVIII até o presente. No mapa apresentado no fina l deste capítu lo, 
procurei localizar os grupos étnicos ao longo dos rios.

NOTÍCIAS DO RIO NEGRO [17)49-4-198

Na subida do Rio Negro, o primeiro é o Rio Anavingena [Anavilhena], à direita, e depois o 

Paravingena [Rio Branco). Depois, à esquerda, é o Majuisshi, cinco dias distante do Arraial, onde 

estão os Baré, que habitam ao longo do mesmo Rio Negro. Depois, à esquerda do Majuisshi, 

vem o Aisuara, onde os mesmos Baré estão; à direita, o Cahaburi [Rio Cauabory], onde vivem 

os Chapuenas [Abuenas], que fica a dez dias distante do Arraial. Depois, seguem quatro 

cachoeiras de correnteza muito rápida, sendo que a primeira começa ** dias do Arraial. Entre 

elas, à esquerda do rio, habitam os Madivena, cujo chefe é Muru. (Segue um trecho de difícil

8. O sím bolo aparece no lugar das lacunas do docum ento orig inal.
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compreensão: acima desse ponto que acabou de descrever, o autor aponta as diversas cachoei

ras de Corocoví -  hoje, São Gabriel da Cachoeira -  e ilhas no meio do rio.)

Acima das cachoeiras, o primeiro rio à esquerda é o Cajari [Uaupés], em cujas margens vivem 

os Chapuenas, os Kuevanas, depois deles os Banivas, depois os Boapés, que ocupam o alto 

curso do rio e são a última população, até mesmo acima da nascente. O Padre [Avogadri] acredita 

que eles são donos de um celebrado lago coberto de ouro, em que há muito ouro; os Espanhóis 

o chamam “o lago dourado". Pois, como o Padre afirma, os Boapés fazem do ouro preciosas 

láminas que penduram nas suas orelhas. Várias dessas láminas de ouro, o cabo da tropa de 

resgate, D. Bellforte -  o Inglês, viu no Marañon [Solimões] e declarou que elas são de ouro 

excelente; e muitos índios as viram. Pois Braga, um certo Lusitano, foi às fontes mas fugiu dos 

índios e ficou com medo, dizendo que muitos índios ferozes proibiram-lhe o acesso ao ouro. 

Depois do Cajari, talvez quatro dias de viagem, à esquerda segue o Içana, onde os Banivas vivem 

e cujo chefe ali era Makupi. Depois do Içana, à direita, segue o Ishie [Xié], em cujas margens 

orientais vivem os Mabeis [gente do chefe Mabé], e depois os Mabana, depois os Bajanas 

[Baniwa?]. Neste rio, cuja boca foi medida em 500 varas lusitanas -  o Padre subiu dez dias de 

viagem - , ocasionalmente tem cachoeiras e barras, subindo até o lugar onde mora o chefe dos 

Mabana, um dos maiores, cujo nome é Cavabana. A sua mãe, uma pessoa calma, foi persuadida 

a conhecer a vida cristã, e agora vive uma vida cristã na aldeia de Aricara, no Rio Xingu, entre 

Cristãos. Os Padres conhecem este homem há dois anos e ele tem se abstido de comer a carne 

humana, fiel sempre e ele mesmo sempre amável.

Depois das cachoeiras, à direita no Rio Negro, os habitantes são primeiro os Demanao, cujo chefe 

é Camanao, e os Kuenas, cujo chefe é Mabavire. (O seguinte trecho relata que Camanao e 

Mabavire trocaram as suas irmãs como esposas. Houve um desentendimento entre os dois chefes 

e eles guerrearam um contra o outro. Mabavire matou a irmã de Camanao e avançou contra este. 

Os chefes enfrentaram-se em batalha e Mabavire foi morto. Camanao, diz-se, então moqueou e 

comeu a carne de Mabavire. Camanao e “muitos parentes de sangue comiam a carne dele com 

gosto.”)
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Depois dos Kuenas, vêm os Maribitenas, depois deles os Vipuari [Guaypunave], cuja gente anda 

em grande número no Orinoco, segundo o Padre Roman, que é de nossa Alta Missão Espanhola 

no Orinoco. Depois dos Vipuari, a nação inimiga Zavani habita o [trecho seguinte do] rio, depois 

os Maribibitenas, cujo chefe é Immo e, diz-se, capturou muitos inimigos para serem comidos e 

tinha urna cerca fixada ao redor de sua aldeia. O Lusitano chamado Francisco Xavier [Mendes 

de Moraes] se aproximou e lhe pediu os cativos adquiridos em guerra para serem vendidos ou 

comidos. O Lusitano usou vários meios para obtê-los e finalmente ele os vendeu a grande custo, 

com raiva e selvageria, e desses, ainda, é certo que alguns ele comerá.

Depois dos Maribibitenas, vêm os Warekenas. O chefe com seu povo foi convidado há dois anos 

atrás a descer o rio em [nome do] Cristianismo. (Os Warekena recusaram, ameaçando o Padre 

de morte e de uma orgia canibalesca, ou declarando que eles temiam ser escravizados pelos 

portugueses se descessem o rio. De qualquer forma, os Warekena fizeram o Padre passar a noite 

na aldeia. Gente de aldeias vizinhas chegaram e fizeram uma festa com dança. Enquanto o Padre 

estava observando, de repente veio uma tropa de “vigilantes”, prendeu vários chefes e forçou os 

Warekena a fugirem.)

Depois dos Warekenas, vêm os Mallivenas, o último dos povos que o Padre conhece. Eu cheguei 

a conhecer os Warekenas através deles. A língua é comum entre eles, exceto na maneira de 

pronunciar: todos os Kuevanas, os Banivas, os Boapés, os Bajanas, os Mabanas, os Zavanis, os 

Vipuaris têm uma língua em comum, cuja discrepância corresponde àquela dos [dialetos] 

Chapuena e Barreo lusitanos.

(O seguinte trecho é em grande parte ilegível e difícil de traduzir, devido a um grande número de 

buracos na página.)

Não há uma dessas nações que não coma a carne humana, de forma que o inimigo mais 

insignificante capturado em guerra fica guardado com todos os outros até o dia da festa, quando 

saciam seus apetites. O Padre perguntou a um certo chefe, que tinha vivido em paz e [seguindo 

o] Cristianismo por algum tempo, o porquê deles terem comido carne humana. O chefe respondeu 

que deixou de o fazer por muitos anos e que um número maior de cativos teriam sido vendidos
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aos lusitanos, que na realidade eles estavam acostumados a vender quem eles capturavam aos 

lusitanos. Assim Francisco Portilho [de Mello] e [Pedro] Braga obtiveram muitos escravos. 

(Segue quase uma página relatando a descoberta do Canal Cassiquiare, em 1744. Padre Roman, 

Superior da Sociedade Missionária de Nova Granada, encontrou com Francisco Xavier Mendes 

de Moraes e toi levado por ele ao Arraial do Rio Negro. Padre Roman desconhecia a conexão 

com o Rio Negro e estava com a impressão de que, conforme o que os índios do Orinoco haviam 

lhe dito, só morava “gente gigante” ali. Quando Padre Roman chegou ao Arraial, ele se encontrou 

com o Padre Aquiles Avogadri. Roman ficou ali durante três meses e obteve uma idéia das 

conexões entre os rios Orinoco, Negro, e Amazonas.) “Ele tinha batizado seis mil e os lusitanos 

fizeram descer vinte mil habitantes." (Segue um desenho das conexões fluviais)

Rio Bromo oo Parovmgeno

Goropé de Jupurá

Rio Amazonas

E as seguintes notícias foram recebidas pelo Padre [Avogadri] sobre os afluentes que deságuam 

no Rio Negro de Francisco Xavier Mendes, cidadão do Pará, que mora nesses rios há 28 anos. 

Subindo o Rio Negro, os rios à direita são os seguintes: ** as missões Cabuquena e Bereroah “  

ficam no rio Guarira. Tem uma correnteza forte, [levando] oito dias até as cabeceiras, e uma 

largura de 100 varas lusitanas na boca [do rio].

Depois da missão de Dari, a um dia de viagem tem o lurubasshi, com 300 varas de largura. Em 

sua fonte, tem um lago ligado a grandes rios, sendo que depois de 200 passos sai-se nas praias 

do [Rio] Japurá. É abundante em puxiri. Ali moram os Manaos, fugitivos das missões, e na própria
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fonte [do rio], os Makus. Os Makus são uma nação de indios errantes e inconstantes, "  não 

plantam mandioca, mas pescam, caçam e vivem do amadurecimento sazonal de frutas silvestres. 

Não é fácil para os lusitanos comprá-los porque ou eles fogem na primeira ocasião, ou eles morrem 

no trabalho; são mansos e dóceis por natureza, acostumados parcialmente a caçar, parcialmente 

a pescar, e [consomem] mandioca para viver. A carne humana eles não comem, mas um grande 

número deles são capturados por outros para serem comidos.

À leste do lurubasshi, talvez 10 [lencarum] distante, é o Ajoanna, um pouco maior do que o último 

[rio]. A fonte, diz-se, fica a uma distância de dois dias de viagem do Japurá. É abundante em 

puxiri. Na parte inferior fica a nação Mariarana, de língua Baré, distante " ,  e, na parte superior 

do rio, os Maku. Depois de um dia e meio [de viagem], o Ajoanna é seguido pelo Uenuisshi, maior 

do que o último. A meio dia de viagem da fonte é o Japurá. Os habitantes bem próximos à boca 

eram os Manaos, hoje são os Amariavanas, de língua Baré, outros [habitantes são] os Mepurí, 

também do idioma Baré; mais para cima habitam os Makuni errantes. Depois de três horas, a 

leste vem o rio Shiuara, quase tão largo quanto o Ajoanna. Navegando neste por quinze dias 

chega-se às fontes, ainda por terra chega-se através dele no Japurá. Hoje, os Kavaipitenas, língua 

dos índios Parena, vivem ali, depois os Mepuris, e depois os Makus. Após 8 dias, o Shiuara é 

seguido pelo Mariah [Marié], da mesma magnitude e já em nosso tempo famoso por causa do 

assassinato do embaixador lusitano pelo chefe Manakazeri [Manacaçari], A fonte do Mariah vai 

até o Japurá. Seus habitantes são os Barés, Mepuris e Makus. O Kurikuriuh [Curicuriary] fica a 

três dias da boca do Mariah, tanto quanto nós do Isshie-menor [do Mariuá até um afluente do 

Negro]. São muitos os habitantes: os Mallivenas, Mepuris e Makus. Alguns Makus têm pele como 

europeus brancos e cabelo vermelho; outros são escuros e de cabelo preto. Como nação, os 

Maku não falam a mesma língua.

Segue então as cachoeiras, primeiro a Biuari [Bituri], diz-se, depois outra grande, a Surukua, 

distante da primeira " ,  a nação Tibajakena, cujo chefe, Mab, vive hoje, diz-se: dentro, os Mepuris 

e Makus. Depois, a terceira cachoeira, que pode ser vista da segunda por 1/3 [lenca] de espaço 

do Cajari [Uaupés]; e depois a quarta [cachoeira], a 3/2 [lenca] distante da terceira. Perto dessa
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boca fica o primeiro rio, Cajari, o maior de todos, que desagua no Negro pelo [lado] direito [...]. 

Subindo o rio, o Rio Tikie fica à direita, distante da boca tanto quanto lauissa de Mariua. Entre o 

Tikie e o Rio Negro, nas margens do Cajari moram os Cuevenas, com seu próprio idioma, e no 

Tikie, vêm primeiro os Meonas, com sua própria língua, depois os Chumanas, de novo com sua 

própria nngua, e depois vários povos com quem não há comércio nem negócios.

Depois do Tikie, o Kapuri [Papury] deságua no Cajari, distante do primeiro tanto quanto Pedreira 

de Mariua. Entre esses dois rios vivem os Boapés, uma nação com muitos idiomas distintos, entre 

os quais os Tarianas, de língua Baniva, os Barias, com uma língua distinta, e muitos outros povos 

desconhecidos. O Kapuri deságua a oeste no Cajari. O Kapuri “  à direita [é habitado pelos] 

Cuevenas, com sua própria língua, e os Banivas, [também] com sua própria língua, e os Boapés.

(Segue uma mudança no texto, subtitulado por uma frase em italiano -  talvez por Avogadri? -  

indicando que a descrição a seguir se baseia em informação fornecida por Mendes. O conteúdo 

do seguinte trecho é sobre o médio Rio Negro e os afluentes de sua margem direita.)

Três dias de viagem depois de Darahá, sendo [distante] tanto quanto de Bereroa a Mariua, segue 

o Marauiah [Marauiá], maior do que o Isshiemiri. Depois vem uma montanha abundante em salsa; 

e ali moram os Jabanas [Yabahana], com seu próprio idioma, e os Carnaus de língua Baré. 

Subindo o Marauiah em cinco dias de viagem, tão [distante] quanto é de Mariua a Bereroa, é o 

Barabi. Depois do Marauiah, tão [distante] quanto é entre Cabukuena e Bereroa, é o Inambu, 

maior do que o Isshie-miri; tem salsa e serras. Lá moram os Jabanas e Carnaus.

Depois de Inambu, a dois dias de viagem, sendo a distância entre a Mariua e Bereroa, é o Caburis 

e ilhas o dividem pela metade. Navegando um mês e meio, tanta distância quanto há entre Arikari 

e Bareroah: nas serras corre um rio cheio de pedras que tem cachoeiras perigosas. Subindo 

nesse, à direita é o luh [Ia] e os povos que lá moram são os Demakuris, com idioma Baré, e os 

laminaris. À esquerda, a uma distância como entre Mariua e Arikari, é o Shamani, cujos povos 

são os Demakuris, os Tibakenas, os Cubenas, e outros povos desconhecidos, todos com o idioma 

Barena; pois o Caburis têm muitos índios e é abundante em salsa, acima da qual há uma divisa
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do rio [...]. [Ali moram] os Madavakas, uma nação numerosa e guerreira, com a sua própria língua; 

usam armas na guerra, que obtêm dos Holandeses em troca de cativos que eles trazem de vários 

rios do sertão, especialmente dos Jabanas e Carnaus [que fogem para o sertão ou são levados 

ao Pará]. O Caburis corre para o leste.

Da boca, o Miuva é distante do Caburis tanto quanto o Isshie-miri é entre Mariua e Dari. É habitado pelos 

Makuris e Makus. Depois do Miuva, segue o Ibara, tendo a mesma distância do Dari a Bereroa. É habitado 

pelos Makus e Makuris.

Ai segue duas cachoeiras, entre as quais a primeira é tão distante de Ibara quanto Bereroa de Dari. 

Depois da cachoeira está Caua, menor do que o Isshie; é habitado por uma população de Demanaos, 

da língua Barena. Das fontes do Caua, onde são os Demakuris, até as fontes do Caburi há uma distância 

de dois dias de viagem. Depois do Caua fica o Imula, a dois dias de viagem, também habitado pelos 

Demanaos. Do Imula até o Maboabi há a mesma distância do que entre Cabukuena e Bereroa, e ele 

é tão grande quanto o nosso Issie. É habitado pelos Demanaus.

labana fica tão distante de Maboabi quanto nós de Bereroa; é habitado pelos Kuenas, cujo 

soberano é loa, que, tendo descido, mora no Pará. Os Kuenas falam uma língua Barena. Maboabi 

é tão distante de labana quanto Bereroa de Mariua. É habitado pelos Maribibitenas, da língua 

Barena, cujo soberano, Cucui, foi convidado a descer. Depois desse vem um rio sem nome, que 

os Biakuenas habitam, distante de Maboabi como nós de Bereroa.

No Cassiquiare, vivem os Bacimunari. Padre Roman e os Lusitanos conseguiram comprar 80 

Bacimunari. No Bacimuni, vivem os Mabanas, com seu próprio idioma, e os Madavakas. Depois do 

Shiaba segue nosso Issie. Verikenas [Warekenas] vivem lá, com a sua própria língua, e os Madavakas. 

Depois do Shiaba é o Bativa, que é um pouco maior. Depois desses dois vem uma lagoa e no meio 

dela pode-se ver muitas praias. Nessa lagoa vive Immo, soberano dos Maribibitanas, irmão de Cucui. 

Diz-se que aquela lagoa nunca é perturbada por temporais... O Bativa é distante do Shiaba tanto quanto 

nós de Bereroa; e o Shiaba do Bativa tanto quanto Mariua do Cabuquena. Do Bativa, o Orinoco é 

distante tanto quanto Cabuquena de Dari.
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Depois do Cassiquiare, à direita do Rio Negro, são campos e nenhum rio corre neles. (Trecho 

ilegível sobre o Orinoco e Cassiquiare.) O Rio Inuini volta dentro do Rio Negro, a boca deste canal 

fica acima do Cassiquiare, na mesma distância de Arikari do Dari. Uma segunda vez entra-se no 

Timuini, do qual, depois de três dias, chega-se a um pequeno rio, o Simité. Ali, fabricam-se dardos 

envenenados, descendo no latavapu [Atabapo], onde entra no lugar do Simité, que é tão distante 

quanto Mariua de Dari. Depois de um pouco no latavapu vem o lakaú [Atacau], que é a mesma 

distância que de Cabuquena do Mariua. Do lakau, o Inirida continua essa viagem, que é a mesma 

distância de Dari. Depois começa a entrar no Aviarí [Guaviare], No Aviari, navegaram oito dias, 

[demorando] tanto para terminar a viagem quanto é desde a boca do Rio Negro até Mariua, e 

depois chegaram no Orinoco. Quinze dias com ventos favoráveis e correnteza adversa....

Rios à esquerda: Rios à direita:

Guarira MariahTumbo Issie miri Caburis

lurubassi Kurikuriah Ake Anjuri Míuva

Ajoanna Cajari Nakeni laha *‘ va

Uenuissi Issana Daraha Imula

Shivara Issie Maraviati

Inambu

Maboabi

Mabana

Matuiti

Biakuenas

Caihikiari

Segundo Padre Ignacio, que acrescenta:

Notícias do ano 1755 do militar paraense que Belfort, o chefe da tropa de resgate, enviou para 

explorar o Rio Cajari [Uaupés] para encontrar os Boapés ou Guapés, os quais ele viu com [brincos 

de] ouro nas suas orelhas:

À esquerda, quando subiram o Cajari, há o Tikie [Tiquié], distante cinco ou seis dias da boca. Nele 

vivem os Yapoas [Yupuas], nome que na língua Tikie significa branco. Depois dos Yapoas vêm os 

Meoánas, que vivem no rio que deságua no Tikie à esquerda subindo o Tikie [Ira-paraná ?].
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Do Tikie à cachoeira de Ipanoré é distante ** um dia ou dois do Kapuri [Rio Papury], Depois do 

Kapuri, vem uma cachoeira que fica próxima à boca [Cachoeira de Jauareté). Depois de um dia 

[de viagem], vem uma cachoeira onde vive a nação Manonapes [Uanano], com a sua própria 

língua; depois dos Manonapes é a nação Cujari, com a sua própria língua. Depois disso é o Rio 

Cudujari [Cuduiary], após o qual segue a maior e mais difícil cachoeira [Cachoeira de Jurupary], 

ficando oito dias distante do Capury. Após isso, desconheço a largura da lagoa formada por quatro 

rios que deságuam no próprio Cajari: dois do leste com águas brancas, dois da direita com águas 

pretas, todos se juntando na boca ** Vittarino. Seguindo o sinal da cruz branca [ver o desenho 

abaixo, que aparece na margem do documento], subindo pelo Branco, até chegar às fontes do 

Cajari, acredita-se. Nele, ele viu uma nação que tem ouro, o qual eles colhem para ter algum 

comércio com os europeus. ** Um mês de descida até a mesma boca do Kapury, que fica no lado 

esquerdo do Cajary.

Mais à direita, em frente à boca do Tikie, estão os Kuevenas, com a sua própria língua. Os povos 

à esquerda do Cajari não comem carne humana, mas os da margem direita comem. Na direita 

do Cajari é o Shiviari [Yaviary], três dias distante da boca. É habitado pelos Banivas.

Bronco

Negro
Bronco

Negro

Trata-se, de longe, da mais elaborada inform ação (etnográfica, 
lingüística  etc.) em texto abordando a região do A lto Rio Negro e seus 

tribu tá rios , particu la rm ente  o Uaupés. Além de ser um a fonte de
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escravos, o povo do “Boapés” -  de acordo com Szentm artonyi, c itando 

o escravista p a rticu la r Francisco Xavier Mendes, “um a nação copiosa 

em id iom as pa rticu la res” -  era especialmente in teressante para os 

lus itanos por causa da suposta existencia do “Lago Dourado... o lago 

coberto de ouro, no qual existe m u ito  ouro ” nas cabeceiras do Uaupés. 

De acordo com Belfort, os “Boapés” usavam brincos artesanais de ouro 

(do mesmo modo como os Tariana re la taram  terem usado no século 
XVIII, segundo M anuel da Gama Lobo D ’Alm ada, que via ja ra  pela região 

naquele período),9 mas im pediam  o acesso dos portugueses ao alto  

curso do rio.

A nterio rm ente, na década de 1630, exploradores portugueses no 

alto  do Rio Amazonas nota ram  a existencia desses b rincos de ouro no 

povo A isuari, que os a dqu iriram  no comércio com os Manao do Medio 

Rio Negro, que, por sua vez, os obtiveram  dos povos do A lto  Uaupés. A 

p a r tir  das fontes escritas, é evidente que os Manao eram especialistas 

no comércio de artefatos de ouro, que carregavam por longas d is tâ n 

cias, desde o A lto  Rio Negro até os cacicados da G uiana através das 

savanas de R u p u n u n i10 e do Solimões, onde com ercializavam  com os 

A isuari. Os Manao conseguiram  os brincos de ouro de um  povo 

cham ado  Y u m a g u a ri, que, de acordo com  C ris to b a l de A cuña  

(1942(1640]) extraíam  ouro de um a fonte no rio  “Y qu ia ri” (talvez, o 

Caiary, ou Uaupés), de modo semelhante às m inas de ouro m enciona

das pelos B aniw a em suas tradições (ver nota 9), ou na Serra do Traíra.

9 . A in fo rm ação é a índa con firm ada pela trad ição oral dos Baniwa, que se recordam  

desses adornos au ricu la re s  cham ados paaku, os quais eram  usados nas festas com 

dança. De acordo com essas tradições, ta is adornos au ricu la res  eram  usados ju n to  

com enfeites nas pernas, kuma, feitos de fib ras de tucum . D izia-se que, quando eles 

dançavam  com esses ornam entos, a luz  do fogo refle tia  nos enfeites e os fazia b r ilh a r  

como estrelas. Tais ornam entos não existem  m ais na região, mas os B an iw a dizem 

que todos os povos da área extra íam  ouro para fazer b rincos de um  lu ga r acim a de 

Y utica , no Uaupés, nas cabeceiras do a fluen te  Tucunaré . A li, extra íam  ouro. 

lavavam -no e form avam  placas que são cortadas para confeccionar os brincos.

10. Um traba lh o  arqueológico de W hitehead, na década de 1990, descobriu um  busto  

de ouro  no local, associado à m ítica  “C idade de O uro de M anoa” .
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Evidentemente, a li existiam  m uitos pontos de encontro, ou centros de 

comércio, como as “Aldeias de O uro” próxim as a Teffé, no Solimões 
(mencionadas por C ristobal de Acuña) e nas savanas de R u p un u n i -  e 

talvez outros locais a inda não descobertos no te rritó rio  m anao no rio  

Ju ru ba x i, onde artefatos de ouro eram comercializados. D urante o 

período de escravidão no Rio Negro, a procura pelas fontes desses brincos 

de ouro aparece nos relatos, mas na década de 1760 os portugueses 

acreditavam que o ouro estava fora do seu alcance -  em Nova Granada, 

precisamente entre um  povo de língua Chibcha (os Muisca, por exemplo, 

que parecem ter sido responsáveis pelo m ito de El Dorado e do Lago 

Dourado, referem-se aos ritua is de realeza desse povo).

Quem eram os "Boapés"?

Afinal, quem era a gente denom inada “Boapés”? Eles aparecem 

nos docum entos organizados por Szentm artonyi em três lugares: o 
escravista Pedro de Braga afirm ou que habitavam  o extrem o a lto  rio  
Uaupés, “a inda acima de sua nascente” , e contro lavam  o acesso ao 
m ítico Lago Dourado; o escravista Francisco Xavier Mendes de Moraes 
localizou-os na área entre os rios T iquié e Papury, e a inda no baixo 

Papury. Nesses locais, eles podiam  ser identificados como o povo 
Tariana, cu jo te rritó rio  trad ic iona l ficava entre as cachoeiras Jauareté 

e Ipanoré, assim como no baixo Papury. Periquito é um a de suas 

com unidades trad ic iona is no A lto  Uaupés. Ademais, os Tariana tin ha m  

um a h is tó ria  sobre um  grande chefe no passado, que vivera no período 

ante rio r ao contato com os europeus, chamado Buopé, que “guerreou 
contra  todos os povos” do Uaupés. Essa h is tó ria  da “G uerra  de Buopé" 
foi contada m inuciosam ente por Brandão de A m orim  (1987, pp. 13-24), 
sendo rica em detalhes sobre as vidas e cu ltu ras  dos povos do Uaupés 

e do Rio Negro. Uma pesquisa arqueológica de Eduardo Neves descobriu 

a famosa fortaleza de Buopé na Serra do Iu rupa ri, próxim a à Cachoeira 

de Jauareté, habitada pelos Tariana desde o século XV, aproxim ada
mente.
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Reprodução das aquarelas dos índios Uaupés, 

região do rio Uaupés, rio Negro, e Uerequena, rio 

Xié, in: Alexandre Rodrigues Ferreira. Livro M.N. 

Gentios. Est. 8.
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Assim , é possível conc lu ir que os “Boapés” dos registros de 

Szentm artonyi e dos escravagistas (ou Guapés, Bope, Bouapé, Boopé, 

Baupé etc.) eram a “gente de Buopé” , isto é, os descendentes do grande 

líder guerre iro  do século X V .11

Há detalhes nos documentos, contudo, que não perm item  um a 

identificação tão im ediata: Mendes de Moraes a firm a que os Boapé eram 

“um a nação copiosa em id iom as particu la res” , in c lu indo  o “Tariana  

(língua Baniva), B ária  (língua d istin ta ), e outros povos desconhecidos” . 

O antropólogo salesiano A lc ionílio  Brüzzi da Silva (1977, pp. 28-29) 

sugere que eles eram povos Tukanoanos, e as fontes escritas da década 
de 1760 tam bém  sugerem que sejam Tukanoanos. O te rr itó rio  entre os 

rios T iqu ié  e Papury era habitado pelos Arapaço (Korea], que, no 

passado, não falavam  um a língua tukana. De todo modo, é claro que 

os Boapés eram  um  dos povos mais duram ente afetados pelo comércio 

de escravos -  em parte, talvez por sua associação com o ouro - , tan to  

que, até o fin a l do século XVIII, eles praticam ente não são mais 

mencionados nas fontes escritas como um  povo d is tin to , sendo o nome 

usado de form a genérica e, nos séculos X IX  e XX, de form a depreciativa.

Parece-me que há m u itas  m aneiras de abordar essa questão: um a 

é sugerir, como fizemos antes (W right 1992d, p. 256), que os “Boapés” 

“eram ao mesmo tempo A ruaque e Tukano -  isto é, um  grupo étnico 

representando a fron te ira  em formação entre as duas cu ltu ra s ” , um a

11 . Padre José M on te iro  de Noronha, V igário  Geral do Rio Negro, escrito em 1768, 

descreve o “U aupé” da seguinte forma:

O G entio da nação Uaupé tem hum  pequeno fu ro  entre a cartilagem , e extrem idade 

in fe r io r das orelhas, e ou tro  no beiço in fe rio r entre a barba, e a extrem idade superio r 

do mesm o beiço. Sobre o peito trazem hum a pedra branca solida, bem levigada, de 

figu ra  cy lind rica , e de hum a polegada de diâm etro , preza ao pescoço por hu m  cordão 

de fio, in tro d u z id o  por hu m  pequeno furo , que lhe fazem a rtific ia lm e n te  pelo meyo 

de hu m a  extrem idade a ou tra . Os princ ipaes as trazem  de meyo pa lm o de com prido: 

os nobres pouco menos: e os Plebeos m u ito  m ais curtas  (Noronha 1768, p. 188). 

Tal ornam entação poderia ser iden tificada  com os Tukanoano, m as os Ban iw a 

tam bém  possuíam  adornos sem elhantes. No parágrafo seguinte, Noronha com enta 

sobre os T ariana , logo aparentem ente d is tingu indo -os  dos Uaupé.
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formação sociopolítica específica, que su rg iu  mesmo antes do contato  

como resu ltado de um  “am álgam a” de duas (ou mais) cu ltu ra s  de 

regiões específicas. Desde que sua localização nos p rin c ip a is  pontos do 

Rio Uaupés os to rnou  extrem am ente vu lneráveis aos avanços do trá fico  

de escravos, no fina l do século XVIII, poucos ou nenhum  deles sobre

viveram  na região. A ou tra  possibilidade é que, dada a especificidade 

do contexto em que surg iram , os “Boapés” representam  o que V ida l 

(1997 e 1999) cham ou de “confederação m u ltié tn ica ” , um a form ação 

sociopolítica específica que su rg iu  no fina l do século X V III para re s is tir 

ao avanço do comércio de escravos portugués. V ida l (1999, p. 519) 

descreve essas “confederações m u ltié tn ica s ” em num erosos lugares no 

Rio Negro duran te  esse período: “As confederações m u ltié tn ica s  eram 

flexíveis e variadas na composição étn ica de seus membros, sendo 

comandadas por líderes carism áticos que eram chefes-pajés-guerrei- 

ros. W hitehead (...) descreveu esse sistema político  como um  modo de 
liderança ‘co m erc ia l-m ilita r’.” 12

O que é curioso, porém, é que não há menção, seja no docum ento 

de Szentm artonyi, seja em qua lquer ou tro  desse período, de um  pode

roso chefe Boapé, como há do chefe A ju ricaba  da guerra  dos Manao, 

que liderou a confederação dos Manao contra  os avanços portugueses. 

O líder ta riana  Buopé viveu bem antes do contato com os europeus; e 

não há evidências de um  líder chamado Buopé em meados do século 

XVIII. De fato, não há menção a qualquer líder que pudesse ser “Buopé ”, 

em contraste com os num erosos líderes de povos específicos m encio

nados no docum ento de Szentm artonyi. Portanto, somos levados à 

conclusão de que o term o “Boapé" in c lu i os descendentes do líder 

guerreiro ta riana  Buopé e seus aliados -  os Kuevana (de acordo com a 

h is tó ria  de Buopé, segundo Brandão de A m orim  (1987), K ueuánaka era 

o prim ogênito  de Buopé, portanto  o ancestral fundador de um  grupo

12. “The m u ltie th n ic  confederations were flexible and varied in  th e ir  e thn ic  m em bersh ip  

and were led by cha rism a tic  sham an-w arrio r-ch ie fs . W hitehead (...) has described 

th is  p o litica l system as having a ‘tra d in g -m ilita ry ’ mode o f leadersh ip ."
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de descendencia); os Baniwa, que existiam  em grande núm ero no 

Uaupés nesse período; assim como povos falantes de línguas tukanas 
ou não (como os Arapaço, que não falavam língua tukana). Há um a 
certa evidência de que os “Boapé” res is tiram  ao avanço de tra ficantes 
de escravos no A lto  Uaupés, mas a dom inação dos portugueses pode 
estar re lacionada à a liança de Pedro de Braga com o não identificado 

chefe A qu ip i mencionado acima, um a aliança que deve ter fac ilitado a 

subjugaçâo de todos os povos do Uaupés nesse período.

O tamanho do comércio e as áreas mais afetadas

H istórias contadas oralm ente pelos povos Tukanoano (Desana, 
Tukano, M akuna) confirm am  a intensidade das atividades escravistas 

no Uaupés e seus trib u tá rios . Tais h is tórias (Kum u e Kenh iri, 1980, 

pp. 101-102) a firm am , por exemplo, que o rio  T iquié era antigam ente 

habitado por dois povos, os W aiera (ou Wa’yana) e os Koamona (M aku

na), e que os “brancos” os subjugaram , os carregaram  rio  abaixo ou os 

exterm inaram , enquanto os sobreviventes fug iram  para a região do 

P ira-paraná, a tua lm ente  parte do te rritó rio  colombiano. Por essa razão, 

o rio  T iqu ié  ficou tem porariam ente inabitado, até que os T ukano vindos 

do Papury repovoaram a área. Os docum entos escravistas analisados 

posteriorm ente a inda contêm os nomes de vários sibs  M akuna  e 

“Wa’yana” .

As três outras áreas em que as tropas de resgate estiveram 

concentradas nos anos 1740 foram  o A lto Rio Branco (especialmente o 

Uraricoera); o Médio Rio Negro e seus tribu tá rios , desde o J u ru b a x i e 

M a ju issh i (te rritó rio  dos ou tro ra  poderosos Man ao que foram  d ispersa

dos e dom inados nos anos 1740) até as cachoeiras do Corocovi (a tua l

mente São Gabriel), perto da boca do Uaupés; e o A lto  Rio Negro e seus 

trib u tá rios , desde Corocovi até as cabeceiras, o Cassiquiare e A lto  
Orinoco.
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O A lto  Rio Negro e o A lto  Orinoco foram  vis itados pelos p o rtugue 

ses desde pelo menos os anos 1730 e, nos anos 1740, sua in tensa  

atuação causou tam anha preocupação entre os jesu ítas  espanhóis que, 

em 1744, o Padre M anuel Roman, S uperio r das Missões, v ia jou  ao alto  

O rinoco ,13 onde encontrou, próxim o ao rio  Atabapo, um a tropa de 

resgate portuguesa comandada por Francisco Xavier Mendes de M o

raes, confirm ando a já  suspeitada conexão entre o O rinoco e o Negro 

por meio do Cassiquiare.

A impressão de Roman sobre a m agnitude do despovoamento do 

A lto  Rio Negro/O rinoco decorrente do trá fico  português deve ser c itada 

aqu i (Useche Losada 1987, p. 111):

Los daños que haxen y m uertes para cau tiva r a tantos no se puede saber; 

lo c ie rto  es que serán más a los que q u itan  las vidas, que a los que cau tivan , 

porque en tran a fuego y  sangre entre los indios gentiles, qu itando  la v ida a 

quienes se resisten, y apris ionando a los que no tienen fuerza para tanto: 

a los adultos com esposas en las manos y prisiones en los pies, los ponen 

en las canoas (digo lo que he visto com grandíssim a compasión) y los llevan 

a el Pará: m uchos de dichos indios sacan de los dom in ios de V uestra  Real 

Corona, y  de este rio Orinoco, sin que aía fuerzas que lo puedan im pedir.

De acordo com o que Avogadri contou a Roman, entre 1738 e 

1744, cerca de oito m il escravos foram exam inados e certificados em 

M ariuá; m ais quatro  m il índios “ livres” [jorros) foram  re tirados de suas 

aldeias (Useche Losada 1987). No fina l da década de 1740, Avogadri 

contou a Szentm artonyi que ele tin ha  batizado seis m il ind ios e que

13. Padre Roman esteve no a lto  O rinoco em 1744 e estabeleceu um a m issão entre  o 

povo Guaypunave. De 1734 até o in ic io  da década de 1740, Roman in s titu iu  missões 

em m u itos  locais no A lto  Orinoco. Possivelmente porque as m issões eram  con trá rias  

às ativ idades escravistas entre os povos Caribe, Roman decid iu  investigar. Q uando 

ele chegou, um  chefe G uaypunave cham ado Macapu deixou parte  de seu povo em 

terras às m argens do Rio Atabapo, pedindo a proteção dos m iss ionários con tra  seus 

in im igos (Von H um bo ld t 1907, pp. 331 e 426-427).
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(presum ivelm ente ao longo de toda década) cerca de v in te  m il h a b ita n 

tes do A lto  Rio Negro foram  forçados a descer o rio.

A p a rtir  dos re latos dos tra ficantes de escravos e de Szentm arto- 

nyi, fica evidente que as tropas percorreram  um a am pla área do A lto  

Orinoco e Negro, do Rio Guaviare rum o ao oeste, desde pelo menos o 

Rio Pad amo rum o ao leste e, acima, desde pelo menos a confluência  do 

Atabapo com o O rinoco rum o ao norte. Assim, é possível no ta r em 

ambos os docum entos a presença de escravos G uaypunavi (nos rios 

Atabapo, O rinoco e Sipapo), Paraeni (no Orinoco) e M aquirita re  (no 

Padamo). Possivelmente, m u itos outros povos de origem étn ica não- 

identificada  eram dessa região. Talvez fosse equivalente ou até m aior 

do que o núm ero de povos Tukanoano, A ruak  e M aku do Uaupés, os 

falantes de a ruak  hab itantes do Médio Rio Negro até o A lto  Orinoco que 

foram  objeto do trá fico escravista. Isso in c lu i especialmente os Baré e 

povos que pareciam  aos jesu ítas serem falantes de línguas próxim as 

ao Baré (na m oderna term ino log ia  lingüística , a fam ília  lingü ís tica  

M aipure do Norte -  os Mepury, M ari arana, Am ariavana, Cam aus, 

D em akuris, Demanaos e M arib ib itenas, assim  como os Kuevanas, 

Baniwas (ou Bayanas, Banivas), Tariana, Guaypunave, M allivena, 

W arekena e outros).

V ida l (1987, pp. 249-261) apontou um a série de conexões fluv ia is  

e terrestres no A lto  Orinoco, área trad ic iona lm ente  usada para o 

comércio e rotas m igratórias, mas que, com a penetração dos escravis

tas portugueses, foi convertida em rotas para o transporte  de escravos. 

S zentm artonyi notou m u itas  outras conexões entre os rios Negro e 

Orinoco: (1) o S im ité  (no Atabapo, onde eram confeccionadas flechas 

envenenadas) -  A tacau -  In ir id a  -  Guaviare; (2) o Cauabory -  Yatua -  

a nordeste, onde os M andavaka trocavam cativos por m ercadoria e 

arm as dos holandeses; e (3) o Negro -  Ja pu rá  -  Solimões, onde os 

escravistas presum ivelm ente conseguiam um  grande núm ero de índios 

“M acu” , como apontam  ambos os documentos. Certam ente o u tra  im 

portan te  ro ta  do trá fico  era o Rio C o n o ro ch ita /Itin iv in i, que liga o A lto
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Rio Negro ao Cassiquiare, onde os Warekena, hab itan tes dessa área de 

ligação, são m encionados em m uitas ocasiões, tan to  no re la to  de 

Szentm artonyi como no dos escravistas.

Uma das chaves dessa bem -sucedida operação com ercia l era a 

formação de a lianças com poderosos chefes do A lto  Rio N egro/O rinoco, 

que puderam  servir como guias e provedores de escravos. E ntre  esses, 

Szentm artonyi m enciona Cucui, chefe dos M arabitanas, e seu irm ão 

Im m u, dos M arib ib itenas (Baré) -  ou M arab itanas -, de quem  Francisco 

Xavier Mendes de Moraes obteve escravos na década de 1740.

Os M arabitanas, Marepizanas, assim  como os Guaypunaves, 

eram de longe os mais num erosos e poderosos povos do A lto  Rio 

N egro/A l to O rinoco até o fina l dos anos 1750 e in ic io  dos anos 1760. 

C ucu i foi por um  cu rto  período persuadido pelos portugueses a trazer 

escravos para os acam pamentos do A lto  Rio Negro. Im m u era re la tiva 

mente m ais ligado aos espanhóis, embora -  como disse Szentm artonyi 

-  ele tenha se aproxim ado de Francisco X avier Mendes de Moraes, para 

quem ele re lu tan tem ente  fornecia escravos. C useni, o chefe dos G uay

punaves -  tam bém  um  povo num eroso e guerreiro do A lto  O rinoco -  

era um  “amigo dos jesu ítas” (Yon H um bolt 1907, p. 331), mas, na 

década de 1750, se envolveu nas “guerras de exte rm in io ” nos ríos 

A tabapo e In irida .

É p lausível que um  dos aliados centra is dos portugueses nos anos 

1750, Jacobo Yawitá, do povo Paraeni (Alto O rinoco/A tabapo), possa 

já  te r sido fornecedor de escravos desde a década anterio r. É igualm ente 

plausível que sobreviventes dos Manao, falantes de A ruak, tenham  

servido de guias para as tropas em suas incursões em todas as áreas 

mencionadas, explorando as conexões de comércio e troca que m a n ti

veram m u ito  antes e duran te  esse período (Sweet 1974, p. 595). Com 

a combinação dos chefes Yawitá, Cuseru, Cucui, Im m u e outros, cada 

qual traba lhando para um  ou mais escravistas, o A lto  Rio N egro /A lto  

Orinoco, nos anos 1750, tom ou-se um  verdadeiro caldeirão de caos e
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destruição. Provavelmente, esta foi a época na qual a região sofreu as 

suas maiores baixas demográficas.

Tanto o fic ia is espanhóis como portugueses estavam extrem a

mente preocupados com tais acontecimentos, particu la rm en te  quando 

foram  destinados para a im portan te  missão de de lim ita r os te rritó rios . 

Governador Mendonça Furtado, que fez tudo que era possível para 

in te rrom per as atividades escravistas portuguesas, tentou convencer 

Cucui, Im m u e outros chefes (Joá, dos Kuena; e Mabé, dos Mabana) a 

descerem o rio  para serem cristian izados e viverem pacificam ente em 

M ariuá. Ambos recusaram  o convite (Mendonça 1963, p. 853-855). 

Uma comissão espanhola, liderada por Dom José de Itu rria ga  e F ran 

cisco Solano, fez um a expedição com um a m ilíc ia  de cem soldados para 

o A lto  Orinoco, em 1754. Um de seus propósitos era expu lsar os 

portugueses do te rr itó rio  da Nova Espanha. O outro  era apris iona r 

a lguns dos p rinc ipa is  líderes indígenas, como Yawitá, e acomodá-los 

nas missões. F inalm ente, a expedição in ic iou  a instalação de postos 

espanhóis ao longo das fronte iras.

"Con/bcwr?

O notável núm ero de referências no texto de Szentm artonyi à 

ingestão de carne hum ana e festas selvagens deve ser com preendido 

no contexto das justificações ideológicas para a escravização e conqu is

ta pelos portugueses. As tropas de resgate alegavam com prar p ris ione i

ros de guerra  que supostam ente estavam detidos para serem comidos; 

sendo, portan to , “resgatados” das mãos de seus captores, os índios 

garan tiam  suas vidas, mas precisavam com prá-las, sendo obrigados a 

pagar por elas com traba lho  por um  determ inado tempo. Era de 

interesse tan to  de jesu ítas como das tropas de resgate c ria r imagens 

de tribos canibais, mesmo que isso significasse, como freqüentem ente 

acontecia, a tr ib u ir  ta l p rá tica  a povos que com iam  carne hum ana
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apenas em ocasiões restritas  e em meio a um a d inâm ica  social, po lítica  

e re lig iosa pa rticu la r. Assim , se encontra no docum ento um a enfática 

afirm ação em relação aos povos do A lto  Rio Negro de que: “Não há um a 

dessas nações que não coma carne hum ana, até de seu m enor in im igo  

capturado em guerra, aguardam  todos ju n to s  até o d ia da festa em que 

satisfarão seus apetites” (a afirm ação foi feita por Avogadri, o capelão 

de escravos em M ariuá). Em relação aos povos do Uaupés, Belfort, que 

com andou um a tropa de resgate, declara: “os povos da m argem  esquer

da do C ajari [UaupésJ não comem carne hum ana, mas os da margem  

esquerda o fazem.”

Em suma, v irtua lm ente  todos os povos da região do a lto  Rio 

Negro, exceto aqueles que foram  cristian izados ou “descidos” para as 

missões, eram alvos das tropas de resgate.14 A evidência dessas a f ir 

mações como ju s tifica tivas  ideológicas para a conqu ista  está presente 
em m u itos  pontos em que Szentm artonyi faz referência a casos de 

chefes cristian izados que se “abstiveram ” de comer carne hum ana 

depois de convertidos, ou que a firm avam  que “um  núm ero bem m aio r 

de pris ioneiros eram pegos para serem vendidos aos lus itanos" do que 
para serem comidos.

Contudo, a questão precisa ser am pliada para se e em que m edida  

a ingestão de carne hum ana existia como prá tica  re lacionada a padrões 

indígenas de guerra entre quaisquer tribos do Rio Negro. No capítu lo  

2, apresentaremos narra tivas dos Baniwa dos rios Içana e A ia ry  que 

m ostram  claram ente a predom inância da guerra como um a in s titu ição  

do passado, an te rio r e contemporánea do in ício  da h is tó ria  do contato

14. A lguns chefes que eram  cham ados de “os m aiores can iba is" provavelm ente 

forneciam  o m a io r núm ero de escravos para os portugueses, ou eram  os m ais 

resistentes às ten ta tivas dos portugueses para que descessem o rio  com seu povo. 

Por exemplo, h is tó rias  e lendas surg iram  em tom o do suposto can iba lism o de C ucu i; 

Im m u era igua lm ente famoso. E ntre tanto , quando, anos depois. Von H um bo ld t 

v is itou  Cucuy, o velho pa tria rca  era lem brado como um  chefe respeitável, para quem 

a sim ples idéia de com er cam e hum ana era repugnante (Von H u m bo ld t 1907, p. 
393).
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com os brancos. A p rá tica  de comer carne hum ana está presente em 

várias narra tivas  Baniwa e nas h is tó rias dos povos Tukanoano sobre 
as guerras Baniwa. Não há razão, então, para duv ida r de sua existência 

no passado, embora seja d ifíc il recons tru ir a p a rtir  da tradição oral a 
natureza e o s im bolism o dessa prática. O ato de comer um  in im igo 

m orto  era, na verdade, parte de um a lógica mais inc lus iva  de “re tr ib u i

ção" ou “tro ca r” (koada ) nas relações sociopolíticas defin idas entre 

grupos d istan tes e potencialm ente hostis. As prá ticas de rapto de 

crianças (m airow a ), pegar ossos como troféus, o contra to  de chefes 

guerre iros de fazer guerra com sibs  não-guerreiros, bem como a 
ingestão da carne de um  in im igo  morto, estão relacionados à noção de 

guerra como um a form a de e s tru tu ra r sim bolicam ente a hostilidade, a 

qual serve de m otor para a reprodução social. Os povos “M aku", 
caçadores e coletores, que viv iam  nas fronte iras do te rr itó rio  A ruak, 

estavam jus tam en te  entre aqueles que os Baniwa e K uripako  ap ris io 

naram , mas que poderiam  eventualm ente ser incorporados na e s tru 

tu ra  h ie rá rqu ica  dos sibs  dessas sociedades (isto é, eles não seriam  

necessariamente comidos, a não ser por m otivos de vingança). De todo 

modo, as tradições orais deixam  claro que a ingestão de carne hum ana 

era um a form a extrem a de vingança, bem diferente da p rá tica  genera

lizada a tr ib u íd a  aos povos indígenas do A lto  Rio Negro pelos escravis

tas. Na estratégia ideológica da conquista, entre tanto, a m era existência 

da p rá tica  de comer carne hum ana era um a ju s tif ic a tiv a  sufic iente para 

satisfazer as dem andas por m ão-de-obra na Colônia.

Escravos e "forros": relatos de 1745-1747

David Sweet (1974, pp. 578-594) descreveu as tropas de resgate 

como um a in s titu içã o  e um  processo de certificação de índios escravos. 

Assim  que os cativos eram trazidos ao A rra ia l, precisavam  ser exam i

nados pelo je su íta  capelão de escravos, a fim  de id e n tifica r se eles 

tin h a m  sido trazidos em c ircunstânc ias legítim as. Se, por acaso, o 

capelão fosse convencido que eles tin h a m  sido “ in jus tam en te ” apris io-
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nados, ele poderia reg is tra r esse fato e então o cativo seria enviado ao 

Pará como um  “ fo rro ” , que não podia ser vendido, mas que era obrigado 

a tra ba lh a r por um  periodo de cinco anos para pagar os custos de seu 

“resgate” :

O exam inador produzia um  docum ento preparado pelo escrivão de acordo 

com um  padrão, no qual o jesu íta  declarava, “segundum allegata e probata” , 

a tribo , o nome, a idade, as m arcas peculiares e o preço de cada cativo, e 

se ele era “escravo” ou “ livre". O docum ento era assinado pelo padre e pelo 

cabo, copiado no livro  de registro da tropa, e então enviado com o escravo 

para o Pará, para serv ir de base para sua disposição aos ofic ia is da 

Tesouraria dos Resgates e a J u n ta  das Missões (Sweet 1974, p. 589).15

Na prática, o exame era quase um a farsa, realizada não apenas 

com a conivência dos m issionários, mas a inda por meio de falsas 

testem unhas dos m embros da tropa e com ameaças para que os índios 

cativos respondessem às questões dos m issionários corretam ente, isto 
é, a tr ib u in d o  a si mesmos a condição de escravos {idem, ibidem). 

Numerosos casos estão nos docum entos dos m issionários, que assina

vam papéis em branco ou que, cedendo às dem andas dos m em bros da 

tropa ou por seus próprios interesses, declaravam como escravos os 

cativos que legalmente eram livres. Isso certam ente com punha o 

quadro que se tin h a  no Rio Negro em meados dos anos 1740, quando 

Lourenço Belfo rt traba lhava com Aquilles Avogadri, o qual, a despeito 

de um a in ic ia l resistência e receio sobre o comércio escravista, acabou 

se tom ando  “o m a io r e menos escrupuloso capelão de escravos entre 
todos” (Sweet 1974, p. 602).

15. “The exam ina tion  produced a docum ent drawn up  by the scrivener accord ing to a 

s tandard  form  in  w h ich  the Je su it declared ‘segundum allegata e probata' the tribe , 

name. age. d is tin g u ish in g  m arks  and price o f each captive, and w hethe r he was 

‘slave’ o r free.’ T h is  was signed by the p riest and the cabo, copied in to  the reg is try  

book o f the tropa, and sent w ith  the slave to Pará to serve as the basis fo r h is  

d ispos ition  by offic ia ls  o f the Thezouraria  dos Resgates and the J u n ta  das Missões."
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Todos os registros analisados aqui têm o mesmo padrão form al. 

Todos são assinados por Belfort e Avogadri. Todos foram copiados no 

A rra ia l de Nossa Senhora da Penha de França e Santa Ana. C uriosa

mente, esse local não era um  dos campos de escravos estabelecidos no 

Rio Negro. Uma possível explicação é que esse a rra ia l fosse um  campo 

provisório insta lado em a lgum  lugar no M édio-alto Rio Negro com o 

propósito de lid a r com o grande volume de escravos pegos durantes 

esses anos.

A seguir, a transcrição de um  típico registro escravista:

No. 831. Maxauaru Rapariga da naçam Maquiritare de idade de doze annos pouco mais o 

menos com cuatro sinais da parte direita hum atras da ourelha outro no ombro dois grande 

um no meyo do peito outro na vintra. Foi resgatada por conta de Mendes de Baixo da Tropa 

de Resgate e apresentada ao exame na forma da lei. Foi havida por Escrava pelo Reveren- 

díssimo Padre Misionero e Cabo da Tropa e por assim passar na verdade, eu José Antonio 

de Miranda escrivam da Tropa de Resgate da cidade do Pará passei o prezente Registro q. 

asignou o Rmo Pe Missionário e Cabo da Tropa. Arrayal de N. Sra. De Penha de França e 

S. Anna. 24 dezembro de 1746. Pe. Achilles Avogadri/ZLourenço Belforte. (Ver na página 

seguinte, Uma página dos registros)

A ún ica  diferença entre um  escravo e um  índio “liv re ” está 

localizada na frase que ju s tif ic a  a liberdade dos índios ilegalmente 

capturados: “como não consta de t itu llo  a lgum  ju s to  de cativeiro foi 

havido por forro  pelo Rm0‘ Pe M issionário ...” Todos os registros desta

cam as marcas físicas nos escravos, as quais podemos evidentemente 

supor serem os efeitos da vio lência com a qual o trá fico de escravos era 

realizado.
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Uma página dos registros.



Ao todo. entre  ju n h o  de 1745 c m alo de 1747. ha reg istros para 

1334 escravos e 43 forros. Esses dados, contudo, nos d izeni m u lto  

pouco sobre o num ero  to ta l de escravos capturados duran te  esses anos, 

metano porque o trá fico  privado de escravos respondia por um a grande 

parte do comercio. Ademais, dada a preocupação da Coroa com  os 

abusos da escravatura, os registros provavelmente representam  apenas 
um a porção do que realm ente ocorria.

Nas tabelas abaixo, organizei em ordem alfabética os nomes de 

todos os grupos (""nações") citados, de modo legível, nos registros. Em  

m uitos casos, foi possível de te rm ina r a identificação do grupo com pa

rando etnônim os dos grupos sobreviventes na região com outras fontes 

escritas da ú ltim a  metade do século X V III16 ou com tradições orais. 

Ind ique i essas prováveis identificações e localizações dos grupos sem
pre que possível.

De todo modo, há inúm eras d ificu ldades em relação à lis ta . Os 

nomes são confusos: a lguns se referem a grupos que provavelmente 

corresponderiam  a tribos  a tua lm ente  (os portugueses do periodo colo

n ia l pre feriam  o term o "nações"). O utros nomes podem referir-se a 

subdivisões de tribos, clãs. hab itan tes de certas aldeias etc. Em  m uitos 

casos, o nome pode ser nada m ais do que um a aldeia específica, ou um  

chefe de a ldeia cujos seguidores m encionam  seu nome. A lém  disso, 

existem  os problem as advindos das diferenças lingüís ticas entre os 

escrivãos e os índios escravizados, a ortografia  ind isc ip linada  do século 

XYIII por parte  dos colonos portugueses (que resu lta  em m ú ltip la s  

grafias para o mesmo nome), e a inda os casos de sim ples erros no 

registro de nomes n ão -fa m iliares, como eram os das tribos. É preciso 

ter em m ente que as pessoas raram ente eram conhecidas pelos p o rtu 

gueses por suas auto-designações. sendo m ais com um  serem cham a

das por nomes que lhes foram  dados na Língua Geral por paraenses, 

ou os seus índ ios empregados e in térpretes.

16. A nôn im o (1906 117551): Noronha (1768): Sam paio (1774-1775).
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Os fina is  dos nomes representam  um a valorosa p is ta  na id e n ti

ficação de um  povo ou de seus a tua is  descendentes, ou do grupo 

lingüís tico  ao qual pertencia. Por exemplo, os fina is  -panam eño , -m axa , 

-maçam, -poria e -puara  são todos característicos dos sibs  Tukanoano, 

s ign ificando “descendentes do” , “povo” . Com base em várias etnografías 

m odernas,17 é possível fazer associações plausíveis entre grupos que 

eram conhecidos por hab ita rem  o Uaupés e seus tr ib u tá rio s  desde o 

in ício do período colonial. Os fina is  -m in a v l -nauU -tana  e -ary  são 

característicos dos povos A ruak  da região, s ign ificando “donos do", 

“senhores do". No processo de descoberta dessas associações, ou tras 

apareceram, tan to  na lite ra tu ra  etnográfica, como nas fontes coloniais, 

confirm ando a hipótese de que os escravos foram  capturados in ic ia l

mente na região do A lto  Rio Negro e depois no A lto  Rio Branco. Com 

poucas exceções, todos os nomes citados no re la tório  de S zentm artonyi 
podem ser encontrados nos re latórios dos escravistas, podendo ser as 

exceções (Amariavana, Tibajakena, D em akuris, T ibakena, C am aus e 

Manonapes) advindas de vários fatores, como a probab ilidade das 

tropas escravistas a inda não terem freqüentado os rios onde essa gente 

estava localizada em meados dos anos 1740.18

Ao ana lisar os registros, ficou evidente que certos grupos foram  

citados com m u ito  mais freqüência do que outros. Estes são, em ordem 

de im portância : os Boaupé; os Macu (de várias origens -  o in te rfíúv io  
dos rios Negro e Japurá , o Rio Tiquié, o Rio Uaupés e o Rio Branco); os 

Baniwa (ou M aniba, Maniva, Baniva -  dos rios Içana, Uaupés e A lto  Rio 

Negro); e os A riquena (ou Warekena, do Rio Xié, do Rio Negro e 

Conorochite). Jun tos , esses cinco grupos respondem por um  quarto  do 

nüm ero to ta l citado acima. É a inda evidente que havia um  s ign ificativo  

núm ero de povos falantes de Tukanoano. Podemos deduzir então que

17 . Correa (1980-1981): S ilva (1977); A rhem  (1981): Jackson (1983); H u gh -Jones 

(1979); K och-G rünberg (vários).

18 . Os traba lhos de Sweet (1974), Useche Losada (1987) e Farage (1986) foram  

extrem am ente ú te is  no estabelecim ento da concordância entre os nomes, assim  

como o Mapa E tno -h is tó rico  de N im uenda jú  (1980).
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o Uaupés e seus tr ib u tá rio s  (o T iquié e o Papuiy) eram um  dos p rinc ipá is  

alvos das atividades escravistas nesses dois anos, confirm ando o relato 
deixado por Szentm artonyi.

POVOS NATIVOS DO NOROESTE AMAZÔNICO ESCRAVIZADOS NOS 

ANOS 1745-7 (COM POSSÍVEIS IDENTIFICAÇÕES E LOCALIZAÇÕES)

A:

Agujana, Ogujana 

Amamaça [Tukanoano]

Amamarian 

Amassa [Tukanoano]

Amona [sib Barasana?]

Anhanipapanameno [Tukanoano]

Anoveraminana [Aruak]

Apuni

Aradiana

Aramuana

Ariquena [Warekena: rios Xié, Shiaba]

Atura

Auebutana

Auetuanna

Auicana

B:

Baenna, Bayena 

Bajana [Baniva: Rio Xié]

Bajapona [Tukanoano Baya-po’ná?]

Bajaro [Suryãna, sib Bayaro]

Bajuana [Bahuana: Rio Araçá]

Barivitena [Baré?]

Baniva, Baniba (também Maniba, Maniva)

[Baniwa: rios Içana, Uaupés]

Baquena

Barabitena [Baré?; Marabitena?]

Barena [Baré: Rio Negro]
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Bareroa [Bará sib?]

Baria, Varea [Achagua: Baixo Uaupés] 

Baroâ [Bará sib]

Bauriminavi [Bassiminavis: Cassiquiare] 

Biacoena, Viacoena [Biaquena: afluente do 

Cassiquiare]

Biaribitena

Bixena

Bixuana

Boaupé (também Guape, Boapé) 

Bojagopanameno [Tukanoano?]

Bopame

Boua [Pira-tapuya? Bará sib Boa?]

Boyapanameno

Buágopanameno

Buapopanameno, Bujabopopanameno

Buhegababana

Bujaquea

Bungamana [Makuna s t .  Uaupés]

Buquejana

Burugiga

Buxaraga

Buxupona [Tatuyo sib Bu’ú-po’ná?]

C:

Cabajabitena [Kavitena: Rio Shiuara]

Cagerá

Cajana

Cajarua Kayaroa [Taiwano? Barasana?] 

Camaratani

Cariria [Kawiria? (Piapoco)]

Casiari

Chamena

Chapará, Sapará [Sapará: Rio Branco]

Chimana

Chira

Chirôa [Siróa: (Makuna sib): Uaupés]
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Chuna [Tsuria (Tukanoano)]

Coama, Coana

Coena, Coeyna, Cuéna [Kwenaka 

(Tariana): Uaupés]

Como

Cojariveni, Cujary [Cujaris (Aruak): Alto 

Uaupés]

Comea, Comeavana,

Comeuana [Komea (Makuna): Uaupés; 

ou Jí-tapuya]

Comían [Kumía (Tukanoano)]

Comuana

Corea [K'orea (Arapaço), Uaupés]

Coronahí

Cuatena

Cuamuna [Kwamona (Makuna, ou 

Barasana)]

Cucuana

Cueana, Cueuana (tb. Queuana, Queuama,

Quenauana) [Kwevana: Baixo Uaupés,

Médío Uaupés]

Cumíary, Cumíha, Cumiho [Kumía 

(Tukanoano)]

Cumíjuana

Curimabanu

D:
Dapaba

Daricauana [Daríbitanas: Cassíquíare]

Dariuagaína [Darivagana: ríos Sapa e 

Pamoní]

Dassíha [Daxseá (Tukano): Uaupés]

Deamana, Díamana

Demanano, de Mano [Demanau: Alto Rio Negro, ríos Cauá e Maboabi] 

Dessana, DeeSanna [Desana]

Diatona, Diatuma [s/bTuyuka?]

Diría [Carapaná?]
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Docamaçam

Docapuara [Tuyuka (dohka puara)]

DoSiânaga

Dratana

Duajana, Duexana 

Duja

Dumangubena

Dupopanameno

E:

Eduria, Aduria, Iduria [Taiwano]

Enaua [Hehenawa?]

G:

Gabona

Ganavitana

Genopame

Gibamaxam, Gibamaxa [Yiba masa (sib 

Makuna): Uaupés]

Gipoa [Yipoa, Gipiuas: Rio Marié] 

Guaená [Yuruti-tapuya? (Gwaiana, 

Uhaiana)]

Guajara [Cuajara: Rio "Ocahy" 

(Uraricoera?)]

Gualimana

Guapo

Guinaui [Guinau: Rio Branco]

Gujna

Gunena

H:

Hamunatana [Tatu-tapuya (Hamôa-sená, 

Hamonya): Rio Uaupés]

/:
labana [Yabahana: rios Inambu e 

Isshie-miri]
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laboana, labuana 

laibitana

lamaha [sib Carapaná?]

lamanapanameno, lamapanameno

laminary [Baré? Rio lá]

lana, Yana [lana: Rio Uxié-mirim,

Padauiri]

lauhi

lauipanameno

lavana

lavollydydazedy

lazareana

Ibamaçam

Ichuiana

lenuâ

lepuacama

lhanhininula [Baré (Ihini): Rio Negro] 

Imian

Inacimiana

Inhajua

Iniyarana

lopiuá [Yopiua: Rio Tiquié]

Itana

lucajana, lacajana

ludecha

luguajana

luirana [Jurinas? Rio Acque] 

lulibana [Jurimana: Toriquem]

Iziyana [Izanai? Rio Içana]

L:

Luiayana, Lucayana 

M:

Mabavena [Madavena? Rio Cauabury] 

Mabe, Maué [Baré: rios Xié, Miuá, 

Maroene, Anavexy, Xuara e Marié]
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Macara

Macu [Rio Negro-Japurá]

Macu Boaupé [Rio Uaupés]

Macu Cueuana [Rio Uaupés]

Macu do Cajari [Rio Uaupés]

Macu do Parauá [Rio Branco]

Macu do Tiquié [Rio Tiquié]

Macuchi [Rio Branco]

Macumary

Madauaca, Madauuca, Madauaqua 

[Mandahuaca: rios “Abuara", Caburi e Bacimuni]

Magibona

Maia

Majuruha

Manau [Médio Rio Negro]

Maniha

Maniminavi [(Aruak) Manynosminariz: Rio Cauabory]

Manoritana

Manitibitena [Baré: Alto Rio Negro]

Maquiritari [Maquiritari: Rio Padamo]

Maratibitena [Baré: alto Rio Negro]

Marauebuana

Marekivana

Maria, Mariana [Baria (Achagua): rios Uneiuxi, Ajoanna, Anareixi] 

Marlauena [Mallivena: Alto Rio Negro]

Marriubiminari

Matautacavy

Mâvàna, Mavana, Mabana, Mauana [Rio Xié, Bacimuni] 

Mavominari

Meuanai [Mepana, Mueinó (Tukanoano): rios Tiquié e Uaupés] 

Miaña [Miuanas? Rio Inambú]

Mináua, Minoua

Moboaviminari [(Aruak?) Rio Maboabi]

Mopury, Mapury, Mepuri [Mepury: rios 

Marié, Uneiuxi, Shiuara, Curicuriary e Xuara]

Mujamana

Mumia, Mumiha [Tukanoano]
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Muna, Muona [Tukanoano]

Mutavena, Matavena, Mutauana 

[Madiuena: entre os Cauabory e Uaupés]

N:

Nocunajara

Nucamaçam

0:
Obiapanameno

Omamaça [Tukanoano (Umoa masa)] 

Oravano [Orobakó? (Cubeo), Omanano? 

(Pira-tapuya)]

Oriueni, Uriueni

P:

Pabany

Padijana

Paimona, Pamona, Puemona, Puemana 

[Pemon]

Pamapuha

Pamuan [(Pamoa) Tatuyo]

Panena [Panenoa (=Hanera, =Barasana)] 

Paracavary

Paracodo [Purukoto: Rio Branco] 

Paraene, Pasaene, Panena,

Parieni [Alto Rio Negro]

Paramuana, Prauilhana,

Paruiana, Pravilhana Sapará, Parauiana, 

Prauiana [Parauiana: Rio Branco]

Paraua

Pepuacama, Papuacama

Pequama

Podijara

Pradiana

Puevana

Puha
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Pumena

Puna

Puxirinavy, Puxirinabi [Alto Xié]

Q:

Quauama

Quemona [Koe Mona (sib Barasana)] 

R:

Ribarrana

Rorancanga

S:

Savopeaminari

Seminopananoma

T:

Tabarina

Tamiviuna

Tapiquaru [Tapicári: Rio Branco] 

Tauani, Zavani [Zavani: Alto Rio Negro, 

Orinoco]

Temapominari, Pemapominari

Tojua

Tuariminari

Tuirana

Turinominavi

Tutari

UN:

Vaenã[Baena]

Vaimaçana [Pira-tapuya? Bará?] 

Vajamana

Vajana [Wa’ya-nã: Rio Tiquié]

Vajauna, Bahaúna [(Tukanoano)] 

Vajgua

Vajpanameno
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Vajxena

Vamapu

Vamaya

Vaminiminari

Vamunâ

Llana

Vanamana

Uanubaquera

Vapanaui, Upunaui, Vapunaui, Vipunaui 

[Guaypunave: Alto Orinoco]

Uapixena [Wapixana: Rio Branco]

Vapichi, Wapechi

Vaquapanameno

Varea [Baria? Baixo Uaupés]

Uaropanameno

Varacubona

Varuviana, Vaxuxiana

Uaruhuana

Uaxana

Uaypixi

Uenonigana

Uêua

Uhiana

Viana

Vibana

Vipixina

Virumanau

Virupajama

Viuiana

Ujana

Umamaxam, Umamaçam, Umomaçam

Vorina

Upana

Uriueni

Uruarana

Usauiana

Vyujauijana
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X:
Xabinavy

Xalimenã

Xamipapanemeno

Xapiena

Xarabiquenaui

Xibibona

Xira

Xirira, Xiriha, Xiriá [Xiriana: Rio Branco]

Xiruã

Xiuitona

Xura

A despeito das inúm eras referências aos Baniw a nos re la tónos, 

ao menos no Içana eles parecem ter se m antido  “num erosos” , ao longo 

do período de despovoamento, e parecem ter absorvido remanescentes 

de outras tribos. Sua população no Uaupés, entre tanto , d im in u iu  

consideravelmente, do mesmo modo que a população de outros povos 

falantes de A ru ak  e dos Buopé. Em 1755, um  docum ento anônim o 

a firm a que os “M anibas" a inda existiam  no Içana “em grande q u a n ti

dade” . Em geral, escravistas que estiveram  entre os Baniwa do Içana 

nunca pareciam  ir  m u ito  além de T u n u i Cachoeira, como m ostram  os 

mapas dessa época. Em contraste, mapas de períodos posteriores -  os 

dos anos 1770 e 1780 -  m ostram  um a penetração m u ito  m a io r por 

parte dos portugueses através das cachoeiras, movidos pelo propósito  
de persuad ir os povos a descerem o Rio Negro.

No fina l da década de 1740, o sistema de tropas de resgate 

começou a decair, “se por causa das notícias sobre as atrocidades 

regularm ente perpetradas pelos agentes envolvidos, ou por te r sido 

comprovado seu pouco sucesso em aum entar os cofres públicos, não 
se sabe (Sweet 1974, p. 610). Em  1747, a Coroa ordenou a re tirada  
das tropas do Rio Negro e, em 1749, p ro ib iu  a continu idade  das tropas. 

Porém, como notou Sweet [op. cit., p. 611), “o sistem a centenário
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dem orou a m o rre r” 19 e perdurou extra-ofic ia lm ente até pelo menos a 
década de 1750.

Os docum entos in terpretados aqui puderam  então esclarecer 

parcia lm ente a m agnitude do trá fico e os lim ites de sua área de atuação 

nos anos m ais in tensos das atividades escravistas no Noroeste Amazô

nico. Como ind icam os em m uitos momentos, a in s titu ição  da escrava

tu ra  era a licerçada num a série de construções ideológicas da sociedade 

co lonia l sobre os povos nativos do Noroeste Amazônico. Tais co ns tru 

ções ideológicas fazem parte de um a cu ltu ra  mais am pla de conquista  

e escravização. A acusação generalizada de canibalism o selvagem em 

relação a todos os povos indígenas do A lto  Rio Negro criava um a imagem 

de não-reprodutivos e m oralm ente invertidos “ou tros” , cujas vítim as 

(pris ioneiros de guerra) podiam  ser “ resgatadas” (ou seja, compradas) 

com o objetivo de servir ao processo de reprodução da sociedade 
colonial. Com o sentido de susten tar essa relação com as sociedades 

nativas, a c u ltu ra  da conqu ista  se valia  do te rro r e da vio lência, como 

evidenciado pelas m arcas deixadas nos corpos de todos os escravos e 

índios “liv res” duran te  sua captura, assim  como pelo processo de exame 
e certificação dos escravos.

“Comer carne hum ana" era então um a frase mediadora, um  modo 

co lonia l de p roduz ir a realidade, que orientava as relações entre as 

sociedades co lonia l e indígena. Em contraste, havia o su je ito  obediente, 

leal e convertido ao cris tian ism o, um  ex-comedor de carne hum ana, 

que servia aos program as dos colonizadores a tra indo  ou negociando 

com os outros índios. A  dom inação colonia l atacou, portan to , tan to  a 

v iab ilidade dem ográfica dos povos nativos como a construção sim bólica 
de sua realidade.

19 . “The cen tu ry -o ld  system  died hard".
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Mapa datado de 1749 do noroeste da Amazonia, in: Nabuco, Atlas.
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Etnogênese no Alto Rio Negro

No sentido usado por H ill (1996a, p. 1), etnogênese refere-se “á 
adaptação cria tiva  a um a h is tó ria  geral de m udanças vio lentas -  

inclusive o colapso demográfico, o deslocamento forçado, a escravidão, 

as epidemias, e o recrutam ento étnico -  im postas duran te  a expansão 

h is tórica  dos estados-nações coloniais nas Am éricas.” O estudo que H ill 

faz especificamente dos processos de etnogênese na região do Noroeste 

Amazônico (1996b) m ostra  como as tradições indígenas oferecem m o

delos de v ir-a -ser de povos “enquanto um  processo de recuperação e 

reconstitu ição conseqüente da dom inação colonia l e das perdas demo

gráficas, te rrito ria is , e de outros recursos que o acom panharam ” (H ill 

1996b, p. 157). Esse processo desencadeou “um a re-orientação das 
fra trías A ru ak  em relação aos povos Tukanoano O rien ta l m orando ao 

longo do Rio Uaupés e os seus afluentes.” Im possib ilitados de susten tar 

as suas antigas relações com outros povos falantes do A ru ak  do Baixo 

Rio Negro ou no A lto  Orinoco, os Baniwa e outros povos A ruak  

penetraram  os te rritó rio s  dos povos Tukanoano O rienta l, produzindo 

assim conflitos que poderiam  ter sido “o m otivo político para a em er

gência h is tó rica  de fra trías h ie rarqu izadas” entre os Baniwa. Com o 

térm ino do período de escravidão e descimentos, no fina l do século 

XVIII, a liv iaram -se ta is conflitos e pressões entre os povos A ru ak  e 

Tukanoano, e assim  os povos A ruak  ou vo ltaram  para áreas rio  abaixo, 

ou foram  “tukan izados" (como é o caso de a lguns clãs Cubeo, que eram 

orig ina lm ente  A ruak) (H ill op. eft., p. 158).

Eu estou de pleno acordo com o fato de que as tradições indígenas 

representam  de m aneira  eloqüente os processos de etnogênese, como 

tenho m ostrado para as fra trías Hohodene e W alipere-dakenai em 

diversas publicações (W right 1981, 1 98 7 /1 9 88 /1 98 9 , 1998, 2002 e 

s /d ). Tam bém  concordo com a hipótese de que os povos falantes do 

A ru ak  red irec ionaram  as suas relações com os povos falantes de 

T ukano do Uaupés e seus afluentes como resultado de processos 

coloniais, p roduzindo  assim  novas formações sociopolíticas. As p rim e i-
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ras fontes escritas sobre o A lto  Rio Negro do século XVIII, porém, 

m ostram  que os povos a ruak-fa lan tes -  Baniwa, Kuevana, Tartana, 

entre outros -  eram m u ito  mais num erosos no Uaupés do que os povos 

tukano-fa lan tes. Deve-se lem brar, no entanto, que a ocupação do 

Uaupés pelos Tartana, por exemplo, e os conflitos com os povos de 

língua tukana  (Uanano e Desano) se deram  antes da penetração do 

comércio de escravos. Ou seja, os processos de competição, con flito  e 

fusão in terétn ica , que vieram  a d e fin ir as relações entre os povos a ruak  

e tukanoano, têm um a profundidade h is tó rica  m u ito  m a io r do que 

aquela sugerida por H ill, embora certam ente diversas m odificações nas 

configurações das relações entre os povos tukanoano e a ru ak  re su lta 

ram  do processo de penetração branca.

Em vários estudos, V ida l (1993, 1997 e 2002) e V ida l e Zucch i 
(1999) propõem um  modelo novo e sugestivo para repensar os processos 

macro e globais de m udança h is tórica  que têm caracterizado a região 

do Noroeste da Amazônia desde os tempos pré-colonia is. Em term os 

gerais, esse modelo divide a h is tó ria  de longo alcance do Noroeste 

Amazônico em três fases: (1) a consolidação e o desaparecim ento de 

m acrounidades políticas indígenas, entre os séculos XV e XVII; (2) a 

emergência e extinção de confederações m u ltié tn icas  no século XVIII; 

e (3) a emergência e consolidação de sistemas de endiv idam ento e de 

um a cu ltu ra  de fronte ira , entre 1798 e 1830 (Vidal e Zucch i 1999, pp. 

115-120). A p rim e ira  fase engloba toda a região do Norte Amazônico. 

Os antepassados dos povos A ruak, Tukanoano e M aku do Noroeste 

Amazônico, conforme as autoras, pertenciam  a três desses m acrosis- 
temas das regiões do Médio Amazonas, Negro, e Ja pu rá .20

A pesar de su heterogeneidad etn ico lingüística, los m acrosistem as com par

tían  las siguientes características: (1) la m u ltie tn ic idad . (2) las je ra rqu ías

20. V ida l (1999, p. 518) a firm a que eles "pertenciam " somente aos sistem as 

m acropo líticos de Manoa e O niguayal (ou Omagua) do Noroeste da Am azonia e Medio
Amazonas.
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interétnicas y entre aldeas, (3) territorios claramente definidos, com zonas de 

amortiguación, y  pueblos fronterizos fortificados com guerreros para la vigilancia 

y la defensa, (4) líderes supremos cuya autoridad y poder se definían por su 

control sobre la gente, y  por el dominio político de un grupo o sector sobre otras 

poblaciones, (5) la especializaron económica y  la producción de excedentes para 

el intercambio in tra  e inter-macrosistemas, (6) interdependencia socioeconómica 

de los grupos ribereños e interfluviales, y (7) una etnicidad que transcendía las 

fronteras económicas, políticas y  lingüísticas (p. 116)

Os três macrossistemas a que os povos A ruak  e Tukanoano do 
Noroeste Amazônico supostam ente “pertenciam ” eram o “C onori” (cujo 
centro foi o rio  Trombetas), o “O niguayal” (ou Omagua do Solimóes) e 
o “Manoa" (ou Manao do Rio Negro).21 Os nomes dessas macrossistemas 
claram ente foram  sugeridos pelas observações dos prim e iros cron istas 
entre as sociedades do Amazonas e Medio Rio Negro, mas as autoras 
argum entam  que esses “ macropolities" abrangiam  povos de regiões 
m u ito  d istantes de seus centros.

Em prim e iro  lugar, não existe evidencia nem arqueológica nem 
das p rim e iras fontes escritas que possa corroborar a existencia desses 
três “macrossistemas"; ou seja, a sua existência é puram ente  especu
la tiva  por parte das autoras. Segundo, embora seja claro que os povos

21. V idal e Zucchi (1996, p. 113) defendem a existência de um  “m acrosistem a de Manoa, 

cuyo te rrito rio  se extendía desde la margen izquierda del Amazonas, entre la ribera 

derecha del bajo Negro y  del Japurá , y abarcaba todo el curso del Negro, así como el 

Branco, a lto Japurá , Vaupés, Isana, Guainía, In irida , Casiquiare, y  a lto O rinoco." Esse 

macrossistema foi in te rnam ente segmentado em três partes: a “provincia dos Manao"; 

a "provincia dos yum aguaris", que abrangia a região desde a boca do Uaupés até o Rio 

In irida ; e a “provincia dos epuremei ou maduacaxes", desde o Jauaperi no Rio Negro 

até o Cassiquiare. O que mais nos interessa aqui é a “provincia dos yum aguaris" já  

que, de fato, o nome yum aguaris aparece nas prim eiras fontes (Acuña 1942(1640], p. 

76). ao se re ferir a um  povo do Uaupés -  e não a urna provincia -  que trabalhavam  

ouro: “ los m ism os que hab itan  el rio y  que ocupan de sacarlo, yum aguaris, que quiere 

decir sacadores de metal; porque yum a es el metal, y  guaris los que lo sacan...". Nesse 

mesmo docum ento. Acuña (op. ctí., p. 83) lis ta  12 das “grandes provincias do Rio Negro" 

que nem sequer são m encionadas por V idal e Zucchi.
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A ruak, T ukano e M aku partic ipavam  em redes de comércio com os 
Manao e os povos do Solimões -  ind icado pelas suas tradições ora is e 
evidenciado nas fontes escritas é um a ou tra  questão a firm a r que eles 
“pertenciam  a” ou eram “v incu lados a” esses sistemas m acropolíticos, 
no sentido de fazerem parte de h ie rarqu ias in teré tn icas lideradas por 
chefes suprem os (“senhores” ou “ re is” , nos sentidos b ritân icos  com que 
W hitehead emprega esses termos) e elites poderosas de chefes secun
dários. Tal visão sugere um  modelo centralizado que talvez tenha 
existido em determ inados mom entos da h is tó ria  das sociedades da 
várzea, mas há pouca evidência que comprova a sua extensão para o 
A lto  Rio Negro. A lém disso, as sociedades A ruak  do A lto  Rio Negro 
provavelmente m an tinham  tantos vínculos com os povos do Orinoco 
quanto com os do Rio Negro e Amazonas. Assim, a antiga sociedade 
poderosa dos povos Achagua certam ente estendia a sua in fluênc ia  até 
o A lto  Rio Negro. E, se o comércio em ouro realm ente existisse, então 
os povos do Uaupés tam bém  comercializavam com os povos das regiões 
subandinas. Portanto, deveríamos pensar em m ú ltip los  sistem as in te r
ligados nos quais os povos do A lto  Rio Negro, especialmente os povos 
A ruak, participavam . F inalm ente, fica claro nas p rim e iras tradições 
orais registradas do A lto  Rio Negro que as lu tas pelo poder dentro da  
região (por exemplo, entre Buopé e seu povo, e com os Uanano e Arara) 
tinham  m ais im portânc ia  nos períodos pré-contatos, do que as suas 
relações com povos d istantes do Amazonas e médio Rio Negro.

No que diz respeito à formação de confederações m u ltié tn icas, 
V idal e Zucchi (1999, p. 117) a firm am  que:

Estas confederaciones m u ltié tn icas eran organizaciones político-económ i

cas de variada y  variab le com posición étnica, que W hitehead [...] ca lifica 

como una  m odalidad de liderazgo com ercia l-m ilita r. Las m ism as estaban 

d irig idas por poderosos jefes cuya autoridad política estaba basada en su 

hab ilidad para cap tar seguidores (grupos de parientes por consanguinodad 

Y Por a fin idad y los aliados), en sus dotes como com erciantes regionales 

(especialmente en bienes europeos) a través de ru tas  indígenas m uy 

antiguas, y  en sus conocim ientos y  poder cham ánico [...].
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E ntre  1700 e 1770, conforme as autoras, existiam  várias confe
derações m u ltié tn icas  -  segundo V idal (1999, p. 519), até q u inze - “cuyo 
tam año y com posición eran flexibles y variables, y dependían de grado 
de contro l político y económico que las autoridades coloniales ejercían 
sobre el a lto  y medio río Negro” (Vidal e Zucchi 1999, p. 117). Assim, 
no período entre 1700 e 1725, três confederações dom inavam  o espaço 
entre o Baixo e o Medio Rio Negro (Vidal 2002, p. 2 5 9 ):^  a dos Manao, 
a dos C auaburicena e a dos Aranacoacena. Certamente, a existencia 
da Confederação dos Manao é bem docum entada, embora a sua 
preem inencia fosse mais acentuada duran te  a guerra dos portugueses 
contra  os Manao (1723-1727) do que antes. Após a derro ta  dos Manao, 
conforme as autoras, as p rinc ipa is  confederações do Médio ao A lto  Rio 
Negro inc lu íam  os Demanao, os Madawaka, e os Boape-Pariana-M ani- 
va, que perdura ram  duran te  um  período de tr in ta  anos (1725-1755). O 
térm ino  dessa configuração de confederações coincide com a abolição 
pelos portugueses da escravidão indígena, a qual foi seguida pela 
emergência de seis confederações: Darivazauna, A m uisana, Tariana- 
M aniba, G ua ipunavi, M arab itana e Madawáka. Essas confederações 
du ra ram  apenas quinze anos, de 1755 a 1770, segundo V ida l (op. cit.), 
ind icando a sua “instab ilidade" e as pressões européias para desm an
te la r as macro-organizações indígenas. D iante da in tensidade da p re 
sença portuguesa e espanhola na região, não é surpreendente que ta is 
confederações -  se é que realmente existiram  -  fossem tão efêmeras.

No que diz respeito às noções de “províncias” e “confederações” , cabe 
duas observações finais. A prim eira foi feita em 1768 pelo Vigário Geral 
do Rio Negro, Padre José Monteiro de Noronha, em seu Roteiro sobre a 
“província de Manoa” , “capita l” da supostamente grande “cidade” de 
Jenefiti (ou Janauauoca), no rio  Ju rubaxi. Noronha observou que: “não 
obstante serem todos eles (os Manao] confederados, erão com tudo as suas 
Aldeas independentes hum as das outras, e m uitas dellas tão populosas 
como a da Janauauoca” (Noronha 1768, p. 185). Isto reforça a conclusão

22. Isso con tras ta  com a sua de lim itação, em 1996, de três confederações: dos M aniva, 

dos M anao e dos M adawáka, para o periodo de 1700-1730. (Cf. V ida l 1996, p. 120.)
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de que nem as “provincias” nem as “confederações" eram centralizadas 
(isto é, não existiam  “capita is”) e permanentes. As confederações eram 
associações ad hoc, e surg iram  para enfrentar pressões externas; a sua 
existência frágil era lim itada por divisões, conflitos internos e alianças com 
os poderes europeus competitivos.

A segunda observação diz respeito à emergência h istórica  de “con
federações m ultié tn icas" na região do Rio Negro: independente das críticas 
que podem ser levantadas a respeito de quais povos pertenciam  a elas e 
quando, a hipótese é altamente relevante quando nós levamos em conta 
o processo da emergência da Federação das Organizações Indígenas do 
Rio Negro, em 1987, e a proliferação de associações políticas locais desde 
então, um  processo aliás que continua até hoje. A Federação, m u ltié tn ica  
tal como as confederações do passado, surg iu  como resposta às c ircuns
tâncias históricas e forças externas, e m antém um a relação dinâm ica com 
as associações políticas locais, as quais, embora filiadas à Federação, 
lu tam  para preservar a sua autonomia. Assim, o trabalho im portante de 
Vidal e Zucchi confirm a a profundidade histórica desses processos polí
ticos dinámicos no Noroeste Amazônico hoje.

Mapa etno-histórico da região do
Alto Rio Negro em meados do século XVIII

Esse mapa é baseado em m inha  ten ta tiva  de loca lizar a m a io ria  
dos povos que se localizavam na região do Rio Negro até o A lto  O rinoco 
em meados do século XVIII, u tilizando  a lguns poucos docum entos 
portugueses do in íc io  da década de 1750, assim  como mapas e docu
mentos espanhóis dos anos 1750 e 1760. M inha  fonte p rim á ria  foi 
Szentm artonyi, cujas informações eu comparei com um  docum ento 
anôn im o” escrito em 1755 (publicado na Revista do Ins titu to  H istórico  

Geográfico Brasileiro).

Trata-se do ún ico  período de tempo, em que não exis tia  assenta
mentos portugueses e espanhóis no extrem o alto Rio Negro, que pode 
gerar um  mapa e tno-h is tórico  (comparado aos mapas desenhados por
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M anuel da Gama Lobo d'Almada, em 1784 e 1795, reimpresso pela 
FO IRN/ISA, 1998, pp. 81-82). Por ou tro  lado, tropas escravistas já  
tin ha m  se estabelecido na região por cerca de um a geração, e o in tervalo  
entre as décadas de 1740 e 1750 é um  intenso período de guerras e 
atividades escravistas no A lto  Orinoco. A inda, na região desde a boca 
do Rio Negro até o ú ltim o  assentamento portugués, mais da metade do 
tra je to  sofreu despovoamento e deslocamento como resu ltado de guer
ras de exterm in io  desde 1720 até 1740.

Além disso, a lgum as precauções devem ser tom adas no uso desse 
mapa, pois ele apresenta m u itas dificu ldades: em prim e iro  lugar,os 
povos m encionadas nos docum entos localizavam-se nos rios ou em 
seus afluentes; na m a io ria  dos casos, não temos idéia de seus assen
tam entos ou do núm ero deles. Em segundo lugar, eu localizei esses 
povos quando encontrei um a concordância s ign ificativa  entre diversas 
fontes que m encionam  sua existência e convergem nas indicações de 
seus nomes e localizações. Nem todas as instâncias de grupos puderam  
ser verificadas. Por exemplo, o nome “Chapuena" diz respeito a m u itos 
povos que v iv iam  no Cauabori, Uaupés, Içana e Xié, e poderia até ser 
um  nome pejorativo. Ele desaparece dos relatos no fina l do século XVIII. 
Por vezes, o nome dado a um  povo refere-se sim plesm ente ao rio  em 
que viveram  e não se tra ta  de um a auto-designação; por exemplo, o 
povo cham ado “ Ia m in a ri” -  o nome significa “donos do [rio] Ia -  talvez 
fosse os Baré, mas não temos como com provar isso. Deve ser lem brado 
a inda que o m apa não m ostra  os “num erosos povos desconhecidos” nas 
cabeceiras onde não havia comércio. F inalm ente, os nomes de rios e 
suas localizações algum as vezes apresentam  problem as incon tom á- 
veis. Usei mapas ofic ia is de diversos períodos entre a década de 1740 
e o in íc io  do século XX. Para m u itos tr ib u tá rio s  do Rio Negro, porém, 
não pude fazer qua lquer localização.

Na página seguinte: Mapa etno-histórico do Rio Negro e seus afluentes, em meados do século XVIII; elaborado pelo 
Programa Rio Negro, Instituto Socloambiental (ISA) a partir de esboço e dados em Wright 1981.
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Capítulo 2

Histórias de guerras e alianças

O s Baniw a e os K uripako  têm um a tradição guerre ira  m arcante 

em suas m ito logias e h is tó rias  orais. Em bora tenham  abandonado a 
guerra  há m u ito  tempo, a inda conservam vivas as m em órias de 
guerras (uwí) levadas a cabo entre eles próprios e com os outros 
grupos lingü ís ticos  da região do Noroeste Amazônico. Os povos 

Tukano-fa lan tes, que hab itam  a região do Uaupés e ao su l deste, 
lem bram -se igualm ente, em suas h is tó rias  orais, de num erosas 

incursões guerre iras dos Baniwa e dos K uripako . Nos m itos sagrados 

dos Baniwa, a guerra  representava uma d inâm ica  centra l nas re la 
ções do hom em  com a natureza e na reprodução dos grupos sociais. 
Nas fontes escritas dos séculos XV III a XX, os Baniwa têm  um a 
reputação  de “be licosos” e antropófagos (Souza 1848; W allace 

196911853]; e K och-G rünberg  1906).

O predom ínio da guerra entre os Baniwa e os Kuripako é em si 

um  fato que merece ser compreendido, ainda que pouca atenção tenha 

sido dada à guerra trad ic iona l fora do contexto colonial. Em meus 

estudos da h is tó ria  Baniwa (W right 1981) interprete i, detalhadamente, 

tradições do povo Hohodene, um a fra tría  Baniwa no Brasil, traçando 

um a h is tó ria  das guerras de que partic ipou e da construção de alianças, 

no contexto da in trusão  colonial do século XVIII até meados do século
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XIX. Chem ela (1983), no seu estudo da organização social dos W anana 

(família Tukano), m enciona as num erosas incursões guerre iras dos 

Baniwa no Uaupés. Jo u m e t (1995) dedica um  capítu lo  de seu estudo 

sobre os Curripaco, da Colômbia, à organização social da guerra, 

apresentando diversas hipóteses sugestivas e estim u lantes para exp li

car a sua natureza.

Neste capítu lo, exam ino o propósito da guerra trad ic iona l dos 

Baniwa, suas características es tru tu ra is  e os p rincíp ios subjacentes à 

sua organização. As percepções e observações de outros etnógrafos 

deste século e de povos como os W anana do Uaupés, parentes por 

afinidade e antigos aliados dos Baniwa em guerras, constituem  fontes 

im portantes para a compreensão e avaliação das h is tó rias Baniwa. As 

evidências explicitadas a p a rtir  das tradições orais citadas abaixo, bem 

como das fontes escritas, sugerem, fortemente, que o estado crônico de 

guerra entre certos povos do Içana e seus in im igos parece ter tido 

diversos propósitos entre os quais um  era de “acabar com” o in im igo 

de vez, em troca de alguma perda que o grupo Baniwa havia sofrido; 

outro  era de cap tu ra r crianças, m ulheres e determ inados bens. As 

crianças eram criadas “como serventes” e depois vendidas ou trocadas 

para mercadoria, principalm ente armas de fogo com as quais se faziam 

mais guerras. Ao mesmo tempo, a guerra foi marcada por um a série de 

atos ritua is , inc lu indo  danças pré-guerreiras, cantos e fórm ulas m ági

cas. A guerra Baniwa, em geral, pode ser caracterizada, assim, pela 

emergência de formas organizadas de relações políticas e sociais in tra  

e in tergrupos que es tru tu ra ram  a hostilidade e, ao mesmo tempo, a 

própria  sociedade Baniwa no estado de guerra.

Assim, este capítu lo procura compreender os princípios, a orga

nização e os valores que contro lam  os atos de “ fazer guerra” , enquanto 

um  sistema defin ido pela troca, o qual foi necessário para a produção 

e reprodução da sociedade B an iw a .1 Além disso, dedica atenção ao

1. A m aioria das h is tó rias  orais que os Baniwa contam  tem as “guerras do passado"

84



processo de abandono de guerra, descrito em várias tradições, uma vez 

que essa dimensão esclarece aspectos da sua organização social e 

política. Meu esforço aqui, todavia, não é o de datar quaisquer tradições, 

ou seja, colocar em seqüência cronológica ou correlacionar com perío

dos históricos ocidentais. Enquanto isto é possível para guerras envol

vendo brancos, e mesmo para algumas que não os envolvem, tra to  aqui 

mais da questão de temporalidade enquanto relacionada às dinámicas 

da guerra tradic ional, ou enquanto esclarecedora de concepções n a ti

vas de períodos históricos, do que enquanto relacionada à h istória  

colonial. Por isso, o fato de que esse capítulo segue o da escravidão 

indígena -  um  período de intensas guerras no A lto Rio Negro -  e 

antecede os capítu los sobre os movimentos proféticos da metade do 

século XIX, não significa que todas as guerras relatadas aqui aconte

ceram na segunda metade do século XVIII e prim eira  metade do século 

XIX. As guerras de grupos Baniwa e Kuripako foram constatadas nas 

fontes escritas tanto na metade do século XIX, quanto no início do 

século XX. Depois disso, não há mais notícias de guerras no Içana nem 

na região em geral.

In im ig o s  e  a l ia d o s

O mapa e o quadro nas páginas seguintes s ituam  os principais 

grupos Baniwa para os quais existe um a ou mais fontes atestando sua 

liderança ou participação em incursões guerreiras. A m aioria dos 

grupos Baniwa dos rios Içana, A lto Uaupés e A lto Guainía está envol

vida, o que confirm a a im portância  da guerra para a d inám ica das 

relações in tergrupa is entre os Baniwa. A m aior parte das incursões

como tema centra l. Sem dúvida, a guerra não é a ún ica  d inâm ica da h is tó ria  

Baniwa, e um  estudo m ais amplo deveria exam inar outros processos, ta is como a 

formação de aldeias, as alianças e po lítica de casamentos. Mas o objetivo desse 

cap ítu lo  é o de entender este género específico e im portan te da tradição Baniwa.
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guerreiras listadas é contra  “outros povos” lingüísticam ente  d is tin tos  

(da fam ília lingüís tica  Tu kan o ou Maku) ou geograficamente distantes 

(no Uaupés ou Papury).2 Mesmo quando o in im igo é um  ou tro  grupo 

da fam ília  lingüística  A ruak (Tariana, Warekena), tan to  a d is tância  

lingüística, quanto a geográfica, caracterizam  as relações adversárias. 

Nos casos em que as guerras foram  conduzidas entre os grupos social 

ou geograficamente próxim os (por exemplo, entre os W alipere-dakenai 

e os Dzauinai do Médio Içana), as h is tórias orais re latam  que as guerras 

te rm inaram  com a formação das alianças através de in tercâm bio 

m arita l. Guerras contra  grupos d istantes raramente, se tanto , te rm i

naram  desta maneira.

As guerras conduzidas contra  outros grupos, todavia, nunca  o 

foram com propósito de conquista ou expansão te rrito ria l, ou de 

subm issão do in im igo. Talvez, em se tra tando dos grupos Baniwa dos 

rios Q uerary e C uduiary, seja possível pensar que as guerras tenham  

sido conduzidas em defesa do te rritó rio  trad ic iona l contra  in trusões por 

parte dos povos Cubeo. A evidência, porém, contrad iz esta hipótese 

um a vez que os falantes de línguas A ruak desses rios rapidam ente 

assim ilaram  a língua e a cu ltu ra  Cubeo, e conduziram  suas guerras 

contra outros povos distantes, os M aku e outros. A lém do mais, os 

in im igos A ruak  dos Cubeo eram os K uripako do A lto Içana e G uainía 

e os W alipere-dakenai do Médio Içana.

2. Os Hohodene do A ia ry dizem que seus in im igos trad ic iona is -  napuunda ou nakuema 

-  são três grupos do A lto Uaupés: os A ka li dakenai, os A lida li dakenai. e os Athena 

dakenai. Eles iden tifica ram  os ú ltim os como “K aripuna” , ou seja. um  povo de língua 

Caribe. Os A lida li dakenai eram um  grupo de língua A ruak, m u ito  d is tan te  dos 

Hohodene. provavelm ente C urripaco do A lto  Içana. Os in im igos dos W alipere 

dakenai eram os K ap ith i m inana i, os Kum ada m inanai, e os Padzualieni -  todos 
grupos Kuripaco do alto Içana.
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Mapa da região do alto rio Negro, mostrando as 

localizações dos grupos; ver quadro a seguir.
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Q U AD R O  DAS G UERR AS BAN I W AS*

GRUPO (E LOCALIZAÇÃO) INIMIGO(S) FONTES

1. Kapithi-minanai 
(alto Içana)

Cubeo
(Querary)

1.2

2. Kumadene
(alto-lçana)

Cubeo
(Querary)

1,2

3. Adzenene 
(alto Içana)

Cubeo (Querary); 
Desana, Maku

1 ,2 ,3

4. Muriwene
(boca do Cuiary, médio Içana)

5. Wallpere-dakenai 
(médio Içana, Cuiary, Aiary)

Dzauinai 
(médio Içana) 
Maku 
(Vaupés)

1 ,3 ,4

6. Dzauinai
(médio-baixo Içana)

Walipere-dakenai 
(médio Içana, Cuiary)

1,4

7. Wadzuli-dakenal 
(baixo Içana, Rio Negro)

Walipere-dakenai
Molé-dakenai
Hohodene

1,4

8. Hohodene
(médio Içana, Aiary)
Molé-dakenai
(alto Aiary, médio Içana)

Tariana
(médio Vaupés)

1,4

9. Molé-dakenai Tariana
Kapithi-minanai
Kumadene

1,4

10. Dzuremawa
(Querary-Cuduiary-Aiary)

Súlia (Papury) 
Maku (Papury)

1 ,2 ,5

11. Koreterabòawõ 
(Querary-Cuduiary, Içana)

Quenei (Querari) 
Maku (Querari)

1,5

12. Maulieni (Aiary)

13. Toké-dakenai 
(alto Içana)

Dêrunei
Warekena

1,3

14. Padzualieni 
(alto Içana)

Toké-dakenai 1,3

15. Brancos 
(Rio Negro)

Hohodene
Walipere-dakenai
Molé-dakenai

1 ,3 ,4

Este quadro Inclui os grupos mencionados nas tradições orais sobre os quais existem informações 
concretas. É possível que hajam outros.
Fontes:
1. Tradição oral
2. Koch-Grünberg (1909)
3. Joum et (1988)
4. Wright (1981
5. Chemela (1979)
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Os in im igos mais freqüentes, então, foram os outros grupos 
lingüísticos ao su l do G uainía-Içana com os quais, na m aioria  dos 
casos, não havia relações de afinidade ou aliança. No único caso onde 
tais relações existiriam , os Baniwa recrutaram  seus afins como aliados 
em guerras contra inim igos. Nesse sentido, certos grupos Baniwa do 
Rio A iary têm estado há m u ito  tempo ligados por afinidade às com un i

dades W anana do Uaupés. De acordo com os Wanana, esta aliança 
garantiu  sua própria  segurança em relação às investidas dos Baniwa. 
Posteriormente, com base nas obrigações determ inadas pelo parentes
co por afinidade, os Baniwa recrutaram  os W anana em suas investidas 
contra os Cubeo, afins dos W anana (Chemela 1983, pp. 48-53),3 e os 
Sulia, um  grupo Tukano do Papury. O status  conferido pelo parentesco 

por afinidade, todavia, não é sempre, em si mesmo, uma garantia  contra 

eventuais ataques de outros grupos. O grupo Cubeo Dzuremawa do 
Querary, por exemplo, é lembrado por suas investidas contra com un i

dades Wanana. Nestes casos, podem ser feitas distinções entre afins e 

verdadeiros afins, estes nunca sendo perpetradores ou vítim as de 
ataque.

Raramente, encontra-se evidência de hostilidades entre grupos 
da mesma fra tría ; isto é, a guerra é incompatível com relações de 
parentesco definidas pela ideologia de descendência de ancestrais 
comuns. Se foram  desenvolvidas hostilidades entre grupos aparenta
dos, isso ocorreu em pequena escala e teve cu rta  duração. A guerra, 

freqüentemente, ocorreu entre grupos de diferentes fratrías. Existe um a 
série de h is tórias de hostilidades, por exemplo, entre os Hohodene, 

W alipere-dakenai e Dzauinai, todos do Médio Içana, que vivem re la ti

vamente próxim os uns dos outros, mas que pertencem a diferentes 
fratrías. Não obstante, essas guerras term inaram  na formação de um a 
tr ip la  aliança, na qual os três grupos começaram a trocar m ulheres 

depois de abandonarem  a guerra. Grupos irmãos, da mesma fratría,

3 . J o u m e t (1995, cap. IV) tam bém  observa que afins de afins poderiam  ser 

considerados in im igos.
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podiam  requ is ita r apoio m útuo  nas suas investidas, bem como o de 

fra trías de afins aliados.4

Em resumo, podemos dizer que a guerra para os Baniwa s itu a 

va-se mais na periferia da sociedade, ou seja, onde nenhum  tipo  de 
relação permanente tivesse sido ou pudesse ser desenvolvido. A guerra 

poderia ser o pre lúd io  para a criação de relações sociais entre grupos 

relativam ente contíguos, mesmo que fossem de fam ílias lingüísticas 

diferentes, mas as relações com grupos geográfica e socialm ente d is 

tantes eram freqüentemente es tru tu radas por hostilidades, perm ane

cendo tais grupos como adversários perm anentem ente em oposição 

com os quais nenhum a relação de a liança poderia ser desenvolvida.

Nos casos de grupos aliados da mesma fra tría , freqüentem ente 

era reconhecida a liderança com um  de chefes de guerra (u w i Ihiwída, 
cabeça de guerra). Segundo as tradições, estes foram  os protagonistas 

que in ic ia ram  as guerras, ou que lideraram  os guerreiros em investidas 

de vingança. Conforme a descrição de J o u m e t (1995, cap. IV), o líder 

de guerra K uripako é o “que m archa como prim eiro  da fila ” , embora 

não fosse ele a realizar a violência: “Naquele m omento da bata lha, não 

é o líder de guerra quem mata; ele envia seus subordinados para atacar 

o in im igo” (Joum et 1995, p. 208). Para Joum et, essa d istinção é 
coerente com as distinções h ierárquicas entre chefes e subordinados, 
irm ãos mais velhos e mais novos, que operam na sociedade em tempos 

de paz. O líder de guerra é tam bém quem d is tr ib u i a cam e do in im igo  
morto entre os membros da com unidade vitoriosa (Joum et 1995, cap. 

IV). Uma das h istórias que apresentaremos nesse capítu lo, sobre 

Mulitu, um  grande chefe de guerra dos W alipere-dakenai, m ostra a 
d inám ica entre esses líderes e seus guerreiros.

4 . Chem ela (1983, p. 49) m enciona que os K uripako  do G ua inía “u n ira m  vários grupos 

de parentes consanguíneos e por a fin idade em suas guerras e cham avam  de ‘irm ão ’
a todo grupo que se aliava a eles na guerra."

90



Histórias de guerras e sua interpretação

Para compreender a dinâm ica de guerra Baniwa, seus motivos, 

valores e formas de relações, apresentaremos um a série de resumos e 

comentários de h istórias que ilu s tram  pontos-chave para esta d iscus

são. As h istórias foram contadas por anciões Hohodene, M aulieni, e 

W alipere-dakenai do Aiary.

I. G uerra contra  um  Pajé do Uaupés

Uma vez, um  pajé do alto Uaupés matou um  povoado in te iro  de 

Hohodene com relâmpago e trovão. A guerra começou com esse pajé. 

Ai os parentes deles se ju n ta ra m  para m atar aquele pajé. Foram no 

Uaupés todos e m ataram  logo o pajé e sua fam ília com flechas, 

m a w a ku ll Essa foi a prim e ira  guerra.

II. Os Walipere dakenai fazem Guerra no Rio Japurá

Os W alipere-dakenai foram fazer guerra lá na cabeceira do Ja p u 

rá. Ju n to u  o pessoal -  os Hohodene, M aualina i -  e foram matar. 

Pegaram os filhos do pessoal de lá, daqueles que eles m ataram , 

chama-se nam airuw a , os filhos crianças.5 Voltaram  para o Brasil. 

Quando já  ficaram  homens, já  grandes, eles vendiam -nos no Brasil, 

como pagamento. Vendiam  os nam airuw a  no B rasil para conseguir 

armas, e com essas armas faziam mais guerras, para m atar de novo.

5 . O na rrador exp licou que esses filhos são “como a gente tem, para a juda r os velhos, 

como secretária. Antigam ente faziam isso."
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III. Guerras dos Dzauinai, W alipere-dakenai, Hohodene

Os Dzauinai v iv iam  em cinco aldeias na foz do Rio A iary. Os 

Dzauinai eram matadores; eles m atavam  com flechas, lanças e clavas. 

Eles matavam m uitas pessoas e faziam prisioneiros. Eles com iam  

gente. Foi a troca deles (nakoadci), a vingança deles. Eles m atavam  

crianças também. Eles usavam couro de anta como escudos. Eles 

matavam m uitas pessoas. Tão logo eles tinham  matado um  em troca, eles 

matavam outro (koadzuka rtainoa nakocidawa anaha, koadzuka nainoa 

ana apoda). Eles pegavam pessoas e as comiam em troca (nakoada). Eles 

matavam e comiam. Assim eles viviam, os Dzauinai e Walipere-dakenai. 

Eles estavam acabando com as pessoas (nawadzakane).

Então, um  dia, os Dzauinai pensaram, “nós estamos vivendo de 

m aneira má. M uitos nós matamos. Agora, seu W alipere-dakenai, nós 

vamos dar a você um a m u lhe r e nós vamos receber um a m u lhe r em 

troca. Nós vamos ser cunhados (wetenaakí). Depois, nós vamos dar 

um a m u lher para o chefe Hohodene.” Assim  eles abandonaram  sua 

matança. Então eles pegaram suas coisas de fazer guerra, as clavas e 

lanças, e jogaram  fora todas elas n um  igarapé.

IV. G uerra W alipere-dakenai e Dzauinai

Um dia, uma m ulher Walipere foi com seu filho para a aldeia 

Dzauinai do Kakaiperi [Lago do Morcego], Os Dzauinai m ataram  os dois, 

assaram, e os comeram. Cheios de felicidade ficaram seus corações” 

[hu iw i nakaalé). Então o marido da m ulher foi contar ao pai dela na aldeia 

Walipere do Dzateam. Ele pediu uma troca (rokoada) pela morte dela, mas 

avisou que o chefe Dzauinai era perigoso. Os Walipere fizeram clavas 

mágicas e foram à aldeia Dzauinai, onde mataram as pessoas. Eles 

despedaçaram os mortos, os assaram, e encheram cestos com a carne 

deles. Eles voltaram para sua aldeia e os comeram. “Ele matou, eles
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comeram, em troca para ela, a filha deles” (linoaka nainhakaro rokoada 

roa nenipé] . Assim os Walipere-dakenai mataram as pessoas.

V. Guerras W alipere-dakenai e W adzuli-dakenai

Um homem dos W adzuli-dakenai tom ou como esposa um a m u 

lher W alipere-dakenai. Então, um  dia ela m orreu. Depois, os W adzuli- 

dakenai decidiram  fazer guerra contra os W alipere-dakenai. Eles foram 

à nascente do Igarapé Pamaale [Médio Içana] e atravessaram a floresta 

para a nascente do Rio Cuiary. Os W adzuli-dakenai se a juntaram . Os 

W adzulinai chegaram liderados pelo seu chefe chamado M ayanali e 

cinco canoas. Eles enviaram  um  homem para fa lar com os Walipere- 

dakenai. O chefe dos W alipere-dakenai m andou m atar um  peixe e foi 

cham á-los para comer com eles. No meio da floresta, os Walipere 

encontraram  os W adzulinai, os cum prim entaram  como cunhados, e 

ofereceram o peixe para eles comerem. Eles sentaram em um  círculo, 

m u itas pessoas. Dois homens W adzulinai sentaram  no meio com 

terçados e flechas. Então, repentinamente, num  sinal do chefe dos 

Walipere-dakenai, eles pularam  e mataram os Wadzulinai. Os W adzulinai 

tentaram fug ir por dentro do rio. Os Walipere acabaram com os guerreiros 

Wadzulinai. Os W adzulinai viviam na aldeia do Carmo no Içana.

Então, um  outro  povo, os Kap ith i-m inana i, aliados dos W adzuli

nai, e outro, os Kumadene, fizeram guerra. Eles chegaram em quatro 

canoas ao Rio Cuiary. Eles trouxeram  m uitas flechas envenenadas com 

eles. Eles foram  pegar as crianças Walipere. Mas não as encontraram . 

Em vez disso, eles encontraram  o chefe Walipere. Então, os K a p ith i-m i

nanai re tom aram  para a sua aldeia.6

6. Essa h is tó ria  é contada em m ais detalhes abaixo, pois é a h is tó ria  do grande chefe 

de guerra Mulitu. Foi depois dessas derrotas que os W adzu lina i espalharam -se pelo 
Içana e Rio Negro.
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Mais tarde, os W adzulina i fizeram guerra contra  os Hohodene e 

M olé-dakenai,7 mas, dessa vez, eles foram  com um a força po lic ia l dos 

brancos.8

Koada (troca)

Nas h istórias I, III e V, percebemos que as guerras pareciam  não 

ter outro  propósito senão o de “acabar com” (naw adzakane ) o in im igo, 

e que a d inám ica da guerra era m otivada pela vingança, conforme se 

deduz da palavra nakoada , “a troca deles". O conceito-chave koada  

aparece em várias h is tórias aqui citadas para descrever ações de 
m atança e de guerreiros. É a d inám ica essencial que põe em m ovim ento 

um a sucessão de ações recíprocas de hostilidade, todas in terligadas. A 

combinação do incessante desejo (expresso na frase “alegremente ele

7 . Os M olé-dakenai, de tradições Hohodene, são um  grupo para o qual existem 

inform ações conflitan tes. Seu nome em língua geral é “A ka iaká -m irí", o que os 

iden tifica  com os M uriw en i, “ filhos da S u cu ri” , do Médio Rio Içana. Todavia, as 

tradições afirm am  que a maloca dos M olé-dakenai s ituava-se no A lto  Rio A iary, 

acim a de J u ru p a iy  Cachoeira, num  igarapé no meio da floresta, v iz inhos dos 

Dzuremawa, “ filhos da jibó ia ", grupo Cubeo dos rios Q uerary e A lto  A iary; ou 

viz inhos dos Koreterabõawõ, “ povo da cobra", ou tro  grupo Cubeo (de origem Baniwa, 

porém) da mesma região. O fato de que os Dzurem awa consideravam  os M au lien i 

do A lto  A ia ry como “ irm ãos" sugere que os Dzurem awa estavam relacionados aos 

M olé-dakenai, que tam bém  se consideravam  irm ãos dos M au lien i. Por sua vez. o 

fato de que os quatro  "grupos-cobra" t inh am  nomes parecidos -  povo da cobra, filhos 

da jibó ia , filhos da sucu ri, e M olé-dakenai, “netos da cobra" -  tam bém  sugere a 

existência de um a antiga fra tría  de grupos amalgamados de Cubeo e Baniwa. Um 

equivalente seria a fra tría  dos “grupo-onça", que in c lu i os Dzauina i. “povo onça", os 

Dzauinai theyn, “mestres do povo onça” , os D zau im inana i, “donos da onça", e os 
D zaui-dakenai, “netos da onça".

8. Nesse ponto da h is tó ria , começa a narração de um a guerra e de um  descim entó 

forçado dos Hohodene para o Baixo Rio Negro. É a h is tó ria  do Keruaminali, 
antepassado e líder de guerra dos Hohodene, sobre a qual, para se ter m aiores 

informações, ver a versão com pleta no livro  Waferinaipe Ianheke. A Sabedoria dos 

Nossos Antepassados (ACIRA/FOIRN, 1999).
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acabou com eles” , hu iw i da liawadzane) de destru ir ou acabar com o 
in im igo, jun tam en te  com a busca de uma vingança em troca, parece, 
então, ter sido a força m otriz da guerra Baniwa. Isto está apropriada

mente resum ido na frase “tão logo eles tinham  matado um  em troca, 
eles matavam ou tro ” . A desforra era tirada  contra comunidades in te iras 
pela perda de um a pessoa de um a delas, e poderia se pro longar por 
uma série de guerras, embora o empenho nas guerras fosse de e lim ina r 
todos de um a vez e não prolongar a vingança.

As guerras Dzauinai da h is tó ria  III confirm am  a visão de que as 

hostilidades, as guerras e o canibalism o são o outro lado das alianças 

feitas através do in tercâm bio m arita l, pois o fim  da guerra ocorre com 

a doação de mulheres. Além do mais, podemos c ita r ou tra  evidência: a 

palavra para a troca de m ulheres através do casamento, que freqüen
temente tom a a form a de troca de irmãs, é rokoama , “em troca para 
ela". A  palavra para o pagamento da noiva (isto é, o noivo paga ao pai 
de sua noiva com objetos m anufaturados ou serviços prestados pelo 

ato de tom ar um a filha) é nakoadadalU  “a troca deles” . Assim, o que se 
verifica é que o mesmo vocabulário para a guerra “em troca” é usado 

para a troca m atrim on ia l, o que sustenta a visão de que a guerra é um a 

forma de reciprocidade cujo inverso é a perm uta m atrim on ia l.

A captura de prisioneiros

A  captura  de prisioneiros, principalm ente de m ulheres e crianças, 

foi outro  objetivo evidente das guerras Baniwa. Chem ela (1983), por 
exemplo, c ita  diversos in form antes que afirm aram  que os Baniwa 

capturavam  meninos e meninas e matavam pessoas mais velhas. 
Segundo a autora, “Freqüentemente os pris ioneiros vendiam  as c ria n 

ças do sexo m asculino aos brancos em troca de mercadorias e d inheiro, 

as jovens eram tom adas como esposas” (Chemela 1983, p .48). De 
acordo com os Wanana,
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Os Baniwa levavam m uitas m ulheres e não soltavam  nada, e em alguns 

povoados eles roubavam  as m ulheres [...] D urante a guerra dos Baniwa, 

com as outras turm as, realmente os Baniwa eram m u ito  espertos de roubar 

m ulheres e os meninos. A tua lm ente existem estas m ulheres que eles 

roubavam  duran te  a guerra de outras turm as. Por isso, hoje em dia, tem 

as m ulheres de Cúbeos que os Baniwa roubaram  (...) Os Baniw a tra tavam  

bem legal os meninos e m eninas e as m ulheres que eles roubavam . Os 

Baniwa tratavam  os m eninos e m eninas como parentes. Q uando foram  

mais grande, se for um a m enina, obrigavam a casar com seus filhos, e para 

m eninos quando for grande, os Baniwa com prom issavam  de casar com suas 

filhas (...) e as m ulheres mais velhas que eles roubaram  e os velhos Baniwa 

casaram com elas." (Chemela 1983, p .24.)

O term o m airuw a  é usado para designar crianças cap tu radas  
em expedições de guerra; esta pa lavra  tam bém  é ap licada  a jovens 
an im a is  selvagens apanhados em caçadas para serem criados e 

dom esticados como “xe rim babos” (Jou rne t 1995, p. 256).9 Os K u ri- 
paco consideravam  que o objetivo de c a p tu ra r crianças era tra n s fo r
m á-las em “parentes", tendo em v is ta  aum en ta r a popu lação do 

grupo, sendo que, em certos casos, as crianças cap tu radas poderiam  

o rig in a r ou tros  grupos den tro  das fra trías  (por exem plo, crianças 

M aku cap tu radas que deram  origem  ao grupo  B an iw a de “servos", 

os H aw adzu li-dakena i) (Jou rne t 1995, p. 158).10 C onform e a h is tó r ia  

II, os W alipere-dakenai cria ram  os m airuw a  para depois vender -  isso 
evidentem ente já  na época de conta to  - , a fim  de consegu ir arm as de 

fogo com as quais se podia  c o n tin u a r as guerras. Isso s ign ifica  que 

as p rá ticas  tra d ic ion a is  de guerra  foram  exacerbadas pela in tro du çã o  

de arm as de fogo. A h is tó r ia  do líder de guerra  W alipere -dakena i,

9. É possível que a pa lavra signifique, lite ra lm ente , "m anso", sendo o negativo da 

palavra kerowa, bravo", “ feroz" (ma- = prefixo negativo), usada para se re fe rir a 

guerre iros, como o guerre iro-chefe antepassado dos Hohodene. KerowaminalL
10. A  cap tu ra  de crianças tam bém  se a justa à lógica de koada, porque se um a criança 

de um  grupo fosse m orta, o objetivo da guerra seria obter um a sub s titu ta .
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Mulitu, c itado abaixo, diz claram ente que as m eninas podiam  ser 
capturadas para depois virarem  as esposas de seus captores.

Na h is tó ria  V, encontramos menções feitas à procura de crianças 
como o m otivo das investidas dos K ap ith i-m inana i contra  os Walipere. 

Em outra  tradição (ACIRA/FOIRN 1999), os Hohodene entendem que 
os descimentos dos Baniwa, efetuados pelos portugueses para o Baixo 
Rio Negro a p a rtir  dos meados do século XVIII, tinham  como um  dos 

seus objetivos a captura  de crianças para transform á-las (padam awa) 
em soldados brancos. Isto é coerente com o juízo, feito pelos Baniwa 
acerca da guerra, de que a captura  de crianças aum enta não apenas o 
núm ero de indivíduos, mas também o poder m ilita r, pois as crianças 
podem ser transform adas em guerreiros.

Canibalismo

O canibalism o está presente na m aioria  das h istórias orais 
Baniwa e Kuripaco, nas h is tórias W anana sobre a guerra Baniwa e nas 
fontes escritas. Não há razão, então, para duv idar de sua existência no 

passado, embora seja d ifíc il reconstru ir em detalhes, a p a rtir  das 

próprias h istórias, qualquer coisa sobre sua prática. O ato de comer o 

in im igo fazia parte da lógica de troca, conforme ind icam  as frases 

citadas nas h is tó rias acima: “ele matou, eles comeram, em troca para 

ela, a filha  deles” . Com a elim inação do in im igo, o canibalism o é 
expresso com um  desejo realizado -  “com corações felizes eles com eram ” 

(h u iw i nakaale) - , como a realização ou conclusão de um a troca.

Na h is tó ria  IV, a ação, realizada por parte dos Dzauinai, de m atar 

e comer um a m u lhe r e seu filho  é suficientem ente séria para provocar 

um a form a extrem a de troca, através do ato de m atar vio lentam ente e 

comer todos os in im igos, inc lu indo  o chefe responsável pela morte 

in ic ia l. Nesse contexto, o canibalism o é visto como a form a extrema de 
vingança.
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J o u m e t (1995) aponta para a semelhança entre o tra tam ento  
dispensado pelos K uripako  às v itim as de um a guerra e aos anim ais 
alvos de caçadas. Os K uripako  comparam, explic itam ente, os in im igos 
m ortos a porcos selvagens, e as expedições de guerra a expedições de 
caça de porcos. A h is tó ria  Dzauinai sustenta esta analogia, pois as 
vítim as, como anim ais caçados, são “despedaçadas” , assadas, levadas 
para a aldeia e repartidas entre os guerre iros.11 Está in te iram ente  de 
acordo com a m ito logia Baniwa que os in im igos sejam vistos como 
anim ais, especialmente como anim ais sociáveis, ta l como os porcos 
selvagens que sempre andam  em bandos e são com um ente caçados em 
expedições coletivas. Contudo, a analogia é, provavelmente, um a dentre 
várias segundo as quais os Baniwa viam  seus in im igos. Nos m itos 
Baniwa e cantos r itu a is  para abençoar a com ida de pessoas em 
reclusão, por exemplo, os especialistas em canto invocam  o guerreiro 
N hiãperiku li -  que tem fortes ligações com guerras e guerreiros - , que 
ju n ta  todos os peixes no topo da Serra de T unu i, m ata-os com suas 
flechas e corta fora suas cabeças, tornando-os bons para serem com i
dos sem perigo. Peixes, macacos e pássaros poderiam  tam bém  servir 
como metáforas para in im igos mortos. Desse modo, podemos com 
preender o significado da refeição r itu a l na h is tó ria  IV, quando os 
W alipere-dakenai m atam  um  peixe e oferecem a seu in im igo  para ser 
comido, o que precede à m atança dos W adzulinai.

A decapitação tam bém  era um a prá tica  u tilizada  no tra tam ento  
de in im igos mortos, servindo como um a precaução r itu a l contra  pres
ságios malignos produzidos pelos olhares dos mortos. De acordo com 
os Wanana, depois que os Baniwa comiam suas vítim as, purificavam  
seus estômagos com água e medicavam seus olhos com remédios da 
floresta, o que é coerente com a preocupação de repelir presságios 
malignos. Os guerreiros deviam também observar restrições r itu a is  a 
absterem-se de comida tanto antes quanto depois das expedições de 
guerra (Chemela 1983; Jo u m e t 1995).

11. Segundo os índios, depois de m orto, o corpo do in im igo  foi despedaçado e algum as 

partes levadas de vo lta  para a aldeia para serem moqueadas, sendo que o resto foi 
pendurado em galhos dum a árvore.
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Precauções r itu a is  eram fundam entais no ato de cozinhar e comer 
o inim igo. De acordo com os Hohodene, era necessário entoar cantos 
para evitar a vingança, em troca, que o espírito do in im igo m orto poderia 
a tra ir sobre os matadores. Nestes cantos, a intenção era neu tra liza r a 
troca, e o canto era endereçado ao espírito do inim igo:

Yawe yawe yawe yawe

Yawe yawe yawe

Makoada naka wainoaka hwepoonidakawa

(Nenhuma nós nosso inim igo)

troca m atamos

yawe yawe yawe  

(refrão)

Makoada naka wamulukupitaka hwepoonidakawa

(Nenhuma nós m atamos nosso inim igo)

troca com lanças

yawe yawe yawe

Inhaidali 

(Espírito 

do in im igo 

m orto

marnika

?

piakalepemi 

tua  aldeia)

yawe yawe yawe

Makoadaka

(Nenhuma

troca

naka wahuidalutaka 

estamos felizes

hwepoonidakawa 

nosso inim igo)

yawe yawe yawe

Makoadaka naka wamulukupitaka 

(Nenhum a m atam os 

troca com lanças

hwepoonidakawa 

nosso inim igo)

yawe yawe yawe

Inhaidali 

(Espírito 

do in im igo 

m orto

marnika

?

piakalepemi 

tua  aldeia)

yawe yaw e yawe

Makoada

(Nenhum a

troca

naka wainoaka hwepoonidakawa 

nós matam os nosso inim igo)

yawe yawe yawe

Yawe yawe yawe
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A intenção do canto é neu tra liza r o perigo associado ao ato de 

comer o in im igo, aqui referido como seu fantasm a (inhaidalí), através 

da negação do va lor (makocida, “nenhum a troca”) da v itim a  e da 

vingança que ela poderia a tra ir. É um  canto ao mesmo tempo preventivo 
e curativo, cu ja  fina lidade é p e rm itir o ato de comer a carne do in im igo.

O abandono da guerra

Segundo os relatos dos Wanana, os guerreiros Baniwa tinham  

outros objetivos em suas incursões: a tom ada de pim enta, algodão e de 

armas do in im igo. Enquanto a significação da p im enta e do algodão 

permanece obscura, a tomada de armas é compreensível nos term os 
da ideologia dos guerreiros Baniwa. Existe um a rica variedade de armas 

(nainuashupa ) reais e mágicas, descritas nas h is tó rias orais, o que dá 
a impressão de que a produção de instrum entos de guerra era um a 

parte im portante  da identidade do guerreiro, e de que o ideal, expresso 

nos m itos e nas h istórias orais, era o da invencib ilidade do guerreiro 

através de suas armas. Se o objetivo da guerra era e lim ina r o in im igo, 

então as armas tomadas ou eram troféus do in im igo, ou eram usadas 
para aum entar o próprio  arsenal.

Segundo as tradições, quando a guerra foi abandonada pelos 
próprios grupos, todos os instrum entos de guerra foram  a juntados e 

colocados no fundo de um  igarapé. Em outras h istórias, o evento é 
descrito como sendo da m aior im portância, um a ru p tu ra  com um  certo 

modo de vida e a passagem para outro: ao “m eio-d ia” (um mom ento de 

significado religioso, m ítico e ritua l), os povos que travavam  guerras 

incessantes, m atando e comendo uns aos outros, repentinam ente 
páram, dando-se conta de que estavam acabando uns com os outros. 
Este momento é, às vezes, reforçado, nas narrações, pela presença dos 
brancos que, através do governo ou dos padres, tam bém  ordenam que 
os Baniwa parem com a guerra e o canibalism o. Todavia, é claro nas 
h is tórias que a decisão de abandonar a guerra deveu-se, prim eiram en-
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te, à d inám ica in tergrupa l e, em segundo lugar, às guerras organizadas 
pelos brancos contra os indios do A lto Rio Negro. Nesse sentido, é claro 
que existe no pensamento histórico Baniwa um a divisão entre o estado 
de sua sociedade 'em guerra” (em um  m undo pequeno e lim itado, de 
violencia interm inável) e a h is toria  do pos guerra, que coincide com a 
presença e o govern o dos brancos, mas que começa com um a série de 
guerras dos brancos contra os Baniwa. Outras mudanças são m encio
nadas como sim ultâneas: o governo ensinou as pessoas a fazerem 
canoas (antes só andavam em cascas de pau) e enviou-lhes facões para 
trabalharem .

O abandono da guerra de maneira alguma significou o fim  das 

relações hostis com outras fratrías, outros povos, ou mesmo dentro das 

fratrías. A vingança por envenenamento (manhene), ou por feitiçaria, 
continuava a ser parte im portante da d inám ica das hostilidades em 
todos os níveis da sociedade. Sem encetar maiores explicações aqui, 
vários pontos deveriam ser observados sobre o envenenamento, a 

feitiçaria, e a vingança, em comparação com a guerra: (1) o princíp io  
que governa o envenenamento por vingança está relacionado à koada, 

mortes em troca, mas o tipo de pessoa que dá veneno -  o mánhene-imi- 
n a ll ou dono-de-veneno, verdadeiro bruxo, m atiára  em língua geral -  
mata por motivos d is tin tos do guerreiro, e u tiliza  mecanismos d istin tos 

-  entoações, substâncias venenosas; (2) os in im igos de guerra eram 
conhecidos, mas o envenenamento é extremamente escondido; a p ró 
pria  palavra para veneno, manhene, litera lm ente significa “nào-se- 
sabe", sendo o veneno um a substância escondida na comida ou na 
bebida da v ítim a por pessoas cujas identidades são desconhecidas; (3) 

diferente das guerras, a b ruxaria  freqüentemente envolve as ações e os 

serviços de pajés -  antigamente, eram os pajés do povo Guahibo da 

Venezuela -, que são pagos para ad iv inhar quem são os realizadores 

dos assassinatos e agir contra eles à longa distância; e (4) existe um a 

maneira mais d ire ta  e aberta, kapuamina, em que os parentes da vítim a 
acusam abertamente o suspeito de ter matado um  filho(a) e, com isso, 
m atam  o assassino de cacetada ou facão.
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Isso nos leva a sugerir que, historicam ente, com o abandono da 

guerra, os líderes de guerra claram ente tiveram  sua im portanc ia  d im i
nu ida até desaparecerem por completo. A autoridade dos pajes, por 

outro  lado, aum entou, tendo em vista seu papel de guerreiros cósmicos, 

agindo contra  as forças externas e ameaçadoras através de seus 

poderes e guiando o seu povo ameaçado de ataque. Desta forma, 

verificamos que, desde pelo menos a metade do século XIX, quando a 

guerra foi abandonada em m uitas partes do te rritó rio  Baniwa, os pajés 
vêm sendo vistos, cada vez mais, como líderes políticos e religiosos nas 

lu tas dos Baniwa contra os brancos. Os pajés mais poderosos, do povo 

chamado D zau ina i-thayri (mestres do povo onça, o sib  chefe de um a 

fra tría  Baniwa do Rio Guainía e, antigamente, do Médio Içana), to m a 
ram-se, de certa maneira, comparáveis aos poderosos líderes de guerra 

do passado. Isso será visto no capítu lo seguinte sobre o prim e iro  dos 

profetas Baniwa, Venâncio Kamiko.

Com essa contextualização, podemos apresentar a h istória  das 

guerras do Mulitu, chefe de guerra Walipere-dakenai, que me foi contada 
por um  velho Walipere-dakenai do Rio Aiary, em 2001 (as notas in form a
tivas e as m inhas perguntas ao narrador aparecem entre colchetes):

Nas cabeceras do Pamaali [igarapé Pamaale, no Médio Içana] morava no mato, num lugar 

chamado Pena de Tucano, Dzatheam, morava Mulitu. 0  outro grupo, o inimigo dele, morava no 

Içana e no Rio Negro. Esse inimigo, likuema, era os Wadzuli-minanai. Eles vieram subindo até 

chegar próximo ao lugar dele. Esse Wadzuli-minanai mandava recado para Mulitu que ele ia lá 

com ele, que ele ia buscar penas de tucano. Mas isso era puro engano. 0  objetivo dele era de 

brigar com ele, matar ele. Eles foram subindo. Mulitu mandou um vigia para ver onde estava o 

inimigo. Mulitu mandou o vigia dele e os Wadzuli manda- :m o vigia deles. Aí, os dois foram se 

encontrar. 0  vigia dos Wadzuli perguntou ao vigia do Mulitu: “Aonde você vai?" “Vou pescar” , ele 

respondeu. “E você, para onde vocês vão?” “Vamos lá com Mulitu tirar pena de tucano". Mas isso 

era engano, o objetivo era de matar ele. 0  vigia de Mulitu levou a notícia que já estava
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aproximando, já era perto deles chegarem. Mulitu ficou preparando para receber. Mulitu era muito 

cabeludo, como antigamente, o cabelo dele era cumprido. Mas ele cortou o cabelo dele para o 

inimigo dele não o reconhecer. Os Wadzuli vieram, se encontraram, se cumprimentaram. Mulitu 

perguntou para ele, “O que vocês têm para comer?" “Temos um peixe pirarara", respondeu. Mulitu 

disse “Não tenho nada, então vamos juntar, preparar comida, vamos comer, vocês vão para cima 

e nós vamos para baixo." Aí, rapidinho mandou preparar essa comida. Fizeram a refeição numa 

praia. Cada inimigo segurando o outro, o braço esquerdo agarrando o braço do outro. Aí, Mulitu 

autorizou cortar. Aqueles que tinham terçado na mão, cortaram o inimigo bem no pescoço. 

Cortaram a cabeça do inimigo. Acabaram com todos. E flechavam. Aí, um Wadzulinai, tal de 

Guariba, Tchitchi, foi o único que escapou. Ele se jogou no rio e foi nadando. Ele procurou um 

pau que tem buraco e entrou, lá ele se salvou. Voltou para o sítio deles. O pai do Tchitchi veio e 

viu bastante daquelas flechas flutuando no rio. Ele viu o filho dele flutuando. Deu uma volta, ouviu 

o grito do filho dele e foi ver. Era o filho dele. “Acabaram com nós", ele falou. Aí, voltaram para a 

casa deles. Os Walipere acabaram com os Wadzulinai tudo. [Mas porque os Wadzulinai foram 

fazer guerra com os Walipere dakenai7\ Nós não chegamos a uma conclusão, porque os 

Walipere-dakenai sempre guerreavam no Uaupés, no Alto Uaupés, no Cuduiary. Os inimigos dos 

Walipere-dakenai eram os Puaweri, Cubeo, Puimawa, Othialiri -  todos Cubeo. Os Walipere não 

fizeram guerra com os Tukano.

Esse Mulitu casou com cinco mulheres de cinco tribos diferentes: os Hohodene, Puaweri, 

Kapíthí-minanaí, Kumada-mínanai e outra. Por isso, na lei dos Walipere-dakenai, todos são 

cunhados deles. E teve filhos; com duas mulheres, teve filhas mulheres e, com as outras três 

mulheres, teve filhos homens.

Aí teve uma segunda guerra. Mulitu foi morar lá longe, no Baixo Solimões, mais abaixo de Manaus. 

Foi lá para fugir da guerra, para não mais guerrear, tentou fugir. Lá para baixo. Depois, voltou e 

povoou Manaus. Tinha muitas pessoas. Eram Walipere-dakenai, todas as pessoas que moravam 

no Cuiary. Um grupo grande: juntou todos os cunhados dele, com os filhos deles, e foram para 

baixo, longe. Depois voltaram para Manaus e povoavam lá com casas para eles. Não tinha
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brancos em Manaus nessa época. Quando já tinha povoado, aí que os brancos chegaram. E 

guerreavam, espancavam os Walipere de novo. Aí, saiu desse lugar, de Manaus, e fundou e 

povoou de novo, a cidade de Barcellos. Com os cunhados dele, bem organizados. Aí, chegaram 

os brancos de novo querendo guerrear com ele. Aí, ele fugiu de novo e veio parar na cidade de 

São Gabriel. Parou de novo, fizeram casas, e chegava de novo esse Branco. Aí, ele foi para São 

Miguel e povoou lá. O branco veio se aproximando, invadindo o terreno dele. Em São Gabriel, 

teve briga com os brancos, e muitos dos cunhados do Mulitu estavam morrendo e ficando cada 

vez mais revoltados com ele. O branco não procurava matar Mulitu, só os cunhados, mais 

revoltados. Mulitu não. Então, em São Gabriel, revoltaram contra Mulitu e ele foi para Caraiuru- 

poço, abaixo da foz do Içana. Os próprios companheiros mataram Mulitu, o chefe deles, porque 

foi por culpa dele que muitos morreram. Depois o resto espalhou.

O nome em português de Mulitu foi Federico Lodovi Lopes [foi o tataravô do narrador]. Os filhos 

dele entraram no Cuiary, Içana, Aiary, Quiary, Miriti, Uirauassú, Uaraná. Teve cinco filhos: 

Adarekua, que foi morar no Quiary; Kadauiari, que foi morar no Miriti; Kadaakawali, no Uirauassu; 

Poátha, na cabeceira do Aiary; Tchietchiero, na cabeceira do Uaraná [todos no Aiary],

[Conhece uma história sobre Uetsutáli7j Era filho de Poátha. O nome dele quer dizer “coçar unha", 

o que significa que ele quer atacar e matar inimigo. [Quando foi a última guerra dos Walipere-da- 

kenai?\ Foi com Uetsutáli que acabou. Quando ele morreu, aí parou de fazer guerra.

Poátha pegou uma menina dos Cubeo como mairuwa. Fez guerra contra os Cubeo, matou todo 

um grupo e capturaram a filha do inimigo. Poátha foi flechado, mas ele cortou a flecha, tirou o 

veneno, aí se salvou. A menina que ele capturou tinha só 12 ou 13 anos. Quando ela ficou grande, 

Poátha ficou com ela para ter filhos. Um dos seus filhos era meu bisavô.

Tem outra história de como os Hohodene e Walipere-dakenai foram fazer guerra contra os Maaku lá 

do Papury. Pegaram as crianças e levaram para Marabitanas, onde vendiam para os comerciantes. 

Essas crianças, quando cresciam, procuravam fugir dos comerciantes, e, já que não podiam mais voltar 

para seu povo -  tinham acabado com seu povo eles foram subindo o Rio Guainía e lá se formaram 

outros povos Baré, Dzauinai, e Umari -  no Alto Rio Negro, na Venezuela.
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Guerra e etnogênese

O que nos interessa é a segunda parte dessa história, que começa 

com uma “grande guerra” (que o intérprete, com certa ironia, chamava de 
“A Segunda Guerra M undia l”), pois traz novas perspectivas que vão além 
das descrições das guerras, e que nos permite vo ltar à discussão, levan
tada no capítulo 1, sobre processos de etnogênese no Alto Rio Negro. A 
história apresenta uma visão indígena de etnogênese através da in terpre
tação que se faz dos processos e da dinámica da expansão colonial no Rio 

Negro, além das estratégias dos Walipere-dakenai diante disso.

Em prim eiro  lugar, é curiosa a inversão política dos W alipere-da

kenai que ocorre no início do episódio. Enquanto que, no prim e iro  

episódio, os W alipere-dakenai dom inaram  totalm ente os W adzulinai, 
praticam ente “acabando com eles,” no segundo já  estão “ fugindo da 
guerra" para bem longe de seu territó rio , no Baixo Solimões ou Am a
zonas. Os W adzulina i haviam  voltado, mas surge a pergunta: como 
voltaram , se eles foram  derrotados? Em outras h is tórias orais dos 
Hohodene, os W adzulina i aliaram -se aos brancos para atacar os seus 

in im igos, os Hohodene e outros chefes Baniwa, levando-os pris ioneiros 

para as cidades do Baixo Rio Negro. Aparentemente, uma investida 

parecida ocorreu contra os Walipere-dakenai, com a diferença de que seus 
cunhados e eles jun taram -se e fugiram  da região para bem longe, evitando 

a dominação; a grande migração foi uma estratégia para escapar da 
derrota nas mãos dos seus inimigos, aliados com os brancos.

Em segundo lugar, há o detalhe notável de que o chefe de guerra 

M u litu  casou-se com cinco m ulheres de cinco “ tribos” diferentes, ou 
seja, de cinco fra trías Baniwa e Kuripako: duas Kuripako, um a Cubewa, 

um a Hohodene, e um a Dzauinai. De fato, o casamento entre o chefe de 

guerra dos W alipere-dakenai e o chefe de guerra Hohodene, Kerowami- 

nali, é relatado em detalhes no livro de histórias Hohodene e Walipere-da

kenai (ACIRA/FOIRN 1999). Essa estratégia de m últip los casamentos 

am pliou enormemente o seu potencial político e m ilita r, form ando o 
que V ida l cham ou de um a “confederação m u ltié tn ica " (ver capítu lo  1,
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acima), um a nova formação sociopolítica e m u llilíngüe , liderada por um  

chefe de guerra cujos objetivos poderiam ser o de re s is tir ao avanço 

colonial, ou o de contro la r as redes de comércio. No caso do M u litu , o 

objetivo da confederação era fug ir da guerra e povoar o Rio Negro. Esses 

povoamentos, segundo a h istória , foram estabelecidos “antes da che

gada do Branco". Sabemos, pelas prim eiras fontes escritas sobre o 

Baixo Rio Negro, que os Portugueses fizeram as prim e iras entradas 

nesse rio  no fina l do século XVII. As mesmas fontes não deixam  dúvida 
de que os prim eiros habitantes do lugar onde seria erguida a fortaleza 

de Barra (depois Manaus) foram os Baniwa, embora não se sabe como 

chegaram lá, nem porqué. Talvez fossem levados por escravizadores, 

mas não há certeza disso (Sweet 1974).

Independente disso, o que me parece m ais s ign ificativo é a 

afirmação da presença das prim eiras povoações dos W alipere-dakenai 
e seus cunhados nesse lugar anterior à chegada dos brancos. O líder 

M u litu  aparece aqui quase como um a figura profética, liderando os seus 

seguidores (cunhados) num a grande migração para um a te rra  de 

refúgio, onde poderiam  cons tru ir os seus povoados e viver em paz.

Mas a expansão colonial foi implacável e violenta, e por isso as 

estratégias de sobrevivência da confederação continuavam  a ser a fuga 

até chegaram a São Gabriel. Lá houve um a desavença entre M u litu  e 

seus cunhados; devido às perdas que eles haviam  sofrido duran te  os 

ataques dos brancos, os cunhados “revoltaram -se” contra  o seu líder. 

A confederação fragmentou-se, desintegrou-se e os cunhados acaba
ram m atando seu próprio  líder, ilus trando  o ponto que foi levantado no 
capítu lo an te rio r de que essas confederações eram formações efêmeras, 
de cu rta  duração, devido justam ente  ao im pacto da expansão do 
sistema colonial no século XVIII.

Finalmente, a h is tó ria  aponta um a terceira form a de etnogênese, 
do ponto de v ista  dos W alipere-dakenai, talvez a form a mais com um  na 

h is tória  das relações in terétn icas nessa região, e que é um a elaboração, 
no contexto colonial, de formações grupais pré-coloniais. Como disse 
anteriorm ente, a captura  dos M aku -  do Papury -  às vezes produziu
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novos sibs que foram  incorporados nas h ierarquias de seus captores. 
No contexto colonial, porém, as crianças Maku, segundo a h is tó ria  oral, 

foram vendidas a comerciantes brancos em M arabitanas, no A lto  Rio 
Negro. De fa to , as fon tes escritas citadas nos capítulos 3 e 4 confirmam  

que isso fo i  uma prática de vários povos -  B an iw a e Tariana  -  na metade 
do século XIX. Foram as chamadas “pegas” , em que crianças M aku e 

Carapanã (do A lto  Uaupés e Papury) foram capturadas e vendidas em 

M arabitanas. Mas a h is tó ria  oral inverte essa situação trágica ao dizer 
que, quando as crianças cresceram, fug iram  das casas dos com ercian
tes e, já  que não podiam mais vo lta r às suas aldeias, form aram  novos 

grupos, tais como os Umari, incorporados aos povos Baré e Dzauinai 
do Rio Guainía. Um dos líderes proféticos (que nós vamos abordar no 

capítu lo 4), A lexandre, foi um a dessas crianças criadas por um  com er
ciante em M arabitanas.

Assim, as h istórias orais das guerras e alianças abrem novas 

perspectivas para entender a d inâm ica social e política dos povos do 
A lto Rio Negro.
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Capítulo 3

Kamiko, profeta Baniwa, e o Canto da Cruz

D u ra n te  grande parte do começo do século XIX, o A lto  Rio Negro 
brasile iro  permaneceu um a fonte de mão-de-obra, produtos da floresta 
e certas m atérias-prim as para o sustento dos povoados coloniais. O 

governo tentou, com pouco sucesso, in s t itu ir  um  sistema de trabalho 
e ba ixar im postos sobre a produção de fa rinha  de mandioca, que seriam 
controlados por chefes índios por ele reconhecidos. Nos anos de 1830, 
comerciantes brasile iros começaram a operar na região de São Gabriel 

e M arabitanas, no A lto Rio Negro, e, pelos anos de 1850, quando o 
sistema m ercan til estava firm em ente estabelecido, eles conduziam  um  

próspero negócio com seus com panheiros venezuelanos (Primov s /d , 

p. 40; W righ t 1981, pp. 210-211).

O governo te rr ito ria l de San Fernando de Atabapo, na Venezuela, 

deixou a adm inistração do Rio Negro essencialmente nas mãos dos 

funcionários locais (ou comissários), que norm alm ente eram da classe 

de comerciantes crioulos. Como no Brasil, os índios eram explorados 

no comércio e freqüentemente forçados a traba lha r em serviços não-re- 

munerados. Os abusos deste sistema tom aram -se tão flagrantes que, 

por vo lta do começo de 1840, o governo venezuelano tentou, in u tilm e n 

te, im p lem entar reformas. Os índios, novamente, p rocuraram  refug iar- 

se dos m aus tra tos e da exploração, embrenhando-se na floresta.
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Por vo lta  dos anos de 1850, o Rio Negro tin h a  se tornado o centro 

econômico mais ativo do te rritó rio , p rinc ipa lm ete  devido ao flo resci

mento da in d u s tr ia  de construção de barcos em San Carlos e Maroa, 

da in d us tria  de fabricação de corda e do comercio com o B rasil. Apesar 

dessa aparente prosperidade, entre tanto , os povoados perm anentes 

quase não podiam  arcar com seu p róprio  sustento, sofrendo com a 

escassez crônica de com ida e a fa lta  de d inheiro . Os traba lhadores 

índios freqüentemente estavam em grande dívida com os constru to res 

crioulos de barcos e somente traba lhavam  às custas de libe ra is p rov i

mentos de cachaça (Spruce 1970, pp. 377-378 e 475). As relações 

étnicas entre os índios e os não-índios eram baseadas nas diferenças 

de classe através das quais os comerciantes não-índios e os func ioná 

rios locais oprim iam  e exploravam a população indígena e seus de

scendentes. E n tre ta n to , os índ ios não estavam  nem  um  pouco 

satisfeitos com a situação. R ichard Spruce, o botânico inglês, observou, 

durante  as suas viagens ao A lto  Rio Negro, em 1853, que os Baré de 

San Carlos estavam “preparando um  massacre geral de brancos” , que 

ocorreria no dia de São João, quando “velhas dívidas seriam  pagas. 

A lguns diziam  que eles tinham  se subm etido por m u ito  tempo aos 

brancos e que era um a coisa m u ito  com um  m atar um  branco e jogar o 
corpo no rio ...” (Spruce 1970, pp. 348-349).

Um único m issionário  carm elita  visitava periodicam ente o a lto  do 
Rio Negro b rasile iro  duran te  o segundo trim estre  do século XIX, mas 

sua in fluênc ia  na relig ião indígena parece ter sido m ín im a. Festivais 
católicos populares haviam  se integrado completamente ao ciclo r itu a l 
anual, tan to  na Venezuela, quanto no Brasil. Uma das p rinc ipa is  

in fluências na articu lação do Catolic ism o popu la r e da relig ião indígena 

derivou dos “Zambos” , descendentes de índios e negros da área vene

zuelana do Rio Negro. Os Zambos tin ha m  um a tradição h is tó rica  de 

rebeliões contra  os brancos, que datava do século XVI, e de se aliarem  

aos índios do A lto  Orinoco (Von H um bold t 1907, p. 66). Em meados do 

século XIX, um  pregador zambo havia se tom ado tão conhecido por 
suas observações religiosas, que recebeu o nome de Padre Arnaoud
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(Spruce 1970, p. 451). Os ensinamentos de Am aoud exerceram um a 
influencia-chave na h is toria  em questão. Embora possa ser exagerado 

a tr ib u ir  a ameaça de rebelião dos Baré, no dia se São João, em 1853, 
à religião de protesto ensinada pelos Zambos, há evidências de que o 
padre A m aoud ensinou e criou Venãncio Anizeto Kamiko, o profeta 

Baniwa que in ic iou  um a série de rebeliões proféticas em 1857.

"Civilização e catequese": 1852-1855

No começo dos anos de 1850, o recém-formado governo provincia l 

em M anaus in s t itu iu  um  programa para a “civilização e catequização” 
dos índios do vale do A lto  Rio Negro. O govern o restabeleceu o Sistema 

de D iretórios de índios, aum entou o núm ero de m issionários e in s titu iu  
um  program a de mão-de-obra para “serviço púb lico ” , em que se espe

rava que chefes reconhecidos pelo governo enviassem à B arra  (Manaus) 

trabalhadores e crianças, a quem poderiam ser ensinadas as artes da 

“civilização” . A política  oficia l do governo classificava os povos nativos 

em índios da floresta (gentios), índios aldeados e índios “c iv ilizados” . 

Os diretores e m issionários tinham  a responsabilidade de a tra ir gentios 
para os rios princ ipa is , onde eles seriam mais acessíveis, enquanto os 

aldeados forneceriam  mão-de-obra para os programas de “serviço 

púb lico ” . Para a ting ir esses objetivos, os diretores confiavam no apoio 
e na aliança com os comerciantes e com vários chefes poderosos do Rio 

Uaupés, que agiriam  como in term ediários na negociação das transfe

rências, providenciando trabalhadores adultos e crianças, e organizan
do buscas pun itivas  contra  as tribos que resistissem.

De 1852 a 1855, o D ire to r de índios, Jesuíno Cordeiro, e um  
m issionário  capuchinho, Frei Gregorio José M aria de Bene, efetuaram  
m udanças im portantes nos índios do Uaupés e Içana, que m arcaram  
o periodo como um a transição critica. Bene afirm a ter batizado mais 
de 700 ind ivíduos nos dois rios, de jane iro  a agosto de 1853, realizado 
50 casamentos e a tribu ído  nomes de santos a capelas constru ídas em
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Mapa Capuchino do noroeste da Amazonia, século XIX.
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24 vilas (in Aranha, Tenreiro (org.), Arquivo do Amazonas, I (2), pp. 28-38). 

Ele afirm ou que teria feito mais; porém, no Içana, m uitos povoados 

estavam desertos, uma vez que os seus habitantes foram extrair salsa- 

pan ilha  para liqu idar suas dívidas com o D iretor de índios. Ele enfrentou 

grandes dificuldades quanto aos casamentos por causa da prática da 
poligamia e do “concubinato” ; mesmo assim, Bene casou pessoas da 

mesma fratría, o que é uma violação de costume para osTukano e Baniwa. 
Ele fez com que as crianças batizadas usassem roupas e, de acordo com 
alguns relatos, exigia pagamento pelos batismos realizados.

Enquanto a in tensiva cam panha evangelizadora de Bene fosse 
talvez fam ilia r aos índios, o program a de “civilização” de Cordeiro exigia 

m udanças mais abruptas. No prim eiro  ano de seu trabalho, Cordeiro 

-  com a a juda e a aliança de cinco chefes Tukano, Tari ana, e M ir iti- ta - 

puya -  cons tru iu  dez novos povoados no Uaupés, convencendo (por 

meio da oferta de brindes, de ferram entas e de pano) m uitos povos ainda 
não-contactados a sa ir dos seus assentamentos na floresta para as 

margens dos rios, onde, “por ordem do governo” , esses povos cortariam  

m adeira e cons tru ir iam  novas casas diferentes dos padrões trad ic iona is 

de seus assentamentos; os novos povoados (ver Tabela, p. 117) “con

centravam ” um  grande núm ero de pessoas de diferentes grupos, tor- 

nando-as mais acessíveis para os programas de traba lho do D iretor. 

Periodicamente, Cordeiro levava adultos e crianças para o serviço 

público e para orfanatos em Manaus, e, para realizar esse programa, 

ele sempre ia acompanhado de tropas m ilitares. Logo se tom ou  in im igo 
de m u itos dos comerciantes do Uaupés, ao im pedir que eles entrassem 
nas aldeias ou negociassem com os índios e ao po lic ia r os seus abusos, 

embora Frei Gregorio de Bene o acusasse de conduzir o seu próprio 

negócio e de “encher a sua casa de índios” capturados à força. No 

entanto, não conseguiu con tro la r tota lm ente a entrada dos com ercian

tes no Uaupés, como Wallace (1969(1853], p. 209-210) e Spruce (1970, 

p. 319) observaram; na verdade, alguns desses comerciantes provaram  
ser extrem am ente úte is para os próprios interesses de Cordeiro no novo 
program a de “civilização” .
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Para ilu s tra r como Cordeiro im plem entava esse program a, recor

remos a A lfred Russell Wallace, que esteve no A lto  Uaupés fazendo as 

suas pesquisas nos meses de março e a b ril de 1852, quando u m  regatão 

chamado Chagas, sócio de Jesuino Cordeiro, veio ped ir a W allace que 

lhe vendesse a sua canoa, pois Cordeiro precisava dela para “ levar os 

chefes dos rios Uaupés e Içana a Barra para receber cartas-de-patente” . 

Wallace recusou, e, quando ele estava descendo o rio , ele anotou que 

“quase não havia homens na aldeia dos Cubeo, pois os Srs. Jesu ino  e 

Chagas haviam  levado consigo todos os que encontraram , a fim  de 

ajudá-los no ataque que iriam  desfechar contra  a tribo  dos Carapanás. 

O objetivo do ataque era conseguir um a boa quantidade de m ulheres 

e m eninos para presentear uns amigos em B arra ” (Wallace 1979(1853], 

p. 224). Uma semana depois, Wallace encontrou em C aru ru  Cachoeira 

“Cordeiro, Chagas, e os outros com sua flo tilha  de canoas e para m ais 

de 20 prisioneiros. À exceção de um , todos os demais eram  m ulheres 

e crianças. No ataque, 7 homens e um a m u lhe r foram  m ortos” (Wallace, 

op. cit., p. 225). Todos foram  levados ou para os fortes de M arabitanas 
e São Gabriel, ou para a Barra.

Um ano depois, Cordeiro vo ltou para o C uduia ry, provavelmente 
pretendendo realizar ou tro  ataque, quando foi surpreend ido por um a 
investida dos Carapaná contra  ele e os Cúbeos, em represália às perdas 

que aqueles tinham  sofrido. Mas vejamos como Cordeiro descreveu o 
incidente:

Com unico a V.Ex. que estando eu pacificam ente fundando a Povoação de 

Santa Cruz dos Cobeos sobre a Caxoeira do M utum , foi atacado às cinco 

horas da m anhã do dia 13 de Abril, por hum a porção de G entio da nação 

Carapaná e de outras que se reun irão a ella, e ju lgando  eu que estes gentios 

E rrantes vieram  a cum prim entar-m e, ou fa la r comigo sobre qua lquer ou tra  

coiza, não recuzei o ceu desembarque e quando eu cheguei a porta de m inha  

rezidencia he que vi que os malvados vinhão armados com frexas, curabys 

ervados, m urucús  ervados, lanças em cabadas. Taquaras e cacetes: he 

neste mesmo instante  que me dizem que estes m al-in tencionados vinhão
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me m atar e roubar, e usando eu de Prudencia mandei perguntar a elles o que 

querião he quando dois delles mais atrevidos começão a dar cacetadas em os 

índios da Povoação e como eu vi que estes gentios vinhão com resignação de 

malvados; e já  o pacifico índio da Povoação estava derrabado com a cacetada 

então mandei a tira r hum  tiro para atemorizar a elles, e proveio deste tiro 

ficaram dois dos malvados feridos; que morrerão logo depois de urrr dia, 

mandei imediatamente pedir socorro do Comandante do Forte de São Gabriel 

de 15 praças armadas para m inha defeza que logo foi socorrido no prazo de 15 

dias, pella grande distância, porem os malvados gentios se (...) pelas matas suas 

abitações e ficou todo em tranqüilidade [...]" (Cordeiro-Presidente, in Aranha, 

Tenreiro (org.), Arcluvo do Amazonas. I, 3. p. 59; original no Livro de Correspon

dências dos Diversos Diretores, 1853, Arquivo Público do Amazonas).

Cordeiro recomendou que se coloque um  permanente destacamento 
de 10 praças na mesma aldeia “para que não tom em  esses Gentios bravios 
a agredir as outras Povoações e Aldeas novamente criadas...” De fato, as 
perseguições contra os Carapaná e outros povos, com o objetivo de 
capturar e depois vender as crianças e mulheres, eram práticas comuns 
nessa época, mesmo antes da chegada de Cordeiro à região. Em 1851, 
durante a sua prim eira viagem ao Uaupés, Wallace observou um a cena 
em São Jeronymo (Ipanoré), quando, durante uma dança,

Bernardo, um  índ io de São Jerónim o, [provavelmente Tariana] chegou da 

viagem que fizera ao Rio Papuri. O Sr. Lima [regatão que acompanhou 

Wallace] havia mandado seu filho ao seu encalço, pedindo-lhe que lhe 

arranjasse uns meninos e umas meninas índias... “A rran ja r meninos" s ign i

fica empreender um  ataque contra a maloca de um a outra nação, e capturar 

todas as crianças que não conseguissem fug ir e não fossem mortas....

Os negociantes e as autoridades de Barra e do Pará encomendam, aos 

via jantes que comerciam com os índios, alguns m eninos e m eninas para 

traba lharem  em suas casas, bem sabendo qual é a m aneira pela qual elas 

são conseguidos. A bem da verdade, o próprio  Governo de certo modo 

autoriza essa prá tica (Wallace 1979(1853], p. 189).
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Em outras palavras, parte do program a de “c iv ilização” dos índios 

im p lantado pelo D ire to r dos índios envolvia jus tam en te  essa p rá tica  de 

“agarram entos" e “pegas” de menores e adultos.

Dois anos depois, Spruce escreveu a Wallace que esse mesmo 

Bernardo, notório interm ediário a serviço dos regatões, fazia negócios com 

Chagas, amigo do Jesuino Cordeiro, subindo o Rio Papury para pegar 

crianças (Spruce 1970, pp. 329-330). Cordeiro, de fato, escreveu ao 

Presidente da Província que o Bernardo tinha  capturado dez crianças 

Carapaná do Alto Papury, voltou para o Uaupés, onde aparentemente as 

vendeu para algum comerciante que as levou para as fortalezas de 

Marabitanas e Barra (in Aranha, Tenreiro (org.), Arquivo do Amazonas, I 

(3), p. 66; Spruce 1970, pp. 329-330). Mas foi o próprio Jesuino Cordeiro 

que, em 1854, convenceu o mesmo Bernardo a ser seu aliado e o nomeou 

“Tuixaua", da aldeia de São Jeronymo, pedindo ao Presidente da Província 

que mandasse um a carta patente oficializando esse cargo.

Foi assim  que Spruce chegou à conclusão de que:

As fazendas reaes desapareceram e o governo bras ile iro  prom ulgou decretos 

contra  o agarram ento dos nativos e a redução deles à escravidão, no entanto 

a prá tica a inda existe e é levado a cabo. Digo isso com certeza, porque desde 

que eu sub i o Rio Negro, duas dessas expedições foram  enviadas a um  

afluente do Uaupes, chamado o Rio Papury para fazer pegas entre os índios 

Carapaná... Também já  v i and conversei com duas das m eninas roubadas 

dos Carapaná nessas expedições...” (Spruce 1970, p. 355).

Em meados de 1853, Cordeiro re latou os p rim e iros s ina is de 

resistência ao program a de civilização por parte de um  índ io  do povo 

J u ru p a ry  tapuya” [Kuenai?], do A lto  Uaupés, que protestou, avisando 
o seu povo que não saisse da floresta, pois o reassentam ento era um  
mero pretexto para um a posterior transferência  para Barra. Cordeiro 

rapidam ente su p rim iu  essa resistência, prendendo o ind ivíduo. Um ano 
mais tarde, Cordeiro escreveu que oito povoados no Uaupés tin ha m
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sido subitam ente abandonados por causa de abusos m ilitares, espe
cialm ente a re tira rada  de pessoas de suas casas à força. Em 1855, ele 

a lertou sobre um a rebelião em formação no Uaupés, onde havia índios 
“que não querem mais obedecer aos seus chefes” (Jesuíno Cordeiro a 

Frei Gregorio, in Aranha, Tenreiro (org.), Arquivo do Amazonas, I (2), p. 38).

POPULAÇÃO DAS ALDEIAS DO RIO UAUPÉS E AFLUENTES. 1853'

A LD E IA /R IO POVO POPULAÇÃi

São Jo a q u im /R io  Uaupés Chuéuana [=Kueuána] 108

Sto. A nton io  do Nana Rapecum a/

Uaupés Tucano 124

São Jeron im o [=Ipanoré]/U aupés Tariana 147

São D om ingos/U aupés J ú ru a 168

Jauare the Caxoe ira /U aupés Tariana 263

Ja b u ty  Rapecuma /U aupés Tucano 54

C aru ru  Caxoe ira /U aupés Anana [Uanano] 207

Pacú Caxoe ira /U aupés C ainátary 174

A racapury  C a xoe ira //U aupés Ananaz [Uanano] 251

M ucura  G arapan /U aupés Cúbeos 58

Santa C ruz dos Cobeos/

M u tum  Caxoeira Cúbeos 261

M and ih íy  Caxoeira Macu 78

C ubio Paraná Bejú 187

Bacati Paraná M ir ity  tapuya 398

Tracuhá Tuía [=Taraquá]/T iqu ié Tucana tapu ia 71

Am baúba Ipa na /T iqu ié Tucana 151

Aracapa C axoe ira /P apury Pira tapuya 114

1. Fonte: “ Relação das povoações e aldeias e seus hab itan tes no Rio Uaupés", Jesu ino  

Cordeiro-Presidente da Província do Amazonas. Correspondência dos D iretores das 

Aldeas dos Rios Uaupés e Içana, 1853. Folha 104. A rqu ivo Público do Estado do 

Amazonas.
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Claramente, o program a de “civilização” estava começando a 

desestru turar-se. Agravando essa situação, os índios estavam passan

do por d ificu ldades em prover as necessidades de subsistência  nos 

novos povoados. Em 1853, R ichard Spruce re la tou que no Uaupés a 

situação aproxim ava-se da completa escassez de víveres; e, em 1857, 

os Baniwa do Içana reclam aram  às autoridades de suas condições 

extrem am ente miseráveis, da fome, da exploração pelos com erciantes 

e dos abusos m ilita res  (W right 1981, p. 271). Nesse contexto, os índios 

do A lto  Rio Negro a rticu la ram  sua rebelião p rocurando reverter as 

profundas desigualdades entre os índios e brancos.

Venãncio Anizeto Kam iko nasceu nas p rim e iras décadas do 

século XIX, na aldeia de Tsip inap i, no baixo Rio G uainía, entre Marôa 

e San Carlos. Os docum entos dizem que ele foi criado por um  “Don 

A m ao” , um  religioso famoso de San Carlos, que o biólogo R ichard 

Spruce descreveu em 1853 como “um  senhor de idade, um  Zambo, cujo 

ta lento para canta r missas e litu rg ias, e atenção es trita  em práticas 

religiosas têm lhe ganhado um a grande in fluênc ia  e o títu lo  de ‘Padre 

A m aoud ’." (Spruce 1970, p. 451). As narra tivas Baniwa sobre Venãncio 

o descreve como um  pajé poderoso, com a capacidade de se trans fo rm ar 

para conseguir escapar de seus in im igos e dotado de poderes c la r iv i

dentes extraord inários. Assim, a sua formação religiosa com binava um  

conhecim ento p ro fundo das religiões cristãs e indígenas.

Como era de costume para homens indígenas da época, Venãncio 

se empregou como um  madereiro na in d ú s tr ia  de construção de barcos 

perto de San Carlos. Mas con tra iu  dívidas com os seus patrões, que o 

ameaçou com o aprisionam ento. Ele fug iu  de San Carlos e foi para 

Marôa, onde foi empregado pelo com issário indígena, Carlos Bueno. 

Bueno m andou-lhe levar algumas mercadorias para o Rio Içana no 

Brasil, e a li ele com prou um a quantia  de pano do regatão Manoel 

F rancisco Gonçalves Pinto, um  caboclo m orando na aldéia W alipere- 

dakenai, de São José do A rara no Içana. Mas Venãncio foi obrigado a 

corta r m adeira para pagar a sua dívida com Pinto. Sem dúvida, o peso
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de todas as suas dívidas co n tribu iu  para um a percepção da opressão, 

tanto  que se identificou com m uitos outros indios da região na época.

Em 1857, quando estava m orando em Santa Ana do Cuiary, um a 

aldéia de ind ios M uriuen i (um sib Baniwa), Venãncio começou a pregar 

e ensinar as dou trinas que aprendeu com Padre Arnaoud -  m u itas 

vezes, dizem os documentos, na presença de um a cruz. Venãncio sofria 

de um a doença chamada catalepsia, “um  tipo de paralis ia  em que o 

corpo in te iro  fica rígido e imóvel, acompanhado por convulsões e a 

morte dos a flitos se não forem atendidos” (Ferreira 1885, p. 144). Essa 

doença tam bém foi constatada entre os índios de San Carlos, em 1853 

(Spruce 1970, pp. 378-379), e, aparentemente, foi agravada pelo con

sumo excessivo de cachaça.

M ilagrosamente, Venãncio sobreviveu à doença e a tr ib u iu  a sua 

salvação a um a chamada divina. Segundo as testem unhas do regatão 

Pinto e de um  Padre Romualdo Gonçalves de Azevedo, enviado pelo 

governo para investigar os “d is tú rb ios” na fronte ira, Venãncio falou 

que, duran te  os seus ataques de catalepsia, ele m orria, viajava ao céu, 

e conversava com Deus, que lhe deu ordens para que n inguém  cortasse 

mais madeira, que eles deviam lhe dar galinhas, porcos etc., e que tin ha  

ordens para perdoar as dívidas de todos que lhe deram presentes (in 

Aranha, Tenreiro (org.), Arquivo do Amazonas, 1 (4), p. 116; 2 (5), p. 14).

Segundo as tradições, os poderes de um  pajé Baniwa aum entam  

caso sobreviva a um a doença forte, o que é, m u itas vezes, a tribu ída  a 

um a cham ada divina. A experiência religiosa do Venãncio, porém, 

u ltrapassou as expectativas norm ais porque ele não somente superou 

a morte, mas tam bém  foi ordenado com a responsabilidade de liq u id a r 

as dívidas do povo, absolver os seus pecados e protegê-lo do perigo. 

Esses poderes são semelhantes aos de um  santo a quem se paga uma 

promessa ou se pede a juda num a crise. De fato, Venãncio começou a 

se a u to - in titu la r “santo” (ín Aranha, Tenreiro (org.). Arquivo do Arnazo

nas, 2 (5), p. 14), e as suas ordens para que os outros lhe dessem
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presentes constitu íam  um a prá tica  com um  nos cu ltos de santo no Rio 

Negro na época, assim como na Amazônia, em tem pos m ais a tua is 

(Wallace 1979(1853], cap. 9; Galvão 1959).

Logo depois, Venancio começou a se a u to - in titu la r “C h ris tu ” . 

Como Nhiãperikuli, o C riado r/T ransfo rm ador dos Baniw a e outros 

povos A ruak  da região, C h ris tu  é considerado um  salvador que liv ra  o 

m undo das forças que ameaçam destru i-lo , vencendo-as através de 

seus poderes milagrosos. Acredita-se que os pajés m ais poderosos entre 

os Baniwa, os Dzau.in.ai thayri (chefes dos Dzauinai, fra tría  Baniw a do 

Guaínia), tam bém  têm a capacidade de superar todo tipo  de d ificu ldade 

e, assim, são considerados “como Nhiãperikuli, ou Christu".

Pelos anos de 1857 e 1858, Venancio con tinuou  a ensinar nas 

aldeias do Içana, e a sua fama espalhou pelo Rio Negro e G uainía. 

Centenas de índios e caboclos da região vieram  v is itá -lo , ped ir a sua 

proteção e trazer-lhe presentes. Logo, os índios do Uaupés tam bém  

vieram  v is ita r o profeta, mas os povos que cons titu íram  os seus 

seguidores no in ício certam ente era composto de nove ou dez aldeias 

ribe irinhas do Içana e do AJto Rio Negro: M arabitanas, São M arce llino 

(na boca do Xié), Guia, São Felippe, Santa Ana, Tucano ponta, as 

aldeias do P ira iuara, T unu i, Santa Ana de C u ia ry e Jandú  Cachoeira.

Em pouco tempo, os seguidores mais ín tim os de Venâncio assu

m iram  títu los  sagrados dentro do movimento. Três pessoas velhas -  

Nazária Josefa, Narciso José, e Venâncio José Furtado -  foram  conhe

cidas como Santa Maria, São Lourenço, e Padre Santo (in A ranha,

I enreiro (org.), Arquivo do Amazonas, 1 (2), p. 62). E nquanto  Venâncio 

ensinava em certas aldeias, enviava os demais a outros lugares para 

cham ar mais índios ao movimento. Eram  organizadas grandes reun iõ 

es, durante  as quais Venâncio ensinava, ouvia confissões, celebrava 

casamentos e batism os, e, em seguida, celebrava danças e r itu a is  com 

cruzes, bebidas etc., no mesmo espírito  das festas dos Santos e dos 

r itua is  de troca (dabukuris) típicos da região.
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Estatuetas de Venancio Kamiko. Acervo do 
Museu Nacional do Rio de Janeiro.
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Quando a força do seu m ovim ento tin h a  chegado ao apogeu, 

Venancio resolveu anunc ia r que o fim  do m undo estava para acontecer. 

Profetizou que, no Dia de São João (24 de ju n h o  de 1858), o m undo 

acabaria num  fogaréu, e que Deus desceria à Terra para rea lizar o Juízo 

Final. Além disso, ordenou que os seguidores lhe dessem todas as suas 

possessões e cessassem todas as suas atividades econômicas, enquan

to dançavam em preparação para a conflagração. O m undo in te iro , 

exceto o Rio Içana, queim aria; da conflagração, somente seriam  salvos 

os que dançavam -  provavelmente com cruzes -  cantando as palavras 

“garça! garça!” repetidas vezes, d ia e noite, até o fim.

No calendário r itu a l da Amazônia Católica daquela época, o D ia 

de São João era um  dos p rinc ipa is  dias santos. Celebravam-se grandes 

festas e, nas vésperas, fogueiras eram acesas. Os celebrantes dançavam  

ao redor das fogueiras e, de vez em quando, pulavam  por elas para 

p u rifica r se de doenças e do m al-estar. No A lto  Rio Negro, nos anos de 

1850, o D ia de São João tin ha  um  significado po liticam ente forte e 

potencialm ente explosivo, porque se acreditava que, naquele dia, as 

relações políticas e econômicas dom inantes seriam  aniqu iladas. Em 

ju n h o  de 1853, o biólogo inglés R ichard Spruce notou que os índios de 

San Carlos preparavam-se para um a rebelião contra  a sociedade 
branca dom inante, que começaria no Dia de São João, quando “velhas 
dívidas seriam  pagas” e o governo dos brancos acabaria (Spruce 1970, 

pp. 348-349). Q uatro  anos depois, Venãncio profetizou que o tempo 
tin ha  chegado para a realização das esperanças populares de um a 
transform ação radical.

Para ga ran tir o comprom isso dos seus seguidores, Venãncio 
exigiu “pagamentos de tr ib u to ” em coisas m ateria is, porque, segundo 

lhes aconselhou, no Céu não precisariam  de roças ou possessões 

temporais, nem precisariam  se preocupar com a fome ou a m iséria  que 
sofriam  (Arquivo H istórico Nacional 1858a, fls. 62-65). Em troca de 
bens m ateria is, Venãncio ofereceu aos seguidores a sua libertação do 

estrangulam ento político e econômico pelas mãos dos brancos. A fome 

que sofriam  -  em grande parte devida à exploração dos regatões e dos
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m ilita res -  seria superada por je ju n s  ritu a is  e a rejeição de suas roças, 
porque as suas necessidades seriam satisfeitas no Céu. U tilizando 

símbolos e práticas da religião cristã, Venãncio criou um  novo sentido 
de autoridade e poder religioso entre os índios, pois estes, agora, 

podiam celebrar os seus casamentos e batism os sem a necessidade de 

padres católicos.

Provavelmente, a p rim e ira  das autoridades brasile iras a tom ar 

conhecim ento do movimento foi o Frei M anuel de Santa Ana Salgado, 
o então vigário de São Gabriel e M arabitanas. Em outubro  de 1857, 

Salgado foi a São José do A rara e chamou o profeta, que então estava 
ensinando em Jandú  Cachoeira. M andou que Venãncio desistisse das 

suas atividades e voltasse à Venezuela, ameaçando-o com a represália 

polic ia l caso ele não cum prisse a ordem. Entre tanto , as notícias acerca 

dos movimentos tinham  chegado ao D ire to r dos índios do Içana, 

Capitão M ath ias V ie ira  de Aguiar, que despachou (em 23 de novembro 

de 1857) um a grande força m ilita r  ao Içana. Cerca de 20 canoas de 

soldados foram  ao Baixo Içana e, quando lá chegaram, b ru ta lm ente  
saquearam um a maloca onde os índios celebravam um a festa; m ataram  
galinhas e porcos; roubaram  artesanato; e levaram presos os 3 líderes, 

Padre Santo, São Lourenço e Santa Maria. Na volta, as tropas a te rro 

rizaram  outras aldeias com ameaças de que outras tropas v iriam  para 
m atar todos os índios.

Os três ve lh inhos foram levados a M arabitanas e depois m anda

dos a Manaus, onde teriam  de traba lha r no “serviço púb lico ” . Os três, 

foi constatado, sofri am de doenças e tinham  em seu poder objetos 

relacionados aos r itu a is  de Venãncio: um a caixa pregada, dois pacotes 

em brulhados -  um  com pano velho e outro  com pano feito de casca de 

pau -, três espingardas velhas e um a carabina e duas violas antigas. 
(in Aranha, Tenreiro (org.), Arquivo do Amazonas, 1 (3), pp. 62-63; 1 (4), 

pp. 111-125; 2 (5), pp. 11-15; 2 (7), p. 82-90).2

2. As vio las foram  usadas em danças como as dos dias-de-santo. celebrados em 

M arab itanas e San Carlos na época. A caixa pregada faz lem brar a h is tó ria  de
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Como resu ltado dessa depredação, os índios do Içana, do Baixo 

Uaupés, e do A lto  Rio Negro fug iram  em pânico para esconderijos nos 

matos, nas cabeceiras do Içana, e na Venezuela: em novembro de 1857, 

foram vistos cerca de 400 índios fug indo em 45 canoas pelo Rio C u ia ry  

em direção à Venezuela [in  Aranha, Tenreiro (org.), Arquivo do Am azo

nas, 1 (4), pp. 111-115 e 125). Q uatro  grandes aldeias foram  com ple

tam ente abandonadas e um a das maiores, T u n u i Cachoeira (com um a 

população de 76 pessoas em 1856, em 14 casas), foi “ reduzida às 

cinzas” . Uma das quatro  aldeias a ting idas foi a de São José do Arara, 

aldeia de índios Hohodene e W alipere-dakenai, onde o regatão M anuel 

Gonçalves Pinto morava. Os Hohodene vo ltaram  a estabelecer-se no Rio 

A iary; apesar das várias tentativas posteriorm ente feitas pelos m ilita res  

de persuadi-los a vo lta r ao Içana, os índios se recusavam, resolvendo 

opor-se aos brancos e m anter a sua autonom ia política  e econômica. 

Estes eventos são lem brados nas h isórias orais dos Hohodene quando 

eles se recusaram  a seguir um  regatão caboclo até o Rio Negro.

No fina l de 1857, o Capitão Joaqu im  F irm ino  Xavier, encarregado 

das Obras da Fortaleza de C u cu y ,5 in ic iou  um a viagem ao a lto rio  Içana, 

para fazer um  levantam ento da população das aldeias, “ju n ta r  os índios 

dispersos” para que mandassem trabalhadores à nova fortaleza, e para 

se in fo rm ar sobre os três ind ivíduos presos pelo Capitão M athias. Os 

núm eros das populações nas aldeias contrastavam  drasticam ente com

Venancio c itada m ais abaixo, que conta como ele escapou três vezes de um  caixão 

pregado, dentro  do qual foi colocado pelas oridades brancas para tes ta r seu poder
de santo.

3. Desde 1854. o Presidente da Província, Herculano Penna, preocupado com as 

migrações constantes dos povos indígenas para Venezuela e a passagem livre nas 

fronte iras entre os dois países, m andou o M ajor H ilá rio  G urjão num a expedição de 

reconhecim ento das fronte iras. G urjão foi in s tru íd o  a dem arcar um  local próxim o à 

serra de C ucu i para a construção de um a nova fortaleza, o que ele fez. O m ilita r  

designado para chefiar a construção da Fortaleza de C ucu i foi o Capitão Joaqu im  

F irm ino  Xavier, um  m ilita r  com bastante experiência em fortalezas de fron te ira , 
inc lus ive em Macapá e Tabatinga.
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os núm eros de um  levantamento realizado dois anos antes pelo D iretor 

dos índios, Capitão Pinheiro (ver tabela abaixo). De um  to ta l de 600 

Baniwa, m orando em 11 aldeias, em 1856 no Içana, Xavier encontrou 

não mais de duas dúzias de pessoas num a viagem que alcançou quase 

as cabeceiras do Içana no Brasil. Ele m andou os poucos Baniwa que 

encontrou aos refúgios de seus parentes e ten ta r persuadi-los a vo lta r 

para as suas aldeias. Mas, como um  chefe da aldeia de Jandú  Cachoeira 

lhe respondeu, a m aioria  não queria voltar:

[...] a sua gente ainda não querião sah ir do m atto, pois estavão com medo. 

e não acreditava em promessas, porque ali já  andarão m uitos homens 

brancos, e entre elles o Capitão Pinheiro, e o Tenente Jesuino, que os 

enganarão com promessas, e depois os am arrarão, e m atarão a m uitos, 

levando seus filhos para seus escravos (Xavier, Relatório, 1858, in: Arquivo 

do Amazonas, vol. 1, no. 4. p. 122).

POPULAÇÃO DAS ALDEIAS DO RIO IÇANA, 1856-18584

1856

ALDEIA POVO POPULAÇÃO

S. M atheus Baniwa 45

Senhora do Carmo Baniwa 60

Senhora de Nazareth Iuare the Tapu ia [=Dzauinai] 33

S. A n ton io  (Tunui) Iuare the Tapuia 76

Santa Anna (do Cuiary) M uriuenne 87

S. José (do Arara) S iussy [=Walipere dakenai] 42

S. Lourenço (Jandú) S iussy 61

S. João Baptis ta Q uaty [=Kapith i m inanai] 50

4 . Fontes: Felisberto An ton io  Correa de A raujo, 3 lev.. 1856 (in: A ranha, Tenre iro (org.). 

Arquivo do Amazonas, II (7), pp. 91-2): Joaqu im  F irm ino  Xavier -  Presidente do 

Estado, “ Relatório” , nov-dez., 1857 (in: A ranha, Tenre iro (org.). Arquivo do 

Amazonas, I (4), pp. 112-125). Os núm eros na co luna a esquerda são de novem bro 

de 1857, e os da d ire ita , de dezembro de 1857; Capitão P inheiro -  De Sousa. 

"D ocum ento no. 30 ” (no A rqu ivo H istó rico Nacional 1858a); Joaqu im  F irm ino  Xavier, 

“Relatório...'' fin: Avé-Lallem ant 1860. vol. I ll,  cap. 4 ).

125



S. Pedro Ipeca |=Kum ada m inana i] 54

S. Bento Pajuarieune [=Padzualieni] 29

S. Roque Q uaty 49

TOTAL: 586

1857 Agosto, 1858 Dezembro,

S. M atheus 36 46

Carmo “poucos” -  35 4 29

Nazareth 0 - 6 52 45

T u n u i 0 14 48

Sta. Ana “poucos” -  41 —

São José 0 31

Jandú “poucos" -  23 87

São João Baptista “poucos” -  48 73

São Pedro 0 - 2 0

São Bento 0

São Roque 0- 24 69

Sta. Rita 56

São Joaqu im

O utros lugares "núm eros desconhecidos

nas cabeceiras e nos m atos"

Xavier garan tiu  aos Baniwa que encontrou duran te  a sua viagem 

que não haveria mais perseguições duran te  o seu comando. Em 

seguida, m andou-lhes lim pa r as aldeias, e rig ir novas capelas e casas 

para as autoridades, a b rir lugares para cem itérios, e enviar tra ba lh a 
dores para as obras de Cucui. Xavier conclu iu  a sua viagem levando 

consigo 25 pessoas (de um  to ta l de 200 que ele encontrou) para 

traba lha r nas obras, e com binou com os Baniwa que esses 25 seriam  

substitu ídos a cada três meses por outros. C onclu iu  o seu re la tório  em 
um  tom otim ista :

Poder-se-ia alcançar extraord inário  su rto  de povoações e aldeas, se o 

Governo estabelecesse depósitos de objetos de que os índios m ais necessi

tam. e mesmo que lhes inc itam  a vaidade. Teriam  então de levar a esses
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depósitos seus produtos, drogas, e trabalhos artísticos, para que os com 

prassem aí, e obtivessem em troca os objetos que precisam... O mais 

traba lhador adqu iriria  os melhores artigos (Xavier, op. cil., p. 125).

Xavier não podia ter realizado os seus objetivos caso não formasse 

a sua aliança com certos regatões. Um em particu la r, Francisco Gon

çalves Pinto, foi o mais ú ti l para Xavier. P into tin ha  morado na aldeia 
W alipere-dakenai, de São José de Arara, por mais de doze anos, 

constru indo  canoas; era um  caboclo que falava a língua geral e prova

velmente Baniwa. Já  tin ha  ajudado outros Diretores de índios antes de 
Xavier. Por isso, Xavier o nomeou como supervisor dos índios e o deixou 

co n tinua r a vender a sua m ercadoria no Içana. Em troca, P into fornecia 

os bens e a fa rinha  de que Xavier precisava, e, além disso, mandava 

trabalhadores Baniwa ao serviço público (in Aranha, Tenreiro (org.). 
Arquivo do Amazonas, vol. I, no. 4, p. 17). Pinto foi o único regatão que 

Xavier deixou traba lha r no Içana enquanto ele era D ire to r dos índios, 

d ificu ltando  o acesso a todos os outros. Em 1858, foi determ inado por 

um a comissão ofic ia l que Pinto se valeu da tá tica  de “pegas” e escara

muças -  às vezes com o apoio m ilita r  da Guarda Nacional -  nas aldeias 

do Içana para obter os trabalhadores (W right 1981, p. 270).

Em março e ab ril de 1858, Xavier re latou ao Presidente do Estado 

que os Baniwa já  estavam voltando às suas aldeias, que várias novas 

aldeias haviam  sido construídas, que os índios estavam m andando 
trabalhadores para a obra da Cucuy, e que, em geral, as coisas estavam 

“prosperando” (in Aranha, Tenreiro (org.), Arquivo do Amazonas II, 5, 

p. 17). No entanto, quando um  certo Capitão Pinheiro via jou pelo Içana 

em ju lh o  de 1858, duran te  a missão do Ju iz  M unic ipa l, para investigar 

os m ovim entos indígenas, ele registrou um a impressão in te iram ente 

d is tin ta  daquela deixada pelo Capitão Xavier. P inheiro chegou até 

Santa Ana do C u ia ry  e encontrou com vários chefes que só reclamavam 

dos abusos cometidos por Xavier e Pinto. Um grupo de Baniwa estava 

indo a M arab itanas com três canoas cheias de farinha, breu, ralos de 
m andioca, cestos e seis índios para o serviço público em Cucui, e
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tam bém  para pagar um a dívida que tin ha m  com Capitão Xavier, que 

tin ha  lhes vendido um a quan tia  de pano (AHN 1858a, “Relatório do 

Ju iz  M u n ic ip a l” , doc. 30).

De fato, a situação das aldeias Baniwa não m elhorou; a m a io ria  

delas continuava abandonada. Em Carmo, no baixo Içana, o chefe 

reclamava amargamente contra  Xavier e Pinto:

[...] ao p rinc ip io  nada tin h a  que dizer delle, porém que recentemente 

tinha-se tom ado tyranno a si e a seus subord inados que não pagavam 

capazmente a gente, que por dous meses de traba lho nas obras de C ucuy 

só dava um  par de calças de pano am ericano grosso e 4 covados do mesmo 

pano para camisa, que depois da pro ib ição da entrada dos Negociantes 

naquelle rio já  quase andão nús, que não tinhão  ferram entas para traba 

lhar, que não possuião um  anzol para m atarem  a fome de seus filhos, enfim  

que estavão em ú ltim o  aquarte lam ento da m izeria, que pedião a VSa. Que 

olhasse para elles com piedade, que deixase os negociantes lá h irem  vender 

suas m ercadorias a elles... e que Manoel Francisco Gonçalves P into p ros

seguia um  saque form al em suas habitações que os espoliava do m elhor 

que tinhão, que este mesmo vendia por um  alqueire de fa rinha  um a chicara 

de sal quanto m uito , e por dois alqueires dava um  covado de pano 

americano, fina lm ente, em resumo, disse te r o d ito  Pinto concorrido para 

que eles sejão enganados (ibid.).

Evidentemente, a alegação de “prosperidade” entre os Baniwa foi 
completamente falsa. Os Baniwa estavam mais em dívida do que antes, 
aum entando as suas demandas com relação à sua m ão-de-obra e à sua 
capacidade de suportar. Já  pelo fina l de 1858, Xavier teve que m udar 
a sua versão sobre a prosperidade porque ele percebeu que os Baniwa 
não iam  vo lta r para as suas aldeias, não iam  m andar traba lhadores 
para a Fortaleza e nem forneciam  mais a farinha. De fato, duran te  todo 
o ano de 1858, os Baniwa engajavam-se num a rebelião contra  a 
autoridade do branco -  seguindo, de fato, as instruções de Kam iko. 
Essa rebelião caracterizava-se por um  afastam ento persistente para
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dentro da floresta e um a recusa de servir ou ser governados. O próprio  
Xavier reconheceu isso quando ele comentou, no fina l de 1858, que os 
Baniwa do Rio A iary “não querem ser governados por n inguém ” . 
Quando um  m ilita r  aparecia, os Baniwa se refugiavam na floresta. 
Moravam nas cabeceiras dos igarapés e m uitas vezes bloquearam  o 
acesso cortando árvores nas entradas. Mesmo que os m ilita res im p lo 
rassem para os Baniwa voltarem, eles retrucavam  com frases do tipo: 
“somente com a vio lência podia fazê-los vo lta r das florestas” (Xavier, in: 
Avé-Lallem ant 1860, vol. 2, cap. 4). E, mesmo se eles construíssem  
novas aldeias nas margens do Içana, os assentamentos na floresta 
continuavam  a servir como refúgios, como os m ucam bos no século 
XVIII e no século XX.

Pelo ano de 1858, os movimentos proféticos e as rebeliões espa
lhavam-se pelos Rios Uaupés e Xié. Grandes festas foram  organizadas 
em vários lugares (ver mapa, capítu lo 4) por profetas Tukano e outros 
do A lto Rio Negro. Estes movimentos ficavam mais m ilitan tes  e dispos
tos a res is tir à in terferência  de estranhos. Isto preocupava o novo 
governo do Estado, porque havia a possibilidade de que todos os 
m ovim entos fizessem parte de um a conspiração contra  o País. O 
Presidente Francisco José Furtado suspeitava de que os d is tú rb ios  no 
Içana eram devidos às revoluções na Venezuela ou, talvez, à presença 
de um  dos poderes m arítim os (França, Ing la terra  ou os Estados Unidos) 
no A lto  Rio Negro. Suspeitava-se de que Venãncio fosse um  agente 
político, que traba lhava disfarçado como m issionário, e que ele p rocu 
rava subverter o controle do governo brasile iro  sobre os índios por 
persuadi-los a em igrar para Venezuela (in Aranha, Tenreiro (org.), 
Arquivo do Amazonas. II, 5, pp. 8-12). Furtado, então, enviou o Padre 
Romualdo de Azevedo ao Içana justam ente  para apu ra r essa hipótese. 
Mas, até o fim  de 1858, quando um a comissão oficial foi enviada para 
“acalm ar as rebeliões", os índios do A lto Rio Negro continuavam  
seguindo os profetas sem a in terferência  dos brancos.

Depois do ataque m ilita r  ao Içana, Venãncio fug iu  para San 
Carlos, onde um  dos seus credores o apris ionou, ju n to  com outros 
líderes do m ovim ento, m andando-os para a cadeia em San Fernando
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de Atabapo. Venancio, porém, conseguiu fug ir, buscando refugio no 
Rio Acque e no Rio T iriquem , onde con tinuou  as suas atividades de 
cura  e conselhos para o povo (in A ranha, Tenreiro (org.), Arquivo do 
Amazonas, 1(2), p. 62). O poeta b rasile iro  A nton io  Gonçalves Dias 
v is itou  a região do A lto  Rio Negro em 1861, em m issão especial do 
governo, e re latou que “Venâncio, aquele cham ado o C h ris tu , está 
m orando no rio  Acque e lá con tinua  com as suas pregações. Os ind ios 
da Nova Espanha acreditam  nele. Em maio desse ano, a inda foram  
vistos canoas indo do Uaupés com caixas e presentes para v is ita r o 
C h ris tu ” (Dias 1861). Dias obteve duas estatuetas esculpidas em 
m adeira que representavam  o C hris tu  (ver litógrafo do Museu Nacional, 
acima) e tam bém  ornam entos, como colares de dentes-de-onça, pen
dentes de quartzo, cocares de penas de arara etc. (todos hoje no Museu 
Nacional do Rio de Janeiro).

Aproxim adam ente quarenta anos depois, os índios da Venzuela 
e do B rasil a inda v is ita ram  o profeta, levando presentes e buscando os 
seus conselhos e proteção esp iritua l contra  a maldade. Um governador 
do te rritó rio  venezuelano do Rio Negro, Tavera Acosta, encontrou o 
profeta em 1902, registrando a ú ltim a  impressão de alguém de fora 
sobre esta grande figura  na h is tó ria  dos Baniwa:

Venancio Cárnico, quien acaba de m orir (1902). ejerció una  au toridad 

grandísim a entre los índios. Pertencia a la gran agrupación baniba y  m urió  

en el pueblo de Mane, en las margenes del caño de ese nombre. Se le llam aba 

el Dios de Mane. Le conocimos a princ ip ios de aquel año en T ir iq u in , 

inc identalm ente. Regresaba del Cassiqu iari com sus parientes, cuando 

llegamos a aquella población del Uainia-R ionegro. Cárnico, de pié sobre una 

roca, se daba un  baño del sol, según nos dijó. Hablava m uy bien el 

castellano. Tam bién el portugués y sabia de todos los id iom as de las tribu s  

de aquellas regiones. Conocía las propriedades sanativas, de m uchos 

vegetales y  hacia sorprendentes curaciones. Era un  ind io  de pequeña 

estatura, m uy demacrado y ya nonagenario aunque conservado vivas sus 

facultades mentales. Meses mas tarde falleció en el pueblo de su residencia 

(Tavera Acosta 1927, p. 213).
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Um ano antes da morte de Venancio, o etnógrafo alemão Theodor 
Koch-G rünberg v is itou  o Rio Içana e ouviu fa lar de um  grande profeta 
entre os Baniwa, cujo nome também era Anizetto  (o nome completo de 
Venancio, lembremos, era Venancio Anizeto Kamiko), mas que morava 

no Rio Cúbate, afluente do Baixo Içana. O etnógrafo registrou um a 

impressão do profeta estranham ente semelhante à de Tavera Acosta:

No Rio Cúbate, Anizeto, O Salvador dos índios do Içana, tem a sua m oradia.

Este Anizeto é um  vagabundo, um  herm afrodita, como Dom Germano [um 

com erciante de borracha] disse. Deus sabe de que povo. Por cerca de 25 

anos. percorreu o Içana, dizendo que era o segundo Jesus Cristo. Começou 

um  grande m ovim ento entre os índios que acreditavam nele. Curava 

doenças e visitava aldeias com grandes cerimônias. Aconselhava a seus 

seguidores que não seria mais preciso traba lhar nas suas roças, que ele 

mesmo faria  tudo crescer, benzendo as roças. De longe, as pessoas vinham  

para lhe consulta r. T raziam -lhe tudo que tinham , abandonavam os seus 

trabalhos e dançavam dia e noite de um a festa a outra.

Mesmo hoje ele tem um a grande in fluência  entre os índios do Içana que 

acreditam  nele firm em ente e que podem obter m u ito  através dele. A  sua 

aldeia no Cubaté é um a espécie de refúgio onde ele, vagabundo como é, tem 

reunido ao seu redor povos de tribos diferentes, mesmo do Uaupés (Koch- 

G rünberg 1967. p. 203; tradução nossa).

No Rio Acque, um a hora de barco de Marôa, há um  sítio abando

nado onde se encontra o túm u lo  de Venãncio, conservado em concreto 

e marcado por um a Cruz. Os índios ainda hoje freqüentam  o túm u lo  e 

colocam velas diante dele, pedindo favores do famoso profeta. Nos anos 
1980, o espírito  de Venãncio foi invocado até para parar um a enchente 
do rio.

Há inúm eras tradições, entre os Baniwa de diversas fra trías (os 

Tukano O rienta is e os Tariana do Uaupés), que falam  de K am iko.5 Aqui

5, No liv ro  de h is tó rias  sagradas dos Tariana, Upíperi Kalísi (U n irva /FO IR N  2002, pp.
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e no próxim o capítu lo, apresentamos algum as dessas tradições dos 

Baniwa (Hohodene e Dzauinai) e dos Desana para ilu s tra r  a lgum s dos 

temas que elas têm  em comum. Começamos com um a tradição gravada 

entre os Hohodene do A iary, em 2001, que, na verdade, é a p rim e ira  

parte de um a tradição mais longa sobre o filho  de Kam iko, Uétsu (ver 

capítu lo  5):

Kamiko era um pajé da tribo Dzauinai. Vivia antigamente. Ele via bem; ele via tudo. Ele morava 

em Tunui [no médio Içana]. Ele via quem tinha veneno6 e mandava jogar fora o veneno, mánhene. 

Ele mandava tirar fora o veneno e podia dizer para o pessoal que tinha, “tu tens coisa mal”. [P: 

Ele já sabia quem tinha?] Já sabia. Ele vinha, chegava numa comunidade. Aí de noite, o 

conhecimento dele já mostrava onde o pessoal tinha enterrado o veneno. Ele acusava, indicava 

aquele que tinha e onde era enterrado. Ele já sabia no sonho dele durante a noite. Na água 

também, no fundo de um metro [ele sabia onde estava o veneno]. Tudo ele já sabia. Aí ele juntava 

e comunicava à comunidade toda, indicando as pessoas que tinham. As pessoas que não tinham 

veneno, não mostrava no sonho dele, não. Aquele que tinha, mesmo num lugar muito difícil, lá 

no igarapé, ele mandava cavar e achar. Depois juntava tudo no meio da comunidade. Outro que 

ele indicava, cavava e pegava; outro também. Até achar todinho o veneno. Aí, ele juntava esse 

pessoal para dar conselhos para eles. Só aqueles que tinham veneno; aqueles que não tinham, 

tinha nada a ver com ele.

Aí ele veio por aqui [no Içana] até Tunui [Cachoeira]. Aí ele foi fazendo as mesmas coisas. [...] 

Ele andava em outras comunidades [no baixo Içana], como Nazaré. Depois ele veio mais para 

baixo. Aí, parece que alguém queixava para o branco dizendo que aquele Kamiko se dizia Santo.

273-280), há um a longa e belíssim a trad ição sobre Venancio cham ada 

"K u rusa -m a ruka  ka lís i. H is tó ria  do Canto da C ruz” .

6. Ou seja. quem pra ticava a b ru xa ria  através do uso de veneno (p lantas, fru tin h a s  

etc.) para m atar. A fe itiça ria , em contraste, consiste do uso de “ fó rm ulas fa ladas” , 

encantos” ou “sopros” que provocam estragos ou até doenças fa ta is nas suas 
vítim as.
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0  branco veio, capturou, prendeu ele para ver se ele era realmente resistente, se ele era realmente 

Santo. Preparou um caixão bem, colocou Kamiko dentro do caixão e o jogou dentro do rio. Ficou 

uma noite dentro do caixão no fundo do rio. Noutro dia, tiraram o caixão, abriram, e ele estava 

dentro, mas estava vivo. Durante a noite, a alma dele tinha saído do caixão e ficou andando. Aí 

eles acreditavam que Kamiko realmente era santo.

Kamiko curava várias doenças, fazia pajelança, sempre curando os doentes. Aí depois ele morreu. 

[P: Como ele morreu7\ Os brancos o pegaram e mandaram ele embora. Com raiva dele, aqueles 

que tinham veneno queixaram para o branco para que tirassem ele da área. E foi assim, o 

julgamento dele. Os brancos o levaram para bem longe, para além de Manaus, e ele morreu para 

lá mesmo. O Santo disse, “eu não vou procurar me vingar. Eu vou embora, eu vou procurar morrer 

como Jesus morreu.” Kamiko disse isso. Aí acabou. [P: Kamiko disse que ia voltar um dia7\ Não, 

morreu para lá com os brancos.

A seguir, apresentamos duas h istórias sobre Venancio contadas 

por um  velho do grupo Dzauinai, Hernán Camico, descendente de 

Venancio, que morava no rio  Guaínia, na Venezuela. A prim e ira  h is tó ria  

conta as várias tenta tivas feitas pelo govern o te rr ito ria l de cap tu ra r e 

m atar o profeta, e narra  como ele sempre conseguiu escapar, m ilag ro 

samente. No fina l, o Kam iko profetiza o fim  do p róprio  governo.

A segunda h is tó ria  conta como Venancio exercia a sua autoridade 

esp iritua l sobre seus seguidores, conseguindo m anter ju n to  seu m ovi

mento, apesar de sua persistente fraqueza. Assim, como nos m itos 

Baniwa dos criadores/transform adores, Venancio estabeleceu leis que 

tin ha m  que ser observadas para que o movim ento ficasse livre das 

in fluências corrup tivas dos brancos, e para que os crentes pudessem 

alcançar o Paraíso.
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VENÂNCIO KAMIKO E TOMÁS FUNES

Um homem que sabia de Venando, que sabia que ele era santo, e que sabia que Venando podia 

avisar quais pessoas eram feiticeiros, que tinham veneno para matar, falou a Funes7 sobre Venando. 

Funes mandou uma comissão de soldados para buscar Venando na sua casa do Rio Acque.

Os soldados levaram Venando à casa de Funes em San Fernando de Atabapo, onde Funes 

perguntou a Venando se fosse a verdade o que os outros falavam sobre ele, que ele realmente 

era um santo. “Não”, respondeu Venâncio, “esta não é verdade, o que os outros dizem. Um santo 

é diferente porque não come beijú ou carne. Eu sou um homem normal que come beijú e carne." 

Então, Funes perguntou se fosse a verdade que Venâncio tinha muitos discípulos que lhe trouxe presentes 

em pagamento para as suas curas. De novo, Venâncio negou o que os outros falaram a Funes.

Mas Funes queria confirmar se Venâncio estava dizendo a verdade; então, ele o mandou entrar 

num caixão. Os soldados ficavam vigiando por todos os lados para assegurar que Venâncio não 

fugisse. Depois que Venâncio teve deitado dentro do caixão, Funes mandou fechá-lo com pregos, 

amarrá-lo com uma corda, e carregá-lo com uma pedra. Aí, ele mandou os soldados jogar o caixão 

no Rio Orinoco, onde o rio é muito fundo. Depois de uma hora, os soldados levantaram o caixão 

e o levou a Funes. Quando abriram o caixão, estava totalmente vazio dentro. Os soldados 

explicaram que Venâncio deve ter escapado porque a corda não foi suficientemente forte, e que 

os pregos não foram colocados muito perto juntos.

Então eles foram buscar Venâncio e o encontraram na sua casa no Rio Acque. Mais uma vez, 

eles o mandaram entrar no caixão na casa de Funes em San Fernando. Esta vez, fecharam o 

caixão com uma corda mais forte e espaçaram os pregos somente três dedos à parte. Os soldados 

carregaram o caixão com uma pedra e o jogaram na mesma parte funda do rio. Mais uma vez, estava 

vazio quando eles o levaram de volta para a casa de Funes, e, mais uma vez, os soldados explicaram 

que não colocaram pregos o suficiente para fechar e caixão e que a corda ainda estava fraca.

7. Tomas Funes foi o governador do te rritó rio  Federal dei Amazonas, na Venezuela, no 
começo do século XX.
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Na terceira vez, colocaram os pregos ainda mais perto e juntos e amarraram o caixão com uma 

corda mais grossa, feita de couro. Depois de esperar uma hora, os soldados levantaram o caixão 

e desamarraram a pedra. Esta vez, eles sentiram que o caixão pesava mais do que as outras 

vezes, e tinham certeza que eles mataram Venâncio. Assim, eles falaram a Funes quando 

chegaram à sua casa com o caixão. Mas, quando abriram o caixão, eles acharam uma sucuriyu 

enorme dentro! Naquele momento, Funes decidiu que Venâncio realmente era um Santo e que 

nunca podia matar ele, de jeito nenhum.

Cinco meses passaram e Funes mandou os soldados buscarem Venâncio na sua casa no Rio 

Acque de novo, só para ter uma conversa. Funes disse a Venâncio quando ele chegou que agora 

acreditava que Venâncio realmente era um santo porque sobreviveu três vezes embaixo da água. 

Então, Venâncio previu que Funes seria punido, dizendo que ele seria morto um dia numa rebelião 

dos seus seguidores. Funes sentiu culpado pelo que ele tinha feito e lhe ofereceu dinheiro, mas 

Venâncio não aceitou. Funes ficou irritado com esta e continuou a sentir culpado até sua morte.

A MORTE E RESSUREIÇÂO ANUAL DE VENÂNCIO

Na Semana Santa, na sexta-feira, Venâncio disse a seus discípulos que ia deixar este mundo 

para a sua casa no Céu, mas ele falou que ia voltar logo. Ele falou em particular com sua esposa, 

mandando ela cuidar do seu corpo e rezar para ele enquanto o seu espirito foi ao Céu. “Nós temos 

que esperar por Venâncio dois dias, até Domingo à tarde”, a mulher falou ao povo depois que 

Venâncio tinha “morrido”. Ela falou ao povo que eles ficariam rezando para Venâncio e que 

cuidariam o seu corpo durante a ausência do seu espirito.

Alguns soldados e outros brancos chegaram e perguntaram o que o povo estava fazendo, porque 

muitos índios tinham se reunido para seguir os mandamentos de seu líder. A mulher de Venâncio 

explicou aos estranhos que todo mundo estava rezando para Venâncio e que eles iam continuar 

a fazer isso até que Venâncio voltasse em dois dias. Não podiam dançar nem beber cachaça até 

que Venâncio voltou.

Mas a mulher desfez a sua promessa a Venâncio e iniciou uma dança no sábado, enquanto devia 

estar liderando o povo em rezas. Ela falou a todo mundo que podiam rezar no Domingo e isso
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era suficiente. Quando Venando voltasse, veria que todo mundo estava rezando como deveria. 

Ela dançava com os soldados e os outros brancos até que ela dançou em todas as casas da 

aldeia e com todos os homens.

No domingo, ela liderou o povo em rezas até que Venancio voltou à tarde. O corpo de Venando 

levantou e perguntou à sua mulher o que ela tinha feito na sua ausência. “Nós rezamos o tempo 

todo", ela falou. Mas Venando tinha visto que ela dançava com os homens enquanto seu espírito 

estava fora. Ele puniu a sua esposa, esperando até que ela ficasse doente e, ao invés de curar 

a sua doença, lhe deu um pedaço de papel com instruções escritas nele. O papel lhe informou 

que era permanentemente negada acesso a Deus por rezas. Então, um demônio sem pernas e 

sem a parte inferior do seu corpo, veio e fez amor com a mulher. Quando terminaram, a mulher 

tambem ficou sem as suas pernas e a parte de baixo do seu corpo. Ela continuava a dançar com 

o demônio para sempre, usando os seus antebraços como pés.

Cada ano, Venando morria dois dias durante a Semana Santa. Aconselhou os seus discípulos a 

nunca cortar madeira durante a sua viagem espiritual porque, lhes disse, se eles quebrassem 

mesmo um galho fino pequeno, as suas almas quebrariam pela metade. Três irmãos estavam 

sentados e conversando no dia depois que Venâncio saiu para o Céu, e um deles resolveu testar 

o mandamento de Venâncio, quebrou um pedaço de madeira. Ele foi durmir pensando que 

Venâncio tinha mentido porque ele quebrou a madeira sem perigo nenhum. Mas, no próximo dia, 

Venâncio voltou e chamou os seus discípulos para questioná-los, família por família. Quando 

chegou aos três irmãos, que tinham quebrado a madeira, ele lhes disse disse exatamente o que 

eles tinham falado e feito no dia antes. Os três irmãos ficavam calados com medo de responder 

a Venâncio. Venâncio lhes disse que uma turma de homens vinham matar eles como punição 

para suas ações, e mais tarde no mesmo dia eles foram mortos.

Venâncio tin ha  começado um  m ovim ento que logo espalhou pela 
região in te ira . Teve discípulos, como A lexandre C hris tu , entre os 

Fukano do Uaupés que ensinaram  os cantos e r itu a is  a outros povos. 

Assim, começou um a longa h is tó ria  de profetas e suas danças na região 
que continuarem os no capítu lo  a seguir.
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QUADRO DOS MILITARES, MISSIONÁRIOS 

E COMERCIANTES NO ALTO RIO NEGRO. 1855-59

MILITARES

Tenente Comandante Felisberto Anton io  Correa de Araújo: Comandante da 

Fortaleza de M arabitanas e D ire tor dos índios encarregado do Rio Içana, 

1855-1856;

Capitão M athias V ie ira d ’Aguiar: Comandante das Fortalezas de M arab ita 

nas e São Gabriel, subs titu indo  tem porariam ente Tenente Araújo, 1856(?)- 

1859;

Capitão Joaqu im  F irm ino Xavier: encarregado das obras m ilita res da 

Fortaleza de Cucui, 1857-1959, e D ire tor Parcial dos índios do Içana; 

Capitão Francisco Gonçalves Pinheiro: Comandante de um  destacamento 

em X ibarú , no Rio Negro; ex-Comandante de São Gabriel;

José Ignacio Cardozo: D ire tor dos índios. Rio Uaupés, 1858.

MISSIONÁRIOS

Frei Rom ualdo Gonçalves de Azevedo, m issionário Capuchino nos rios 

Uaupés e Içana. 1857-1859;

Frei M anuel de Santa Ana Salgado, V igário Capuchino de São Gabriel, 

1855-1876.

COMERCIANTES

M anuel Francisco Gonçalves Pinto, no Içana, Xié e Uaupés, entre 1846(?)- 

1858;

Vicente José Rodrigues, no Uaupés;

Manoel Joaqu im , princ ipa lm ente entre os Baniwa, m orador de Nossa 

Senhora da Guia, 1830-1860;

João A ntonio de Lima, princ ipa lm ente no Uaupés, desde pelo menos 1852; 

Francisco Chagas, também no Uaupés;

José e N icolau Palheta, no Uaupés, a p a rtir  dos anos 1860.
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Capítulo 4

“Uma conspiração contra os civilizados”: 
profetas no Uaupés e no Xié

O s Baniwa m al conseguiram recuperar-se do medo deixado pelos 
m ilita res em 1857, quando os povos do Baixo Uaupés e do Xié se 

convenceram da possibilidade de rebelião coletiva contra  as a u to rida 

des brancas na região. Venâncio foi extremamente eficaz em com unicar 

e incentiva r um a nova ordem político-relig iosa que poderia func ionar 

independentem ente dos brancos. Os movimentos e rebeliões no Uaupés 
e no Xié duraram  pouco tempo, mas os seus líderes tentaram  desenvolver 

novas formas de liderança e ideologias inicialmente formuladas pelos 
Baniwa, as quais os líderes do Uaupés e e do Xié adaptaram às suas 
realidades e necessidades locais. Essas lideranças locais procuraram, 

como os Baniwa, forjar novos meios de determ inar a qualidade e as 

condições de suas vidas, e não que fossem determinadas por estranhos.

E ntre tanto , as autoridades consideraram  a natureza política  e 
m ilitan te  dos m ovim entos no Uaupés e no Xié como mais acentuados. 
O m iss ionário  Padre Romualdo chegou à conclusão de que os m ovi
mentos no Uaupés representavam “um a espécie de conspiração contra  
os c ivilizados” (in Aranha, Tenreiro (org.), Arquivo do Amazonas, II (7), 
p. 89) D iante da grande ênfase nos programas de “civilização e cate
quese” que caracterizava a política  ind igen ista  da época, as afirmações
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do Padre não são, afina l, tão surpreendentes. Serviam, porém, para 
a lim enta r mais um a vez um a política  de repressão dos m ovim entos.

De acordo com as fontes, no fim  de fevereiro -  in íc io  de março de 
1858 Alexandre, um  índ io  do A lto  Rio Negro, proclam ou ser ele o 
Cristo e promoveu danças entre os índios do Baixo Uaupés. Q uando 
jovem, A lexandre tin h a  sido criado por um  com erciante português, 
Marques Caldeira, nas cercanias de M arab itanas.1 Em 1857, A lexandre 
havia partic ipado das danças de Venâncio Kam iko, no Rio Içana, e 
supõe-se que tenha estado entre os líderes do r itu a l e que tenha sido 
um  discípu lo  próxim o a Kam iko, apesar de não ter sobressaído por 
qualquer hab ilidade xam ânica especial.

Após o ataque m ilita r  no Içana, A lexandre decidiu m udar-se para 
o igarapé M anau, perto de Jauareté, no Médio Uaupés, e foi ao Uaupés 
para persuad ir seus parentes a estabelecerem-se com ele. Quando 
voltou à sua casa em M arabitanas, descobriu que lhe haviam  sido 
roubados cinco alqueires de fa rinha  e lhe foi d ito  que duas m ulheres 
haviam  roubado a fa rinha  para saldarem sua dívidas com os m ilitares. 
M uito  irr itado , A lexandre ateou fogo na sua casa em M arab itanas e 
voltou com sua fam ília  para o Uaupés, onde fixou residência nas vilas 
Tukano de Naná-rapecum a e, mais tarde, Juqu irá -rapecum a.2

1. Não há ou tra  in form ação nos docum entos de Marques Caldeira. Era um a prá tica  

com um  entre os com erciantes tom ar crianças nativas e criá -las como empregados 

domésticos. Em bora não ha ja indicação de que essas crianças tivessem um  status 

especial nas com unidades indígenas quando deixavam as casas de seus patrões, 

suspeitava-se de que tin h a m  um a posição priv ileg iada por terem conhecido os 

modos de vida do hom em  branco e as fontes da sua riqueza.

São José de M arabitanas era um a v ila  de índ ios Baré e M arepitana e o p rinc ip a l 

posto m ilita r  da fronte ira , até que o Forte de Cucuí o s u b s titu iu , nos anos de 1860. 

Seus com andantes m ilita res  ficaram  conhecidos por conduzirem  com mão pesada 

seus re lacionam entos com os índios do Içana, especialmente no que tange as suas 

ativ idades com erciais. Várias rebeliões e “deserções" de soldados abalaram  a ordem 
m ilita r, p rinc ipa lm ente  nos anos de 1850.

2. As populações dessas vilas eram predom inantem ente de línguas tuka no  -  

Pira tapuio , J u ru á , Desana, Tukano, Arapaço e Iravassu -  e de línguas a ru ak  -  

Fariana (in A ranha, Tenre iro  (org.). Arquivo do Amazonas, I (2), p. 32).
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Os Tukano dessas duas vilas podem ter partic ipado das danças 

de Kam iko, mas, após o ataque m ilita r em 1857, esses e outro  índios 
do baixo Uaupés fug iram  para as florestas, temendo um  segundo 

ataque. O D ire to r de índios e comandante m ilita r do destacamento em 
M arabitanas e em Cucui, Capitão Joaquim  F irm ino Xavier, encontrou 

esses Tukano no Içana durante sua missão de reconhecimento, nos 
meados de 1858:

(...) fugido das perseguições do Capitão Mathias, o qual (...) mandara ao rio 

Vaupés buscar galinhas, maqueiras, porcos, e pássaros, sem pagar; e agarrar 

raparigas e rapazinhos para lhe servirem, de sorte que na foz do ho Vaupés já  

não havia indio algum, e não só ele Tuchaua, com outro, tinhão corrido para o 

Içana (...) (in Aranha. Tenreiro (org.). Arquivo do Aniazonas, I (4), p. 123).

Xavier assegurou-lhes que, sob sua adm inistração, a vida seria 
mais agradável; no entanto, Xavier não provou ser melhor, pois mesmo 
os residentes de M arabitanas, inc lu indo  Frei Salgado, o vigário local e 

Frei Romualdo, seu assistente, decidiram  m udar-se para o Baixo 

Uaupés, jun tam en te  com algumas famílias, para escapar da autoridade 
excessiva de Xavier. Quando os m issionários chegaram ao Uaupés, 

souberam que, rio  acima, os índios estavam engajados em atividades 
m ilenaristas, com seu proclamado messias, A lexandre Cristo.

(...) reun ida m u ita  gente até os gentios do centro, de todas as nações 

venerando ou tro  Christo que ali se apresentara praticando o mesmo que se 

dera no Igarapé P ira iauara no Içana, isto é, batizando, casando etc.; que 

esta reunião contava para mais de m il pessoas armadas de arm as de fogo, 

e curab is [flechas com as pontas envenenadas) dispostas a resistir, caso 

para a li fossem como acontecera no Içana que ali mesmo esperariam os 

brancos (in Aranha, Tenreiro (org.). Arquivo do Amazonas, II (7), pp 85-86).3

3. A área de m a io r in fluênc ia  de A lexandre estendeu-se de, aproxim adam ente, São 

Joaqu im  até Jauare té , no Uaupés, do Rio T iqu ié  e seus a fluentes até. possivelm ente.
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Os ritu a is  eram escondidos dos m issionários, porque os índios 

sabiam que eles os su p rim ir ia m  e porque estavam convencidos de suas 

próprias habilidades para conduzirem  cerim ônias de batism o, casa

mento etc., sem os m issionários. Quando Salgado e Rom ualdo to rn a 

ram  conhecida sua presença no Uaupés, os índios enviaram -lhes um a 

mensagem que afirm ava “ [...] que não necessitavam de m ais padres, 

pois já  tin ha m  o seu” {in A ranha, Tenreiro (org.), Arquivo do Amazonas, 

II (7), pp. 85-86).

Frei Salgado decidiu investigar. Prosseguiu com um  grupo de, 
aproxim adam ente, sete pessoas, com cinco espingardas, na ú ltim a  
semana de março de 1858. Na v ila  de A lexandre, foram  recebidos 
friam ente e n inguém  a firm ou saber o paradeiro do messias. Salgado 
começou a pregar entre a “m u ltidão ” de homens e m ulheres reunidos 
na casa do chefe, m ostrando-lhes um a grande cruz de m etal que pendia 
de seu pescoço, pregando sobre o “C risto verdadeiro” e ordenando-lhes 
beijar a cruz, “em respeito e veneração". As pessoas friam ente deram - 
lhe as costas e foram  embora {ibidem). Mais tarde, Salgado perguntou - 
lhes porque não traz iam  mais crianças para serem batizadas e eles 
responderam que não havia u tilidade  nos batism os de Salgado, porque 
eles já  tin ha m  sido batizados. Pressentindo um a sensível hostilidade à 
sua presença, Salgado decidiu re tom ar e pediu ao chefe para a judá-lo, 
designando pessoas para a juda r na travessia das cachoeiras de Ipano- 
ré. O chefe respondeu que não havia n inguém  para a judar, que 
n inguém  queria acom panhá-los (ib idem , pp. 86-87). Salgado pediu e

o Rio Papuri. A área era predom inantem ente de povos de línguas Tukano. Em 

meados de 1853. a população de índ ios que se estabeleceu em vilare jos novos ou já  

existentes dentro  dessa mesma área era de aproxim adam ente 1200 (In A rqu ivo 

Público da Amazonas, (doravante APA] 0 5 /0 7 /1 8 5 3 ). Não há dúv ida de que essa 

população havia aum entado por volta de 1858. Os festivais de dança trad ic iona is  

contavam  com diversas centenas de partic ipantes. Flechas de guerra, lanças e 

espingardas eram algum as vezes u tilizadas nessas danças. Os r itu a is  que A lexandre 

in ic iou , en tre tanto , ocorriam  em casas especialmente constru idas. As estim ativas 

dos tam anhos dessas casas variam  entre 32-36x10 e 39x23 pés, pequenas se 

com paradas às trad ic iona is  casas grandes no Uaupés.
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in s is tiu , ficando ind ignado à medida que as pessoas continuavam  a ir  
embora. Salgado pediu ajuda a seus companheiros armados, que 
sacaram suas armas e apontaram -nas para o chefe, ameaçando nele 
a tira r se as pessoas fizessem qualquer m ovimento contra  o grupo 
armado. As pessoas já  haviam  então desaparecido completamente nas 
florestas que cercavam o povoado, deixando somente o chefe, seu filho 
e dois outros, a quem o frade ordenou que ajudassem com as canoas.

A versão de Salgado para a h is tó ria  é a de que, quando eles 
a lcançaram  as cachoeiras de Ipanoré, o grupo desembarcou para 
passar as canoas pela tr ilh a  da travessia e, então, o chefe subitam ente 
desapareceu na floresta. Imediatamente, armas de fogo foram d ispara
das em seu meio. Um dos seus companheiros tom bou ferido, e Salgado 
foi a ting ido levemente na perna. Os outros tom aram suas armas, 
esconderam-se atrás de um  amontoado de pedras e fizeram um  pequeno 
fogo, procurando desviar a atenção. Os atacantes continuaram  a a tira r 
na floresta, usando tanto armas de fogo, quanto flechas envenenadas. 
Depois de meia-hora de escaramuça, dois atacantes pareciam estar 
mortalmente feridos e a lu ta  parou. Os acompanhantes de Salgado haviam 
recebido cerca de quatro ferimentos, um  deles quase fatal.

Naquela noite, enquanto o grupo de Salgado permanecia num a 
v ila  rio  abaixo, cu idando de seus ferimentos, três índios chegaram à 
v ila  com notícias de que dois dos atacantes haviam  m orrido  devido à 
lu ta  de m anhã. Eles foram  inform ados de que Salgado tin h a  ido a São 
Gabriel para conseguir tropas m ilita res e re tom aria  brevemente para 
a bata lha. Os índios vo ltaram  rio  acima para in fo rm a r A lexandre sobre 
o im inente  re tom o de Salgado. Essas notícias causaram  tan ta  confusão 
entre os Tukano quanto o boato de um a segunda invasão m ilita r  de 
M arabitanas causara entre os Baniwa poucos meses antes. A m aioria  
das fontes supõe que A lexandre havia enviado pessoas para a tira rem  
em Salgado em Ipanoré. Fosse ou não a verdade, as pessoas tin ha m  de 
preparar-se para as prováveis conseqüências.

Foi precisam ente após esse incidente que Frei Romualdo escreveu 
ao Governador da Província sobre um a “um a conspiração contra  os 
civ ilizados” , recomendando com curso de ação “ (...] prender o C hristo ,
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o Tuxaua, e os p rinc ipá is  in fluentes, para serem pun idos, [...] pois [...] 
este negocio de santidade q ue ja  está generalizando em ou tra  Povoações 

[...] parece urna especie de conspiração contra  a gente c iv ilizada” 

(ibidem , pp. 88-89).

O contro le e a punição dos líderes errad icariam  o “m a l” que os 

m issionários consideravam  como um a ameaça grave e crescente à 

presença do povo “c iv ilizado” na região. Havia tam bém  rum ores de que 

os índios estavam preparados para “ im ped ir a passagem” de quaisquer 

canoas de mercadores e m issionários pelas p rim e iras cachoeiras de 

Uaupés (APA 1 2 /0 4 /1 8 58 ).

De fato, se Romualdo tivesse sabido da verdadeira razão por trás 

das hostilidades dos Tukano, ele, talvez, dem onstraria  m a io r com 

preensão. Meses mais tarde, foi verificado que, jus tam en te  antes do 

ataque, o ex-D iretor dos índios do Uaupés (José Ignácio Cardoso), sob 
as ordens do D ire to r Geral dos índios da Provincia, havia enviado um  

chefe aliado Tari an o para tom ar pela força (“pega”) dois m eninos e duas 

m eninas dosTukanos e m andá-los para M anaus para servirem  na casa 

do D ire to r Geral [ibid.). Duas ou três pessoas foram  m ortas duran te  a 

ação, o que provocou “grande irr itaçã o ” entre os índios, que decid iram  

"por m arinhas para que não passasse branco a lgum  de certa a ltu ra  do 
rio  acim a” [ibid.).

Duas semanas após o ataque a Salgado, o Capitão F irm ino  Xavier 

recebeu os prim eiros inform es de que estavam ocorrendo danças 

lideradas por profetas no Rio Xié. É possível que A lexandre tenha 

deixado o Rio Uaupés, logo que ouviu  os rum ores sobre a aproxim ação 

dos m ilita res, para ju n ta r-se  aos movimentos do Xié. M u itos rum ores 

foram ouvidos desde então até aproxim adam ente outubro , enquanto 

índios, de um  lado, e oficiais, de outro  lado, tentavam  descobrir o que 

os oponentes estavam fazendo. Foi um a época complexa, na qual as 

cenas m udavam  rapidam ente. A reconstrução seguinte é fortem ente 
baseada nos relatos deixados pelo Chefe de Polícia e J u iz  M un ic ipa l 

Marcos A nton io  Rodrigues de Souza, que determ inou grande parte 
destes "fatos", duran te  sua missão investigatória  em meados de 1858.
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Mapa da região do alto rio Negro, mostrando as 

localizações dos povos Aruak e Tukano e os nomes 

de cidades, vilas e afluentes onde ocorreram os 

movimentos de 1857-1859.
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Depois do incidente nas cachoeiras de Ipanoré, A lexandre, sua 
fam ília e um  núm ero de seguidores fug iram  do Rio Uaupés temendo 
um a represália m ilita r. Eles p rocuraram  se ju n ta r  a Venancio, perto do 
Rio Acque, abaixo de Maroa, provavelmente via jando por tr ilh a s  através 
das matas até o Rio Içana. Os Baniwa, porém, obrigaram  os fug itivos 
a voltarem , bloquearam  sua passagem, resis tindo à sua m igração e à 
persuasão para ju n ta re m  forças. Souza foi in form ado de que os Baniwa 
não pe rm itiram  sua fuga, “para que não os fossem novamente a rru in a r, 
como dizião” (APA 0 3 /0 4 /1 8 5 8 ).

O grupo de Alexandre, então, re tom ou ao Uaupés para decid ir 
qual seria seu próxim o movim ento. Por essa época, a lguns chefes 
Tukano e Tari ana chegaram ao ponto de questionar seriam ente e 
duv idar da posição e da autoridade de Alexandre. Este, por sua vez, 
havia pregado que “m andioca e be iju  do Céu” v iriam  a eles um  dia, se 
eles permanecessem fiéis seguidores (ibidem). O dia passou e nada 
apareceu. Foi em abril e a estação das chuvas estava começando, um  
tempo em que a fome no Uaupés seria m uita. As pessoas esperavam outra  
longa estação de fome, estavam cansadas, já  tinham  tido o suficiente e 
não estavam convencidas da santidade de Alexandre. M uitos deixaram o 
movimento e voltaram  para suas casas. Um seguidor d iscu tiria  amarga
mente com Alexandre sobre o incidente em Ipanoré, chamando Alexandre 
de “assassino" e não de “santo” . Boatos de que Alexandre havia mandado 
m atar essa pessoa e queimar o seu corpo espalharam-se (in Arquivo 
Histórico Nacional, [doravante AHN] 1858a, doc. 5).

Alexandre, no entanto, não se abalou pela perda de seguidores. 
Começou a pregar um a nova mensagem, através da qual ju s tifica va  o 
fracasso de suas promessas in ic ia is . A  nova mensagem ilu s tra  como 
sua re tórica tom ou-se de transform ação revolucionária:

Alexandre procura salvar a colisão assegurando que suas promessas não se 

haviam cum prido por haver Deus tomado o novo acordo de substitu í-las pela 

de que os tapuias se transform ariam  em brancos, e estes naqueles, por quem 

seriam governados com o mesmo poder e riqueza, em compensação do tempo 

porque Unham os brancos governado (AHN 1858a, fl. 64).
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A nova ideologia de Alexandre focalizava a reação entre as socie
dades nativa e não-nativa, como Romualdo tin ha  suposto, mas preci

samente para m odificar os relacionamentos de desigualdade política e 

econômica cujas existências eram conhecidas e sentidas. Essa ideolo

gia movia-se na direção diferente daquele evangelismo de fim -de-m un- 
do catastrófico de Kamiko, predizendo uma inversão dos poderes 
econômicos exercidos pelos comerciantes e dos poderes políticos exer

cidos pelos m ilita res e pelo governo. Os festivais religiosos eram d ir ig i
dos por sacerdotes nativos que tinham  autoridade para batizar e casar. 
Isso, em si mesmo, dava ao povo força e autodeterm inação em assuntos 

im portantes. Através de Alexandre, Deus havia determ inado que o povo 

teria  poderes e controle tota l para determ inar as suas condições de 

vidas neste m undo e não em outro. Em vez de e lim inarem  os brancos 

nos fogos de São João, ou pela ameaça de massacre, haveria um a troca 

de posição. Esse fato dem onstrava um  tom  de ju s tiça , pois os brancos 

aprenderiam  o que era sofrer e o que era ser obrigado a servir e 
traba lhar. Sem dúvida, isto co n tribu iu  para um a renovação da lealdade 
ao movimento, pois, se Deus cum prisse essas promessas, não haveria 

preocupação com a represália dos m ilitares. A lexandre tam bém  tin ha  

profetizado que pólvora ca iria  do céu (APA 0 3 /0 7 /1 8 5 8 ); dessa forma, 

o povo tom ar-se -ia  vulnerável.

A lexandre conseguiu m anter um  grupo de aproxim adam ente 

quarenta seguidores até ju n h o  de 1858. As danças continuaram  en

quanto o grupo aguardava o cum prim ento  da segunda profecia. Logo, 
d ificu ldades novamente surg iram  entre A lexandre e seus seguidores, 

forçando-o a realocar-se rio  abaixo; nessa época, porém, a comissão 

investigadora de Souza já  estava a cam inho do A lto  Rio Negro; ao 

mesmo tempo, as rebeliões no Rio Xié já  haviam  sido reportadas. 

Brevemente, a h is tó ria  se passou como se segue.

Em  meados de ab ril de 1858, o Capitão F irm ino  Xavier foi 

in form ado por um  soldado, E lisbão Melgueira, do destacamento de São 

M arcelino e Santa Ana, na foz do Xié, de que novas danças tinham  lugar 

em São M arcelino e Santa Ana, abaixo da foz do Içana. Os partic ipantes
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estavam dançando com cruzes e eram liderados por um  ou tro  “novo 

cris to ” e um  “padre santo” assistente (AHN 1858b, n 63, cap. 2). Xavier, 

im ediatam ente, foi investigar, mas, quando lá chegou, o povo de São 

M arcelino havia se dispersado. E lisbão in form ou a Xavier que um  índio, 

C ipriano Lopes, um  pajé de algum a reputação, t in h a  estado envolvido 

nas danças e que diversas pessoas que tin ha m  se recusado a p a rtic ipa r 

delas tin ha m  sido fatalm ente envenenadas. C ipriano havia suposta

mente m atado um  soldado do destacamento, além de dois índios.

Xavier ordenou a Elisbão que convocasse os residentes de São 

Marcelino, enquanto ele ia rio  abaixo até Santa Ana no Rio Negro. Ele 
diz ter entrado na v ila  enquanto o povo estava em meio a um a dança; 

“mais de quarenta pessoas, cada um a com um a c ruz” , lideradas por 

um  guarda polic ia l, Domingos Antônio. Xavier tom ou-lhes as cruzes, 

ra lhou  com os partic ipan tes e ordenou-lhes que retom assem  a suas 

casas e que abandonassem ta l “vadiação" [ibid.).

Consta que, depois que as danças foram  dispersas, Basilio  e seus 

seguidores sub iram  o Rio Xié, onde eles, eventualm ente, poderiam  

con tinua r suas danças em paz. Xavier tin ha  in form ação de que mais 
de 150 pessoas tinham  se reunido nas nascentes do Xié onde, acredi- 

tava-se, estavam un indo  forças com Kamiko, A lexandre e todos os seus 
seguidores.

Aproxim adam ente no meio de maio, foi in form ado de que Basilio 

estava na Venezuela com diversas pessoas do Xié. Todos eles tin ha m  

sido vistos no forte de San Carlos no mês anterior. Em bora Basilio 
estivesse fora do alcance dos m ilitares, Xavier estava convencido de que 

mais de cem pessoas estavam a inda se reun indo  no alto  do Xié e que 

os encontros tinham  “se transform ando em reuniões arm adas” (AHN 

1858a, doc. 5), de modo que as pessoas estavam prontas para res is tir 
a qualquer força m ilita r  que fosse enviada contra  eles. M u ito  tempo 

depois, Xavier deteve várias testem unhas que ju ra ra m  a veracidade 

desse fato, sendo um a delas a filh a  do “ feiticeiro" C ipriano Lopes. Ela 

atestou que as “reuniões” aconteciam em Inam uim , no Rio Xié, e que
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[...] existião reunidos m uitos homens e m ulheres não só da Povoação de 

São M arcelino, como também de São Felippe, que se ocupavão em danças 

diárias, e em bebidas fermentadas, dançando com cruzes, tendo por Chefe 

o ind io  C laudio, que se in titu la va  Padre Santo, cazando e batizando e seo 

bello prazer, e que tinhão trez espingardas e m uitos curabys ervados para 

se oposesse a qualquer escolta que lá fosse (AHN 1858a; APA 24 /0 7 /1 8 5 8 ).

Além disto, o magistrado local, em São Marcelino, a firm ou que 

os residentes haviam  fugido para o A lto Xié, onde C laudio José estava, 
e que C laudio “por costume e m u ito  tempo empregou-se nessa vadia- 
ção, e que até estava no Içana com o C hristo  Venancio, quando o Cadete 

A raujo  a li fo i” (AHN 1858a; APA 2 4 /0 7 /  1858).

A comissão investigadora do governo

De maio até setembro de 1858, o Govemo provincia l interveio na 

região do A lto  Rio Negro devido aos “d is tu rb ios” ocorridos nos seus 
p rinc ipa is  afluentes. Para o Govemo, não era um a questão de poucos 

rebeldes, e, à luz  das revoluções na Venezuela, na época, havia m uitos 

interesses em jogo. Não era um a questão de espiões estrangeiros ou de 

um  m issionário, ou de especuladores “brincando com credulidade de 
índios ignorantes” ; era antes um a questão acerca da autoridade do 

governo na região estar quase que completamente m inada pelos m ovi
mentos.

Em maio de 1858, vários artigos im portantes sobre as rebeliões 

apareceram no p rinc ipa l jo rn a l de Manaus, Estrella  do Amazonas. 

Certamente os problemas na fron te ira  eram um a preocupação do 
público, e havia um a crescente pressão na capita l para que Venãncio 

Kam iko, A lexandre e C ipriano Lopes fossem capturados e punidos pelos 

“crim es” a eles a tribuídos. O presidente da Província, José Furtado, 

in s tru iu  o Chefe de Polícia e o J u iz  M unic ipa l, Marcos Rodrigues de 

Souza, a organizar um a expedição à região, onde eles poderiam  procu-
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ra r a a juda dos m issionários e ten ta r persuad ir os índios, sem o uso 

da força, a re tornarem  às suas casas. Acim a de tudo, Souza foi in s tru ído  

a usar de persuasão para fazer com que os índios se conscientizassem 

de seus erros. Furtado disse, entre tanto , que, se ta l processo falhasse, 

a força m ilita r  poderia ser usada. Souza teria  treze unidades m ilita res 

(aproximadamente 75 homens) acom panhando-o Rio Negro acima, e, 

se fosse preciso reforço, ele poderia cham ar a G uarda Nacional e outros 

destacamentos m ilita res do Rio Negro (AHN 1858a).

Depois de m uitos atrasos, Souza e as tropas chegaram a São 

Gabriel da Cachoeira, no começo de ju lh o , onde eles traçaram  planos 

cuidadosos para prosseguir com a missão para o Uaupés (AHN 1858a, 

does. 3 e 4). Entre tanto , as informações, fornecidas por Xavier, de que 
os movimentos no Xié tin ha m  se tom ado armados forçaram  Souza a 

m udar seus planos e prosseguir até o Xié, enquanto dois outros 

emissários iam  averiguar a situação no Uaupés (AHN 1858a, doc. 5). 

No Xié, um  chefe W arekena contou a Souza que todos a li tin ha m  fugido 

para as nascentes, porque tem iam  os m ilitares, já  que um  boato de que 

Xavier v inha vindo para cap tu ra r a todos e levá-los embora tin h a  se 

espalhado. Souza assegurou a eles que isto não era verdade e persuadiu  

o chefe a p rocurar seu povo e ten ta r convencê-lo a vo lta r (AHN 1858a, 

doc. 5). Ele ordenou que C ipriano Lopes fosse feito pris ione iro  e então 
pa rtiu  para o Uaupés, convencido de que tin h a  deixado tudo  “em 
completa tranqü ilidade ” e que “os dançadores de C hris to  são mais 

dignos de condoim ento do que de pun ição” (AHN 1858a, doc. 5).

Enquanto passava por São Marcelino, a comissão recebeu a 

informação segundo a qual Alexandre e seus seguidores estavam 
viajando rio  abaixo no Uaupés; todavia, quando souberam da presença 

da comissão, haviam  entrado em pánico e esconderam-se no Içana. Os 

Baniwa, entretanto, contaram  para Souza que A lexandre não estava de 
fato no Içana, mas que, na verdade, tin h a  fugido para o su l do Uaupés 
e se encontrava em algum  lugar no Rio Tiquié.

De volta ao Uaupés, Souza prosseguiu com cuidado, respeito e 
reserva. Ele encontrou o povo de um a aldeia engajado num  festival de
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dança e decidiu não tom ar qualquer medida, já  que a presença de 
soldados teria  sido certamente desastrosa. Enquanto passava por 

Taraquá, na foz do Tiquié, os índios fug iram  im ediatam ente quando 
v iram  os soldados. Souza enviou presentes e pediu que eles re tom as

sem, prom etendo-lhes um  festival religioso se assim fizessem.

Os dois emissários da comissão que tinham  precedido Souza 
tinham  conseguido ju n ta r  “cinco chefes e 150 pessoas de seus povos” 
para um a reunião num a aldeia acima de Ipanoré. Dentre as pessoas, 
estava o filho  de Alexandre, a quem Souza chamou de “Capitão da 
Guarda de H onra” de Alexandre. Souza obteve deles a inform ação de 
que Alexandre tin h a  abandonado o grupo e tin ha  ido com sua esposa 

e seu filho  mais jovem  para o Tiquié. Um índio M aku v ira  o grupo 

rum ando através da floresta pelo lado leste em direção a São Joaqu im  

e ao Rio Negro, rum o a um  esconderijo onde Alexandre tin h a  roças. 
Souza enviou um  grupo de cinco pessoas, inclusive Ângelo, filho  de 
Alexandre, para p rocura r o messias fugitivo, mas, quando o grupo 
m ostrou sinais de revolta, teve de re tom ar.

Em suma, A lexandre e sua fam ília  não foram localizados. Ele 

permaneceu escondido por mais de um  ano e meio e n inguém  sabia 

exatamente o local. Souza supôs que ele poderia reaparecer no Rio 
Japu rá  e lá re in ic ia ria  suas atividades, ou que ele “aquietar-se-há [...] 

nas suas roças [...] esperando que se lhe esqueção os crim es com o 

tem po” (AHN 1858a, íls. 64-65). Em fevereiro de 1860, A lexandre deixou 
seu esconderijo e foi visto em São Gabriel, onde pediu para ser batizado 
e prom eteu ao D ire to r de índios “viver dali em diante em paz e do seu 

traba lho" (APA 1860). Pediu, também, sua permissão para m orar em 

Santa Ana, no Rio Negro e, até onde se sabe, seu pedido foi atendido.

No fina l de ju lh o  e no começo de agosto, Xavier escreveu que o 

povo de São M arcelino havia expressado o seu descontentam ento com 

a prisão de C ipriano Lopes e que alguém tin h a  dito: “Se o Governo 
queria casas, que as concertasse, por que V.Sa. os tin h a  com palavras 

enganado e carregara o C ip riano” (AHN 1858a, doc. 20). Xavier afirm ou, 

ainda, que, a não ser por um a exceção, nenhum  índ io  tin h a  vindo
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traba lha r em serviço púb lico  e nenhum a fa rinha  estava sendo enviada 

ao forte (AHN 1858a, doe. 20).

Souza foi para Nossa Senhora da Guia, onde C ip riano  tin h a  um a 

casa, para ve rifica r a veracidade do relato de Xavier, e descobriu que, 

em vez de haver novos d is tú rb ios, as coisas estavam calmas. A fam ília  

de C ipriano e outros residentes estavam traba lhando nas novas casas, 

e as pessoas ficaram  surpresas ao se darem conta de que Souza estava 

novamente ali. Souza conclu iu  que havia m otivo para duv ida r de que 

novas rebeliões haviam  ocorrido no Xié e achou que Xavier tin ha  
d istorc ido  a verdade sobre o assunto, assim  como já  fizera em m u itas  

outras ocasiões. Esta foi a visão que Souza in s is tiu  que Furtado 

aceitasse, e o p róprio  Furtado escreveu, em 1859, que havia algum as 

“dúvidas” sobre as rebeliões do Xié (AHN 1859, p. 218).

Souza conclu iu  o traba lho da comissão em setembro, convencido 

de que, no decorrer da vários meses, um a espécie de trégua fora 

restaurada entre o governo e os índios do A lto  Rio Negro. Pelo menos, 
assim parecia; e foi, talvez, tranqü ilizador para o púb lico  saber que, 

vários meses depois, os índios W anana (Tukano) cap tu ra ram  Caetano, 
o d iscípu lo  de A lexandre, um a vez que ele estava novamente prom o

vendo agitações, entregando-o à polícia. De acordo com um  re latório:

No dia 24 do corrente chegou o expresso m ilita r  do alto Rio Negro e consta 

que aquela parte da nossa fronte ira  goza de tranqü ilidade; com tudo um  

índ io de nome Caetano em issário do celebre Alexandre andava pelo rio 

Vaupés seduzindo os seus habitantes para seguirem a sua seita; o qual 

sendo preso pelo Tuxuaua da povoação Caruru-cachoeira foi levado ao 

Subdelegado de Freguezia de São Gabriel que o remetteo por este mesmo 

expresso à disposição do Sr. Dr. Chefe da Polícia. Este ind iv íduo (...) se 

lançava no rio  na a ltu ra  da Freguesia de Sta. Izabel com fronte o s itio  Boa 

V ista na meia noite do oitavo dia de viagem, preso, de pés e mãos como 

estava, não aparecendo o seu cadáver até as 11 horas do dia seguinte (...)

(Estrella do Amazonas no. 316. 25-12-1858).
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Na verdade, o suicídio de Caetano reforçou a crença messiânica 

no famoso chefe Manao A juncaba, conhecido dos povos do A lto Rio 

Negro, que, depois de sua derrota frente aos portugueses, em 1727, 
a tirou-se acorrentando sobre Rio Negro, para não enfrentar a execução 
que o esperava no Pará (Sweet 1974, p. 545).

As tradições desana dos profetas

Os povos Tukano do Uaupés também relem bram  Kam iko como o 
in ic iador de um a tradição chamada de o “Canto da C ruz” e o Alexandre 
como um  de seus seguidores. Como os Baniwa, os Tukano repre
sentavam as lu tas  de Kam iko com os brancos como a v itó ria  do poder 
nativo sobre a destruição do homem branco. O fracasso de Alexandre 
porém, significava a fa lta  de crença pelo povo nos poderes dele de 
realizar as suas promessas. O excerto que se segue, da tradição Desana 
do Canto da Cruz, ilu s tra  esse ponto. A tradição foi recolhida de um  
ancião Desana do Rio Papuiy, em 1987, pela antropóloga Dom inique 
B uch ille t. Versões de partes desta tradição foram  publicadas no Ene- 
mini, o jo rn a l Salesiano de Jauareté:

É o Cam iko (da tribo  Baniwa) que começou a can tar o canto da cruz. Ele é 

mesmo Deus disseram  os Brancos. Eles varreram  a casa dele [tira ram  todo 

da casa] mas mesmo assim  ele tinh a  todo. Quando chegava a noite, ele 

ascendia a casa, mesmo que não tinh a  nada para isso; Ele tinh a  todo; 

sáfonos, violão. A casa era bem ilum inada. Depois de três dias eles (os 

brancos) ab riram  a casa dele. Lá tinha  todo tipo de comida: banana, 

abacaxi, be ijú , fa rinha  etc. “E ele mesmo que fala coisas de Deus. É ele que 

faz m ilagres, ele que faz comida", disseram os brancos. T inha todo, café, 

arroz, tin h a  todo. Apesar que eles varreram  a casa, ele tinh a  todo tipo de 

comida. Disseram que ele era mesmo Deus. Eles deixaram ele [preso] na casa, 

portanto ele encontrou todo, disseram. Fizeram, então, um a caixa com tábuas, 

a pregaram e a colocaram dentro do rio. Eles o colocaram dentro da caixa e 

alagaram a caixa; nem deixaram um  pouco de comida dentro da caixa.
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Colocaram a caixa dentro da água. Quando chegou a no ite ele transfo rm ou 

[a caixa] num a canoa grande e ficou boiando em cim a da água. Tocou 

m úsica com violão, safono, a noite toda. Depois ele sum iu  no fundo do rio; 

na noite seguinte a caixa que eles tinham  feito e que ele tin h a  transform ado 

em canoa, se levantou de novo. Os brancos a viram . Cam iko sabia que eles 

queriam  afogar ele. Ele m andou escrever um  bilhete para eles: se eu afogar 

você, será que você ia agüentar, ele m andou escrever. Aí, eles tiveram  medo.

Vou afogar vocês ele diz; vou fazer a mesma coisa para vocês. Vamos tira r  

ele da água, disseram. Foram no porto e o lharam : ele tin h a  todo tipo  de 

comida, abacaxi, banana, beijú, macaxeira, fa rinha , arroz, feijão etc. Ele é 

mesmo o homem que fala coisas de Deus, disseram  esses doutores. Vendo 

isso, começaram a acredita r nele. Deram para eles vestidos, fitas ¡para 

enfeitar-se], colares [...] (B uch ille t e Galvão s ./d ., p. 1).

A h is tó ria  desana representa Kam iko como possuidor de todos os 
tipos de comidas e bens m ateria is, que ele armazena e é capaz de 
p roduzir na sua casa ilum inada. A caixa pregada, ou caixão, com que 
os brancos ten tam  d es tru ir Kam iko, poderia ser entendida como um a 
transform ação negativa da casa produ tiva  de Kam iko, um a vez que é 
desprovida de todos os bens e sim boliza a morte. Kam iko tr iu n fa  ao 
tra nsm u ta r o caixão em um a canoa. Aqui, somos lem brados do m ito 
especificamente Tukano da canoa da Anaconda ancestral, que trouxe 
os prim e iros antepassados Rio Negro acima, até o Uaupés. Os Arapaço, 
um  povo Tukano do Baixo Uaupés, con tinuam  este m ito  de m igração 
ancestral para contar como a Anaconda, na form a de um  subm arino , 
traz, mais tarde, um a abundância  de produtos m anufa turados para a 
região do Uaupés, depois de longos contatos com os brancos.

Na versão Desana, Kam iko essencialmente re iv ind ica  o controle, 
pela sociedade nativa, sobre a produção e sobre a riqueza, que prevalece 
sobre a inversão deste p rincíp io  pelos brancos. Vemos aqui um a 
diferença fundam enta l entre os povos Tukano e A ruak, com relação às 
suas percepções de Kam iko e, de modo geral, com relação a crenças 
proféticas. Nas h is tórias Baniwa sobre as lu tas de Kam iko contra  os 
m ilita res (ver capítu lo  3), Kam iko m ilagrosam ente escapa três vezes do
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caixão que os m ilitares ou “doutores” usavam para ten ta r destruí-lo. A 
cada vez, o caixão é am arrado com cordas, fechado com pregos e jogado 
no Rio Orinoco. Na tentativa final, o caixão é retirado do rio  e, dentro 
dele, é encontrada um a serpente. Kam iko, mais tarde, profetiza urna 
revolução que destru iría  o Govemo M ilita r.

As diferenças na interpretação de Kam iko estão ligadas tan to  às 
experiencias h istóricas dos dois grupos, quanto aos contextos cu ltu ra is  
do m ito. Os Baniwa e outros A ruak sentiram , mais diretam ente, os 
efeitos do regime de, pelo menos, quatro im portantes postos m ilitares 
(M arabitanas, Cucui, San Carlos del Rio Negro e São Gabriel). Os 
Tukano foram  afetados principalm ente pela Fortaleza em São Gabriel. 
Estando próxim os do centro da in d ús tria  de construção de barcos e da 
atividade extrativtsta  no alto do Rio Negro, os Baniwa, os Baré e os 
Warekena sofreram  por m u ito  mais tempo os efeitos opressores das 
dívidas e da exploração da mão-de-obra. Além dos m uitos comerciantes 
que traba lharam  no Uaupés durante  o século XIX, os m issionários e os 
m ilita res cu ltivaram , com os chefes Tukano e Tariana, alianças que 
serviram  aos seus interesses na troca de mercadoria.

A tradição desana do “Canto da Cuz" prossegue descrevendo 
Alexandre como um  discípulo de Kam iko “que queria ser igua l” a ele, 
mas os seus seguidores não acreditavam  que ele possuía os poderes do 
seu mestre:

Cam iko ensinou para o outro. O a luno dele se chamava Alizente [=A lexan

dre]. Ele não é daqui, ele é do Orinoco; é Baniwa. Cam iko tinha  dois alunos, 

Alizente e Tomaso. Ele ficou velho e m orreu. Eles enterraram  o que era o 

corpo dele quando desceu de novo à terra. A alma dele foi na casa do céu.

Se transfo rm ou em criança e desceu na terra, cantando, tocando tambor. 

Q uando v inha  baixando na terra, eles enterraram  o seu corpo. [Alizente 

m orreu], Ele chegou na terra depois que eles tinham  enterrado o seu corpo 

[ele queria fazer como Camiko, ser igual a ele]. “Onde vocês deixaram  meu 

corpo?", perguntou Alizente. “Nós já  enterramos", responderam. “Vocês não 

gostam de m im ", ele diz, “por isso vocês já  enterraram  meu corpo. Eu vou
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regressar", diz Alizente. Dizendo isso. ele foi perto da porta  -  e começou a 

su b ir no céu, tocando tam bor. Aí ele desapareceu [defin itivam ente], Se eles 

não tinham  enterrado o corpo dele antes da volta dele. ia acontecer para 

ele a mesma coisa [como acontecia com Camiko]: ele ia crescer, ficar velho, 

a acabar por m orrer, aí se tom ava pequeno e descia ou tra  vez na terra. Na 

hora que ele ia chegar, eles iam  en te rra r o seu corpo. Se eles tinh am  feito 

assim, ele ficaria assim  [como Camiko] (B uch ille t e Galvão s ./d ., p. 1).

O poder de superar a morte, de fa la r com os m ortos ou de agir 
como se eles estivessem vivos, e de tra n fo rm a r a m orte em nova vida 
são marcas de figuras que os Desana re lem bram  como as dos profetas 
da tradição do “Canto da C ruz” . Conta-se que um  “pajé da c ruz” , por 
exemplo, ensinou seus seguidores que: “essa terra, essa te rra  onde 
morre gente é feia, vamos preparar o u tra  terra, vamos v ira r a te rra  para 
o m undo ficar bom, a te rra  ser boa" [ibidem).

No caso de Alexandre, seus seguidores im pediram  o seu re tom o 
do m undo dos mortos. Como já  observamos, não há indicações de que 
Alexandre tivesse quaisquer poderes ou habilidades de pajés ex trao r
d inários, como possuía Kam iko. Ele im itava  Kam iko nas funções 

sacerdotais de casar, batiza r e de conduzir danças ritu a is . Suas 
profecias de que beijú  e pólvora ca iriam  do céu e de que haveria um a 
inversão entre índios e brancos podem ser consideradas m ilitan tes; 
todavia seu fracasso em situações críticas m inou  qua lquer crença que 
seus seguidores pudessem n u tr ir . Suas ações tam bém  provaram  sua 
inabilidade para exercer autoridade esp iritua l ou para prover imagens 
relevantes que guiassem seus discípulos. De acordo com a tradição, ele 
era capaz de m orre r e v ia ja r para o m undo dos mortos, porém o povo 
o im pediu de renascer. D iferentem ente de Kam iko, ele era considerado 
m orta l e suas promessas não eram consideradas legítimas. Na h istória , 
também, não há lu ta  entre A lexandre e os brancos; na verdade, era o 
povo que “não gostava” dele. O ceticism o e a oposição aos líderes 
proféticos é um  tema recorrente na tradição desana do “Canto da C ruz” . 
Em vários casos, os líderes são executados por grupos opositores ou 
por seus próprios seguidores. Os profetas advertiam  sobre ameaças e
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destruição im inentes, eventos aterrorizantes pelos quais teriam  que 
passar. Instigavam  seus seguidores a obedecerem a severas restrições 
e, através da dança e do canto, a apressarem a vinda do novo mundo. 
As pressões do fervor religioso pareciam traba lha r contra a sua susten
tação e expansão. Como consta que um  messias explicou, “Eu fiz isso 
mas nem agüentei. Quando a gente quer fazer essas coisas, aí m u ita  
gente está se ju n ta n do . Eles o lham  e depois de ter m u ito  olhado, ficam 
cansados, invejosos” (Buchille t e Galvão s ./d ., p. 8).

Em contraste, a in fluênc ia  de Kam iko permaneceu ina lterada até 
sua morte, no in ício deste século. Mesmo anos depois de sua morte, os 
Baniwa con tinuaram  a seguir sua dou trina  no que dizia respeito a evitar 
os brancos e pedir pela proteção esp iritua l de Kam iko (N im uendajú 
1950; Matos Arvelo 1912, p. 86).

Abaixo, apresento informações em forma de tabela sobre todos 
os movimentos e tradições proféticas registradas na h is tó ria  do Noroes
te Amazônico, desde os prim eiros episódios com Kamiko, até o século 
XX. Como se vê, trata-se de um a longa e contínua tradição de mais de 
um  século e meio entre os povos A ruak e Tukano:

TABELA : TRADIÇÕES PROFÉTICAS DO NOROESTE AMAZÔNICO

ANOS PROFETAS GRUPO SEGUIDORES LOCALIZAÇÕES TRADIÇÕES

ORAIS

FONTES

ESCRITAS

1857-1902 Venancio

Anizetto

Kamiko

Dzauinai

(Baniwa)

Baniwa,

Baré,

Tukano

Içana (Brasil), 

Acque (Venezuela)

Dzauinai,

Hohodene,

Desana

Ver Wright 

(1981); Wright 

e Hill, (1986) 

Buchillet e 

Galvão (s./d.)

1858 Alexandre, 

Basito Melgueira, 

Claudio José, 

Cypriano Lopes

Baniwa

Baré

Warekena?

Warekena?

Tukano e 

Tariana 

Baniwa & 

Warekena

Baixo/médio 

Uaupés (Brasil) 

Rio Xié (Brasil e 

Venezuela)

Desana Ibid.; ibid.; ibid.

1858 Tomaso 

(ou Caetano)

Baniwa? Uaupés Desana Wright (1981); 

Buchillet e 

Galvão, (s./d.)

1875- 

1903 (+/-)

Anizetto Baniwa Baniwa,

Tukano

Rio Cúbate Wright (1981, 

1998)
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Final dos 

1870/ 

Começo 

dos 1880

Vicente Arapaço ou

Wanano

(Tukanoanos)

índios do 

Uaupés

Japú Igarapé 

(Baixo Uaupés)

Desana I bid:,

Hugh-Jones

(1989)

Joaquim

Parakata

Tukano Tuyuka,

Karapaná,

Tariana,

Desana,

Pira-tapuya

Rios Papuri, 

Tiquié

Desana Buchillet e 

Galvão, (s./d.)

* Benedito Desana ? ? Desana Ibid.

Final do 

Séc. XIX

Maria Desana Tukano, 

Desana, 

Pira-tapuya, 

Maku e outros

Rios Papuri, 

Tiquié, Uaupés

Desana Ibid

Kumu e Kenhiri 

(1980);

Enemini (1983)

Paulino Bispo Tukano Idem Turí igarapé Tukano Enemini (1983)

Começo 

doséc. XX

Yewa, ou Lino 

Sêwa (“Santo 

Lino”) ou Yehuri

Tukano Tukanoanos Montfort 

(Rio Papuri), 

Uaupés, 

Tiquié.

Desana Buchillet e 

Galvão (s./d.); 

Hugh-Jones, 

(1989); Kumu 

e Kenhiri (1980)

Começo 

do séc. XX

Raimundo Tukano ? Turí igarapé Desana

1930 Uétsu Adzanene

(Baniwa)

Baniwa,

Kuripako

Rios Guainía, 

Içana, Aiary

Hohodene Wright (2004)

1948-50 (+) Sophie Muller, 

Vitor Correa

Norte-

Americana,

KuripaKo

Kuripako, 

Baniwa, Cubeo

Içana, Aiary, 

Cuiary, Querary, 

Guaviare, Guainía

Baniwa Wright (1998, 

1999)

+ Emissários 

Tukano e Bará

Tukano Barasana, 

Bará, Arapaço, 

Tatuyo

Pira-paraná 

(Colombia), Tiquié

Barasana Hugh-Jones

(1989)

Anos

1960-1970

Kudui Hohodene

(Baniwa)

Baniwa,

Wanano

Rio Aiary Hohodene Wright (1998, 

1999)

Não há informação específica disponível sobre datas já que a informação baseia-se em 

tradições orais. Nos casos de Joaquim Parakata e Benedito, a tradição oral diz que eram 

discípulos de Tomaso (ou Caetano).

A tradição diz que Paulino vivia na mesma época da menina milagrosa Maria.

+ Nenhuma informação disponível sobre datas.
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As conexões entre os profetas e sens discípulos não ficam eviden

tes através de um a simples listagem num a tabela. Das fontes orais, é 

possível a firm ar que o mais im portante  dos profetas Baniwa, Venancio 

Kamiko, ensinou a todos os outros profetas de língua a ruak até a sua 

morte, no começo do século XX. Entre os povos de língua tukana, os 

prim eiros profetas eram discípulos de Kam iko; porém, a p a rtir do fina l 

do século XIX, as tradições começaram a d ivergir e isso, sugerimos, 

aconteceu na época da m enina m ilagrosa M aria entre os Desana e seus 

discípulos, que elaboraram  os seus ensinamentos e pregavam entre 

num erosos povos Tukanoano da região.

Entre  os Tukano O rientais, surg iram  dois focos im portantes de 

m ovimentos proféticos nas ú ltim as décadas do século XIX: um , no 

Baixo Uaupés, liderado pelo pajé Arapaço Vicente C hris tu , e o outro, 

no A lto Papury, começando com um a m enina Desãna chamada Maria.

O prim eiro  parece ter sido m u ito  semelhante ao movimento 

liderado pelo Baniwa Anizetto, no Içana, que surg iu  durante  o mesmo 

período. Em ambos os movimentos, os profetas foram vistos como 

curandeiros m ilagrosos que protegiam os seus povos contra  os patrões 

da borracha, além de promover o crescimento das plantações, a liviando 

o sofrim ento e as dívidas dos povos. Entre as suas profecias, Vicente 

apregoou que os patrões da borracha seriam logo expulsos da região 

do Uaupés. Tanto Vicente quanto Anizetto foram fortemente in flu e n 

ciados pelo cato lic ism o popu la r da região, pois o Santo Antôn io  foi visto 

como um  grande p ro te tor dos índios a par das divindades indígenas -  

N hiãpcriku li, para os Baniwa, e “Tupana” , para os Arapaço do Uaupés. 

Ambos os m ovim entos tinham  fortes tendências de rebelião, mas 

nenhum  deles procurava u su rpa r a riqueza do branco. Vicente tam bém 

profetizou que os m issionários logo v iriam  para o Uaupés, pois ele 

mesmo tin h a  lhes solicitado desde Tupana.

Com a m enina M aria dos Desãna, a tradição Tukana do “Canto 

da Cruz" parece ter sido desenvolvida em direções d is tin tas  daquela
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dos Baniwa. Segundo a versão apresentada pelos narradores Desâna 

Panlon Kum u e Tolam an K enh iri (1980, pp. 86-87), M aria  foi um a 

figura im portante, entre outros motivos, porque ela provocou um a 

grande m udança na escatologia dos Desâna. Antes dela.

Por Ordem de Boléka, o ancestral maior dos Desana, as almas dos homens comuns eram 

enviadas a uma outra casa, chamada wahpíru vw[um lago que fica próximo ao Rio Macu, afluente 

do Papuri], A ela voltavam as almas de todos os Desana de menor poder ou de poder nenhum, 

como é o caso das mulheres e das crianças. Nessa casa, a alma do morto permanecia como se 

estivesse dentro do corpo. Os vivos ouviam, às vezes, a música das flautas sagradas tocada por 

essas almas, bem como suas risadas e suas conversas. [Os baia, kumuá, yeá e suas famílias 

foram enterrados dentro da maloca e os demais fora dela.] Por muitos séculos as almas dos 

antigos voltavam a esse lugar, até que ocorreu um acontecimento que mudou esse costume.

A tradição então conta a vida da m enina Maria:

Nas cabeceiras do Rio Macu, a mulher de um Desana, sem viver muito com seu marido, ficou 

grávida e deu à luz uma menina, que era do grupo Wali ñami ioáliru [nome, noite, estrela 

vespertina]. Aos dois anos de idade, já brincava de modo diferente das meninas comuns. Aos 

três anos cantava cantos diferentes, meio gaguejando, como toda criança, mas muito meliodosos. 

Ao atingir a idade de cinco anos, reuniu suas companheiras e com uns pauzinhos fizeram uma 

cruz. Aos treze anos, pediu ao pai que fizesse um tambor e uma cruz de pau-brasil. 0  pai não 

deu importância ao seu pedido, mas diante de sua insistência acabou fazendo-os. Muito alegre, 

a menina instou suas companheiras a encomendarem também cruzes a seus respectivos pais. 

Todas as tardes essas meninas se reuniam para cantar cantigas que ninguém sabia de onde 

vinham. Proibiram-nas de cantá-las, mas elas não obedeciam.

Quando chegou aos 15 anos, essa menina [...] disse a seus pais que quem lhe ensinava os cantos 

era um homem chamado Kiritu [ou seja, Cristo], que vinha do Céu, mandando-lhe cantá-los a fim
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de perdoar os pecadores. Os país da menina não sabiam quern era esse Kiritu, mas ela acabou 

convencendo-os de que deviam crer nele. Ela começou a cantar o canto de kurúsa [cruz], o canto 

de Bália [Maria], de Yusé [José], de Mentre [Mestre], Olha Santo [os santos], o Perdão dos 

Pecados para quebrar os chifres dos homens maldosos. E quando apareciam homens que tinham 

cometido pecados graves ela caía no chão, porque sentia no seu corpo o peso desses pecados. 

Dizia que no Céu havia um Deus forte que um dia vi ha para o meio deles. A fama dessa menina 

espalhou-se por todos os ríos: pelo Papuri, o Tiquié, o Uaupés e o Pirá. Os moradores desses 

rios vinham vê-la e ouvir os seus cantos. Assim, também os velhos começaram a crer em Kiritu 

e em tudo que a menina dizia.

A tradição, então, afirm a: “Foi nessa época que as almas que 

estavam na w ahpiru  w i desapareceram. Parece que o canto de kurúsa  

(cruz) levou-as ao céu.” Ou seja, efetuou um  deslocamento vertica l 

transform ando profundam ente a escatologia Desana.

M aria foi envenenada por “homens maldosos” que queriam  tira r 

a prova: “se tivesse tan to  poder não m orreria. Mas a m enina m orreu. 

Parece que K iritu  qu is levá-la. Com sua morte, a m aioria  dos Desana 

deixou de canta r os cantos que ela havia ensinado.”4 M uitos anos 

depois de sua morte, ou tro  profeta surg iu  do Papury (próximo ao lugar 

onde hoje existe a m issão colombiana de Monfort), Yêwa (ou Lino Sêwa), 

que era um  grande pajé Tukano. Profetizou a chegada dos m issionários 

à região: “os homens de Deus que seriam chamados paiá [ou seja, 

padres, mas se nota a semelhança com a palavra tukana  para cantor,

4 . Segundo in form ação c itada em H ugh-Jones (1989, p. 27): “Os Brancos lhe 

m andaram  um a caixa contendo um a bandeira  e outros ornam entos usados pelos 

caboclos nas suas festas de dias-de-santo e eles colocaram  um  feitiço nela que 

causou um a epidem ia de saram po entre seus seguidores. Depois da epidem ia, M aria  

anunc iou  o fim  do m undo, um a época em que todos os pecadores seriam  

transform ados em an im a is com chifres e devorados por jaguares e espíritos. Ela 

d izia que os veados e as vacas eram pessoas que foram  punidos por seus pecados
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“baiá” ]” , e “virgens vestidas de preto e com pe itilho  branco [as fre iras]” . 

E a tradição finaliza: “depois dessa profecia é que chegaram os padres 

e as fre iras.”

Na versão resum ida por Silva (1977, p. 284), um  velho T ukano 

chamado “Pau lino” , tam bém  do Papury (possivelmente o mesmo cha

mado “Lino Sêwa”), depois elaborou os r itu a is  começados por Maria. 

Levantou um a grande cruz na praça em frente da maloca dele onde as 

pessoas freqüentem ente rezavam, cantavam , e dançavam. Eles lhe 

trouxeram  presentes, inclusive fitas vermelhas, que ele pendurou em 

seu pescoço. Veio a ser chamado “Bispo Paulino” . O seu r itu a l consistia  

em que as pessoas dançassem três vezes ao redor da cruz, e, com o 

néctar de flores, ele as batizava. Com a água que pingava da madeira, 

e que ele colh ia dentro  de um a garrafa, curava os doentes.

Segundo a versão publicada em Enemini (setembro de 1983, p. 6):

Diz-se no r itu a l do “Paulino B ispo” : t o d o  o  p o v o  c a n t a n d o  e  r e z a n d o  t o d o s  

os d ia s  a o  r e d o r  d a  c r u z . Com o suco de flores que se encontrava nas 

imediações, Paulino aspergía o povo, e com a água que escorria de madeira, 

o velho reco lh ia num a garrafa e com ela operava curas de doentes. Essa 

tradição se manteve velada duran te  o periodo dos M issionários Francisca

nos (no in íc io dos anos de 1880) até os Salesianos (...)

Nos anos de 1880, os Franciscanos d irig iram  cruzadas evangeli- 

zadoras contra  os pajés Tukano e Tariana e contra  as festas de flautas 

sagradas. Tais cruzadas provocaram um a crise de fé nos pajés, que 

afirm avam  ter pedido que Deus ou Tupana enviasse m issionários para 

o Uaupés (Coudreau 1887, p. 199). A crise de fé e crescente intensidade 

de contato no fina l do século X IX  causaram  um  declínio geral da 

pajelança e do profetism o no Uaupés. Em 1914, os Salesianos come

çaram a traba lha r na área oferecendo aos índios proteção contra  a 

b ru ta lidade e a vio lência decorrentes da expansão vigorosa da extração 

da borracha. Ao mesmo tempo, ofereciam um  constante suprim ento  de
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bens m anufaturados, caso os índios se submetessem ao seu regime de 

educação e à m udança cu ltu ra l. Como seus predecessores, os salesia- 

nos promoveram cam panhas contra  os pajés, contra  as flautas sagra

das, e contra  outras institu ições im portantes. Como exerciam um  

controle cada vez m aior sobre todos os aspectos da cu ltu ra  indígena, 

os Tukano, nas áreas de in fluência  m issionária, adaptavam-se a uma 

vida de dependência quase total. As crenças nos cultos da cruz e nos 

pajés con tinuaram  exercendo in fluência  apenas nas regiões menos 

acessíveis das nascentes, como no A lto Papury.

Nos anos de 1970, os Salesianos descobriram  a localização da 

cruz do Paulino Bispo, ju n to  ao túm u lo  dele, e transportaram -na  para 

a missão centra l em Jauareté, “erguido no centro do alto-m or".

Assim, vemos como as tradições dos povos Desâna e Tukano 

seguiram direções marcadamente d is tin tas das tradições dos Baniwa. 

Nos próxim os dois capítulos, voltaremos às tradições proféticas Baniwa 

para m ostra r as suas relações com a pajelança e a transform ação 

dessas tradições no evangelismo protestante.
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Capítulo 5

Uétsu -  profeta do pariká e caapi

Introdução

Este capítu lo  é sobre o pariká, o rapé considerado sagrado, 

u tilizado  pelos pajés do Noroeste da Amazônia na cura  de doentes e 

outras atividades. O que se pretende aqui é d iscu tir os seus significados 

sim bólicos, c u ltu ra is  e h istóricos para os povos Baniwa, dem onstrando 

a centra lidade do p a riká  e de um  outro  psicoativo que freqüentem ente 

o acom panha, o caapi (Banisteriopsis sp.), tan to  para a visão Baniwa 

da criação do cosmos, quanto para as curas realizadas pelos pajés e, o 

mais im portan te , para as visões e mensagens dos profetas que têm 

surg ido entre os Baniw a desde o século passado. Esses profetas -  sobre 

os quais existem inúm eras h istórias orais -  adqu iriram  seu conhecimento 

extraordinário do m undo através do uso constante e em grandes quan ti

dades do pa riká  e do caapi. As suas visões foram fundam entais para a 

restauração da ordem in terna  na sociedade Baniwa, ameaçada constan

temente pela maldade de bruxos e do homem branco. Pelo seu poder de 

revelar e de a b rir comunicação com os outros mundos, inclusive com o 

m undo dos mortos que avisam e aconselham os vivos sobre os eventos 

que estão para acontecerem, as duas substâncias têm exercido um  papel 

fundam enta l para o convivio e a sobrevivência do povo Baniwa.
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A literatura etnológica sobre o pariká

O pariká  tem  sido usado por povos d is tribu ídos  sobre um a área 

extensa do oeste do continente su lam ericano -  desde povos de língua  
chibcha, ao norte, e mesmo da H ispanio la  e Trindade, até o A lto  
Guaporé; há registros h istóricos constando seu uso entre povos do 
Amazonas-M adeira como os M ura  e Sateré-Mawé, e um  centro bem 
defin ido na área entre os llanos da Colombia, o A lto  Orinoco, o Uaupés 

e o Japurá , abrangendo povos como os Achagua, Piaroa, Piapoco, 

G uahibo, Baniwa e Tukano.

Sem dúvida, o estudo etnológico m ais completo e o rig ina l sobre 

pariká  pub licado até agora é a tese de doutorado de W olfgang Kapfham - 
mer (1997). In titu la d a  A grande serpente e a onça voadora  (em inglés, 
The great serpent and the f ly in g  jaguar), a tese versa sobre a base 
m ito lógica do consum o r itu a l de pariká. T ra ta  de desenvolver um  

panoram a d inám ico enraizado no sistema do xam anism o e da cosmo

logía, englobando h ierarqu icam ente esses r itu a is  específicos. Insp irado 
pelo estudo clássico de Johannes W ilbert, Tobacco and sham anism in 

South America (1987), e pelos métodos comparativos de Otto Zerries e 
Lawrence Sullivan, Kapfhammer focaliza boa parte da sua análise na 

iconografia e nos instrum entos de pariká  encontrados na Am érica do Sul.

O estudo começa com um a breve exposição sobre a fa rm aco lo 
gia de A nadenanthe ra  spp. e V iro la  spp. -  am bos encontrados no 
Noroeste Am azônico - ,  seguido por um  levantam ento  da d is tr ib u iç ã o  
e tnográfica  e arqueológica do uso do rapé, in c lu in d o  os diversos 
métodos de sua aplicação.

Em relação à farmacologia do pariká, o au to r argum enta contra  
a existência de um  complexo de sensações e percepções determ inadas  
pelo uso do rapé, a firm ando o papel in tens ificador e de apoio que o 
efeito alucinógeno tem  para com temas m ito lógicos e cosmológicos 
específicos a cada cu ltu ra . Em outras palavras, o rapé serve como 
gatilho para certas sensações e percepções que são estru tu radas, até 

certo ponto, por processos farmacológicamente induzidos, mas de
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form a algum a essas moldam ou determ inam  a compreensão cu ltu ra l 
dessas percepções.

Em seguida, o au to r analisa a complexa iconología presente 
num a rica  variedade de parafernália  usada nos ritu a is  de pariká. A sua 

análise dos motivos dessa parafernália  revela um  vínculo entre os ritos 

do p a riká  e os ciclos sazonais entre as cu ltu ras  indígenas sulam erica- 

nas. Entidades e qualidades associadas às estações chuvosas e secas 

são evocadas e confrontadas nesses ritua is , cada um a em sua época, 

para ga ran tir a periodicidade do ciclo anual. Assim, as formas de 

serpentes encontradas nas bandejas do pariká  usadas pelos índios 

Sateré-Mawé são associadas à estação chuvosa do ano, às constelações 

(da Grande Serpente) que regem essa estação, a proem inência de 

doenças entre hum anos, e à presença de seres prim ordia is fem in inos  

que contêm o rapé alucinógeno em suas vaginas (compare com o m ito  

dos Baniwa, citado abaixo).

Outros mitos (como dos Baniwa, por exemplo) associam motivos 

iconográficos de pássaros predadores (o gavião real, por exemplo, ver abaixo), 

presentes na parafernália (inclusive no osso usado para inalar o rapé), com 

a estação seca que poderiam possuir valores simbólicos que complementam 

as noções a respeito da Grande Serpente da estação chuvosa.

Enfim , a análise de Kapfham m er propõe sa lientar o víncu lo  entre 

o uso r itu a l do rapé e o ciclo anua l nas cu ltu ras  indígenas sulam erica- 

nas, con tribu indo , assim, para a compreensão de um a das tarefas mais 

im portantes dos pajés: o controle sobre a transição entre as estações 

(ver tam bém  W righ t 1998, parte I).

Pariká e caapi entre os Baniwa

Proponho d iv id ir este estudo em três partes: na prim e ira  parte, 

farei um a discussão dos m itos Baniwa sobre o pariká: o que eles dizem 

a respeito de como foi adqu irido  pela hum anidade nos tempos p rim o r

dia is e o que nos revelam sobre os significados e os poderes do pariká.
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Na segunda, abordarei os discursos dos pajes sobre o pañká, seu 

significado, as viagens dos pajes com ele, e quais os poderes que eles 

adquirem  com seu uso. E, finalm ente, na terceira, através da h is to ria  

oral, analisare i o papel centra l do p a riká  e do caapi para as experiencias 

de profetas na h is to ria  dos Baniwa.

Pouca atenção foi dada ao papel e à im portanc ia  de substancias 

sagradas entre os Baniwa -  pariká, tabaco, e caapi - ,  tan to  para a 

formação e experiencia dos pajés quanto dos profetas. As m inhas 

pesquisas de campo mais recentes (ju lho  de 2001) revelaram  novas 

tradições orais que v incu lam  diretam ente as visões e os poderes de 

profetas h istóricos com o seu uso do pa riká  e do ca ap i Ambas as 

substâncias são verdadeiras fontes de poder que, sem exagero, p ro d u 

ziram  m udanças h istóricas na sociedade Baniwa. Cabe então exam inar 

os significados cu ltu ra is  a tribu ídos a elas para, em seguida, com preen

der como in fluenc ia ram  as visões proféticas.

Uma palavra sobre a situação a tua l dos pajés entre os Baniwa: a 

p a rtir  da década de 1950, m issionários evangélicos e católicos p rom o

veram a conversão dos Baniwa, adicionando um a nova dimensão de 

complexidade à sua situação religiosa. Hoje em dia, os r itu a is  de dança 

e de in iciação -  o de in iciação é um a das expressões mais complexas 

da religiosidade Baniwa e envolvia o uso de flautas sagradas e de 

cânticos conhecidos somente por especialistas que podemos cham ar 

de sacerdotes -  são celebrados apenas nas poucas com unidades cató

licas do A lto  A iary. Nas com unidades “crentes” que são predom inantes 

nos rios Içana, Cúbate, Cuiary, e em boa parte do A iary, o ciclo de 

encontros evangélicos (Santa Ceias e Conferências) tem substitu ído  

completamente as festas de dança, pudali. A ins titu ição  da pajelança 

que, antes do m ovim ento de conversão ao evangelismo, exercia um a 

in fluênc ia  centra l em todas as aldeias, hoje está em franca decadência 

com apenas sete pajés (todos no Rio Aiary) ativos em toda a população 

Baniwa no lado brasile iro. A inda estão vivos em todas as aldeias, porém, 

os conhecimentos dos m itos e das rezas de cura e p lantas m edicinais.
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Pariká e o começo do mundo

Quando eu pedi aos Baniwa que contassem as h is to rias da 

criação do Universo, eles a firm aram  que a h is to ria  de como o Nhiãpe- 

r ik u li,  o C riador e Transform ador, encontrou o pa riká  foi um  dos 

eventos m ais s ign ificativos da criação. Pois, sem o pariká, N h iãpe riku li 

não podia “ver” -  a visão sendo um  dos poderes mais fundam enta is dos 

pajés -  e, portanto , não podia fazer/ trans fo rm a r/ criar.

São vários os m itos sobre o pariká, mas o mais im portante  é um  

con jun to  de episódios em que o N h iãperiku li e seus irm ãos encontram  

os poderes e ins trum entos dos pajés -  poderes de ver e transfo rm ar, de 

fazer o trovão, um  colar de dentes-de-onça, e o pariká, O prim eiro  

episódio dessa h is tó ria  descreve como o irm ão m enor de N h iãperiku li, 

querendo aprender a fazer trovão, procura e encontra o gavião real, 

chamado Kam athaw a. Este lhe dá um a de suas penas e o m anda 

cheirar; de repente, a visão dele “se abre” e ele começa a “ver” como os 

pajés vêem hoje. Em seguida, o gavião lhe dá outra  pena de seu corpo 

e o m anda che ira r e, com isso, ele ouve o som do trovão. Com esses 

poderes, ele vo lta  para casa e encontra com seu irm ão N h iãperiku li, 

mas o irm ão m enor é invisível, pois a dqu iriu  o poder de se transfo rm ar 

e sa ir de seu corpo visível. Assim, o p rim e iro  episódio conta como os 

pajés p rim ord ia is  adqu iriram  a lguns dos seus poderes mais fundam en

tais -  de ver, p roduz ir trovão, e se transform ar. Mas tudo isso aconteceu 

no O utro  M undo; a inda não foi encontrado o pariká, que será o meio 

pelo qua l os pajés de hoje vão a d q u ir ir os mesmos poderes.

A  ação do segundo episódio g ira em tom o  da derrubada de um a 

enorme árvore cham ada K aa li ka thadapa, que conectou dois níveis do 

prim e iro  universo e que era a fonte p rim ord ia l de todas as p lantas no 

m u n d o .1 O p a riká  é um a “fru ta ” que se encontrava dentro  de um  buraco

1. A G rande Árvore de Kaali é um  dos sím bolos cen tra is  da un idade p rim o rd ia l, ou o 

Todo-em -Um , da re lig ião Baniwa. A derrubada da árvore quebrou a un ic idade deste 

sím bolo p rim o rd ia l, para que a hum an idade ficasse com as num erosas p lan tas e
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no topo da árvore. Uma vez que a árvore foi derrubada, porém, 

N h iãpe riku li não consegue pegar o p a riká  por causa de enxames de 

abelhas que o impedem, mas a anta, com couro duro, consegue. A anta, 

caracterizada nos m itos como um  an im al guloso e egoísta, rouba  os 

poderes, m alika i, inc lus ive  o p a riká  e o colar de dentes-de-onça, de seu 

verdadeiro dono, N h iãpe riku li.

De posse do pariká, a anta  o cheira  e se transfo rm a num a onça 

voraz que u rra , que deseja “devorar as pessoas sem p a ra r” . A  catástrofe 

que isso poderia provocar leva N h iãpe riku li a t ira r  o p a riká  da anta, 

subs titu indo -o  pela fru ta  de um ari, para comer (e mesmo assim, 

con tinua  o m ito, N h iãpe riku li depois t ira  o um a ri da anta, deixando-a 

tota lm ente inofensiva, comendo folhas). A aquisição dos poderes dos 

pajés, enfim , é algo extrem am ente perigoso. O p a riká  e o co lar de 

dentes-de-onça representam  forças altam ente potentes e am bivalentes. 

Os meios pelos quais se faz a conexão com os m undos celestes, nas 

mãos erradas, provocam a loucura . A posse certa é essencial para a 

mediação entre os dois m undos; e, tip icam ente  nos m itos Baniwa, os 

anim ais são incapazes de con tro la r este poder, ameaçando um a catás

trofe até que um a nova ordem seja restaurada.

F inalm ente, no terceiro episódio, a separação tem pora l entre os 

pajés p rim ord ia is  e o cosmos hum ano completa-se com a ascensão dos 

wakaaw enai, pajés p rim ord ia is , para o céu e seu afastam ento defin itivo  

do m undo. Estes pajés sim plesm ente tom aram  p a riká  e “ foram  embo

ra", transform ando-se com seu canto, subindo corpo e alm a  ao Céu. 

H abitam  eternam ente em um  dos níveis mais altos do cosmos, onde 

são vistos por a lguns dos pajés de hoje. O m ito, porém, parece repre

sentar a idéia de que os pajés p rim ord ia is  “nunca  m orre ram ” . A sua 

transform ação através de seu canto foi um a passagem de um  m undo 

para outro , in te ira , sem a separação norm al entre o corpo e a alma. No

fru tas cu ltivadas que se m u ltip lica ra m  e cob riram  a terra. Diz-se que depois da sua 

derrubada, os povos do m undo in te iro  vie ram  e re tira ram  p lan tas (m andioca etc.) 
para colocar nas suas roças.

170



fina l do m ito, somente o N h iãpe riku li ficou neste m undo dos fu tu ros  

hum anos para preparar tudo para a existência que virá.

Um segundo m ito  associa o pa riká  p rim ord ia l com a filha  m enor 

do Senhor de Pariká , D zulife ri, o irm ão m aior de N h iãpe riku li e um  dos 
pajés p rim ord ia is . A h is tó ria  conta que N h iãpe riku li queria saber como 

o seu irm ão sempre conseguia pariká, enquanto que ele não. Descobriu 

que o irm ão tiro u  o pariká  da vagina de sua filha  enquanto ela dorm ia 

m enstruada. Escondido de seu irm ão, N h iãpe riku li fez o mesmo, 

chupando o pariká  da vagina de sua sobrinha. Cheirou o pariká, e 

começou a can ta r e ver os lugares do O utro  M undo. Quando D zu life ri 

descobriu o ato, reclam ou que o que seu irm ão fez foi m u ito  ru im  e 

conseqüentemente, todos os pajés p rim ord ia is  -  inclusive D zu life ri -  

foram  embora, corpo e alma, para o Céu, ou O utro  M undo, onde 

ficaram . Mas diz que, quando N h iãpe riku li chupou o pariká, parte do 

pó caiu na te rra  para os povos Guahibo, e parte para os Baniwa e os 

Cubeo; por isso, esses povos desfru tam  do p a riká  a inda hoje em dia.

A associação de p a riká  com o sangue m enstrua i da filha  do 

Senhor de Pariká  tem  um a con trapartida  na m aneira com que os pajés 

hoje cham am  o p a riká , “o sangue de K uw ai” (Kuw ai irana, likanupa  

K uw ai),2 o Senhor das Doenças e filho  de N h iãperiku li. Kuw ai é 

responsável por todas as doenças que existem no m undo hoje, mas é

2. A noção cen tra l de kanupa pode ser traduzida, grosso modo, como um  estado 

perigoso de “estar aberto” . Seu com plem ento indissociável é a pro ib ição, a restrição, 

o “estar fechado" (itakaw a ). Todo o corpo de Kuw ai (carne e sangue) é kanupa. Por 

ou tro  lado, no m om ento da p rim e ira  m enstruação, as moças tam bém  são kanupa, 

“abertas", em bora a m enstruação (kewiken) não seja em si mesma perigosa, exceto 

para os pajés. A explicação do perigo da m enstruação, em parte, tem  a ver com a 

posição s im bó lica  da m u lh e r nos m itos Baniwa. São invariavelm ente ligadas ao 

m undo e sp ir itu a l, especialm ente a espíritos da natureza considerados perigosos 

para a hum an idade : os E^enunai (espíritos trovões), os Umawalinai (espíritos 

aquáticos), os Kuphenai (espíritos-peixe), Kuwai, e até com Inyaime, os espíritos dos 

m ortos. Em  sum a, pelo fato de m enstruarem , as m ulheres estão “abertas” ao lado 

dos espíritos constantem ente. Os pajés dizem que o contato com um a m u lhe r 

m enstruada  “ faz m al para o sangue" dos pajés.
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também responsável pela reprodução da sociedade, pois seu corpo, 

queimado n um  enorme incêndio  nos tempos p rim ord ia is , foi tra n s fo r

mado em flau tas sagradas pelas quais os hom ens in ic iam  os seus filhos 

hoje. Seu espírito  vive eternam ente no centro do Céu, e é ele que os 

pajés p rocuram  para cu ra r os doentes deste m undo a tua lm ente.

Enfim , se o ato de chupar o sangue m enstrua i da sobrinha  do 

pajé irm ão -  considerado um  ato repreensível3 -  provocou um a sepa

ração entre os pajés p rim ord ia is  e os a tua is, então soprar ou ina la r o 

“sangue” do filho  do C riador tom a-se o meio através do qua l a separa

ção, a barre ira  entre este m undo e o O utro, é superada, pois prop ic ia  

a transform ação do pajé em outro  a n te rio r.4

Um terceiro m ito  conta como o filho  do sol (que é o p róprio  filho  

de N h iãperiku li) experim entou pa riká  e se transfo rm ou  em onça pre 

dador -  e a m ais perigosa, a onça preta cham ada H u iti w anaka le  -  

predador de hum anos, que precisa ser m orta  pelo próprio  pai (como 

Kuwai foi), para que o seu poder possa ser controlado. Esse poder dos 

pajés é, então, d is tribu ído  entre todas as aldeias Baniwa do A ia ry  e 

Içana que, a p a rtir  daí, a dqu iriram  o complexo pa jé /onça. Essa h is tó ria  

tam bém  explica como os índios da fra tría  Baniwa D zauina i, da aldeia 

de J u i u itera , e os índios Guahibo, poderosos pajés que hoje hab itam  

a região dos llanos na Colômbia, mas que antigam ente eram cunhados 

dos Dzauinai, adqu iriram  os seus poderes especiais de c la riv idência  e 
de predação.

Na próxim a parte, pretendo exam inar como esses temas m íticos 

sc traduzem  na p rá tica  dos pajés em suas experiências com o pariká.

3. Podemos especular porque esse ato foi considerado “ru im ” , repreensível, mas 

acredito que um a explicação está fora dos lim ites  desse traba lho.

4 . Pois. ao ina lá -lo , o pajé “m orre" (isto é, en tra  em transe, fica inconsciente), a sua 

alm a sai de seu corpo, transform a-se num a série de form as esp iritua is , e vo lta  para 

o O utro  M undo", de antigam ente" (ou seja, o m undo prim ord ia l). O “sangue de 

Kuw ai , então, é o veiculo do tem po cíclico, pois, com ele, o pajé transcende a ba rre ira  

que separa o m undo p rim o rd ia l do m undo presente.
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Cachoeira de Hipana (Rio Aiary), local de origem do mundo, 
(fotos de Valéria Weigel)
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Os poderes do pariká nas experiências xamãnicas

Os Baniw a conhecem três tipos de pariká: o dzato, que, dizem, 
“é do igapó” ; o m araw athi, “do m ato” ; e o niopo ou nyum pá, u tilizado  

pelos ind ios G uahibo do Rio V ichada, na Venezuela, com quem os pajés 

Baniwa do Rio A ia ry  têm  fortes a lianças até hoje. E ntre  os dois 
prim eiros tipos, o dzato  é o mais usado pelos pajés. Existem  diversas 

m aneiras de prepara-lo e usá-lo: o pó -  um  verm elho escuro, quase 
m arrom  -  pode ser in troduz ido  nas narinas através de canudos em 

form a de “Y” , ou de ossos de perna de pássaros (gavião) ou ossos de 
onça. Como entre os Guahibo, os pajés Baniwa colocam um a ex trem i

dade do osso na na rina  e ou tra  na boca, soprando forte, ou as 
extrem idades da fo rqu ilha  são in troduz idas nas narinas e o cabo no 

rapé, ina lado com força. Entre  os Baniwa, o p añ ká  é tom ado e s tr ita 
mente pelos pajés e p rinc ipa lm ente  para fins de cura. Como entre 
diversos outros povos (Chibcha, povos do Oeste Amazônico e do O rino 
co), o pó é usado para provocar transes, visões e comunicações com os 
espíritos e as divindades. É a tribu ído  o poder de es tim u la r a c la riv idên 
cia, a capacidade de profecia e de adivinhação.

Os efeitos im ediatos inc luem  um a sensação de leveza, fortes 
pulsações no cérebro, lacrim ação, queimação nas narinas, e um  pouco 
de enjôo. Os pajés im ediatam ente o lham  para o céu, levantam-se, e 
começam a cantar, acom panhados de seus maracás, abrindo, assim, 

os contatos in ic ia is  com o “O utro  M undo” . Num a sessão que eu 

presenciei, o pajé nesse m om ento ab riu  seus braços para o céu, como 
se estivesse abraçando o céu e o trazendo para este m undo. Após uns 
cantos in ic ia is , os pajés sentam  e sopram  p a riká  novamente, duas ou 
três vezes em seguida, in tensificando os efeitos e consequentemente as 
suas visões dos lugares e d ivindades do O utro  M undo. O o lha r do pajé 
se fixa sempre no céu e p rinc ipa lm ente  nas formas e nos m ovim entos 
das nuvens. Dizem que, para aqueles que os observam, os pajés estão 

apenas andando nesta terra, enquanto que, para os pajés, eles estão 
no O utro  M undo, e os seus cantos re la tam  a viagem que fazem e o que 
o pariká  está lhes m ostrando.
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Pajés soprando pariká (acima) e 
pajé limpando o céu com tabaco. 
(Fotos Robin Wright)



D urante  a cura, os pajés con tinuam  soprando paríká  d iversas 

vezes, mas de um a form a contro lada; isto é, se tom arem  demais, 
começam a sen tir ton tu ras, cantam  e agem “como se fossem bêbados” , 
e então esperam até os efeitos d im inu írem . Se não, eles caem incons
cientes, em transe. Segundo os pajés, nesse mom ento, o céu começa a 

rodar rap idam ente como se estivesse a fun ilando-se para dentro  do pajé. 
Os efeitos do p a riká  du ram  um as sete horas e produzem , segundo um  
pajé, m u itos  sonhos duran te  a noite; e, no dia seguinte, o m undo fica 

“mais bon ito ” .

O uso do caapi (Banisteriopsis  sp.)5 era m u ito  m ais com um  entre 

os G uahibo e outros povos da bacia do Médio e do A lto  Orinoco, e os 
povos T ukano O rienta is, do que entre os Baniwa. Segundo os meus 
in terlocutores do Rio A iary, havia dois tipos de caapi: “um  para dançar 
e o outro  para pajés” . O dos pajés é feito de cipó; o das festas de dança, 
é preparado de cipó e de folhas de p lantas cu ltivadas nas hortas das 
casas. No passado, o caapi era tomado tam bém  em ritu a is  pré-guerra, 

mas, quando os Baniwa abandonaram  a p rá tica  de guerra, o caapi 
passou a ser tom ado em festas de troca e dança (p u d a li ou dabukuri, 

em língua geral), especialmente nas danças com maracás que celebra
vam com seus cunhados, os Uanano, do Rio Uaupés. Tanto  nos r itu a is  
pré-guerra, quanto  nas danças com maracás, o caapi era tomado, 
dizem, “para dar coragem -  para levantar, dançar, cantar, tocar as 
flautas-de-pã” . A lém  das alterações nas percepções, o caapi deu m u itas  
visões de desenhos geométricas e imagens coloridas (de anacondas, por 
exemplo), que às vezes os índios depois p in tavam  nas paredes de suas 
malocas.6 Em bora os meus in terlocutores lem brem  dessas festas de 
caapi, raram ente elas são celebradas hoje.

5. A pa lavra caapi é nativa.

6. Até o in íc io  deste século, os Baniwa do A lto  A ia ry  p in ta ra m  as suas m alocas com 

esses desenhos, como se pode con fe rir no relato do etnólogo alemão K och-G rünberg 

(1967). Até algum as décadas atrás, os povos T ukano O rienta is, como os Barasana, 

con tinua ram  a p in ta r as suas m alocas com os desenhos de yajé (H ugh-Jones 1979).
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O “caapi dos pajés” provavelmente é o mesmo usado pelos 

G uahibo da Venezuela, e foi in troduzido  entre os pajés do A ia ry e Içana 

pelos mestre-pajés da fra tría  Baniwa Dzauinai (povo-onça), cu jo centro 

te rr ito ria l trad ic iona l era o lugar chamado Paichipe (Jui u itera, em 

língua geral) no Médio Içana, um  lugar carregado de significados 

sagrados. Segundo a tradição, os Dzauinai foram  os prim eiros pajés 

entre os Baniwa, e eles ensinaram  às outras fratrías os seus poderes, 

inclusive o uso do caapi e do pariká. O pajé Dzauinai mais citado como 

responsável por essas inovações era Kam iko que, ju n to  com seu filho  

Uétsu, são considerados até hoje os maiores profetas na h is tó ria  dos 

Baniwa. Mais adiante, apresentamos algumas das tradições orais sobre 

esses dois profetas.

Foi Kam iko o responsável pela in trodução do “caapi dos pajés” 

que depois foi passado, de geração em geração, entre os pajés-mestres 

Baniwa. Assim , um  dos meus p rinc ipa is  in terlocutores, da fra tría  

Hohodene, tom ou “caapi dos pajés D zau ina i” de seu mestre-pajé D zau i

nai, que foi aprendiz de um  dos p rinc ipa is  aprendizes de Kam iko. 

Segundo os pajés, o p a riká  pode ser tomado m istu rado  no caldo de 

caapi -  um a poderosa m is tu ra  que tam bém  vem dos G uahibo chamado 

caapi ka yopa, mas que somente os pajés mais experientes podem 

tom ar.

Em bora os Baniwa diferenciem  entre o “caapi de dança” e o “caapi 

de pajés” , na verdade, as descrições dos efeitos dos dois caapi são m u ito  

parecidas: visões coloridas, alterações nas percepções de sons e do 

espaço. A com binação de p a riká  com caapi, porém, deve te r produzido 

um a m is tu ra  que potencializava os p rinc ipa is  efeitos característicos de 

cada substância. Assim , ao nível de m udanças de percepção, como 

veremos nos d iscursos citados abaixo, o pa riká  tem o efeito m arcante 

de “a b r ir  a visão” , es tim u la r a clariv idência; o caapi, por sua vez, produz 

desenhos geométricos e imagens coloridas. Ao nível cosmológico, o 

p a riká  está in tim am ente  ligado às viagens dos pajés para todos os 

outros níveis do cosmos, inclusive até o lugar de N h iãperiku li. O caapi,
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porém, nos relatos dos pajés e não-pajés, nunca  é associado a essas 

viagens; tip icam ente, é associado a viagens ao m undo dos m ortos, que 

se “abre” para o pajé e com quem o pajé se com unica. Esse tipo  de 

experiência, embora não tota lm ente ausente, é menos com um  com o 

pariká. Existem  outras diferenças entre as experiências das duas 

substâncias: o pa riká  “ levanta um a escada” para o pajé s u b ir até os 

outros m undos no cosmos; o caapi m ostra um  “cam inho” que é o cipó 

que vai até um  “começo” , que deve ser o m undo dos m ortos. Com o 

p a riká , o pajé transform a-se em um a série de outras form as esp iritua is , 

pois a sua alm a desprende-se de seu corpo e pode assum ir diversas 

formas. Com o caapi, porém, o pajé só se transfo rm a em u ru bu , 

vincu lado, novamente, ao m undo dos mortos. Enfim , a com binação das 

duas substâncias deve potencia lizar a experiência de cada uma.

Os relatos dos pajés de suas experiências com pariká , no entanto, 

são bem m ais elaborados; por isso, cito  aqui dois deles, de pajés bem 

experientes, M andu e José. Ambos falam  de suas viagens ao O utro  

M undo, de encontros com as d ivindades e dos poderes que o p a riká  

lhes propicia. O prim e iro  relato é de M andu que, na época, era um  dos 

pajés mais respeitados do Rio A iary. Ele começou a sua aprendizagem 

devido a um a doença que quase o matou, a tribuída à bruxaria. Teve um a 

visão em seu sonho de um  pajé poderoso que veio curá-lo e, a p a rtir daí, 

os pais de M andu o encam inharam  para vários pajé-mestres, inclusive 

ex-aprendizes do famoso profeta Kamiko. Ele falou do pariká  assim:

Antigamente, Nhiãperikuli fez para nós essas coisas do pajé. Depois ele nos deu as coisas de 

doença. Para nós, nosso povo. Então nós cheiramos esse pariká, que nos deixa conhecer o 

mundo. Pois, desde antigamente existe esse pariká, desde muito tempo nós temos pariká. Desde 

antigamente temos esse pariká, esse saber do mundo. Ele nos deu seu sangue, o sangue de 

Kuwai, que é o pariká. Quem é o dono do pariká é esse Dzuliferi. Dzuliferi é o dono do pariká e 

de todas as coisas de doença. Mas ele nos deu, a nós o povo, nosso pariká. Assim, eles cheiram
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pariká, depois eles vêem com pariká. Eles vêem esse Dzuliferi, eles vêem esse Kuwai. Depois 

eles vêem esse, nosso Senhor também, Nhiãperikuli. Depois eles vêem esse Kamathawa 

também. Dzuliferi também nos deu tabaco, esse Dzuliferi é o dono do tabaco, o dono do tabaco. 

Mas esse tabaco é sua planta, desse Dzuliferi.

Depois, Nhiãperikuli disse, os pajés vêem primeiro a doença aqui, com a planta de Dzuliferi, esse 

pariká. Eles vêem esse Dzuliferi. Lá, também, eles o vêem. Lá eles vêem essa sombra de Dzuliferi, 

essa sombra de Dzuliferi também. Depois, eles vêem o Outro Mundo, o Outro Mundo. Para isso 

Dzuliferi deu então essas coisas de chupar.7 Lá, no Outro Mundo, os pajés vêem esse Dzuliferi 

que fala para eles, “então você chegou, você está procurando parikáT, diz esse Dzuliferi para o 

pajé. “Sim, eu o quero", o pajé responde. “Ah bom. Parece então que você procura, então, pariká. 

Aqui está ele, aqui estou eu, o dono do pariká, sou eu. Agora será, você verá com isso”, Dzuliferi 

diz. Agora lá, Dzuliferi sopra, ele sopra para os pajés o pariká. Lá no Outro Mundo. No Outro 

Mundo ele sopra para eles. Então, assim, ele sopra para eles seu pariká. Depois que ele sopra, 

ele mostra para eles verem. Ele mostra para eles tudo -  como é o mundo, é o que Dzuliferi canta 

para eles, essa sua canção. Lá, essa antiga canção, antiga é essa outra fala. [...]

Então, os pajés podem chupar, lá, no Outro Mundo primeiro. Depois eles voltam e chupam aqui 

neste mundo. Eles podem contar para seus parentes, eles podem dar conselhos para os povos 

(...) Do mesmo jeito que o mestre do mundo [Nhiãperikuli] contou para eles, assim, eles voltam e 

contam para os seus parentes. Esse é o modo como fazemos isso, nós povo. Assim, parece, o 

que o mestre do mundo disse, assim os pajés voltam e contam isso para o povo. Os pajés não 

podem falar bobagem, o que o mestre do mundo falou. O pajé conta bem para o povo, como o 

dono do saber disse antes. O dono do saber disse isso e aquilo, de um modo que os pajés sejam 

capazes de saber como é. Sobre esse mundo também. Eles são capazes de saber tudo sobre o

7 . “Coisas de ch u p a r” , is to  é, o pajé realiza a sua cu ra  extra indo por sucção a doença 

do corpo do paciente.
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mundo, sobre a doença também. Assim, o pajé conta o que Dzuliferi disse, esse dono do pariká, 

o que ele disse, parece, para seus parentes.

Depois, o pajé conta para os seus parentes outras coisas também -  tudo o que nosso dono 

Nhiãperikuli contou para ele, sobre o que vai acontecer neste mundo. O pajé conta o que o nosso 

dono contou para eles. Então, o pajé volta e conta para os seus parentes, o que eles viram e o 

que o dono do mundo mostrou para eles. Ele conta o que mostrou para eles, desse Outro Mundo, 

do Outro Mundo [...]

O pariká muda tudo, ele mostra tudo para os pajés seja o que for. Esse pariká, com ele, os pajés 

são capazes de conhecer o mundo. O pariká mostra a você para você ver não qualquer coisa, 

parece. Ele mostra aos pajés tudo para ver, esse pariká. Ele mostra aos pajés, essa sombra de 

Mawerikuli8 também. Assim, parece, é aquele mau, Mawerikuli. Pariká mostra sobre ele, parece, 

essa sombra de Mawerikuli também. Lá está ela, aquela sombra de Mawerikuli. Pariká mostra 

tudo, seja o que for. Mas esse pariká mostra para eles, de qualquer maneira ele mostra para eles 

verem, esse pariká.

[...] Depois que eles sabem tudo sobre o mundo, o pajé volta para contar para o povo. Eles contam 

tudo para o povo como é no começo, antes deles, como Nhiãperikuli contou para os pajés. Os 

pajés podem ficar como o mestre do mundo, em seu pensamento também. Eles fazem o mundo. 

Eles podem, eles podem em seu pensamento [...] Tudo -  eles não podem enganar nisso. Eles 

ficam bem assim -  como esse Nhiãperikuli era, assim eles são. Lá, os pajés são como Nhiãperikuli. 

Eles fazem tudo. Eles fazem as pedras, eles fazem a madeira, eles transformam tudo com pariká. 

Eles se transformam em madeira, eles se transformam em onça, eles se transformam em jacaré, 

eles se transformam em boto, eles se transformam em urubu, tudo isso em seu pensamento -

8. Trata-se da origem  dos m aus presságios no m undo. A figu ra  de M aw eriku li. irm ão 

m enor de N h iãperiku li, foi a prim e ira  pessoa a m orre r no m undo, e deixou os m aus 

presságios, hinimaL no m undo para lem brar de sua morte.
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eles se transformam em pessoas também. Assim também, parece, eles se transformam naquele 

mestre do mundo. Então, eles são capazes de conhecer o mundo.

Pois parece que ele transforma, esse paríká. Mas esse é nosso remédio de antigamente, parece, 

nosso, nós povo. Pois é nosso desde sempre, nós povo, nossos remédios, e todo nosso 

conhecimento, tudo isso, seja o que for sobre o mundo.

Esse pariká mostra para o pajé ver. Mostra tudo para os pajés nele, mesmo esse, nosso dono, 

onde Nhiãperikuli está, onde Kamathawa também está. Assim ele mostra, esse pariká. Parece, 

então, aquilo tudo que eles dizem, pois existem outros povos que não querem saber sobre esse 

pariká. [...] [H]á, então as escadas do pariká. Eles podem ir para onde o nosso dono está. Eles 

são capazes de conhecer Nhiãperikuli nele. Mas nós, o povo, temos esse Nhiãperikuli, esse 

Kamathawa, o gavião branco, também. Os brancos dizem que é o Espírito Santo, mas para nós 

é Kamathawa, o querido de Nhiãperikuli, esse Kamathawa.

Entre outras coisas, o d iscurso de M andu salienta quatro  pontos 

relevantes para a nossa discussão. O prim eiro  diz respeito à m aneira 

pela qual o pajé realiza as suas curas, que é um  processo duplo. Após 

tom ar o p a riká  neste m undo, o pajé via ja ao O utro  M undo, consu lta  os 

espíritos e d ivindades que o avisam da natureza da doença e de como 

curá-la, e, depois de tom ar pa riká  com os pajés p rim ord ia is  (podendo 

até realizar um a cura  prim eiram ente nos próprios pajés prim ord ia is), 

volta a este m undo para fazer o mesmo no paciente hum ano. É como 

se a viagem ao O utro  M undo, p rim ord ia l, sagrado e eterno, desse 

legitim idade àquilo  que o pajé fará no m undo a tua l e hum ano. Em 

segundo lugar, M andu enfatiza várias vezes que, tudo que as d iv inda 

des avisam o pajé sobre a doença, ou sobre qualquer coisa que vai 

acontecer no m undo dos hum anos, o pajé tem a responsabilidade de 

vo lta r e fa la r para o povo -  sem fa lar “bobagem” , sem m entiras e sem 

enganos. Nesse sentido, a grande tarefa do pajé é servir como em issário 

das d ivindades e como conselheiro, pois as divindades avisam o pajé o
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0  pajé Mandu narrando histórias e, abaixo, com 

sua esposa em São Gabriel da Cachoeira. 

Embaixo, o velho José (Keruaminali) em 1977) 

(Fotos de Robin Wright)
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que vai acontecer fu tu ram ente  neste m undo, e o que o povo deve fazer. 

Em terceiro lugar, o paje pode in te rv ir no destino das pessoas, pois ele 

vê o espírito  da morte, M aw eriku li, que começou os maus presságios 

neste m undo, e pode im pedir que esses presságios, hinimai, se realizem 

em morte. No m ínim o, ele pode avisar os hum anos deste m undo do 

significado dos presságios e o que eles podem fazer para im pedir a sua 

morte. F inalm ente, M andu destaca o poder do pajé de “ficar como 

N h iá pe riku li” e transfo rm ar tudo que existe neste mundo.

M andu explicou mais sobre este poder da seguinte maneira:

0  pajé procura o mundo escondido e primordial de Nhiáperikuli. No seu pensamento, o paje tica 

onde Nhiáperikuli está e procura abrir [isto é, revelar] esse mundo escondido. Ele usa a tora e as 

penas do penacho do gavião real Kamathawa para abri-lo. Esse mundo escondido é o lugar da 

felicidade. Quando o mundo escondido abre para o paje, ele sobe até lá. Ele senta no lugar de 

Dzuliferi e abre o mundo de novo. 0  pajé fica pedo de Nhiáperikuli e vê o mundo inteiro. Ele pode 

fazer tudo como Nhiáperikuli fez no começo: como Nhiáperikuli viu o mundo no começo no seu 

pensamento. Ele pode então fazer o mundo. O pajé fica pedo do sol eterno para abrir o mundo 

escondido e antigo de Nhiáperikuli. Ele vê que o mundo fica feliz, que todas as pessoas ficam 

felizes, como no começo. Assim o pajé faz o mundo melhorar, não o deixando acabar. O pajé 

sabe quando o mundo vai acabar; ele avisa Nhiáperikuli e não o deixa acabar.

A qui temos um a clara indicação do poder salvador do pajé que 

consiste em re ve la r/a b rir o m undo escondido e antigo da felicidade 

eterna, e assum ir o lugar do N h iáperiku li. Nesse ato, as qualidades 

videntes e transform adoras do pa riká  são as fontes dos poderes c r ia t i
vos do pajé.

Compare agora o discurso de José que me contou a seguinte 

“h is tó ria  dos pajés” várias vezes, com m u ito  pouca variação. De fato, a 

qualidade m ítica  dessa versão me parecia dar um a forma -  em contraste
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com o estilo  mais espontâneo do d iscurso de M andu -  à variedade das 

experiências com pariká, sa lientando certos aspectos que tam bém  

podem ser detectados no d iscurso de M andu mas de um a m aneira  mais 

clara. Na época em que ele me re latou a h is tória , José era um  dos pajés 

m ais velhos da região. Também foi um  dos poucos sacerdotes/especia

lis tas dos r itu a is  de in iciação. Foi aprendiz de vários mestres-pajés 

famosos, e tin h a  tom ado niopo e caapi com os pajés G uahibo. Devido 

à sua idade avançada, porém, não agüentava tom ar m ais p a riká  

embora acompanhasse as curas que seu sobrinho M andu realizava.

Os pajés primeiro cheiram pariká. No começo, só eles cheiram, os pajés. Eles cheiram pariká até seus 

olhos transformarem tudo. Primeiro, eles vêem as andorinhas, no Outro Mundo.9 Eles continuam [...] 

depois, eles vêem o lugar do gavião idthadaapa no Outro Mundo. Depois, eles continuam [...] eles vêem 

o lugar do gavião branco rabo-de-tesoura, pulimákwa chama-se. Depois eles continuam [...] para o 

lugar do urubu branco, a aldeia de hulumana. Então eles vão para cima [...] para Kamathawa, o 

gavião-real aquele. É um belo mundo onde ele vive, o Kamathawa. Eles o vêem, aqueles pajés.

Nós subimos para o mundo antes de nós nas escadas de pariká. Nós começamos por levantar 

a escada para o mundo antes de nós. Nós subimos para o mundo antes de nós nas escadas do 

pariká. Para longe, onde o céu começa, likuruapi eenu, nas escadas do universo. Os pajés 

levantam as escadas de pariká para o mundo antes deles. Eles sobem para o último lugar a que 

ele vai no Outro Mundo. Os pajés próprios fazem transformar no pariká.

Os pajés dizem, quando eles sopram seu pariká, eles caem inconscientes, inconscientes, e eles 

se deitam. Ficam como mortos aqui [...] e vêem que aqui é feio (...].10 Assim, nós vemos todos

9 . O pajé está descrevendo a viagem que faz em seu pensam ento depois de che ira r 

pariká. Prim eiro, ele passa por diversos lugares no O utro  M undo, cada luga r 

hab itado por um  tipo  de pássaro-espírito (u rubu , andorinha, gavião) que a u x ilia  o 

pajé em sua busca das alm as perdidas dos doentes. Todos esses lugares são 

in te rligados por um  cam inho, ou escadas, as “escadas de pariká” , que o pajé segue.

10. Aqu i se fala de um a experiência m u ito  com um  entre os pajés nas cu ltu ra s  indígenas:
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os nossos corpos, quando apodrecem, o pajé olha os ossos dele que ficam branquinhos. Pariká 

mostra diante de nós o que a gente vai passar depois de morrer. Nós vemos, nós pajés. Nós 

vemos antes de nós. É feio.

Então, os pajés aparecem, eles ficam na boca do rio. Na boca do rio. O corpo dele fica como 

árvore. Então há outro lugar, o pajé vai ficar lá no caminho do céu, esse outro lugar do céu, 

Wapinakwa, que sai e morre aí mesmo. Vai mostrando antes do morto. Sozinho, você se senta 

assim. Você sopra fumaça sobre seus parentes, e diz: “Oh -  como são tristes meus parentes", 

eles dizem lá.11 Eles dão uma reviravolta e voltam no Outro Mundo.

Eles dão uma reviravolta e aparecem no Outro Mundo, no Outro Mundo. Uma escada é o caminho 

[a escada de pariká) eles sobem. Uma escada é o caminho a esse Outro Céu. Nhiãperikuli mora 

lá! Os pajés chegam onde a gente do universo está, assim é, os pajés vêem, então o povo do 

universo. Dzuliferi está lá. Um velho, velho! Ele começou há muito tempo. Ele sopra tabaco, onde 

ele se senta, o velho. Assim, a gente do universo pega tabaco para o pajé e sopra.

Os pajés não sabem, pois se deitam aqui nesse mundo, eles se deitam, eles se deitam. Eles 

sopram pariká. Assim, pariká faz ele ver. Não tem mais doença lá no céu [...] O pajé vê a sombra 

de Nhiãperikuli [...] O pajé vê o céu, esse céu -  um branco brilhante, como prata, um novo mundo 

lá, um outro. Muito bonito. O pajé anda como o dono do mundo. Você faz água, você faz pedras, 

você faz o mundo -  bem! Os pajés fazem tudo no pensamento deles! Tudo, como Nhiãperikuli. 

Nós somos, então, como Nhiãperikuli, nós somos lá como o senhor do universo.12 Não tem mais 

doença lá no céu.

a de passar pela m orte para que possam vo lta r ao m undo an te rio r ao nosso, o m undo 

p rim ord ia l. Nesta ocasião, o pajé vê seu próprio  corpo apodrecer e v ira r ossos -  o 

que desprende de seu corpo é a sua alma, que v ia ja  ao O utro  M undo.

11. Nesse trecho, o pajé age como guia para os m ortos. Ele chega a um  luga r cham ado 

"a boca do rio " que deve ser o rio  d água doce que corre pelo m undo de baixo de nós, 

onde jazem  os ossos dos m ortos. Lá, ele se transfo rm a e encontra as alm as dos 

m ortos que ele despacha para o O utro  M undo. Depois ele segue viagem.

12. Esse trecho é im portan te  porque se tra ta  do poder p rim o rd ia l de
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(...) Depois, os pajés voltam para cá. Eles voltam (...) Você chega a um outro lugar, você se 

senta. Você vem para um outro lugar, você se senta. Eles voltam como gente desse mundo, 

com o corpo deles. À noite um outro povo os vê. Eles voltam no pariká. Até você chegar 

onde seu corpo está deitado. E sai. Você se senta, “Você voltou?” “Sim, eu voltei.” Assim, 

eles voltam para cá. Ele cai em uma pedra. Ele se senta. “Que lugar ruim, maatchíkwe, lugar 

podre, ekúkwe, lugar feio, nós vivemos assim hoje.” Ele sopra tabaco, o pajé. Assim, neste 

mundo aqui.

Eles vêem todos aqueles antes de nós. De antigamente. Aquele mundo antes de nós. Assim eles 

vêem o mundo. Eles acordam (...) Os velhos antes de nós. Ele os vê no pariká. Assim você vê o 

mundo. Eles voltam e se sentam. Eles pensam: “Como eles fazem tudo isso no outro mundo?" 

Nós pensamos isso. (...) Assim é que o pariká mostra para eles verem. Então aqui, os pajés 

chupam.

Assim que é a visão de pariká. Eles cheiram pariká aqui e no céu. É o sangue de Kuwai. Pois 

esse pariká é forte. Quando você volta, não pode olhar para as mulheres. Você não pode olhar 

para elas, não pode se envolver com elas. Nada disso. Você vê as mulheres sem seus vestidos. 

Seus olhos vêem tudo. Quando a mulher vem, não pode olhar, tem que virar a cara. Assim, a 

visão de pariká.

Tanto M andu quanto José disseram claram ente que é o pariká  

que m ostra ao pajé tudo através das visões. Através do pariká^ o pajé 

levanta escadas para o O utro  M undo, vê e com unica com os seres 

p rim ord ia is  que hab itam  o céu. Estes o in form am , avisam, e a judam  

não só no que diz respeito à fonte, ao caráter e ao tra tam ento  dos 

doentes neste m undo, mas tam bém  a tudo  aquilo  que está para

criação /transfo rm ação. O utros pajés con firm am  o que José está dizendo: o pajé 

fica como N h iã p e riku li e pode fazer, em seu pensamento, o m undo in te iro ". O pajé 

pega “o que N h iãp e riku li teve no começo" -  is to  é. "como ele v iu  o m undo no começo" 

em seu pensam ento, e faz o m undo de novo.
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acontecer. É notável, também, no discurso de José, o contraste abso

lu to  entre este m undo, considerado “feio” , “ ru im ” , “podre” , cheio de 

maldade; e o O utro  M undo é considerado belo, bonito, sem doenças e 

fe liz .13 E é jus tam ente  o pariká  que instrum enta liza  a passagem de um  

para outro. As h istórias que os Baniwa contam  sobre os movimentos 

proféticos h istóricos elaboram esta afirmação.

O que d istingue a experiência e os poderes de um  pajé como 

M andu ou José de um  profeta entre os Baniwa? É a capacidade do 

profeta de a lcançar constantemente -  em seu sonho ou transe -  o 

m undo de N h iãperiku li, de se com unicar com Ele, e de servir como 

em issário legítim o dele. Isso exige um  conhecimento superior que nem 

todos os pajés têm. A m aioria  dos pajés considerados “pajés de verdade” 

e não “m eio-pajés” alcançam constantemente o nível do Senhor das 

Doenças, Kuwai, ou, no máximo, vêem a casa do Senhor do M undo, 

N h iãpe riku li -  que é tam bém  chamado “Dio", “O Ilum inado ” , pois o seu 

corpo é o sol e, como um  pajé me disse, Ele parece “um  espelho de luz 

b rilhan te " à distância. Somente os mais sábios conseguem en tra r no 

m undo e na casa do Senhor, m anter comunicação com Ele e so lic ita r 

a intervenção dele nos acontecimentos dos hum anos (por exemplo, 

im ped ir a realização de um  presságio, reverter um a doença fata l etc.). 

Enfim , não são todos os pajés que conseguem fazer o que M andu e José 

falaram : “fica r onde N h iãpe riku li está e p rocurar a b rir este m undo 

escondido” . Somente os mais poderosos podem, e esses se tom am  

profetas, além de possu ir outros poderes mencionados na tradição 

citada a seguir.

13. O utros pajés com quem  tenho conversado concordam  com esse contraste. Um em 

p a rtic u la r elaborou um  esquema do cosmos com v in te  e cinco patam ares, cada um  

hab itado por um  tipo  pecu lia r de gente. Somente dois desses patam ares são 

habitados por “gente ru im ” -  o nosso m undo e o m undo do Senhor das Doenças, 

Kuwai. Todos os ou tros são habitados por "gente boa” .

187



História de Uétsu mikuiri

Apresento aqui um a tradição contada por um  velho Hohodene de 

U cuqui Cachoeira, Rio A iary, e gravada por m im  em ju lh o  de 2001. Foi 

contada em Baniwa e, em seguida, traduzida  pelo filho  do na rrado r (as 

m inhas anotações ou perguntas eu coloco entre colchetes no texto). A 

tradição de fato é sobre dois profetas: Kam iko e seu filho  Uétsu (o term o 

m iku iñé  usado para se re ferir a pessoas já  falecidas). A parte da tradição 

sobre Kam iko foi apresentada no capítu lo  3; aqui, apresentam os a 

segunda, e m ais extensa, tradição sobre Uétsu. Segundo os cálculos 

que os narradores e eu fizemos, Uétsu viveu entre o fin a l da segunda 

metade do século X IX  até aproxim adam ente os anos de 1940.

Como nós vim os no capítu lo  3, Kam iko -  ou Venancio Anizetto 

Kam iko -  foi o grande profeta da fra tría  D zauinai, cu ja  fama como o 

“C h ris tu  do Içana” estendia-se por toda a região duran te  a segunda 

metade do século XIX, e sobre o qual existem inúm eras h is tó rias 

contadas pelos Baniwa, Tariana, e Desana, no B rasil, e pelos W akuenai 

na Venezuela.14 Nunca antes foi registrada um a tradição sobre o filho  

de Kam iko, considerado tão poderoso quanto o p a i;15 no entanto, ambos 

eram considerados messias cujos poderes superaram  as ten ta tivas do 

hom em branco de m atá-los, e ambos u tiliza ra m  seus poderes de

14 . Há a inda um a pesquisa em andam ento por um  índ io  T uyuka  (de língua  tukana) 

ju n ta n d o  todas as tradições sobre Kam iko que existem  no Noroeste Am azônico, para 
fazer um  livro .

15. Desde 1976, eu tenho pesquisado a h istória dos movimentos proféticos entre os Baniwa, 

tanto nos arquivos quanto nas tradições orais. Em 1976. os índios não me contaram a 

tradição de Uétsu, mas contaram pedacinhos de h istórias sobre pajés poderosos que eles 

conheciam pessoalmente. Quando eu lhes perguntei sobre essa tradição, em 2001, 

responderam que a h istória ainda estava sendo formulada, organizada. A experiência 

com Uétsu foi recente demais para que pudessem ter um a narrativa já  construída. Em 

2001, porém, já  adquiriu a feição de uma narrativa. Essa observação é coerente com o 

que eles falaram sobre outras pessoas importantes na sua história -  que um a narrativa 

sobre elas leva um  certo tempo de “gestação” , por assim dizer, em que vários “pedaços” 

são jun tados (como uma bricolagem) para form ar um a narrativa.
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clariv idência  para contro lar, senão erradicar, a prática de b ruxaria  nas 

com unidades B an iw a .16 Mais im portante, o poder de ambos foi o 

resultado do conhecim ento superior que eles adqu iriram  nas visões 

produzidas pelo uso constante de pariká  e c a a p i- pariká, porque revela 

o escondido; caapi, porque abre um a lin h a  de comunicação com os 
mortos.

Transcrevemos agora a tradição e, em seguida, comentaremos 

pontos relevantes para a discussão:

[P: Kamiko teve filhos? Ou os netos dele que estão vivos hoje?] Teve um filho. No [Rio] Ake, tem 

o túmulo do filho dele, do filho de Kamiko. Lá as pessoas sempre vão. 0  nome dele era Uétsu. 

Foi também capturado pelos brancos. E os brancos fizeram igual ao que fizeram com o pai dele. 

Vieram, prenderam ele, fizeram um caixão, colocaram ele dentro do caixão, jogaram ele dentro 

do rio. Depois de uma hora, tirava o caixão do rio, abriram, e ele estava vivo, segurando uma 

Bibliazinha na mão dele. [...] Doutores de Caracas vieram para fazer aquele trabalho com ele. 

Eles achavam que ele estava enganando, mentindo para o povo. Por isso, eles vieram para provar 

se ele era realmente Santo. Vieram duas pessoas, [...] Aí perguntaram para ele, “É verdade que 

você é sábio? Um Santo? Dio?" “Não, não sou Dio", Uétsu respondeu. “Porque a maioria conta 

que você é Dio, você cura, faz tudo. Vamos provar se não é Santo. Vamos fazer um caixão e 

colocá-lo no rio durante uma hora." “Vamos”, respondeu Uétsu. E ele se entregou. Fizeram o 

caixão, amarraram todinho, colocaram ele dentro, fez a tampa do caixão. Mas antes de fechá-lo, 

a alma de Uétsu saiu. Eles colocaram a tampa, e colocaram o caixão no rio durante uma hora. A 

dois metros de profundidade. Depois de uma hora, tiraram, abriram, ele estava normal.

Aí, Uétsu disse “Agora, vocês fizeram isso comigo. Chegou a minha vez de fazer com vocês o 

que vocês fizeram comigo. Nosso Senhor mandou, vocês são doutores, vamos provar se vocês 

têm conhecimento igualzinho como eu. Ele mandou, o pai do céu mandou fazer.” Aí vendo que

16. Sobre a b ru xa ria  e fe itiça ria  nas com unidades Baniwa. ver W righ t (1998 e 2004).
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ele tinha razão, entrou um doutor dentro do caixão. Fizeram igualzinho ao que fizeram com ele. 

Depois de uma hora, levantaram o caixão, e aquele Doutor já estava morto. O companheiro dele 

que estava lá se assustou. [...] Ele falou “Olhe como esse aqui está morto e aquele está normal." 

Aí foi embora o doutor, já tinha medo de Uétsu.

[P: Aonde que o Uétsu morava, em qual aldeia7j No Alto Rio Negro, no Guainía, mas não tinha 

comunidade fixa. Vivia quase como nômade. Morava um lugar três meses, outro dois meses. 

Assim que era a vida dele, não tinha uma comunidade fixa.

Os doutores acabaram acreditando que ele realmente tinha conhecimento, que era Santo. E o 

pessoal espalhava a fama dele, falando “Lá tem um homem que é santo, que conhece, que sabe, 

que advinha." Eles começaram a levar a fama dele, e espalhar a fama, contando que ele era um 

bom pajé. Aí as pessoas lá ficavam acreditando que era um bom santo.

Ele andava fazendo festas. E as festas, os velhos não sabiam quando ia acontecer essas festas. 

Ele chegava no meio do povo e falava “Amanhã vai ser festa. Prepare alguma coisa, ou caxiri. 

Nosso Pai do céu também vai festejar com seus anjos. Nós também vamos festejar. Vamos imitar 

ele." Depois chegava numa outra comunidade e fazia a mesma coisa.

Ele atraiu muita gente, muita gente acompanhava ele. Aí, durante a festa, ele chamava cada 

pessoa e aconselhava “Você tem maldade, você tem coisa ruim que mata gente. Não faça isso. 

Jogue o mal que você tem fora para que possamos viver bem, ficar tranqüilo." Se vinham alegres, 

ele não fazia nada, mas se viesse uma pessoa com pensamento de estragar, ele já falava “Jogue 

fora aquela coisa mal, vamos viver como uma família.” Se uma mulher chegava com pensamento 

de estragar um homem com pussanga,17 ele dizia “Essa pussanga estraga, não faça isso", ele

17. Uma fo lh in ha  fina  e raste ira  cham ada miinutchi (ou pussanga, em língua geral), que 

produz um  poderoso perfum e. Moças que querem  provocar um  "estrago" usam  a 

folha nos rapazes, que os “enfeitiçam ", isto  é, os deixam  com fortes dores de cabeça, 

eles começam a ficar doidos, como em briagados, querem  correr, querem  fug ir". Da 

mesmg m aneira  que um  homem, com inveja de um a m u lhe r, pode estragar a vida 

dela através de veneno, as m ulheres podem estragar a v ida de um  hom em  através 
do uso de mimutcht
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ficou dando conselhos “Esse conselho não é feito por mim”, ele dizia “Nosso Pai do céu que 

mandou dar conselhos para você. Atire essa coisa ruim para que possamos viver bem.” O objetivo 

dele era de juntar gente e aconselhar o povo.

[P: Como é que ele tinha tanto poder assim? Como é que ele sabia ver tudo?\ Porque era um 

pajé, ele usava pariká, inclusive o pariká dos Wanhíwa.18

Certo dia, o pessoal começou a ficar revoltado com ele, dizendo “Será que este homem realmente 

é santo?" Aí, eles começaram a envenenar os filhos de Uétsu. Ele fez as cerimônias do pajé para 

curar. Mas o primeiro filho dele acabou morrendo. Aí, ele chamou as pessoas para tirar a maldade 

que fizeram, mas as pessoas falaram “Porque será que ele não curou o filho, apesar de que ele 

é Santo?" O povo estava revoltado. A esposa dele ficou calada. Depois envenenaram o segundo 

e depois o terceiro filho dele. Ele fez as atividades de pajelança, com pariká e tudo mas mesmo 

assim, acabaram morrendo.

Aí diz que a mulher dele também ficou revoltada com ele, com o marido. Chamou a atenção dele 

“Tanto você diz que é santo, chama a atenção desse pessoal, vê a maldade de cada um, mesmo 

assim nem chegou a curar nosso filho. Você é falso, está falando à-toa." [...] Ela mandou ele pegar 

o maracá dele e disse “Tire fora esse material de trabalho. Esse não é a verdade. Você não cura” , 

a mulher dele falou para ele. Aí ele disse para ela “Com pariká eu vou morrer." [...] Ele foi cheirar. 

Chamou a mulher dele “Olhe, sopre para mim, para mim morrer." A mulher dele soprou para ele, 

e ele caiu, desmaiou. Desde as dez horas até as cinco horas da tarde, aí ele levantou. Normal. 

E assim foi cada vez mais desenvolvendo o conhecimento dele [...]. Com esse pariká, não morre, 

não dá para morrer. Só faz mais inteligente, conhecer o mundo mais. Depois, ele diz “Agora eu 

vou usar o caap i, dos Wanhíwa, o caapi ka niopo. Aí, ele preparou o caapi, uma cuiada cheia, 

tomou, e caiu de novo. Falavam que estava morto, mas o caapi é como pariká mesmo. Ficou

18. W anhíwa, ou G uahibo, da Venezuela, que, além de usar um  tipo  de pariká  

extrem am ente forte, niopo ou nyumpá, fazem um a m is tu ra  de caldo de pariká  com 

caapi.
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desmaiado até 5 horas quando levantou de novo. Enquanto estava caído, ele andou no cipó [de 

caapi] atééééé o finalzinho, depois ele voltoooouuu.

Aí cada vez que ele tomava, foi se aprofundando o conhecimento dele. Conheceu os anjos, viu 

todas aquelas pessoas que morreram antes, o pai, a mãe, o irmão. Todos que ele viu, ele chegou 

a conversar com eles. Essa é a conseqüência do caapi. Aqueles mortos que foram para o céu 

mandaram recados para as pessoas que estavam vivas ainda e ele dava os recados, as 

lembranças deles. Ele conversava com os mortos e toda vez ele dava recados. [...] Aí, um dia ele 

foi pescar, rio abaixo. Num certo ponto, ficou parado, armando a linha, quando de repente ele 

ouviu um barulho de gente atrás dele. Ele virou para ver, e era sua irmã falecida. Quanto mais 

ela se aproximava, mais ele sentia aquela morta até que ele desmaiou na canoa. A irmã dele veio 

chegando, passava o perfume dela nele. Outros mortos deram remédios para ele, e aí o mundo 

abriu mais. Os mortos levaram ele até no mundo dos mortos. “Nós moramos aqui, aquela outra 

família mora aqui. Aí é a casa do Senhor. Essa aqui é a casa de Deus” -  que brilhava -  “Dio, a 

casa de Dio” -  bem bonita, brilhante, resplandecente, como sai o sol, como ouro. Aí, depois que 

mostraram, voltaram e falaram “Aqui é onde nós vamos morar quando a gente morrer."

Aí, diz que o velho conversou com Deus, com nosso Senhor, que falou “Olhe, a partir de agora, 

você vai ser realmente santo, você pode já dizer para o pessoal. Você vai chegar na tua casa. 

No momento que você vai chegar na tua casa, não conte o que você viu. Nem as novidades de 

tua irmã, aquele perfume que ela passou, nada que você viu. Como se não tivesse visto nada.” 

Aí ele voltou para a casa dele. E nem contou. A partir daquele momento, sempre vía o nosso 

Senhor. Quando dormia, diz que acordava no sonho e cantava, “Glória, Glória Jesus." Toda vez 

que ele dormia, ele cantava esse canto. No sonho, ele acordava, despertava para aquele mundo. 

Aí, a mulher dele cansava de ouvir aquela fala “Por que você fala isso quando está dormindo? O 

que tu tens, o que é que tu sentes?" “Não”, respondeu, “estou sonhando, Deus mandou este 

trabalho do sono.” “Está demais”, ela reclamava.
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Para onde ele andava, ele sempre encontrava com aquela irmã e aquele pessoal morto, o pai e 

a mãe falecidos. O pessoal esperava ele e contava para ele “Vai ser assim, vai vir gente querendo 

te envenenar.” Eles informavam ele, alertando ele. [...] Eles sempre orientavam ele.

Aí, a partir daquele momento, ele pegou autorização para dizer o que ele viu. Voltou e contou 

para a mulher dele “Já vi teu pai, agora já chegou o momento para dizer que eu já vi os santos e 

os mortos." [...] Aí, a fofoca espalhou. A mulher dele contou para outras mulheres “Olhe, meu 

marido é assim”, que contavam para outras. Ela foi falando.

E as pessoas que tiveram maus presságios, Uétsu sabia ver e sabia dizer [o significado dos 

presságios]. Cada coisa que uma pessoa via, aqueles maus presságios, ele consertava e avisava 

“Eu vi assim e assim.” Ele não esperava mais anoitecer; ele somente pegava a rede, se 

embrulhava, aí vinha um espírito e ficava um instante só, nem chegava uma hora. Aí ele levantava 

e falava “Você viu aquele mau presságio? Alguém vai te envenenar. Mas nosso Senhor já deixou, 

não vai acontecer nada contigo." Assim ele foi mostrando a capacidade dele.

Então, por causa dessas consultas que as pessoas fizeram, ele foi atraindo mais gente. Mais 

gente chegava. Eles queriam que ele se tornasse um rei para eles, um chefe. Tinha aquelas 

pessoas que remavam a canoa para ele como rei, chefe, presidente. Tinha remadores, pessoal 

que dava comida para ele, tinha isso, o pessoal que acompanhava ele. Até o povo queria que ele 

fosse chefe. Mas ele não quis. O mandato do nosso Senhor não permitia que ele se colocasse 

como se fosse chefe. Ele queria ser igual às outras pessoas. Igual -  nem superior, nem inferior. 

Nesse trabalho de atrair gente, ele subiu o Içana e o Aiary. Ele andou muito nesse Rio Aiary, de Jandú 

[próximo à foz do Aiary\ até Seringa Rupitá [na cabeceira do Rio Uaraná, afluente do Alto Aiary\. Foi morar 

com os parentes Hohodene [...] Era da tribo Adzanene [...] Ele andava todo o Içana e seus afluentes, 

todo o Rio Negro. Falava as línguas do venezuelano, Baniwa, Curípaco, Werekena.19 Fazia bastante 

festas nas comunidades de Nazaré, Ambaúba, Taiauassú, Tucunaré -  todas no Baixo Içana.

19 . Os narradores contam  que, du ran te  as festas, Uétsu realizava casam entos e 

batism os. Inc lus ive , ele mesmo deu o nome para o irm ão m a io r do na rrador; quer
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[O que aconteceu com e/e?] Bem, depois ele ficou sábio. Quando chegavam pessoas pensando 

em envenená-lo, durante a noite, no sonho, já foi avisado [...] Ele cumprimentava e falava “Olhe, 

você está com intenção ruim querendo envenenar." Ele estava provando realmente que ele já 

sabia que os outros estavam querendo destruí-lo, fazer maldade.

Até chegou um certo momento que Deus não avisava mais. Porque chegou a hora dele ir embora 

desse mundo. Aí, as pessoas envenenaram ele. O próprio Deus não falou mais para ele, já estava na 

hora de ir embora desse mundo. [P: Mas quem o envenenou?] Pará thayrí, Paráthana. [...] Aí, ele voltou 

para o Alto Guainía, porque ele sempre viajava para lá. Mas lá juntava muita gente, e para que não 

tivesse tanta gente, ele ia para outro lugar. Mas em cada lugar, o pessoal se juntava. [P: Aonde ele foi 

enterrado7] No Guainía. No Rio Ake tem a sepultura dele. Mas foi dividido o corpo dele. Uma parte foi 

enterrado em Macarenta no Ake; outra parte, em Yauitá, na Venezuela. [P: Porque foi dividido ass/m?] 

Porque ele era um santo. Hoje, o pessoal pede pela oração. A sepultura serve de lugar para as pessoas 

chegarem para consultá-lo. Quando vê um mau presságio, o povo pede para que ele o abençoe e 

proteja. E serviu, a sepultura está servindo até hoje em dia.20

Diz que ele mesmo ia voltar da morte depois de seis dias. A mulher dele ficou cuidando do corpo 

dele. Seis dias passaram e ela guardava. Aí ele começou a apodrecer, pingando água do corpo 

dele. A mulher dele juntava a água dentro de uma bacia. Aí as pessoas que o envenenaram, os 

inimigos dele, falaram para ela “Você que está sofrendo com esse morto, deixe que a gente cuide 

dele.” Os inimigos dele falaram. Um dia antes dele voltar, ela deixou, ela entregou o corpo dele 

para os inimigos dele. Aí, chegou seis dias. Aqueles que estavam vigiando ele começaram a 

gritar, porque ele fez presságio. Aí, esse foi o fim da vida dele. Se ele tivesse voltado a viver, era 

para nunca mais morrer. Seria imortal. Como se fosse Jesus antigamente. Não morrer. Aí terminou 

essa história. Depois dele, nunca mais teve uma outra pessoa igual a ele.

dizer, ele estava no auge de seu poder quando o seu irm ão nasceu nos anos 1940. 

Hoje. seu irm ão tem em tom o  de sessenta anos. O pai do narrador, que nos anos 

1970 tin h a  quase setenta anos. servia de rem ador para Uétsu.

20. Ele teve dois filhos: Joaqu im  e Ida lino , que m oram  em Maroa. na Venezuela.
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A bruxaria  e a feitiçaria são questões críticas para o povo Baniwa. 
A b ruxaria  geralmente envolve o uso de veneno (mánhene) em suas 
m ú ltip las formas (folhas, raízes) para provocar um  “estrago” num a pessoa 
ou até a sua morte. Embora qualquer pessoa tenha conhecimentos de 
como preparar e usar o veneno, existem pessoas com conhecimentos 
extensos sobre os tipos e a eficácia de diversas substâncias venenosas, e 
a essas pessoas são até atribuídos poderes sobrenaturais associados aos 
espíritos dos mortos e aos bruxos primordiais.

Em um  estudo recente sobre essa questão (W right 2004), demons
tre i como a acusação de bruxaria  dentro de um a comunidade reflete 
conflitos interpessoais reais e tensões explosivas em relações com unitá 
rias, um  discurso que até a tribu i ocorrências de b ruxaria  -  reais ou 
suspeitas -  a determinados indivíduos “marcados” como bruxos.

Se o veneno e a b ruxaria  têm o potencial de d e s tru ir um a 
com unidade, quais os meios que os Baniwa têm para se proteger contra  
eles ou até de se prevenir contra  surtos de b ruxaria?  Um deles são, 
certam ente, as curas dos pajés que, através de suas viagens com pariká, 

encontram  com Kuwai, o Senhor das Doenças e do veneno, que lhes dá 
os remédios necessários para cu ra r o veneno neste m undo. Uma outra  
m aneira, m ais de prevenção, é tentando im ped ir que as pessoas usem 
o veneno, ou seja, descobrindo quem tem veneno dentro  de um a 
com unidade e fazendo cam panha para erradicá-lo. Mas somente os 

profetas com o seu conhecim ento superio r e a c lariv idência  que o pa riká  
lhes dá sabem quem tem  e onde o estão escondendo (ou enterrado, ou 

no fundo de u m  igarapé). Essa foi a m aneira pela qual Kam iko e Uétsu 
ten ta ram  con tro la r a b ru xa ria  nas com unidades Baniwa.

Mas eles foram  além, pois, para prevenir contra  fu tu ros  surtos, 

tiveram  que ten ta r m o ldar deliberadam ente o sentim ento com un itá rio  
contra  o uso de qua lquer substância  que “estragasse” a saúde e o 
bem -estar das pessoas. Assim , aconselhavam o povo contra  o veneno, 

program avam  festas, com m úsicas alegres, incentivando o sentim ento 
coletivo de felicidade entre os m embros de um a com unidade. Tanto 

Kam iko quanto  Uétsu aproveitaram  as festas para pregar e agir contra
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os que tin ha m  veneno escondido, expondo-os em público, e lhes dando 

conselhos. Enfim , os esforços dos dois profetas buscavam  c ria r um  

sentim ento de união com un itá ria  e re p rim ir tudo  que podia provocar o 

desentendim ento, o conflito , o m al-estar, a inveja, o ressentim ento -  
todos m otivos para a b ruxaria .

Os dois profetas eram considerados “santos” , pois, como a h is tó 
ria  relata, res is tiram  às ten ta tivas do hom em branco de m atá-los por 
afogamento, dem onstrando, assim, a superioridade de seus conheci

mentos sobre os dois “doutores" brancos. A iron ia  da h is tó ria , porém, 
é que o que acabou destru indo  os dois profetas não veio de fora, mas 

de dentro  de seu próprio  povo. Foi a “revo lta” dos bruxos, daquelas 
pessoas que praticavam  a b ruxaria , contra  eles, por tê-los expostos em 
público. No caso de Uétsu, chegaram a m atar os três filhos dele; por 
motivos inexplicados, ele foi incapaz de reverter o quadro do envene
nam ento.21 Enfim , revelar, aconselhar e ten ta r c ria r um  sentim ento 
coletivo provaram  ser meios insufic ien tes para com bater e prevenir 
contra  os métodos tra içoeiros dos bruxos.

Uétsu, então, adota um a postura  mais rad ical do que seu pai, o 
qual sim plesm ente foi embora e, “como C h ris tu ” , não p rocurou  se 
vingar. Uétsu procura  “m orrer", ou seja, d iante da revolta de sua 
esposa, ir  mais longe na experiência de pajé. Toma a m is tu ra  potentís
im a  dos W anhíwa de caapi ka yopa: o conhecim ento dele cresce, 
adquire o poder de prever, não só de revelar e aconselhar como antes. 
Este novo poder de previsão foi adqu irido  através dos m ortos e do 

p róprio  “Dio". Assim, podia dizer quando um a pessoa estava para sofrer 
um  ataque de um  bruxo; podia reverter o que mais a flig ia  e apavorava 
o povo -  os m aus presságios, s inais de morte inevitável. Parece que é 
esse poder que d istingue um  profeta de um  pajé.

21. Talvez ele tenha sido incapaz de reverter o quadro porque não sabia quais p lan tas 

venenosas foram  usadas con tra  os seus filhos. E ntre  os índ ios Desana e Tariana , 

som ente o bruxo, aquele que usou p lantas venenosas con tra  alguém , é capaz de 

curá -lo . porque precisa conhecer a p lan ta  para poder usa r o an tído to  (Dom inique 

B uch ille t. com unicação pessoal).
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Os pajés José (filho de Kudui) e Mario fazendo uma cura no autor. (Foto de Michel Wright))

Para evitar a inveja do povo e evitar ser por ele mesmo envenenado, 
Uétsu recusou a ser considerado “re i” , “chefe” ou “presidente*’, como o 

povo quena; no entanto, tinha  m uitos discípulos que o seguiam de aldeia 
em aldeia e era capaz de reun ir m u ita  gente para suas festas e cerimônias. 

O “poder" que adqu iriu  do pariká  m anifestou-se no seu conhecimento, 
mas não na acumulação de influencia ou prestigio político.

Tudo com esses profetas, porém, era suje ito  às marcas e deter
m inações do destino. Os Baniwa dizem que os m omentos de v ir  a este 

m undo e ir  embora dele estão predeterm inados, “m arcados” . Uétsu, 
então, parou de receber os avisos divinos e foi envenenado; m ais um a 

vez, a fraqueza e a maldade prevaleceram, im pedindo que ele voltasse 
(se sua m u lh e r tivesse resistido aos in im igos e recolhido os seus restos 
m orta is, como ele a in s tru iu , ele te ria  ressuscitado). No entanto, o 

“conhecim ento" dele ficou neste m undo, ju n to  ao túm u lo , para poder 
a juda r os parentes que eventualm ente lhe pedissem.
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Uétsu era um a verdadeira figura profética, pois seu corpo foi 
“d ivid ido” em duas partes -  o que faz lem brar a imagem de um  “santo" 
desmembrado ambas as quais continuam  a proteger o seu povo. O 
significado da divisão de seu corpo, porém, não está claro para m im . A inda 

soa estranho porque as outras tradições que conheço dizem que o túm u lo  
de Kamiko, o pai de Uétsu, fica no Ake e nada falam do túm u lo  do filho 

em Yauitá. Aliás, diferentemente da m aioria das outras tradições de 
Kamiko, essa fala que o profeta foi “retirado da área” e mandado embora 
para longe, “para além de Manaus". O que significa que há ainda mais 
informações a serem esclarecidas sobre as tradições desses dois profetas.

É in teressante com parar as “m ortes” de cada um  deles e de outros 

que têm surg ido  depois deles. Kam iko p rocurou  um a “m orte como 

C h ris tu ” , ou seja, ressuscita r em ou tro  lugar, mas para m u itos  Baniwa, 

ele con tinua  protegendo-os. Uétsu, da mesma forma, te ria  m orrido  

como Jesus” e teria  ressuscitado, não fosse a in tervenção de seus 
in im igos. No entanto, m u itos Baniwa v is itam  os túm u los  dele, pois 
a inda o consideram  um  santo, e deixam  moedas ou ou tras  oferendas 
em cim a dos túm ulos, a fim  de conseguir a sua proteção.

Um ou tro  pajé poderoso, K udu i (ou G uilherm e Garcia), um  

Hohodene que morava no Igarapé Uaraná e que faleceu nos anos 1970, 

tam bém  foi considerado um  profeta, e as descrições que os Hohodene 
fazem dele são, em m uitos aspectos, parecidas com as do Uétsu. Em 

meados da década de 1950, K udu i já  tin h a  fama considerável entre os 

Baniwa. O Padre W ilhe lm  Saake, que andava pelos rios Içana e A ia ry 
nessa época fazendo pesquisas, encontrou-se com K udu i em 1956 e, 
quase com as mesmas palavras com que os Hohodene mo descreveram 
no fina l da década de 1970, Saake (1959, p. 606) disse que K udu i era 
considerado um  “pajé de verdade” :

Ele sabia de eventos que tinh am  acontecido longe de sua casa, ele sabia 

quem  estava chegando para v is ita r, ele entendia de doenças e tin h a  a força 

para vencer marecaimbara. Sua casa era cheia de coisas a ltam ente valiosas 

para os índios que lhe eram dadas como pagamento por suas curas.
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Os Hohodene acrescentaram inúm eras h istórias de suas curas e 

poderes m ilagrosos. Segundo eles, K udu i ganhara esse poder em 

conseqüência de um a doença que quase o matara. Em seu sono, sua 

a lm a tin h a  ido para as casas dos mortos, onde foi avisado por Nhiãpe- 

r ik u li de que ele não m orreria. O utro  xamã, Kumadeyon, do povo 

Dzauinai, famoso por “saber até mais que K u d u i” , curou-o. Desde 

então, a a lm a do sonho de K udu i, sempre que ele dormisse, conversaria 

com N h iãpe riku li, que o avisaria sobre os eventos por acontecer. Eis a 

razão de seu poder para a profecia e para o divino, a capacidade de 

avisar as pessoas sobre doenças. Segundo M andu (um ex-aprendiz de 

Kudui), ele tin h a  capacidade de “dizer que não haveria m ais doença, e 

que todos fica riam  m elhor” . Por essas razões, os Hohodene considera

vam -no “como N h iãpe riku li, nossa salvação” . Os índios de toda a região 

-  do Uaupés e do Içana -  v inham  consultá-lo .

O fato de K udu i te r sido identificado com N h iãpe riku li s ignifica 

que ele foi identificado tam bém  com Jesus Cristo, e m u itas  lem branças 

de K udu i, pelas pessoas, são expressas em termos cristãos. Dizem que 

sempre que as pessoas entravam  em sua casa, elas antes faziam o sina l 

da cruz. Segundo João, sobrinho de Kudu i, a a lm a de seu sonho 

cantava “G lória! G lória !” , enquanto ele dorm ia -  exatamente como 

Uétsu antes dele - , e ele dizia para as pessoas que “a cidade de Deus é 

como a cidade dos brancos, mas mais bon ita ” .

K udu i foi considerado, também, um  dos únicos in térpretes legí

tim os da relig ião Baniwa. Ele dizia para as pessoas, por exemplo, que 

o “verdadeiro centro do m undo” era um a ilh a  de pedra logo acima das 

cachoeiras do H ipana. O rochedo, dizia ele, era o “corpo de D zu life ri” e 

“todo aquele que nele pisasse fica ria  com manhene".

Kudu i m orreu no fina l de 1975, em W cm kwa, um a ilha  no igarapé 

Uaraná, que é também, de acordo com o m ito, o lugar da casa de 

N hiãperikuli. No entanto, segundo Mandu, “ele não morreu, ele ainda vive 

e as pessoas rezam para ele através de Deus.” Como para o profeta Kamiko
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do século X IX  e Uétsu na prim eira  metade do século XX, as pessoas 

traziam oferendas para seu túm ulo  e pediam sua proteção.

Conform e M andu me explicou uns anos atrás, K ud u i avisou aos 

seus seguidores antes de m orrer: “Q uando eu m orrer, a m in h a  alm a 

sai, mas eu estou com vocês a inda .” Isto é, o corpo dele foi enterrado 

na terra, mas “o pensamento dele con tinuou  vivo a inda ” . A “a lm a” dele 

fez a viagem norm a l dos mortos, mas depois “vo ltou  e entrou  de novo 

para o corpo [enterrado] dele, para que ele pudesse exp licar para a 

gente". Assim , as pessoas tam bém  deixam  pagamento (dinheiro) em 

cim a do tú m u lo  dele e pedem a proteção dele contra  doenças, m aus 

presságios etc, exatamente como fizeram com Kam iko e Uétsu.

E nfim , trata-se do que podemos cham ar de um a “consciência 

profé tica” entre os Baniwa, exem plificado nesses e em outros tantos 

ind ivíduos. Os profetas, vale repetir, não são pajés quaisquer, mas 

somente aqueles que alcançaram  um  nível superio r do conhecim ento 

e cujo conhecim ento -  adqu irido  através do uso do p a riká  e do caapi -  
transcende o tempo m orta l.

Conclusões

Este capítu lo  p rocurou  apresentar o pariká  em suas m ú ltip la s  

facetas e potencial, apreciando a centra lidade que teve na h is tó ria  do 

povo Baniwa. Destacou-se a sua capacidade de “abrir", ou seja, revelar 

o escondido, o invisível, o coberto: neste m undo, isso sign ifica  expor, 

com a in tenção de erradicar, aqu ilo  que tem o m a io r potencial de 

estragar a v ida hum ana: a b ru xa ria  e a fe itiçaria. No O utro  M undo, 

s ign ifica  loca lizar as almas dos doentes perdidos em a lgum  nível do 

cosmos, ou revelar as intenções das divindades. Destacou-se tam bém  

o seu poder de transcender o tempo, ou m elhor, de “vo lta r” ao m undo 

an te rio r e p rim ord ia l, que é a eterna fonte de poder cria tivo. Enfim , o 

pariká  possui o enorme poder de fazer o pajé “saber o m undo ” -  tudo
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o que está acontecendo nele e o que vai se passar com o povo. Não se 

refere ao “poder" no sentido político de h ie rarqu ia  e dominação, mas 

sim  ao “poder" de passar a sabedoria para a sociedade, ou seja, fazer 

com que os m embros da sociedade vivam em harm onia, transform ando 

o caos e a maldade em um  estado desejado de bem -estar ou “felicidade” . 

É aquilo  que o T ransfo rm ador/C riador N h iãperiku li tentou fazer in ú 

meras vezes no começo do m undo em suas lu tas incessantes com os 

diversas entes que procuravam  “estragá-lo” . É claro, N h iãpe riku li não 

fez isso sem ter cometido um a série de erros e sofrido m u itas perdas 

no processo, como os profetas históricos. O pariká, podemos conclu ir, 

foi (e para m u itos Baniwa, a inda é) o remédio contra  a ru indade e a 

maldade que in festam  este m undo, e nisso reside o seu grande poder. 

O caapi, por sua vez, para os pajés, pode servir como um  complemento 

-  como se fosse um  aliado do pariká: no entanto, seus efeitos e sua 

potencialidade são bastante d istin tos, como nós analisamos. Para os 

dois profetas, o caapi ab riu  o m undo dos mortos, o qual se tom ou  mais 

um  aliado na lu ta  de Uétsu contra  a maldade deste m undo.
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Capítulo ó

O tempo de Sophie

Em todas as casas, encontramos os “livros”. Passagens dos 

Evangelhos e orações impressas em um “duplicador”, traduzi

das para o Baniwa ou para o geral. Títulos em espanhol. Foram 

deixados por Sofia. Ataíde diz que algum tempo atrás, um grupo 

Baniwa liderado por um índio colombiano, um discípulo de Sofia, 

desceu o rio. Eles chegaram à foz do Aiary, onde foram  detidos 

por Lino do SPI. Os missionários das Novas Tribos Protestantes 

já  estavam lá e também se opuseram a eles. Vinham rio acima 

carregando bandeiras e cantando Salmos, levando os habitan

tes junto com eles. Batizavam todos no rio, cantavam e seguiam 

para o próximo local. O discípulo trazia um mapa atribuído a 

Sofia e que localizava todas as aldeias, sendo a dos Padres 

assinaladas por um círculo. O homem fo i aprisionado para o 

Uaupés e o resto debandou. É uma história a ser verificada. (E. 

Galvão, Anotações de Campo. 1954. In Coleção E duardo Gal- 

vão. B ib lio teca do MPEG, Belém, PA)

Este capítu lo  procura  entender a relação entre as preocupações 

dos profetas, apresentadas nos capítu los anteriores, e a conversão 

Baniwa ao p ro testantism o evangélico a p a rtir  do fina l da década dos
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anos de 1940. Esse foi, certam ente, um  dos m om entos m ais s ign ifica 

tivos na h is tó ria  re lig iosa dos Baniwa, comparável aos m ovim entos 

proféticos de meados do século XIX. No entanto, o m ovim ento de 

conversão, instigado pela m iss ionária  norte-am ericana Sophie M u lle r, 

foi rad icalm ente diferente, no sentido de que reje itava explic itam ente  

tudo o que tin h a  a ver com as antigas crenças e práticas. Por que e 

como tantas pessoas -  supostam ente m ilhares de convertidos espalha

dos pelas planícies e pelas selvas do sudeste da Colôm bia e pelo 

noroeste do B ras il -  de repente decid iram  abandonar as suas tradições 

e seguir a re lig ião evangélica in troduz ida  por um a m iss ionária  es tran 

geira, que sim plesm ente lhes ordenava pararem  de fazer o que lhes fora 

fam ilia r por diversas gerações, séculos?

Proponho-m e a exam inar essa questão aqui em duas partes: 

p rim eiro, através de um  estudo das situações h istóricas que antecede

ram  o m ovim ento evangélico e, através de testem unhos oculares, um a 

reconstrução do m ovim ento e dos conflitos gerados por ele; e, em 

segundo lugar, através da consideração e in terpretação dos d iscursos 

sobre o in íc io  da conversão, por diversos atores que eram aqueles mais 

d ire ta  e pro fundam ente envolvidos com o movimento.

Parte 1: da borracha ao evangelho

A descrição e a in terpretação do processo de conversão logica

mente tem de ser precedida por um a consideração da situação h is tó rica  

an te rio r -  de dom inação e de hegemonia do traba lho extrativo  ou, como 

descreveremos, o “regime extra tivo ” - , assim como pela compreensão 

do modo como os Baniwa v iv iam  essa situação, tendo-se em conta as 

características específicas de sua cu ltu ra  e de sua organização social. 
A docum entação h is tó rica  é, de fato, re lativam ente com pleta a p a rtir  

da virada do século até meados da década de 1950, e in c lu i etnografías 

fidedignas produzidas por Koch-G rünberg (1967), N im uenda ju  (1950) 

e Galvão (1959). Vários v ia jantes cientistas, aventureiros e comissões
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oficia is duran te  esse periodo acrescentam ao quadro, como fazem as 
h is tó rias orais recolhidas por Adélia de O live ira e por m im  na década 
de 1970. Finalm ente, os registros da missão salesiana de 1951 até os 
anos 1980 são fontes extrem am ente valiosas e até agora não ana lisa

das. Os registros só recentemente ficaram  disponíveis a pesquisadores 

do In s titu to  Socioam biental em São Paulo, de quem eu recebi cópias; 

na época da m inha  pesquisa de campo, não estavam disponíveis nem 
para consulta.

A seleção de um a linha  de fundo h istórica, de acordo com os 
registros existentes, é algo a rb itrá ria ; por ou tro  lado, a virada do século 
coincide com o in íc io  do auge do boom da borracha no noroeste do 

Amazonas, quando o regime extrativo estava em formação no Içana. 

A lgum as figuras cruc ia is  que iam  determ inar a direção do regime, entre 
os Baniwa, nas décadas seguintes, já  estavam em posições in fluentes. 

A lém disso, o m ovim ento profético, liderado por Uétsu, filho  de Kam iko, 

poss ib ilita  um a comparação com o m ovim ento evangélico. Os pontos 

críticos a serem d iscu tidos por toda essa h is tó ria  tra tam  dos m ovim en

tos da população, dos efeitos da doença, das estratégias dos Baniwa 
em relação aos brancos, e da natureza da m udança do regime extra ti- 

v is ta  através dos tempos. Depois dessa discussão, apresento a m inha  

reconstrução, baseada em docum entos e testem unhos oculares, de 

Sophie M u lle r como m issionária , de como ela im p lan tou  o p ro testan 

tism o evangélico no Noroeste Amazônico, os seus conflitos e de seus 

discípulos, e as suas cam panhas de propaganda contra  os m issionários 

católicos, do começo do m ovim ento até meados dos anos 1970.

H is tó ria  dos Baniw a a p a rtir  da v irada do século

até a década de 1940: o regime extra tiv is ta

Q uando Koch-G rünberg pesquisou, no Içan a /A ia iy , a situação 

de contato  que observou foi claram ente caracterizada pelo regime de 

extração da borracha  que v inha  se desenvolvendo no noroeste do 

Amazonas por aproxim adam ente tr in ta  anos. Os barões locais da 

borracha d isputavam  entre si o contro le do traba lho  indígena com
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rédeas v irtua lm en te  livres para agirem como bem entendessem. Fica 

evidente, a p a r tir  das declarações de Koch-G rünberg e de outros re latos 

da época, que duas formas de exploração do traba lho  caracterizavam  

as relações entre os patrões da borracha e os índios: um a era baseada 
no uso do te rro r e da vio lência em que os com erciantes da borracha 

enviavam seus jagunços para reun irem  índios, freqüentem ente à força 

e com a a juda  dos m ilita res  locais, nos campos da borracha para o 

período da safra; a ou tra  era baseada na negociação e no uso de 

m ercadorias -  os com erciantes barganhavam  com os chefes locais para 

organizarem  um a força de traba lho  em troca de bens com erciais 

adiantadam ente.

E ntre  os Baniwa, os dois sistemas ex is tiram  efetivamente no 

início do século XX. Koch-G rünberg re latou que o “Com andante” m ilita r  

do Forte de C ucuy estava conduzindo um a operação de bens co n tra 

bandeados e v io lentam ente levando índios do Içana para traba lha rem  

na extração da borracha, seja no Forte de Cucuy, seja no ou tro  lado da 

fronte ira , na Venezuela. Várias aldeias do Baixo Içana ficavam  aban

donadas, sem índios. A população dos Katapolitana -  um  sib  da fra tría  

dos D zau ina i (Jauareté, em língua geral) -  da grande aldeia de T u nu i, 

no Médio Içana, foi encontrada vivendo em um a colônia de refúgio na 

floresta v iz inha, devido ao “medo do Com andante” . Uma canoa dos 

índios S iuci (W alipere-dakenai) fug iu  ao av is tar Koch-G rünberg, con

fund indo-o  com um  m ilita r. E, no Baixo A iary, os Hohodene do igarapé 

Cará tin ha m  bloqueado o acesso para sua maloca, com árvores d e rru 

badas na entrada do igarapé. A situação era a mesma no A lto  Uaupés, 

onde os métodos te rro ris tas dos comerciantes colom bianos e as expe

dições p un itivas  levadas a cabo pelos m ilita res  e pela polícia da fron te ira  
tinham  obrigado os índios a fug irem  para regiões menos acessíveis.

O ou tro  sistema, talvez mais predom inante, estava sob o comando 

de um  com erciante espanhol, Dom Germano G arrido y Otero, insta lado 

em São Felipe, perto da foz do Içana. G arrido viera para a região na 

década de 1870, no in íc io  do boom da borracha, para fazer fo rtun a  e, 

desde então até sua morte, em 1921, efetivamente contro lou  o trá fico
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de borracha e de trabalhadores índios, no Içana e no A lto Rio Negro. 
Com diversos índios que m oravam em sua casa em condições de 
servidão permanente, G arrido e seus filhos controlavam  os in s tru m e n 

tos de poder e a força na região (a polícia e os m ilita res no Forte de São 
Gabriel). Ele m an tinha  o controle local, através de vários índios “ in s 
petores” (evidentemente, títu lo  e posição que o próprio  G arrido criou), 

no Baixo Içana, chefes (tuxauas) e in term ediários na organização do 

trabalho. Ao mesmo tempo em que enviava seus filhos com os índios 
do Içana para os campos de borracha no A lto  Rio Negro e no Baixo 

Uaupés, G arrido  contro lava o tráfico e o carregamento da borracha para 

firm as de exportação em M anaus (sendo a p rinc ipa l, a J.G. A raú jo ).1

Nas regiões mais distantes do Içana, os “ inspetores” m an tinham  

relações amigáveis com os tuxauas de in fluênc ia  locais. No A iary, por 
exemplo, um  chefe S iuci, chamado M andu (principa l in fo rm ante  de 

Koch-Grünberg), da aldeia de C uru rucuara , tin ha  traba lhado duran te  

anos nos campos de borracha no Baixo Rio Negro, m an tinha  conside-

1. Um neto de G erm ano G arrido, que m ora a tua lm ente  em São G abriel da Cachoeira, 

em 1992 re lem brou como seu avô co n s tru iu  seu im pério  no começo do século: “Meu 

avô [Germ ano G arrido] chegou aqui quando ele tin h a  v in te  anos de idade e gostou 

da aldeia de São Felipe, trouxe coisas para as pessoas de lá e se casou com um a 

m u lh e r dos M arabitanas. Ele ficou, ganhou m u ito  d inhe iro , era um  forte 

com erciante aqui, foi ele que abasteceu todo o Içana porque, naquela época, as 

pessoas do Içana assim  como as pessoas do Xié, andavam  nuas, só com tangas, eu 

mesmo v i isso (...) as m ulheres só com aqueles saiotes pretos, todos indecentes, e 

os hom ens com tangas, os m eninos tam bém , no Xié e no Rio Içana. Havia alguns 

lugares (...) não havia nenhum  comércio, havia m u ito  pouca troca entre eles. Assim , 

m eu avô abasteceu todo o Içana, as pessoas v inham  com prar coisas dele, como sal, 

sabão, ele era um  hom em  m u ito  rico. Ele traba lhava rio  acim a e m andava seus 

filhos, porque tin h a  m u itos  filhos. Ele não tin h a  só um a esposa, o velho tuxa ua  do 

Rio Negro, o velho espanhol tin h a  várias esposas. Ele chegou aqui e aqui ficou rico 

porque as m ercadorias v inham  de seu país, para vender. Por isso ele abasteceu tudo 

isso, sabe, todo o Içana era dele. Assim , ele contro lava lá e os A lbuquerque 

con tro lavam  aqu i no Rio Uaupés naquela época. Mas eles eram  cruéis, eles 

m a ltra ta ram  m u ito  os índ ios [...]" (gravado por M árcio Meira, apud M eira 1993, pp. 

82-83).
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rável prestígio entre as aldeias do A iary, e era a ltam ente respeitado pelo 

“ inspe to r” Katapolitano Diogo, considerado como o “p rin c ip a l chefe” dos 

S iuci. M andu alegava ser o “chefe de todos os moradores do A ia ry ” -  

evidentemente, um a declaração que revela a posição exagerada dos 

chefes que atuavam  como in term ediá rios no comércio da borracha.

Todavia, havia lugares onde cessava o contro le de G arrido, pois, 

no in ício do século XX, as altas extensões do Içana e seus afluentes 

a inda tin h a m  pouco contato com os brancos. E ntre tanto , nessas 

regiões os efeitos ind ire tos do regime de extração da borracha certa 

mente eram sentidos. Um  deles era a m igração de com unidades in te iras  

para áreas de pouco contato. Esse parece te r sido o caso dos índios 

Kaua [M aulien fl, que, na época de Koch-G rünberg, com preendiam  o 

“p rinc ipa l contingente de pessoas do A ia ry ” , mas que, nas décadas 

im ediatam ente anteriores, tin ha m  m igrado do Q uera iy. D uran te  a 

m aior parte da ú ltim a  metade do século XIX, o Q ue ra iy  fora habitado 

por sibs Baniw a -  os Ipeka (Kapithi-m inanaí) , J ibó ia  (Dzuremen) e Kaua 

(Wallace 1979 [1853]; C o lin i 1885; S trade lli 1890b). No in íc io  do século 

XX, com a in tensificação da presença dos com erciantes colom bianos 
no A lto  Uaupés, os Ipeka m igraram  para o alto Içana e as com unidades 

de Kaua, para o A lto  A iary. Os Kaua con tinuaram  essa m igração por 
várias décadas, como fizeram os J ibó ia  e os Uanana, fug indo tam bém  

dos colombianos, que vieram  se estabelecer no lugar deles, no A lto  
A iary, no fin a l da década de 1920.

Doenças exógenas aum entaram  proporcionalm ente ao contato. 

No A iary, Koch-G rünberg observou casos de um  tipo  de doença de pele 

contagiosa, cham ada p u ru p u ru , que deixava m anchas brancas na pele. 

Esta doença, “causada por um  espiroqueta de circu lação sangüínea 
(Treporema carateum  [...]), parece ter sido responsável, entre outras 

coisas, por um  desequilíbrio  na pigmentação da pele, a lb ina  em alguns 
pontos e in te iram ente  escura em outros, p rinc ipa lm ente  em tom o dos 
olhos e do nariz" (Carvalho 1952, p. 61). Há um a forte evidência para 

susten ta r a idéia de que a doença tom ou-se endêmica, entre os Baniwa, 

duran te  o boom da borracha, pois nenhum a das fontes escritas antes
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dessa época m encionam  sua existência, enquanto as fontes de Koch- 
G rünberg a respeito assinalam  seu predom ínio crescente.

No período de aproxim adam ente três meses em que Koch-G rün- 

berg pesquisou no Içana e no Aiary, sete pessoas m orreram , pelo menos 

um a de pneum onia. De fato, m u ito  de sua descrição etnográfica dos 

Baniwa do A ia ry é dedicada às cerim ônias de lu to  e danças com 

máscaras dos Kaua, r itu a is  de pajelança e de cura dos S iuci, e 

observações d ire tas de doença, morte e ritos funerários na maloca de 

C uru rucua ra . Se isso pode ser considerado um  indício de que doenças 
exógenas estavam começando a afetar o A iary, sugere tam bém  que o 
sistema de r itu a l para in te rp re ta r e lid a r com a doença e a m orte 

envolveu m u ito  traba lho para incorporar tais mudanças. Os S iuci, pelo 
menos, davam m u ita  im portânc ia  aos pajés.

No rio  Cúbate, afluente do Baixo Içana, um  pajé e messias com 

o nome de Anizetto exercia grande in fluência  entre os hab itantes 

Hohodene. M u ito  provavelmente, Anizetto t in h a  sido um  discípu lo  e /ou  
parente de Venãncio Anizetto Kamiko, o mais famoso profeta dos 

Baniwa desde meados do século X IX  até sua morte na Venezuela, em 

1902 (W right e H ill 1986; H ill e W righ t 1988). De acordo com Garrido, 

que não tin h a  grande adm iração por Anizetto, durante  v in te  e cinco 
anos ele v ia ja ra  no Içana proclamando-se um  segundo Jesus C risto e 

liderando grandes m ovim entos de seguidores. Ele curava os doentes 

cobrindo-os com camadas de folhas protetoras e v isitava aldeias em 

grandes cerim ônias. Ordenava seus seguidores a pararem  de traba lha r 

nas plantações, pois “tudo  v iria  dele quando fizesse o s ina l da cruz nos 

cam pos” . As pessoas de longe v inham  vis itá -lo  e consultá-lo , trazendo- 
lhe presentes e dançando “dia e noite em grandes festejos".

É possível que o p róprio  G arrido tenha solicitado que a G uarda 

Nacional de M anaus fosse enviada para apris iona r o profeta. Como 

punição, ele foi obrigado a traba lha r durante  um  ano na construção de 

um a catedral. Após ser libertado e declarado “inofensivo” , foi enviado 

de vo lta  para o Içana. No entanto, ele m an tinha  sua in fluênc ia  entre os

209



Baniwa “que nele acreditam  firm em ente, que m u ito  se pode conseguir 

através dele” (Koch-Grünberg 1967, pp. 39-40).

D urante  o auge do m ovim ento de Anizetto, d iscípu los Hohodene 

do Cúbate devem ter m atado e esquartejado os corpos de um a fam ília  

de sete pessoas -  talvez, especulava Koch-G rünberg, devido a um a 

velha rixa  de fam ília. Quando o etnógrafo v is itou  Anizetto em seu 

“re tiro ” (“A rt Retiro”), no Cúbate, que consistia  em seis casas espaçosas, 

mas “negligentemente conservadas” , com paredes sem i-abertas, ele 

encontrou um  “hom em de meia-idade, baixo e feio” , que teria  pouco a 

fazer com Koch-G rünberg, talvez confund indo-o  com “um  o fic ia l” . Os 

outros hab itantes da aldeia foram  reticentes e hesita ram  em conversar. 

De fato, a caracterização do povoado pelo etnógrafo como um  “re tiro ” 

ou “mocambo” correspondia ao caráter dos que seguiam Anizetto, que, 

embora viessem do Içana e do Uaupés, procuravam  “ fug ir da atenção 
püblica".

A p a r tir  da descrição de Koch-G rünberg,2 o estilo do m ovim ento 
de Anizetto n itidam ente  tin ha  m u ito  em com um  com aquele liderado 

por Kam iko na década de 1850: um  itine ran te , auto-proclam ado C risto, 

que curava e aconselhava, um  forasteiro que ju n ta va  povos de d ife ren

tes “tr ib o s ” , que era considerado detentor do poder m ilagroso (sim bo

lizado pela cruz) de con tro la r o crescim ento e a produção de coisas, que 

evitava os brancos e procurava c ria r um  local de refúgio, um  santuário . 

Todos esses traços podem ser vistos no profetism o de Kam iko e de 

Uétsu, e, o que é m ais extraord inário , apresentam  tam bém  fortes 
semelhanças com o m ovim ento evangélico que ia assolar o Içana na

2 . Não encontre i a inda nenhum a in form ação ad ic iona l em qua lque r dos docum entos, 

an terio res ou posteriores a essa época, sobre Anizetto. Q uando N im uenda ju  v is itou  

o Içana em 1927. m encionou, de passagem, a fama dos Hohodene do Rio Cúbate, 

que eram  conhecidos em São Felipe por tra tarem  os brancos "com arrogância e 

grosseria", mas não fez referência ao messias. Seria esse Anizetto o p róprio  Uétsu? 

É um a questão em aberto, pois os narradores da h is tó ria  de Uétsu não lem bravam  

do seu nome em portugués. Mas o fato de que Anizetto tin h a  o mesmo nome de 

Venãncio Anizetto  Kam iko sugere que se tra ta  do filho  de Kam iko, ou seja, Uétsu.
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década de 1950. A lém disso, eu sugeriria  que o suposto assassinato de 

um a fam ília  in te ira  pelos seguidores de Anizetto estava de fato re lacio
nado ao m ovim ento como, cinqüenta anos depois, padres católicos 
foram  atacados com facas pelos seguidores radicais dos evangélicos no 
Içana (Knobloch 1972, p. 292).

Ao lado do m ovim ento de Anizetto, Koch-G rünberg  observou 

vários costum es que os Baniw a tin h a m  assim ilado da in flu ên c ia  

cris tã . Antes de tudo , parecia haver um a forte d is tinção  entre  os 

Ban iw a do Baixo Içana, ou índ ios “c ris tãos” , e os Baniw a das regiões 

do A lto  Içana, ou índ ios “selvagens” , que re fle tia  a h is tó r ia  in ic ia l dos 

aldeam entos das missões e descim entos na região. Em segundo 

lugar, foi a tr ib u íd a  um a im po rtâ nc ia  considerável a a lguns santos, 

por exem plo, Santo A n tôn io . Em bora a v is ita  de K och-G rünberg  não 

co incid isse  com a celebração dos dias santos, o chefe de C u ru ru cu a - 

ra  m o s trou -lhe  um a esta tueta  de Santo A n tôn io , cu idadosam ente 

guardada em um a tro uxa  de trapos, den tro  de um a ve lha caixa, 

provavelm ente tra n s m itid a  por gerações anteriores. V árias bonecas 

de porcelana que o etnógrafo deu às m u lheres e crianças, elas 

cham avam  “T u p a n a ” , a palavra, em língua  geral, para Deus. Q uando 

K och-G rünberg  indagou sobre as gravações no penhasco, nas ca

choeiras de Camarões, o chefe explicou que tin h a m  sido fe itas por 

“C ris to ” e que “C ris to ” , em S iuci, era N h iã p e riku li, ou “Tupana", o 

p rim e iro  B an iw a que fez todas as gravações no rochedo.

N enhum  m issionário  tin ha  estado entre os Baniwa desde meados 

do século XIX, todavia vários Baniwa tinham  crescido em missões do 

Rio Negro. Comerciantes eram vistos como agentes das missões e 

freqüentem ente solicitados para “batiza r” crianças Baniwa. O próprio  

Koch-G rünberg foi solic itado para batizar -  isto é, dar um  nome cristão 

-  a sobrinha  do chefe. Essa a tribu ição  do poder de batizar os agentes 

externos talvez fosse compatível com o tipo  de identidade religiosa 

in teré tn ica  forjada no contexto das relações patrão-cliente.
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Vio lência  e te rro r

As duas décadas seguintes à v is ita  de Koch-G rünberg assistiram  

à in tensificação da extração da borracha no noroeste do Amazonas, 

a ting indo  um  apogeu aproxim adam ente em 1910, seguido pelo repen

tino  e drástico declín io na produção, a famosa “ fa lência” , que levou a 

região e sua população ao desespero. Como em outras áreas da 

Amazônia nessa época, um a progressão tem poral de crescente b ru ta 

lidade e genocídio de povos indígenas dava-se parale lam ente à in te n s i
ficação e ao declín io drástico da extração da borracha.

Na Am azônia venezuelana, um  com erciante de borracha cham a
do Tomás Funes tom ou posse da capita l te rr ito ria l em San Fernando 

de Atabapo e d ir ig iu  o te rritó rio  do Rio Negro como um  feudo inde 

pendente, até seus próprios soldados se am otinarem  e o executarem 

em 1921. Segundo H ill (1993(1989]), as tropas de Funes dom inaram  a 

área até San Carlos dei Rio Negro, no sul, e d izim aram , em pouco tempo, 

populações indígenas in te iras:

Os grupos W akuenai e Baniwa que viv iam  ao longo do baixo G ua in ia  (Negro) 

fug iram  do terrorism o do regime de Funes sub indo o G ua in ia  e seus 

afluentes (...) O utras sociedades A ruak, in c lu ind o  os Bare, M andahuaca e 

Yavitero sofreram  an iquilação quase to ta l du ran te  esse período. (H ill e 

W righ t 1988. p. 95.)

Além disso,

Testem unhos orais dos povos indígenas do A lto Rio Negro e da região do 

Orinoco re lem bram  um  tipo de to rtu ra , assassinato, e genocídio que era 

v irtua lm en te  idêntico às atrocidades que a Casa Araña tin h a  cometido um a 

década antes entre os povos indígenas na região do Caqueta-Putum ayo no 

Peru. (H ill 1993(1989], p. 78.)
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No lado brasile iro , G arrido manteve o controle absoluto sobre o 

Içana até sua m orte em 1921, desafiando qualquer um  que questionas
se sua autoridade. Em 1914, foi publicam ente acusado pelo Jorna l do 

Comércio, em Manaus, de “várias práticas contra  os índios do Içana” e 
foi convocado pela recém -criada Delegacia do Serviço de Proteção aos 
índios (S.P.I.L.T.N. -  Serviço de Proteção aos índios e Localização de 

Trabalhadores Nacionais) para responder às acusações. G arrido escre
veu de volta que, antes de comparecer, dem andaria um a retratação do 

jo rn a l pelas acusações (SPI, Correspondência, 1914).

É possível que quem escreveu as acusações foi um  concorrente 

do traba lho  indígena. Dentro da região havia m uitos. Koch-G rünberg 

encontrara diversos colombianos que levavam índios do Uaupés à força 

para traba lharem  caucho na Colômbia, e um  ta l de M anuel A lbuquer

que, ou “M anduca” , um  brasile iro  mestiço que ocupava a posição de 
subprefeito  de São Gabriel e “Delegado dos índios do Uaupés, Içana e 

X ié” (Koch-Grünberg 1967, vol. 2, p. 13). Como Garrido, ele tin ha  
subido ao poder duran te  o auge do boom e, ju n to  com seus irm ãos, 

t in h a  se estabelecido no Uaupés, “casando-se” com índias e gerando 

num erosa prole. H istórias orais dos índios Desana do Rio T iqu ié  não 

deixam qua lquer dúvida de que M anduca controlava o traba lho  in d í

gena através do uso de vio lência e de terror, e que levava à força e 

vio lentava m ulheres e crianças indígenas. De fato, provavelmente ele é 

a mesma figura  descrita por Gordon MacReigh, que via jou no Uaupés 

em 1914, como o “Rei do Uaupés” , cujo apelido entre os índios 

significava “hom em que tom a  o rio  ensangüentado” (MacReigh 1926, 

p. 320). Mas a descrição de MacReigh era a de um  “re i” já  decadente, 

com o fina l do boom  do caucho, aguardando a chance para explorar 

balata, então em m aio r abundância  no Vaupés colombiano.

O regime de extração da balata foi baseado na vio lência m ú tua : 

atrocidades cometidas contra  os índios eram retaliadas com assassi

natos de com erciantes da borracha colombianos: as fam ílias de G arrido 

e de M anduca guerreavam entre si em função dos espaços de poder 

local. Por vo lta  da década de 1920, outros comerciantes colombianos.

213



brasile iros e peruanos -  m u ito  num erosos para m encionar -  en tra ram  

em cena em um a segunda onda das invasões extra tiv is tas. Os registros 

do SPI da década de 1920 à década de 1930 são repletos de exemplos 

de vio lência e atrocidades m útuas contra  os índios m encionados ac i

m a .1 O que esses docum entos revelam é um  verdadeiro trá fico  de índios 

que cruza a fron te ira  para a Colômbia, ao qual o SPI se referia  como 

“escravização” . De fato, havia m u itas características com uns ao siste 

ma de escravidão dos meados do século XVIII na região.

Fundado em 1910, o SPI enviou sua p rim e ira  m issão de reconhe

cim ento à região do Uaupés, bem no in íc io  de 1911 (Relatório do 

Inspetor, I a IR, 1930-1931, doc. 165, ver nota 3) e pesquisou a 

população do Uaupés, do Xié e do Içana em 1919 (Ofícios dos Delegados 

de índios Diversos, 1919, ver nota 3), mas só estabeleceu efetivamente 

sua presença no fina l da década de 1920 e, então, só no Uaupés e em 

seus afluentes com a criação de Postos Indígenas na confluência  do 

Uaupés com o Papuri, em 1926, no A lto  Papuri, em 1929, e na foz do 

Querary, em 1929, com vários postos de vig ilância  e entrepostos. Sua 

presença não resolvia de modo a lgum  o “problem a colom biano"; o que 

procurava fazer era regular o trá fico de pessoas, con tro la r os abusos 

m ais sérios, e forçar os comerciantes a registrarem  os índios levados 

do B ras il para traba lharem . Em termos de c ria r condições para m erca

dos a lternativos ou para produção agrícola local, ou fixa r pessoas em 

povoados -  objetivos declarados da agência em outras áreas do B rasil 

-  o SPI teve menos êxito. Na m aior parte das vezes, a agência servia 

como um a espécie de agência de emprego tanto  para os com erciantes 

da borracha e suas p róprias necessidades, como ocasionalm ente para 

a produção de mandioca. As repetidas denúncias da exploração do

3. Relatório do Inspetor do SPI, 1930 /1931; Relatório da I a IR M anaus. 1926; Ofícios 

Recebidos dos Postos Indígenas do A lto  Rio Negro. 1932; Ofícios Recebidos dos 

Postos Indígenas do A lto  Rio Negro. 1931; Ofícios Recebidos dos Postos Indígenas 

do A lto  Uaupés, 1928; Relatório do Inspetor referente aos traba lhos realizados nos 

exercícios de 1930-1931, I a IR; todos no arquivo do M useu do índ io , F u n a i/R J .
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traba lho  pelos agentes e a venda da mercadoria a preços exorbitantes 

parecia ter pouco efeito, pois ambas continuaram  durante  anos.

N im uendaju , que v is itou  a região em 1927, escreveu de m aneira 

depreciativa sobre os efeitos das atividades do SPI:

A ação do SPI, aqui, assim como em m uitas áreas isoladas, tom a-se quase 

ilusória , devido de um  lado à falta de fundos e. por outro, à fa lta de pessoal 

sensível. [...] Q uando m uito , o delegado, m onopolizando a exploração dos 

índios, pelo menos evita que sejam explorados por todos. Com esses 

escândalos e dilem as absurdos, o SPI é obrigado a contar com [...] a falta 

de recursos e pessoal competente. (N im uendaju 1950, p. 127.)

Das duas organizações m issionárias presentes na região nessa 

época -  os m onfortianos no A lto Papuri, desde 1915, e os salesianos no 

Uaupés (Jauareté e Taraqua), desde 1914 -  a prim e ira  parece ter 

su rtido  efeito pouco duradouro  em contro la r o trá fico de trabalhadores, 
educar ou converter os índios, e foi até acusada por um  agente do SPI 
como “sim plesm ente comerciantes da borracha” . Por outro  lado, os 

salesianos eram considerados, ao menos pelos agentes no Uaupés, 
como os modelos de assistência de que a população indígena precisava. 

De acordo com um  agente que escreveu em 1932, “todos estariam  

perdidos se não fossem os salesianos que continuam  seu traba lho 

m aravilhoso” (Ofícios Recebidos dos Postos Indígenas do A lto  Rio Negro, 

1932, ver nota 3), acrescentando que a solução para os problem as da 

área perm anecia na proteção do incontro lável trá fico de trabalhadores; 

escolas, desenvolvim ento agrícola, artes e estabelecimentos educacio

nais que os salesianos ofereciam (para um a visão com parativa e mais 

crítica , ver N im uenda ju  1950).

Seja como for, tudo  isso significa pouco para os Baniwa do Içana, 

pois nem o SPI nem os salesianos firm ariam  sua presença naquela 

região até o fin a l da década de 1940 e in ício da década de 1950. Depois 

da m orte de Germano G arrido, em 1921, e de um  desastroso incêndio
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em 1925, que des tru iu  seu sítio  em São Felipe ju n ta m e n te  com três 

toneladas de balata, os filhos de G arrido estavam aparentem ente menos 

aptos para con tro la r a entrada dos com erciantes colom bianos e vene

zuelanos no Içana. N im uenda ju  e o M arechal Boanerges Lopes de Sousa 

(que pesquisou a região um  ano depois de N im uendaju) m encionam  

dois: Natividade Ri vas, que freqüentem ente levava índios Baniwa para 

traba lha rem  balata  no Rio Papunaua, na Colômbia, e era conhecido 

por sua exploração na venda de mercadorias; e Antôn io  Maia, insta lado 

em Yutica, no A lto  Uaupés, conhecido por seu m au tra to  aos índios, e 

que foi m orto  pelos próprios nativos em 1927. V a len tim  G arrido  assu

m iu  o papel autonom eado de seu pai como “Delegado dos índios do 

Içana” , designando chefes locais para organizarem  o traba lho, até a 

chegada do SPI, no fina l da década de 1940.

Os efeitos do regime extrativ ista sobre os Baniwa durante as três 

prim eiras décadas do século XX  foram claramente visíveis, em prim eiro 

lugar, na fuga de comunidades inteiras que buscavam refúgio, em segun

do lugar, no crescimento dos movimentos da população dentro da área, 

em terceiro lugar, no aum ento da m ortalidade a p a rtir de doenças e 

conseqüentemente na redução da população, e, finalmente, em um  medo 

prevalecente, desconfiança e evitação de contatos com os brancos.

As com unidades dos K uripako  do Rio G uain ia , na Venezuela, 

fug iram  das perseguições de Tomás Funes. Como um  hom em dos Tatu  

(Adzanene) re lem brou à antropóloga Adélia de O liveira, em 1971:

Eu tin h a  m ais ou menos 15 anos quando vim  para o Brasil. Naquela época 

[1918] houve um  homem branco que veio de São Fernando ou abaixo e 

queria tom ar as terras dos Corripaco na Colômbia. Ele pegava as pessoas 

e am arrava suas mãos em suas costas. Meu tio, que era capitão, foi pego.

Eles am arraram  suas mãos e o pegaram para in terrogar. Q ueriam  saber se 

ele estava escondendo pessoas. M inha tia, sua esposa, que me criava, 

escondeu-se na m ata com as crianças M inha mãe, que tin h a  se casado de 

novo, veio prim eiro , quando eu era pequeno, por causa dessas “ revoluções” .

Eu fu i criado por m inha  tia  e meus dois outros irm ãos por meu avô. Esse

216



homem branco da Venezuela atacava com soldados armados. Naquela 

época não havia nenhum  branco m orando no Rio G uainia, na Colômbia."

[apud O liveira 1979, p. 10.)

Esta e outras fam ílias K uripako deslocaram-se predom inante
mente no Rio Cuiary, afluente do Içana, no Brasil.

As migrações dos Kaua, observadas por Koch-Grünberg, co n ti
nuavam  do A lto  para o Médio e Baixo A ia iy . Quando N im uendaju  
v is itou  esses Kaua, achou suas casas pequenas, “pobres e decadentes” 
(N im uendaju 1950, p. 139) -  isso, em comparação com as malocas 
ricam ente p in tadas e espaçosas que Koch-G rünberg tin ha  visto v in te  e 
cinco anos antes. Os J ibó ia  tinham  praticam ente abandonado o Que- 
rary, na fuga dos colombianos, para ocupar oito pequenas casas no 
A lto  A iary. Os (Janana do Uaupés, tam bém fugindo dos colombianos, 
ocuparam  tem porariam ente malocas do A lto  A iary. Os Hohodene e os 
W alipere dakenai, que, em 1903, tinham  ocupado o Baixo A ia ry e o 
Médio Içana, deslocaram-se para o A lto A ia ry e seu afluente Uaraná 
(anteriorm ente ocupado pelos Kaua) e para o igarapé do Q uiary do 
Baixo A iary. Parece tam bém  ter havido um  considerável m ovim ento de 
povos para fora das margens dos rios p rinc ipa is em direção a afluentes 
menores, pelo menos no Baixo Aiary.

No Içana, parece ter havido inúm eros movimentos dos povos rio  
abaixo: como os Adzanene vieram  ocupar o Cuiary, vários Y urupary- 
tapuya (Mabatsi dakenai) do C u ia ry deslocaram-se para o Baixo Içana, 
como fizeram  grupos dos Ipeka do A lto Içana, W alipere-dakenai do 
A ia ry  e Ira -tapuya  do Médio Içana (N im uendaju 1950; Sousa 1959).

A m a io r parte desses movimentos era resultado direto de pene
trações pelos comerciantes da borracha colombianos e m ilita res vene
zuelanos. Mas eles estavam  tam bém  relacionados a m ortes por 
doenças: como os Baniwa tradic ionalm ente abandonavam os locais das 
aldeias, sempre que havia um  acúm ulo recente de mortos, norm a lm en
te enterrados dentro  das malocas. Em 1914, o via jante am ericano 
H am ilton  Rice observou que o Rio Papunaua, para onde inúm eros 
Baniwa seriam  levados para traba lharem  na balata na década de 1920,
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estava infectado com m alária, que havia d izim ado no m ín im o um a 
com unidade in te ira  (Rice 1914, p. 158). O fic ia is do SPI re la taram  as 
duas maiores epidem ias na região do A lto  Rio Negro -  um a, em 
1914 /1915 , de “ febres terçãs” (m alária, evidentem ente a mesma que 
Rice havia relatado) e “gripe espanhola", e a outra , em 1919 /1920 , 
epidemias que reduziram  “a população à m etade” . (Relatório do Inspe
tor, I a IR, 1930/1931, ver nota 3). Em 1919, o SPI estim ou que a 
população nos rios Içana, A iary e C u ia ry  tota lizava 1550 índios (Ofícios 
de Delegados de índios Diversos, 1919, ver nota 3), um a c ifra  ex trao r
d inariam ente  baixa, se for baseada em um a pesquisa acurada. Todavia 
N im uendaju , em 1927, parece con firm ar que um  drástico despovoa- 
mento, de fato, ocorreu:

Toda a bacia do Içana e seus afluentes talvez tenha um a população indígena 

de 1055 almas; não há nenhum  “civilizado". Em 1903, Koch-G rünberg 

ca lcu lou o núm ero de índ ios na mesma área como de 2000 a 3000. Eles 

foram  então reduzidos à metade, ou até a um  terço de seus núm eros, nos 

ú ltim os  24 anos. (N im uendaju 1950, p. 162.)

No entanto, é d ifíc il confia r em qua lquer um a dessas cifras, já  
que nem N im uendaju, nem Koch-G rünberg, nem provavelmente o 
agente do SPI jam a is  v is ita ram  o A lto  Içana.4

A evidência de um  crescimento da doença, porém, é c lara nas 

áreas que N im uenda ju  e Sousa v is ita ram  em 1927-1928. O sib  dos 

C adauapuritana  (Katapolitana) de T u nu i, no Médio Içana, totalizava, 
em 1913, um as 200 pessoas; em 1927, N im uenda ju  (1950, p. 130) 
acreditava que elas estavam “quase extin tas” . Em 1908, os Pacu 

(Payoalieni) m oravam  em três grandes malocas no A lto  Içana; em 1927, 
tin ha m  sido reduzidos a treze pessoas [idem, pp. 133-134). Sant'Ana, 

um a aldeia trad ic iona l do Y urupary-tapuya  no Baixo Içana, era cons-

4 . N im uenda ju  considerava que “ tudo do Içana acim a da Cachoeira Ja n d u  era 

Colôm bia"; en tre tanto , Lopes de Sousa estendia os lim ites  do Içana b ras ile iro  m ais 

para cim a; e a Comissão B ras ile ira  foi a p rim e ira  realm ente a ir  lá.
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titu ída , em 1917, por esses povos e pelos sobreviventes de um a 

epidemia recente de sarampo, que tinham  abandonado a aldeia de 

Carmo vizinha, assim  como os A rara-tapuya e uns “poucos sobreviven
tes do U rubu -tapuya ” , do igarapé P iraiauara, que deixaram  o Baixo 

Içana. N im uendaju tam bém  observou a presença de tracom a e p u ru - 

pu ru  em várias aldeias no Içana e no Cuiary; e m alária, no A iary.

Neste contexto, não é d ifíc il entender o clim a prevalecente de 

medo, desconfiança e evitação dos brancos amplam ente evidenciado 

por N im uendaju  e por Lopes de Sousa. De aldeia em aldeia, no Içana, 
N im uenda ju  encontrou -  isto é, se as pessoas não tin ha m  abandonado 

as aldeias im ediatam ente antes de sua chegada -  pessoas que fugiam  

aterrorizadas ao serem abordadas por ele. Quando conseguia fa la r com 

líderes das aldeias, eles lhe respondiam  com desconfiança, com “te rro r 

em seus rostos": “Aqui não há nada" (idem, p. 128). Posteriormente ele 

foi in form ado que o medo era “devido, em parte, ao comerciante Antôn io  

Maia, de Yutica, no Uaupés, que tinha  subido o Içana e o A iary, poucos 
dias antes, d ivu lgando que depois dele v iria  um  branco que tom aria  
nota de todas as casas e de seus habitantes, com o objetivo de 

apris ioná-los depois, tendo os jovens de servir no Exército e as m ulheres 

e moças de traba lharem  para os brancos” (idem, p. 127).

Em T unu i, a recepção foi até mais “desesperada” : “ [...] a descon

fiança e o medo jam a is  foram superados. Foi suficiente andar em 

direção à casa do tuxaua, onde sua fam ília  estava fazendo um a refeição, 
para todos darem  um  salto aterrorizados, fug indo com seus pratos para 
os fundos, do lado de fora” (idem, p. 131).

Mas havia outras m aneiras com que os Baniwa tra tavam  tan to  

ele quanto  Lopes de Sousa, que indicavam  as extremas distorções nas 

relações in terétn icas produzidas pelo regime extrativ ista . Ambos m en

cionam  vários exemplos de pessoas que v inham  vis itá -los procurando 

fazer trocas. No entanto, em T unu i, apesar de generosos presentes 

d is tribu ídos, as pessoas pediam m u ito  mais, como se eles “constante

mente tivessem medo de ser enganados em cada transação que fizes
sem” [idem, ibidem).

219



Baniwi d« Rio IfRM. Fuiot Cun NimuctxUiú (1427) fcihnographiuil Museum of GOtcborg ■ Naixmal Muwum o l World Cuidare*.

Maloca Baniwa do Rio Içana. Fotos de Curt Nimuendaju (1927). 

Ethnographical Museum of Góteborg -  National Museum of World Cultures.
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Certamente havia aldeias em que N im uendaju se sentiu  à vonta 

de, foi recebido com hospita lidade e com um  tra tam ento “na tu ra l e 
inocente” , como entre os Hohodene do A iary, onde ele pôde observar 

festivais de dança, ritu a is  de in iciação e a vida trad ic iona l despreocu

pada das grandes habitações comunais. Mas sua impressão predom i

nante foi o que levou N im uendaju a conc lu ir no fina l de sua pesquisa:

O índ io vê em qualquer pessoa civilizada com a qual ele tra ta  um a fera cruel 

e terrível. A tua lm ente é in ú til ten ta r ganhar a confiança do índ io por meio 

de tra tam ento fra terna l e jus to . Mesmo aos atos m ais desinteressados, ele 

a tr ib u i a m otivos ignóbeis, convencido de que por qualquer conveniência o 

homem civilizado às vezes ocu lta  sua natureza bestial. Para m im  p a rticu 

larm ente. acostum ado a m orar in tim am ente com índios de diferentes tribos 

e regiões, m inha  perm anência entre os do Içana e do Uaupés foi, com 

freqüência, um  verdadeiro m artírio , vendo-me tra tado com a m aior n a tu 

ra lidade como um  perverso e b ru to  crim inoso, (idem, p. 173.)

Mais de três décadas de perseguição e te rro r dos m ilita res  e dos 

comerciantes da borracha tinham  deixado sua m arca e con tinuariam  

a deixá-la, enquanto o regime extra tiv is ta  diversificasse suas atividades 

e sua base. O traba lho  da balata no Papunaua, In irid a  e Rio Negro foi 

extrem am ente dispendioso e consum iu m u ito  tempo, para que se 

tom asse lucra tivo  por volta da década de 1930: mas inúm eros outros 

produtos serviriam  nos anos seguintes para reproduzir o regime extra 
tiv is ta  e seus efeitos entre os Baniwa.

É evidente, a p a rtir  das h is tórias de vida de m u itos Baniwa, que 

o traba lho  extrativo  e as viagens constantes com os patrões, p rin c ip a l

mente, de fin iram  sua existência duran te  as décadas de 1930 e 1940. 

Uma vida de incessantes idas e vindas, como José, o Hohodene mais 
velho de H ipana, descreveu-me em 1977:
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Nós trabalhamos balata, quatro estações secas de trabalho duro na balata. Eu voltei para Hipana. 

Nós trabalhamos balata, eu voltei. No Papunaua, nós trabalhamos balata, eu voltei. Em Vilavi- 

cencio fui quatro vezes para Guaviare, eu voltei. Então no Guaviare, eu voltei. Então eu fui lá para 

esse Seringape, no Cassiquiare, no Orinoco, nós trabalhamos duas estações secas. Eu fui no 

Zoa, eu voltei. Então eu voltei.

Testem unhos semelhantes foram  gravados de vários W alipere- 
dakenai e Adzanene, Baniwa dos rios C u ia ry  e Içana, por Adélia  de 
O live ira em 1971 (O liveira 1979) e M árcio Meira em 1990-91 (Meira, 
1993). A p a r tir  desse testem unho, é evidente que a procura  de produtos 
se d iversificou consideravelmente duran te  essa época: extração de 
piaçava no Xié e no Padauari, castanha no Aracá, ucuqu irana  no Baixo 
Rio Negro, m açaranduba no Rio A ia iy .

As h is tó rias  de vida enfatizaram  esse período como a “época dos 
patrões” (Meira 1993), quando as tra je tó rias de vida dos Baniwa foram  
m arcadas, no espaço e no tempo, por suas relações com os com ercian
tes. O que governava essa relação, sempre existente, era a “conta” -  
bens obtidos a crédito e pagos pelo traba lho  - , mas quem ficava com a 
conta e, portan to, com o controle era o patrão e, freqüentemente, 
através de um  chefe local ou “capitão” .

Essa existência itinerante e dependente produzia inúm eras priva
ções, por exemplo, a separação entre as crianças e os pais. Com freqüên
cia, meninos jovens (entre 10 e 15 anos de idade) eram levados, por um  
patrão, para um a área, e seus pais para outra. Anos se passavam antes 
que eles se vissem novamente. As migrações de mão-de-obra que resul- 
tavam em residência permanente em outras áreas também eram m uito  
freqüentes. Inevitavelmente, isso produzia distorções na estru tu ra  fam i
liar, nos ciclos de desenvolvimento e na organização do grupo de descen
dência local. Ao mesmo tempo, solidificava a relação patrão-cliente como 
a p rinc ipa l forma de contato interétnico.

É d ifíc il dizer, a p a rtir  das fontes escritas, a lgum a coisa sobre as 
tradições proféticas dos Baniwa duran te  essa época, um a vez que essas
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consistem  em pesquisas rápidas. Contudo, segundo os cálculos feitos 
pelos narradores da h is tó ria  de Uétsu, seria essa a época em que ele 
andava no A ia iy  e no Içana. Mas, além de seu movimento, as p rinc ipa is  
estratégias de sobrevivência seguidas pelos Baniwa inc lu íam  a fuga e 
a re tirada, com todos os incômodos que isso acarretasse, ou a procura 
de patrões que, pelo menos, pagassem um  salário decente e não os 
aterrorizasse duran te  o processo.

Fabricado na América: borracha, chicle e o Evangelho

No in íc io  da década de 1940, a retomada do interesse in te rnac io 
nal na borracha do Amazonas, devido à Guerra M undia l, trouxe 
ju n tam en te  um  novo grupo de atores para o noroeste do Amazonas -  
as com panhias americanas. A Chicle Development Company -  Compa
nh ia  de Desenvolvimento do Chicle -  abriu  um  escritório em San 
Fernando de Atabapo e, mais tarde, em São Gabriel, com o propósito 
de ex tra ir e com erciar chicle, balata e borracha. Parte da população 
local do Rio Negro esteve engajada em traba lha r para eles. A Rubber 
Development Corporation  (RDC) -  Corporação de Desenvolvimento da 
Borracha -  estabeleceu-se em Caracas, Manaus e Bogotá, com postos 
locais na Amazônia, in c lu indo  Miradores, no Vaupés colombiano (ver 
Dean 1989, sobre o RDC). O governo americano tin h a  interesse no 
noroeste do Amazonas por outra  razão: seu va lor estratégico como rota 
potencial para o norte da Á frica, que evitava o, naquela época, perigoso 
A tlán tico  Norte. Em 1943, o Corpo de Engenheiros do Exército dos 
Estados Unidos, a pedido de Nelson Rockefeller -  então coordenador dos 
Assuntos Interamericanos -  foi enviado para conduzir uma pesquisa 
m aior sobre a região e seu potencial para o desenvolvimento, evidente
mente para servir aos interesses de guerra e aos interesses das três nações 
com territó rio  no noroeste em desenvolver suas fronteiras (U.S. Arm y 
Corps of Engineers, 1943). De fato, o relatório resultante era uma 
apreciação técnica avaliando os custos e os requisitos para desenvolver a 
produção da borracha, o que complementava os projetos da RDC.

Mesmo com o recente crescimento da extração da borracha, a 

produção era pequena -  aproxim adam ente 2500 toneladas, em 1943.
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“A um en ta r a coleta da borracha em 100.000 toneladas” , concluía  o 

re latório, “exig iria  o transporte  de aproxim adam ente 600.000 toneladas 

de suprim entos” (principa lm ente derivados do petróleo) para a região 

(idem, p. 124). Requereria tam bém  um a “ força de 80.000 caucheiros 

(mais suas fam ílias, um  to ta l de 300.000 pessoas), pra ticam ente  todos 

teriam  de ser trazidos para a bacia Amazônica" [idem, ibidem). E s tim a

tivas semelhantes já  tin h a m  sido alcançadas pela RDC, em 1941 (Dean 

1989, p. 138). Estradas de acesso e aeroportos deveriam ser co ns tru í

dos, assim como um a série de eclusas e represas nas p rinc ipa is  

cachoeiras do A lto  Orinoco e A lto  Rio Negro. “Menores esforços de 

produção de borracha poderão conta r em parte com a população e 

recursos a tua is  lim itados, e não exigirão im portações na mesma p ro 

porção” (U.S. A rm y Corps o f Engineers, 1943, p. 124).

Sobre a população indígena da região, o re la tório  tin h a  a dizer o 
seguinte:

M uitos m em bros das tribos indígenas da região em igraram  du ran te  o boom 

da borracha em 1880-1910. Os atua is remanescentes, p rinc ipa lm ente  das 

tribos dos G uahibo, Baniwa, M aquirita re  e Bare, são considerados c iv iliza 

dos e a m aioria  m ora em residências ao longo e perto da parte navegável.

Não parece haver um  núm ero substancia l de índios selvagens rem anescen

tes na região oeste do Orinoco, Cassiquiare e Negro, (idem, p. 11.)

Fora os poucos bolsões de desenvolvimento agrícola -  a missão 
salesiana em São Gabriel e a missão ba tis ta  em Iucaby, abaixo de São 

Gabriel -  a ún ica  “ in d ú s tr ia  p rodu tiva ” e fonte de troca na região era 

extrativa. A doença era um a das razões pelas quais se considerava a 
produção agrícola baixa, pois “Nenhum  médico ou ciru rg ião, além do 

itine ran te  dou to r da Corporação de Desenvolvimento da Borracha, que 

faz v is itas m ensalm ente aos campos da borracha do O rinoco e do 

Cassiquiare, está disponível para atender as pessoas que m oram  nas 

m il m ilhas entre Puerto Ayacucho e o Baixo Rio Negro” (idem, p. 24).

224



E ntre tanto , os planos do Exército e da RDC nunca chegaram a 
se concretizar, um a vez que se baseavam na es tru tu ra  local das elites 
e patrões da borracha que estavam longe da vontade de des is tir de seu 
poder em nome dos esforços de guerra (Dean 1989, p. 140) e que, 
finalm ente, forçaram  a RDC a abandonar tota lm ente seus planos de 
aum entar a produtiv idade, pelo menos no Brasil.

A RDC manteve um a sede por m uitos anos em Miradores, no Vaupés 
colombiano. Enquanto os indios eram relativamente bem tratados nos 
acampamentos, recebendo assistência médica durante um a epidemia de 
sarampo em 1943-1944, os índios das áreas mais remotas sofriam um  
tratam ento semelhante ao do boom no início do século XX. Quando 
trabalhei no Aiary, na década de 1970, os homens Hohodene lembravam- 
se com clareza de sua experiência em Miradores. A maior parte dos 
homens trabalhava no m ínim o três estações colhendo borracha; alguns 
chegaram a traba lhar uns doze anos consecutivos. Segundo eles, os 
colombianos vieram para o A iary e “levaram m uita  gente” -  mais de 
cinqüenta homens e mulheres em uma única viagem. Suas histórias são 
quase as mesmas que as da década de 1930, de extremas didculdades do 
trabalho. As pessoas que não conseguiam suportar o sofrimento constante 
fugiam e voltavam à noite pelas trilhas para suas casas. As famílias eram 
separadas, e a carga econômica sobre as esposas que continuavam  em 
casa aumentava enormemente. Os patrões eram “bons” ou “m aus” : 
capatazes cruéis, disseram, levantavam-se com açoites ou brandiam  
facões, quando as pessoas relutavam em ir  com eles ou não traziam  látex 
sudciente. Era com um  a presença de ex-presidiários nos campos da 
borracha. Por outro  lado, os salários podiam ser bons, se alguém não os 
gastasse inteiram ente na cidade de M itu , onde se podia com prar espin
gardas, roupas, e outros itens para se levar para casa.

O trá fico  constante dos Baniwa do Içana e do A ia ry  para a 
Colôm bia era em preendido com a cum plic idade e a partic ipação do SPI. 
Dizem que Ataíde Cardoso, o prim e iro  delegado do SPI no Içana, na 
década de 1940 in term ediou  contratos de traba lho  entre os com ercian
tes venezuelanos e os Baniwa (ver Depoimento 1, apud  O live ira 1979, 
p. 72). Depois de um  período em que a delegacia foi suspensa, o segundo
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delegado, de nome Alcides, con tinuou  o papel de seu predecessor como 
in term ediá rio  de mão-de-obra, com a colaboração do chefe W alipere- 
dakenai Leopoldino, da aldeia de São Joaqu im  no Baixo Içana. Leopol
d in a  era cons ide rado  u m  “g rande am igo dos b rancos, g e n til e 
hosp ita le iro" (Carvalho 1952, p. 31).

No fina l da década de 1940, o n a tu ra lis ta  José Cândido de 
Carvalho, do Museu Nacional, com entou depreciativam ente o traba lho  
do delegado: “precisam os um a reform a nos métodos e meios de tra ta 
m ento do índios, pelo menos no A lto  Rio Negro” (Carvalho 1952, p. 63). 
Após a m orte repentina  de Alcides, Ataíde Cardoso vo ltou  e, a inda que 
in ic ia lm ente  procurasse con tro la r o tráfico, fina lm ente  cedeu aos co
merciantes. Um Baniwa lembra-se de que:

O delegado de Uaupés [ou seja, Ataíde] tinh a  fixado um  tempo lim ite  e um  

patrão u ltrapassou o lim ite , o que fez o delegado ficar com raiva e começar 

a p ro ib ir  a passagem desses com erciantes que v inham  pegar pessoas. Mas 

isso não funcionou. Depois disso, m uitos com erciantes vieram . Acho que 

eles deram d inhe iro  para o delegado, (apud O liveira 1979, p. 72.)

Em várias ocasiões, Cardoso assum iu  um a posição contra  os 
índios em seus conflitos com patrões (Meira 1993, pp. 91-92), e era 
conhecido por m anter comércio in in te rru p to  de piaçava com os índios 
Werekena do Xié, u tilizando  “sua posição de ‘auto ridade ’ para conferir 
poderes a um  líder indígena [do Xié) que lhe servia e que, em troca, 
m an ipu lava a posição de capitão a ele conferida para a d q u ir ir poder e 
prestígio na relação com seus iguais. E tudo  em benefício de seu 
comércio" [idem, p. 92).

Q uando os anos se passaram, Cardoso não teve a m enor p re ten
são de ocu lta r o fato de que o SPI se sustentava através do traba lho  
extrativo  dos índios. Em 1957, escreveu: “Como vocês sabem, a A ju - 
dãncia é m an tida  através da produção nas terras legalmente perten
centes aos índios; essa produção é feita pelos mesmos índios que são 
assistidos por essa agência" [apud  Meira 1993, p. 93).
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Enquanto  Cardoso m an tinha  seu comércio no Xié, o delegado do 
Içana, cham ado Lobo, continuava in term ediando o trá fico dos Baniwa 
para a Venezuela e para a Colômbia.

Quando lemos o relato de José de Carvalho de sua viagem de duas 
semanas, sub indo o Içana até a foz do Cuiary, é como se ouvíssemos 
ecos das observações de N im uendaju  e de Lopes de Sousa duas décadas 
antes: da fuga das pessoas e seu esconderijo nas matas quando o barco 
do n a tu ra lis ta  se aproxim ou; do “te rro r estampado em seus rostos” 
(Carvalho 1952, p. 53); da extrema desconfiança no comércio com os 
brancos; da exploração por alguns comerciantes e por outras pessoas 
que tom avam as crianças de seus pais e as m altratavam , ou vendiam  
cachaça a preços exorbitantes; dos lugares abandonados em conse
qüência de doenças ou de migrações de mão-de-obra; e da im portânc ia  
exagerada de a lguns chefes. Naturalm ente, havia mudanças: o cresci
m ento de algum as aldeias como a de SanVAna; os movimentos de 
com unidades para novos locais; a expansão da doença p u ru p u ru ; a 
perda de certos costumes, como o de p in ta r o corpo. Mas a es tru tu ra  
do regime extrativo, dom inada então pela aliança do SPI, dos com er
ciantes e dos chefes locais, reproduziu-se.

Para com pletar o quadro, no fina l da década de 1940, a guerra 
c iv il na Colômbia, conhecida como a “V io lência” , estava jus tam ente  
começando. E la te ria  efeitos dram áticos sobre os povos indígenas dos 
rios G uain ia , V ichada e G uaviare. Exatamente naquela época, a jovem  
m iss ionária  evangelista norte-am ericana, Sophie M uller, decid iu trazer 
o Evangelho para, em suas palavras, “um a tribo  indígena antes ina l- 
cançada nas selvas da Am érica do S u l” . Depois de algum a pesquisa na 
Colômbia, ela decid iu  pelos Kuripako  do Guain ia, parentes do norte 
dos Baniwa do Içana.

As aventuras da Sophie M u lle r

De pai alemão católico e mãe protestante, Sophie M u lle r era, de 

acordo com a opin ião geral, um a m u lhe r extraord inária . Como vou 

m ostra r na m in h a  in terpretação da sua na rra tiva  m issionária , Beyond
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Civilization, ela tin h a  um  espírito  p ioneiro e corajoso, com claras 

tendências messiânicas. No Prefácio ao seu livro, o D ire to r da M issão 

Novas T ribos (MNT) declarou que a p rin c ip a l con tribu ição  que ela fez 

era a de “a b r ir  o campo da Colom bia para nós enquanto  M issão” , 

trazendo o Evangelho a vários povos das terras baixas e “ traba lhando  

boa parte do tem po sozinha e além da civilização” .

A p róp ria  Sophie contou como ela “entrou  no campo":

Depois de deixar a costa dos Estados Unidos para a Colômbia, os primeiros seis meses agitados 

foram gastos, mais ou menos, testando a paciência de uma missionária médica diligente na cidade 

de Pasto, que me acolheu na sua casa. Sabendo que Deus tinha me mandado para América do 

Sul para alcançar uma tribo cuja língua era desconhecida e não-escrita, fui sozinha -  por falta de 

companhia “visível” melhor -  para achar uma tal tribo.

Depois de meses de viajar pela Colômbia de caminhão, cavalo, barco e canoa, procurando 

informação tribal de vários missionários, e de estudar a língua espanhola no caminho, encontrei- 

me na estação da selva da Cruzada Mundial de Evangelização (World Evangelization Crusade), 

entre os índios Cubeo do Rio Cuduiari. Lá, eu aprendi muito sobre tribos ainda isoladas, inclusive 

sobre os Kuripakos, que se localizavam nos rios a nordeste do território Cubeo.

No final de três semanas de viagem, terrível para um novato, em canoas indígenas e em trilhas 

no mato, cheguei a um dos maiores assentamentos Kuripako, chamado Sejál, no Rio Guainía. 

Fui recebido com grande interesse pelos nativos e comecei a trabalhar imediatamente na sua 

língua. As experiências que seguiram esse primeiro contato levaram-me, através de muitas 

tentativas e erros, a formular um plano viável para alcançar esse povo. (Muller 1952, p. 7; tradução 

livre.)

Depois de três anos no Guainía, em 1948, Sophie resolveu estender 
o seu trabalho aos Baniwa no Brasil. Fez duas viagens, separadas por um  
ano, a prim eira  ao C uiary e ao Içana, e a segunda ao Içana e ao A ia iy. 
Entre as anotações de campo não-publicadas de Eduardo Gal vão, encon-
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trei de forma avulsa um  mapa desenhado à mão aparentemente 
produzido por Sophie Muller, localizando todas as aldeias que ela 
visitou nessas duas viagens, com os nomes de alguns de seus principais 
interlocutores Baniwa e Kuripako escritos no mapa. Em 1949, ela 
estendeu a sua missão de evangelização aos Cubeo do Rio Querary, no 
Brasil.

Seus d iscípulos, cada vez mais numerosos, levaram a nova 
religião a povos viz inhos -  os Puinave, Guayabero e Piapoco. Os Puinave 
e os Piapoco, por sua vez, evangelizaram os Guahibo, os Cuiva e os 
Saliva. Seus discípulos d ifund iam  a notícia de sua chegada e, em alguns 
casos -  ta is como o índ io  colombiano (possivelmente um  Kuripako) que, 
em 1950, liderou um  movim ento de massa dos Baniwa pelo Baixo 
Içana, cantando salmos e carregando bandeiras -  de form a talvez não 
prevista por ela (ver a In trodução a este capítulo).

O entusiasmo gerado por seus discípulos logo atraiu a atenção de 
outros agentes de contato que tinha  interesses na região. Primeiramente, 
das missões salesianas. No início dos anos 1940, depois de cria r a missão 
de Tapuruquara, ou Santa Isabel, no Rio Negro, d irig ida por Padre José 
Schneider, os salesianos conseguiram fazer a missão batista em Iucaby, 
perto de São Gabriel da Cachoeira a fechar. Quase como um a espécie de 
vingança demoníaca, os protestantes logo voltaram para invadir o Içana 
-  pelo menos assim acreditavam os salesianos. Os próprios salesianos, 
em 1951, descreveram este processo da seguinte maneira:

Empenhados com a nova missão salesiana (de S. Isabel) iniciada em 1942 para neutralisar a 

propaganda dos Batistas do Colégio de Jucaby, perto de Uaupés [São Gabriel], os Salesianos 

conseguiram, com a graça de Deus e com o visível auxílio da Mãe Celeste, quase plena vitória. 

Neste Interim de mais de 6 anos, os protestantes trabalhavam clandestinamente, penetrando 

pelas fronteiras de Colombia e Venezuela ao Brazil, minando todo o território do rio Içana e seus 

afluentes com o veneno da heresia (...) (“Crónica da Nova Missão Salesiana, de Assunção, Rio 

Içana, Fundada aos 8 de Fevereiro de 1951". Arquivos Salesianos, Missão Assunção, Rio Içana, 

Prelazia do Rio Negro; doravante, Diários Salesianos.)
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Os salesianos fizeram m u ito  pouco até então no que diz respeito 
à assistência ao povo do Içana e seus afluentes e, de certa forma, 

sentiram  que eles tin ha m  deixado o cam inho aberto para a penetração 

protestante. Eles reconheceram o tremendo sucesso com que Sophie 
M u lle r havia in troduz ido  a dou trina  evangélica:

Aparelhados com o conhecim ento das línguas indígenas, desde Colômbia 

e Venezuela, os Protestantes, sobretudo a Am ericana Miss Sofia M uller, 

desdobraram  grandes atividades, que degenerou em um  verdadeiro fana

tism o religioso.

T raduzindo com certa rapidez os 4 Evangelhos e quase todas as epístolas 

em língua indígena, ensinando aos m ais habilitados a le itura , fazendo se 

crer como um a enviada por Deus, conseguiu os melhores sucessos. Em 

todas as povoações, com pouquíssim as exceções, foram construídos tem 

plos de culto , e por longas horas de noite e de manhã, se reuniam  todos os 

índios, cantando e lendo na língua própria . (idem, ibidem)

Além da perda evidente de um a população considerável, o que 

mais preocupava os salesianos foi a propaganda explic itam ente a n ti

católica de Sophie que, segundo os padres, levou-a a “a rrancar as 

m edalhas de Nossa Senhora do pescoço das crianças enquanto, em 

outras povoações, se encontravam  as mesmas no pescoço dos cachor

ros” [idem, ibidem).

Altas autoridades salesianas da Prelazia do Rio Negro determ ina

ram, em 1950, que a situação exigia combate direto. Como eles fizeram 

com a m issão batis ta  de Iucaby, os salesianos m andaram  o veterano 

Padre José Schneider para escolher um  lugar no Içana e co ns tru ir um a 

nova m issão católica. No início do ano seguinte, depois de consu lta r o 

chefe local dos W alipere-dakenai, Leopoldino, Schneider começou a 

p reparar o terreno para a missão de Assunção, ou Carara-poço, no 

Baixo Içana.
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Os salesianos, porém, não foram  os únicos preocupados com o 

m ovim ento protestante; logo, o SPI ficou envolvido. De fato, o SPI, em 

nível nacional, cada vez m ais se preocupava com a presença crescente 

dos m issionários das Novas Tribos no país. Não por causa de seu 

traba lho  de evangelização e alfabetização na língua nativa, mas por 

causa da sua presença em áreas de fron te ira  e da ameaça im p líc ita  à 

segurança nacional que isso representava. Em resposta a um  pedido 

de inform ação sobre a MNT, feito pelo governo da Venezuela, o D ire to r 

do SPI, José da Gama M alcher, escreveu que, d iante da diversidade 

lingü ís tica  dos povos nativos no B rasil, a lfabetizar todos eles “exige a 

concentração, em nosso país de a lguns m ilhares de m issionários. Ora, 

até hoje foi possível ao SPI exercer v ig ilância  que a lei incum be sobre 

as atividades da New Tribes Mission, mas o poderá fazer quando ela 

cobrir todo o nosso te rritó rio  com seus navios, aviões e o mais que virá, 

tom ando-se um a organização dom inadora em nossos sertões despo

voados?" E m ais ainda: “ [A] Questão de m a io r re levância e perfe itam en

te estatuída em nossa legislação é a da nossa política  do povoamento 

e nacionalização que está sendo fronta lm ente  con tra riada  pela New  

Tribes Mission. O d ire ito  de catequese pela pregação e pelos atos de 

cu lto  não os auto riza  a en tra r pelos te rritó rios  mais despoliciados do 

B rasil para aí exercerem um a ação educadora que a C onstitu ição veda 
a estrangeiros. O B rasil não pode a b r ir  mão da a tribu ição  de to m a r 

brasile iros os seus filhos índios e sertanejos que, em v irtude  de seu 
atraso, somente o são por terem nascido no te rritó rio  nac iona l.”5

No Içana, o delegado do SPI, Ataíde Cardoso, form alm ente regis

trou  várias queixas contra  os métodos que Sophie usava para evange

lizar. Uma das queixas foi a de que os métodos gerava conflitos e 

divisões in ternas nas aldeias, como no Rio C u ia ry e no A lto  Içana, onde 

Cardoso, em sua v is ita  para lá no in íc io  de 1953, notou a “desunião

5 . Gama M alcher -  D ire to r do C.N.P.I., Oficio 962. 0 1 /1 0 /1 9 5 2 . M in is té rio  de 

A g ricu ltu ra . C.N.P.I., A rqu ivo  n° 276. film e 355, fot. 1484 (nos A rqu ivos do M useu 
do índ io. Rio de Janeiro).
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que vem causando nas aldeias, uma senhora de nacionalidade nortea

mericana, que atende pelo nome de Sofia, que se diz M issionária 
protestante a qual m anda retirarem -se das aldeais os indígenas que 
não aceitam o seu credo, o que não está de acordo com o regulamento 
do Serviço de Proteção aos índ ios.”6

Uma segunda queixa, talvez mais grave do ponto de vista do SPI, 
d izia respeito a sua resistência contra a autoridade do Governo na 
região. No in íc io  de ju n h o  de 1953, o delegado da polícia m un ic ipa l 

pediu que Cardoso trouxesse Sophie rio  abaixo, a São Gabriel, para 

um a conversa, “para investigar as denúncias existentes” feitas contra 
ela (possivelmente pelos salesianos e possivelmente porque ela não 
tin ha  docum entos para evangelizar no país). A h is tó ria  que Cardoso 

contou de seu encontro com ela revela mais um a das suas aventuras 

lendárias que, mesmo nos anos de 1970, os índios lem braram  vivam en

te e que, já  pelos anos de 1990, tinham  assum ido feições míticas:

E ncontrando-a em L im ão-rup itá , aldeia indígena situada à margem d ire ita  

do Rio Içana, já  próxim o à Cachoeira de T unu i, e d istante desta cidade três 

dias a m otor, de i-lhe ciência da in tim ação da autoridade policial, pedindo- 

lhe que aí aguardasse o meu regresso, para ser conduzida a presença do 

Delegado que exigia a sua presença, a fim  de defender-se das denúncias de 

que era acusada. Dona Sofia M u lle r fing iu  aceitar a in tim ação e logo após 

a m inha  saída tr ipu la ndo  um a canoa com cinco remadores índios, fug iu, 

passando por m im  altas horas da noite, enquanto pernoitávam os no 

rem anso da Cachoeira de T unu i, onde do lado de cim a da cachoeira, 

conseguiu com os índios ou tra  canoa, seguindo até a aldeia de Tajuba (na 

Foz do C u ia ri, afluente do Içana), onde renovou a tripu lação, seguindo dia 

e no ite pelo C u ia ri acima, até alcançar te rritó rio  colombiano, percorrendo 

assim  o mesmo itin e rá rio  quando, surpreendida pelo Inspetor Carlos 

Corrêa, tam bém  conseguiu fug ir, (idem, ibidem )

6. Ataíde Cardoso -  Chefe da Inspetoria  Regional 1 do SPI -  Manaus, n° 4, 0 2 /0 5 /1 9 5 3 , 

film e 379, fot. 238-40  (nos A rquivos do M useu do índ io. Rio de Janeiro).
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Terei oportun idade, na segunda parte deste capítu lo, de m ostra r 

como esses incidentes foram  transform ados no d iscurso m ítico Baniwa, 

fazendo as aventuras da fuga da Sophie M u lle r parecer com as fugas 

m essiânicas de Kam iko, em meados do século X IX, e de Uétsu, um a ou 

duas décadas antes da chegada da Sophie, que tam bém  escaparam das 

perseguições das autoridades várias vezes. Tam bém  notável é a lea lda

de dos Baniw a para com Sophie, a ponto de re je ita r a autoridade do 

SPI. Cardoso, de fato, recomendava que seria m elhor que o SPI não a 

deixasse vo lta r para o Içana, por um  período de pelo menos dois anos, 

pois a agência encontrava-se

(...) menosprezado pelos índios, devido à in terpretação errônea que dão aos 

ensinam entos da M issionária  Protestante. Tenha-se como exemplo o ocor

rido  agora na Cachoeira de T unu i, onde precisando de gente para transpor

ta r a sorva para o rem anso e passar o m otor e o batelão, pedi ao Tuchaua 

que me conseguisse cinco homens para nos ajudar. Q ual não foi a m inha  

surpresa ao saber que os índios se recusavam a obedecer ao pedido meu e 

ordem do Tuchaua (coisa que antes nunca aconteceu). Procurando in fo r

m ar-m e do m otivo da recusa e da desobediência ao Tuchaua fu i in form ado 

de que os índ ios se recusavam a a judar-nos com receio de desgostar Dona 

Sofia (quando viesse a saber da ajuda dada) assim  os da com itiva que 

estavam presentes, (idem, ibidem )

Diante dessa recusa, Cardoso agiu “com energia” , usando a 
autoridade do SPI para m andar um  núm ero sufic iente de índios para 

a judá-lo  no transporte, embora adm itisse que saiu mais caro, pois teve 
que pagar os índios para o serviço.

De novo, acredito, há um  paralelo que podemos traçar com os 

outros m ovim entos messiânicos na h is tó ria  Baniwa. Os d iscípulos de 

Kam iko, segundo as h is tórias orais e as fontes escritas, da mesma 
forma se recusavam a subm eter-se ao Governo e à autoridade m ilita r, 

pois o messias convenceu os seus seguidores a lhe darem toda sua 

lealdade, pois se quebrassem esse pacto, teria  severas conseqüências.
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Sophie M u lle r parecia repetir este padrão, ou pelo menos assim pen
savam in ic ia lm ente  seus seguidores.

Em qua lquer caso, ela despertou expectativas form idáveis entre 
seus d iscípulos, criando um a situação d ifíc il de contro lar, situação que 

outros m issionários evangélicos, que chegaram depois, tiveram  que 
deparar e ten ta r contro la r. Estes procuravam  colaborar com o SPI e 

com os católicos -  pelo menos assim falaram  -, e pediram  permissão 

para co n s tru ir um a residência permanente no Içana.

Depois da sua fuga em 1953, M u lle r nunca mais voltou para 

evangelizar os Baniwa no Brasil. E la fixou residência na Colômbia onde, 

apesar das perseguições sofridas por seus colegas da MNT e do ILV 
(Ins titu to  L ingüístico de Verão), pela Igreja Católica e pelas autoridades 
governamentais, ela trabalhava nos rios Guaviare e V ichada, onde os 
padres e a Polícia nunca alcançavam.

A excelente pesquisa realizada por David Stoll sobre os m issio

nários evangélicos na Am érica Latina (1982), na qual entrevistou M u lle r 

em Bogotá, em 1975, sugere que a sua política de c ria r comunidades 

separatistas de “crentes” de fato possa ter ajudado os índios a res is tir 

à vio lência de fron te ira  duran te  os dez anos da G uerra C ivil colombiana, 
cham ada a “Violência":

Conforme a Comissão M atallana, um a comissão oficial colom biana encar

regada de investigar as atividades do In s titu to  L ingüístico de Verão e a 

Missão Novas Tribos em 1974, um  ponto fundam enta l da sua dou trina  era 

de “convencer os índios de que qualquer contato com o ‘homem branco' leva 

à condenação de suas almas. [...] [Argumentando] que a v ida indígena 

altam ente com unal é o que Deus quer. (...) E la sempre lu ta  para im ped ir os 

índ ios de a d q u ir ir  (...) os vícios mais com uns dos colonos." D iferente das 

missões católicas de estilo hacienda, M u lle r tre inava os pastores indígenas 

e nunca  estabeleceu postos que exploravam o traba lho indígena. (Stoll 

1982, pp. 170-171)
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Durante o caso de Planas nos anos 1960 e 1970, quando fazendeiros 

cercavam e confinavam os índios Guahibo do Savanna, cometendo a tro 

cidades contra os movimentos de resistência Guahibo, M u lle r aparente

mente tom ou o partido dos índios na lu ta  contra os fazendeiros locais, 

ordenando aos Guahibo construírem  uns 500 metros de cerca que privava 

os fazendeiros da m aior parte de suas reclamações [idem, ibidem

Em 1967, um  homem re iv ind icando 8000 hectares no te rritó rio  de V ichada 

re latou a um  tr ib u n a l que ela tinh a  chegado na sua propriedade com 200 

pessoas arm ados de arcos e flechas e espingardas. Sob suas ordens, os 

índios traba lhavam  dia e noite para co n s tru ir um a cerca de 500 metros, 

que desapossou o fazendeiro da m aior parte de sua reivindicação.

Não que ela tenha ficado do lado do m ovim ento cooperativ ista 

G uahibo ou dos m issionários católicos reformados que procuravam  

a juda r os índios. Como ela mesma explicou a S toll, o organizador da 

cooperativa era um  “com un is ta ” e os católicos seus “sucessores” :

No L ivro de Revelações há duas bestas, ela explicou, um a verm elha e a ou tra  

branca. Uma vai dom inar o m undo e a ou tra  é a falsa igreja. “A  prim e ira  

deve ser os Com unistas", ela disse, “são os únicos que querem dom inar o 

m undo in te iro , e a ou tra  deve ser o ecum enism o." (idem, ibidem.)

No entanto, as estratégias que ela ofereceu para confrontar as 
corrupções e a violência do m undo dos brancos certamente constitu íam  
um  motivo im portante para seu sucesso nessa área. Em relação aos 
Baniwa, pelo menos, “evitar os brancos, pois levaria à condenação de suas 
almas” também foi um  princípio fundam ental da ideologia de Kam iko na 
metade do século XIX, e talvez de Anizetto, no começo do século XX.

Pouco depois que o entusiasm o m ilenar in ic ia l no Içana tin h a  se 
acalmado, várias com unidades Baniwa do Baixo Içana, perto da nova 
missão cató lica especialmente, começaram a reavaliar a nova religião 
e, descontentes, vo lta r aos velhos costumes. De fato, o je ito  excêntrico
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de Sophie já  tin ha  alienado m uitos “crentes" desde o começo, como 
m ostrare i através de depoimentos Baniwa citados no próxim o capítulo. 
Essa “apostasia” acontecia não somente no Içana, mas tam bém  em 
m uitos outros lugares onde Sophie im p lan tou  igrejas; como Stoll relata, 
pela metade dos anos 1970,

[...] o im pério de M u lle r estava desmoronando [...] Os convertidos estavam 

se rebelando contra seu autoritarism o. Também tinh a  mais competição 

efetiva do que antes. ‘“ Influência?", M u lle r respondeu, “Não tenho mais. Isto 

é um a coisa do passado quando eu podia mandá-los a fazer algo e eles me 

seguiriam . [Outros forasteiros] estão chegando por todos os lados agora, 

bandos in te iros estão voltando a seus velhos costumes." Ela se m ostrava 

especialmente desgostosa com os G uahibo e Cuiva (...) Q uando M u lle r 

voltou a um a aldeia G uahibo perto de Planas em 1974, somente três fam ílias 

a inda eram fiéis. As outras tinham  se pin tado e estavam dançando as 

danças. Elas não a deixavam ficar na aldeiá, e um  in te rlocu to r lhe falou 

que ela as tinh a  decepcionado. (idem, ibidem.)

Da mesma m aneira, movimentos de reafirmação étnica entre os 
Cubeo do A lto  Vaupés, segundo o antropólogo Irv ing  Goldman, m in a 
ram  a posição da MNT pelos anos de 1970, embora ainda se m antenha 
um  pequeno grupo de adeptos hoje (Goldman 1981, p. 8).

Apesar da perda de sua popularidade, M u lle r a inda era bem-re- 

cebida no Guaviare, onde ela permanecia até a sua morte, no in ício  dos 
anos 1990. D uran te  m ais de quarenta anos de traba lho evangélico no 
Noroeste Amazônico, ela tin ha  traduzido o Novo Testamento em três 

línguas e trechos da B íb lia  em outros oito idiomas, ensinando m uitos 
de seus adeptos a le r e a escrever em suas próprias línguas. Ela tin h a  

tre inado centenas de pastores indígenas e, d ire ta  ou ind iretam ente, 

im p lan tou  igrejas evangélicas em dezenas de com unidades pela região 

in te ira . Mesmo nas áreas que ela nunca m ais vis itou, tais como o Içana, 

o C u ia iy  e o A iary, os índios guardavam um  lugar bem -ilum inado 

dentro  das suas mem órias dos prim eiros momentos do entusiasm o 
m ilenário  que ela tin h a  ajudado a reviver.
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Templos protestantes, Rio Içana. (Foto Eduardo Galvão, cortesia Biblioteca MPEG)

Católicos versus protestantes

Os católicos, por sua vez, já  tinham  estabelecido um a base no Baixo 

Içana, a missão de Assunção em Carara-poço, d irig ida inicia lm ente por 

José Schneider e em seguida por Carlos Galli, com vários outros padres 

substitu indo-os por períodos curtos. Durante os anos, os católicos tenta

vam, embora sem sucesso, a b rir caminhos catequéticos nas áreas de 

aldeias Baniwa dominadas pelos protestantes. Uma le itu ra  cuidadosa dos 

diários da missão salesiana durante os ú ltim os quarenta anos revela um a 
seqüência de estratégias para trazer os Baniwa para dentro do rebanho 

católico -  em sua essência por ten tar c ria r um  novo conjunto de alianças 

com os m ilitares brasileiros que poderiam de fato remover os protestantes 

de seu lugar privilegiado. Nessa lu ta  para as almas dos Baniwa, os 

m issionários salesianos e protestantes, desde o início da década dos anos 

1950 até meados dos anos 1960, travaram  guerras de propaganda que 

forçaram o SPI a in te rv ir e fina lm ente os m ilita res a removerem os 
pastores protestantes da área.
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A propaganda protestante durante toda a década dos anos 1950 
provocou grande consternação na parte das autoridades da Igreja Católi

ca. D iante das provocações constantes, o Bispo do Rio Negro fez apelos às 
autoridades estaduais e m unicipais no sentido de “reagir” , pois o que o 

movimento protestante representava, segundo ele, era, acima de tudo, 
uma “ameaça verdadeira e real a paz, a tranqüilidade pública e ao trabalho 
normal das fronteiras” . Assim, os missionários salesianos recomendavam 

que os protestantes fossem removidos do território  nacional, “como já  foi 

feito em relação à in iciadora do movimento, Sophie, que foi expulsa do 

B rasil” (“V isitas Pastorais da Missão Salesiana do Rio Içana, 1956” , Bispo 
do Rio Negro, 12/01/1956). Mesmo a violencia era um  meio legítimo 
diante da gravidade da situação; segundo o Bispo,

(...) o sentim ento nacional do brasile iro e do patriotism o, tão fortemente 

atacado e ameaçado, deve servir de alavanca poderosa neste urgentíssim o 

traba lho de reação mesmo -  às vezes pendentemente violento, quando as 

c ircunstânc ias o aconselharem: vai n isto a defesa de todo o nosso trabalho 

(...) que reclam a remédios drásticos na a ltu ra  da gravidade da perm anência 

e aprofundam ento da seita, de seu atrevim ento e audácia, e de sua 

propaganda e de sua vio lência neste rio, assim  como da ameaça im inente 

de sua penetração em outros rios. com o desmoronamento dos fru tos de 

quase quarenta anos de traba lho m issionário e da atuação da vida cris tã  e 

religiosa destas povoações. (idem, ibidem.)

Uma acusação tão grave e um  apelo à consciência nacional como 
esta p roduziram  resultados entre os m ilitares poucos anos depois. Em 
1961, no mesmo ano que a Força Aérea Brasile ira  inaugurou  um a p ista 
de pouso na m issão em Carara-poço, m ilita res de Cucuy no A lto  Rio 
Negro v is ita ram  o Içana “para averiguar a propaganda dos protestantes 
na região e tom ar as devidas providências” . Eles removeram Henry 
Loewen -  um  dos pastores mais responsáveis para as guerras de propa
ganda e as provocações -  retirando-o da área para depois apresentá-lo, 
ju n to  com outros pastores protestantes, ao Exército em Manaus. Aparen-
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temente, os pastores foram proibidos de vo ltar ao Içana, o que era um  
motivo para os católicos festejarem: “Parece que a Providência D ivina 
deseja fac ilita r a conversão dessa gente do Içana, arrastada pela 
heresia" [Diários Salesianos, Assunção, Içana, 1961-1962).

A “Providência D ivina", na form a da Trindade FAB (Força Aérea 
Brasile ira), missões salesianas e SPI, para ser exato, in ic iou  a sua 
a liança vacinando cerca de qu inhentos Baniwa, em ab ril de 1961. No 
mesmo ano, os salesianos inauguraram  o p rim e iro  in te rna to  no Içana, 
com aproxim adam ente quarenta a lunos Baniwa. Os padres acred ita 
vam que “afastados dos protestantes, esses serão os fu tu ro s  propagan
distas da verdadeira relig ião" (Diários Salesianosx 1 5 /1 0 /1 9 6 2 ). Enfim , 
o cam inho estava aberto, segundo o Bispo, “para in tens ifica r um  
apostolado para ver se, pouco a pouco, recuperamos o que foi perdido" 
(idem  2 4 /0 9 /1 9 6 1 ).

Confiante nas possibilidades, o inspetor salesiano João M archesi, 
em 1963, recomendou um a série de medidas a serem adotadas para 
avançar o traba lho  m issionário  Rio Içana acima, entre as quais se 
destacavam a construção de um a residência perm anente exatamente 
na mesma aldeia onde os protestantes constru íram  a sua base; a 
aprendizagem da língua Baniwa, para poder evangelizar m elhor, da 
mesma form a que os Protestantes tin ha m  conseguido com tan to  êxito; 
bons tra tos com os crentes, procurando atraí-los a se converterem à fé 
católica; e “enquanto os crentes que pedem para vo lta r a ser católicos, 
serão batizados de novo e, antes do batism o, terão que se confessar 
publicam ente aos erros da seita e terão que devolver todos os livros da 
mesma" (D iários Salesianos, 2 0 /0 4 /1 9 6 3 ).

Apesar dessas medidas enérgicas e das altas expectativas para 
sua expansão, as coisas pareciam, até o fim  da década, acontecer na 
contram ão daqu ilo  que os padres esperavam. Um m issionário  escreveu, 
em 1964, por exemplo, que somente através de um  “m ilagre" seria 
possível “ reconqu istar um  campo que foi perdido” . A missão de A ssun
ção parecia sofrer de form a crônica da escassez de suprim entos, de 
comida, e de força elétrica. Menos gente compareceu às missas; vários 
casos de b ruxa ria  foram  constatados, em que as vítim as, próxim as à
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morte, se recusaram  a receber os sacramentos. Vários casos do que 
podemos cham ar de “problemas d iscip linares” (por exemplo, uma 
tu rm a  de m eninos que fug iu  do in ternato) criaram  situações de tensão 
entre os Baniwa e o D ire to r da Missão, Carlos Galli, que usou medidas 
repressivas e pun itivas  para controlá-los. E são poucas as indicações 
nos Diários  de que os Baniwa procuravam  converter-se a Catolicismo.

Já  pelo fim  da década, os registros deixam um a impressão n ítida  
de que a m issão estava escassamente funcionando, com poucos padres 
e fre iras em residência. A v is ita  inspetoria l salesiana de 1969 lamenta 
o então estado da missão:

Com a saída das Irm ãs em fins de 1967 e a perm anência de um  só sacerdote 

por parte dos salesianos a missão foi praticam ente fechada. Isto é las tim á

vel! Onde florescia dois in te rnatos numerosos encontramos um  grup inho 

de a lunos extemos. Onde crescia abundantes plantações, cresce o matagal, 

e as fru te iras  vão se extingu indo pela fú ria  das saúvas. Um rio infestado 

pela heresia protestante necessitava de apoio e não de destruição. |...)

Dá pena ver tan to  esforço dos irm ãos ficar reduzido a um  punhado de 

construções despovoados e a lavoura abandonada. E as almas? Não valem 

mais que os caprichos dos homens? (Diários Salesianos, 1969.)

Apelos desesperados para socorro foram feitos às autoridades 
mais altas da igreja no Rio Negro, “para compreender a situação 
lamentável em que deixaram  este povo reduzido de Deus” [idem, 1971).

Talvez, pensava um  inspetor, a imensidão de tarefas ainda a 
serem realizadas entre os Tukano no Uaupés e seus afluentes tivesse 
im pedido um a presença mais efetiva no Içana. Como sempre tem 
acontecido na longa h is tó ria  das missões católicas no A lto Rio Negro, 
os povos do Içana e seus afluentes permaneciam relativam ente esque
cidos. Conseqüentemente, poucos avanços foram  feitos nas com unida
des evangélicas perm itindo  que elas continuassem  a elaborar a nova 
religião num a form a que era peculiarm ente delas. O m elhor que os 
m issionários católicos podiam  fazer era atender os sinais de interesse
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provindos das comunidades de ex-protestantes ou de comunidades dese
jando abandonar a fé evangélica. A Missão Novas Tribos, por sua parte, 
segurou suas próprias bases na boca do Içana e, em São Gabriel, 
ocasionalmente visitou as comunidades ao redor de Jandú, perto da boca 
do Aiary. Dessas bases, os pastores norteamericanos m antinham  contatos 
através de cursos de treinam ento e contatos com os fiéis que vieram 
visitá-los. Mas os conflitos e as guerras de propaganda, com eu as descrevi, 
de certa forma im plantaram  e marcaram  diferenças de identidade religiosa 
entre os católicos e os crentes, diferenças que perduram  até hoje.

Conclusão

Pelo menos quatro  pontos são dignos de destaque a p a r tir  da 
análise h istórica. Em prim e iro  lugar, a im portânc ia  da tradição profé
tica entre os Baniwa, que data no m ín im o dos meados do século X IX  
até os meados do século XX. Os m ovim entos confirm am  padrões 
h istóricos com uns em diferentes momentos: C risto  auto-proclam ado, 
que curava e dava conselhos, que ju n ta va  os povos de diferentes 
“tr ib o s ” , que acreditavam  ter o poder m ilagroso, freqüentem ente s im 
bolizado pela cruz, de con tro la r o crescim ento e de p roduz ir bens, que 
evitava os brancos e procurava c ria r lugares de refúgio, ou santuários, 
contra  a opressão po lítica  e econômica. Os m ovim entos liderados por 
Kam iko, Uétsu, Anizetto e outros se apropriavam  dos símbolos cristãos 
dentro da e s tru tu ra  da crença dos Baniwa, ao mesmo tempo em que 
ofereciam um a solução para a dom inação pelos brancos.

Em segundo lugar, o predom ínio do regime extra tiv is ta , a p a rtir  
do fina l do século X IX  até o declínio da borracha, e seus efeitos nas 
décadas de 1920 e 1930 tiveram  graves conseqüências para os Baniwa, 
produzindo situações de extrem a dependência dos patrões da borracha, 
instab ilidade  e desorganização social, exploração pelos com erciantes 
da borracha e pelos m ilita res -  em resumo, um  regime de te rro r e 
violência. A doença e a d im inu ição  da população con tribu íram  para o 
to ta l c lim a de pavor. Sob essas circunstâncias, a estratégia predom i
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nante dos Baniwa, dada a im possibilidade de sustentarem  um  m ovi
mento pan -triba l, foi a fuga e o refúgio. No mínimo, um a extrema 
desconfiança das relações comerciais com os brancos.

Em terceiro lugar, com a diversificação das indústrias  extrativas 
do A lto  Rio Negro, a p a rtir  da década de 1930, e com a retom ada da 
extração da borracha, durante  a Segunda Guerra M undia l, a migração 
de mão-de-obra intensificou-se, produzindo um  padrão de constantes 
viagens para campos de traba lho distantes e voltas para breves estadias 
nas aldeias em que m oram  antes de saírem outra  vez. Essa existência 
itinerante , dependente dos patrões e de suas contas, con tribu iu  para 
a desorganização das fam ílias, comunidades, e outros níveis de agru
pamentos sociais e políticos.

F inalm ente, embora os Baniwa nunca tenham  declarado tão 
explic itam ente, um a das repercussões do movimento evangélico foi que 
ele proporcionou a base de um a solução para essas situações de 
dependência, instab ilidade, desorganização e exploração sob o regime 
extra tiv is ta . Nesse sentido, pode ser visto como um a revolta contra  a 
opressão econômica e social. Em bora m uitos Baniwa tenham  con tinua 
do a traba lha r para os patrões, isso acontecia por sua p rópria  escolha, 
e não porque foram  forçados a fazê-lo. T rabalhar para os patrões 
tornou-se secundário ao que era mais fundam ental, a saber, o modo 
de vida com un itá rio  dos crentes. O evangelismo trouxe os Baniwa de 
volta para a casa depois de anos de viagens constantes para terras 
d istantes e hostis. C onfirm ou a possibilidade de m elhorarem  sua 
posição m ateria l sem desistirem  de seu modo de vida com unitá rio  -  
Deus os proveria, se observassem as regras. Isso os hab ilitava  a 
superarem  o medo dos brancos e dava-lhes um a form a de tra ta r com 
os comerciantes. Certamente, isso acentuou as divisões in ternas, 
especialmente nos prim e iros anos caóticos de transição para a nova 
religião. No entanto, um a vez sedimentado, assum iu a identidade de 
um a “ Igreja U n ida de Todas as T ribos” , em que expressivos 2 /3  da 
população Baniwa alegavam fidelidade à fé crente. Apesar da tu rb u lê n 
cia gerada pelas guerras de propaganda entre os protestantes e ca tó li
cos, e da cam panha pelos católicos, sustentada pelos m ilitares, de
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ex tirpa r e s u b s titu ir  a in fluênc ia  dos protestantes, as v ic iss itudes da 
missão cató lica e um a resistência silenciosa na parte dos Baniwa contra  
a reconversão so lid ifica ram  o evangelismo como a form a religiosa 
proem inente em boa parte da região do Içana e seus afluentes.

Parte 2: Deo lako e a criação de uma nova geração de crentes

A complexidade da conversão in ic ia l dos Baniwa ao evangelismo de 
M ulle r deve ser compreendida a p a rtir de m últip los pontos de vista. Com 
esse objetivo, apresentamos aqui os testemunhos de diversas fontes 
importantes: Sophie M uller, cujas observações estão registradas em seu 
livro Beyond Civilization  (1952); padres salesianos, que começaram a 
traba lhar entre os Baniwa poucos anos depois da prim eira  campanha de 
conversão de M ulle r e, sem dúvida, devido a seu tremendo sucesso; e os 
Baniwa, que se lembram com clareza da época em que ela chegou.

Para os m issionários, o “paganism o” Baniwa, as crenças na 
“b ru xa ria ” e um  “fanatism o ina to ” os predispõem a se converterem  à 
nova fé. Todavia, os convertidos Baniwa esperavam a lcançar um a 
u top ia  concreta, em que os ensinam entos evangélicos fossem moldados 
a es tru tu ras  e processos preexistentes -  em alguns casos, s u b s titu in 
do-os, porém em outros, in troduz indo  novas dimensões e fontes de 
conflito  que p roduziram  um a d inâm ica própria.

A m issão de Sophie

Em todo o seu texto, Beyond Civilization, M u lle r dá indícios de 
como entendia sua m issão entre os Baniwa. Ela se considerava m edia
dora entre eles e o D ivino: “Um povo sedento queria  beber. Eles não 
sabiam  que o que poderia satisfazer estava à mão. Precisavam de um  
mediador hum ano -  alguém para quem Deus tivesse revelado isso -  
para levar isso adiante” (M uller 1952, p. 14).

Um  sentinela peregrino que viera avisar do im inente: “A ún ica  
coisa que você sabe é que você é um a das almas nessa peregrinação 
terrestre  que sabe o Cam inho da Vida. Há peregrinos m ais adiante que
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não sabem. (...) Eles têm de ser alcançados e a eles deve ser m ostrado 
o Cam inho antes do anoitecer, quando nenhum  homem pode traba lha r” 
(idem, p. 17).

Cuja missão era liv ra r os índios das garras de Satã: “Eu rezei em 
voz a lta  para que o Senhor os libertasse das garras do Diabo, de modo 
que eles pudessem rezar, e então, parece, alguns deles chegaram ao 
Senhor” (idem, p. 23).

Purificá-los com o objetivo de serem “possuídos” : “Aquelas pes
soas parecem casas vazias, lim pas e enfeitadas’, esperando serem 
ocupadas. Eu rezo para que ao Senhor seja perm itido tom ar posse de 
cada um , para que o Diabo não volte ao poder e ‘o ú ltim o  estado do 
homem seja p io r que o p rim e iro .’” (idem, p. 24).

Trazer-lhes “lu z ” : “Eles necessitam da luz do sol em suas casas e 
necessitam da Luz do M undo em seus corações ” (idem, p. 27).

Ensinar-lhes a separação do sofrimento e da dor mundanos: “No 
início da manhã, tive vontade de que suas mentes se desligassem das 
coisas físicas e se ligassem nas coisas gloriosas por acontecer. (...) Pois é 
estranho o quão separado alguém pode ficar das dores físicas, quando o Espírito 
Santo está usando você como um  canal para o Senhor” (idem, p. 31).

E prepará-los para a Segunda Vinda: “As lições mais importantes 
que ensinei em todas as aldeias foram sobre a Segunda V inda e sobre o 
fim  do m undo. Era exatamente o que eles precisavam para darem uma 
olhada para cima e quebrarem seu amor por este m undo” (idem, p. 48).

De longe, o aspecto mais impressionante do texto de M uller é sua 
preocupação (na verdade, obsessão) com os demônios. Na prim eira aldeia 
em que ela pôs os pés, no Cuiaiy, ela se deparou com pessoas cujos rostos 
estavam riscados com carvão, signo tradicional de luto. M uller diz que lhe 
contaram  que estas eram “pessoas más, elas tinham  nascido assim” (idem, 
p. 5). Evidentemente, a palavra para “m au” , “diabo”, maatchi, poderia 
também referir-se à desventura que as pessoas sofrem com a morte de 
um  parente, mas sua interpretação da palavra adaptava-se às suas noções 
preconcebidas da onipresença do diabo.

Segundo ela, Satã estava em toda a parte entre os índios. Em 
suas palavras, “Todo o Rio Içana ainda é te rritó rio  incontestável de
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Satã.” Estava, tam bém , m anifesto em suas danças: “Seguindo para 
frente em um a len ta  procissão como um  funeral, sopravam  nos longos 
paus em form a de tubos, inc linándo  se de um  lado para ou tro  no 
compasso das notas abafadas que em itiam  para fora e reecoavam por 
toda a selva. Q ua lquer um  poderia facilm ente associar esses sons 
estranhos com a b ru xa ria  ou o cu lto  ao dem ônio” {idem, p. 12).

Satã estava presente, também, em forças invisíveis, chamadas 

“manjne-naC (“espíritos do diabo”), que obrigavam as pessoas a abando

narem suas aldeias (idem, p. 13), além das gravações nos rochedos das 

cachoeiras em Hipana, marcadas em seu mapa como “oopinoi Satana” , 

isto é, “Satã dos tempos antigos” : “Elas são dos velhos tempos, dizem eles; 

desde o começo da raça. Eu disse a eles que foi o Diabo, que se disfarçou 

de anjo reluzente, que ensinou ao prim eiro feiticeiro” (idem, p. 55).

As pedras dos pajés, disse-lhes Sophie M ulle r, foram  “tra n s m iti
das de geração em geração” desde o Demônio, e ordenou aos “cu ra n 

deiros” duvidosos que as jogassem no rio.

A cada aldeia, Sophie encontrava manifestações a inda mais 

terríveis de Satã nos “espíritos dos demônios e do d iabo” (escritos com 

variações como maneeti, manem na-nai, m anem nali -  todas aparente

mente se referindo ao mesmo conceito de manhene, ou seja, “veneno"), 

que in flig iam  doença e morte: “ todos eles pareciam encaixados na 
b ruxa ria  e com medo"; “ontem  à noite  parecíamos estar rodeados pelos 

dem ônios” (idem, p. 23): “Eu nunca  v i povo como esse antes, que 

sentisse tão agudam ente que estivesse nas garras dos espíritos do 
diabo. Provavelmente é por isso que tantos deles estão nas garras da 
m orte em vários estágios" (idem, p. 24).

Há um a forte evidência, a p a r tir  do seu relato, de que ela foi 

recebida como alguém com poderes extraord inários, m u ito  diferente do 

modo como os Baniwa haviam  recebido pessoas brancas ante rio rm en

te. Na aldeia de Iaraka im , no Baixo Içana, o chefe pensou que ela tin ha  

“vindo do céu": “Ele v iv ia  me pedindo para im ped ir todos de adoecerem, 
a fugentar os “espíritos do d iabo” , liv ra r sua roça de form igas etc. Está 
tudo certo para fa la r com o Diabo?’, perguntaram . ‘Para que vocês
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querem fa lar com ele?’, respondi, ‘Peçam ao Senhor Jesus para m an- 

tê-lo d is tan te .’” (idem  p. 52).

Também não há dúvidas de que Sophie confirm ou essa atribu ição 
de interm ediação sobrenatura l em seu projeto de conversão. Em ou tra  
aldeia no baixo rio, ela confirm ou sua expectativa de mensageira divina: 
“M inha  aldeia era cham ada New York, mas aquela não é mais m inha  

aldeia. M inha  aldeia é a aldeia de Jesus no Céu. Lá ele é o Capitão. 

Agora eu sou um a eeno-rikodaru. [residente do Céu]. Há um a bela casa 

esperando por m im  lá na aldeia de Jesus" (idem, p. 14). Com o que os 

Baniwa concordaram : “nossa casa está no Céu tam bém ” , referindo-se 

à sua crença nas casas das almas do ancestral coletivo no O utro  
M undo.

Seguindo a lógica de que ela era “do Céu” , eles contavam com seu 

poder de p roduz ir coisas (“calças do Céu”) e de fazer suas hortas 

crescerem bem {idem, pp. 24 e 28), poderes que, ela adm itia , to m a ra m - 

na inquie ta : “Eu estou am edrontada com essas pessoas. Eles me olham  

como se eu fosse algo sobrenatura l. Tenho medo de um  dia desses eles 

m udarem  e pensarem que eu sou um  diabo” (idem  p. 24).

Isso, somado ao entusiasm o dos índios com a alfabetização e a 
palavra impressa, explica por que, em sua segunda viagem ao Içana, 

flo tilhas  de canoas seguiram -na de um a aldeia até a seguinte, e por 
quê, em dezoito aldeias diferentes, eles fizeram abrigos ou cabanas para 

recebê-la: “a lguns abrigos eram apenas de folha de palm eira; outros 

eram cabanas com acabamento de barro branco e com todos os tipos 

de decorações estranhas com barro vermelho nas paredes" (id e m  p. 

53).7 Calculava que até então a m issionária  tin h a  cerca de m il d iscí

7 . As “cabanas" ou “abrigos" tom aram -se as famosas “capelas" ou “ tem plos" de Sofia, 

que Galvão observou, em 1954, dispersos ao longo do Içana. A capela em Embaywa, 

escreveu Galvão. tin h a  um  aviso colocado na porta, qual seja, “ Igreja Evangélica", 

e “pregada na parede [havia) um a grande cruz com as seguintes palavras escritas 

em geral: ‘Ele deu Seu sangue por nós’ na viga vertica l e o nome de Jesus na 

ho rizonta l. E tam bém  um a fo lha de papel com um a oração em espanhol" (Galvão, 

“Anotações de campo", in Coleção E duardo Galvão, B ib lio teca MPEG). Os abrigos e
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pulos e aproxim adam ente dois m il evangelizados. Alega te r recebido 

“dezenas de b ilhe tes” dos discípulos, confirm ando sua fé e renegando 

os cam inhos do passado [idem, pp. 50-53). Uma v itó ria  sem preceden

tes para ela, “nada jam a is  anterio rm ente  se expandira  como aquilo  no 

G ua in ia ” .

No contexto de sua missão, Sophie via os Baniw a nas garras de 

Satã, “rodeados pelos dem ônios” , “encaixados na b ru xa ria  e com 

medo", responsabilidade que ela a tr ib u ía  à cu ltu ra  deles. Sua tarefa 

era libertá-los, ou seja, d es tru ir sua cu ltu ra  (o que ela adm itiu  aberta 

mente; ver S toll 1982, p. 170), para que pudessem ass im ila r a fé 

evangélica. No in íc io  de seu traba lho, ela a dm itiu  o que pensou ser o 

entusiasm o dos Baniwa com sua presença. Pelo menos no Baixo Içana, 

ela foi recebida de um a m aneira que ind icava que eles a percebiam 

como um  em issário d iv ino (ou um a salvadora). E la reforçava essa 

imagem, mas, quando ficou claro que estava pisando em terreno 

delicado, achou que devia esclarecer-lhes de que ela não v inha  do céu. 

Como os padres, Sophie percebeu que os Baniwa procuravam  com 

preender a nova religião fazendo conexões sign ificativas com suas 
crenças e práticas.

Segundo os padres

Dois padres salesianos traba lharam , entre os Baniwa, a p a r tir  do 

in íc io  da década de 1950: Padre José Schneider (1950-1954) e Padre 
Carlos G alli (1954-1980). Dois outros sacerdotes conduziram  breves 

períodos de pesquisa no Içana -  W ilhe lm  Saake, por um  mês, em 

1956-1957 (que p roduziu  a p rim e ira  compilação pub licada das n a rra 

tivas dos Baniwa), e Franz Knobloch, em 1970. Schneider, um  tcheco,

as cabanas que eles cons tru íram  para Sophie eram, de certa form a, como as 

pequenas casas ou abrigos constru ídos para a "dona da aldeia", um a figura-chave 

na celebração dos trad ic iona is  r itu a is  de troca pudalL A “dona" (pudali iminaro) 
assegurava um a co lhe ita  abundante: da mesma form a, m u itos  líderes da aldeia 

pediam  para Sophie fazer suas hortas crescerem bem.
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já  tin ha  morado, em 1954, uns 24 anos no Rio Negro, tendo fundado 

três missões (Tapuruquara, no Rio Negro; Taraquá, no Uaupés; e 
Carara-poço, no Içana). G alli tin ha  morado aproxim adam ente a metade 
de seus mais de 50 anos de traba lho de m issionário no noroeste do 
Amazonas, no Içana.

No mapa de Sophie, três lugares no Baixo Içana são circulados, 

ind icando a in fluênc ia  dos padres: “L ipold ino iderse” , ou a aldeia do 

chefe Leopoldino dos W alipere-dakenai, na ilha  de Hekoari; “Padre 
José” , ou a aldeia de Carara-poço; e Sant’Ana. Essas três aldeias, 

jun tam en te  com várias outras comunidades de falantes de língua geral, 
tom aram -se a base p rinc ipa l a p a rtir da qual os padres tentavam  

am p lia r sua in fluência . Foi um a região que, pelo menos desde a época 

de Koch-G rünberg, era notável por seu complexo entrelaçamento entre 
o cato lic ism o popu la r e as tradições Baniwa. De certa forma, esse fato 
predispunha as comunidades a seguirem os padres e não os evangélicos.

Na entrevista  concedida por Schneider a Gal vão, em 1954, o 

padre disse que tivera um a longa conversa com Sophie, pouco antes de 

ela ser forçada a deixar o Brasil. Schneider disse que ela era:

(...) um a dama com um  pouco mais de 30 anos de idade, m u ito  educada, 

que falava alemão, mas de um  trem endo fanatismo. Seu aparecim ento data 

de poucos anos atrás, quando chegaram notícias em Uaupés [São Gabriel 

da Cachoeira] de um a “santa Sofia". Ele [Schneider] confirm ou a liderança 

que ela exerceu no alto Içana, e suas conseqüências. Em apenas um  caso 

houve depredação da capela católica. Em T unu i, ele foi forçado a t ira r  as 

imagens dos santos porque elas foram cobertas por lama que os crentes 

tinh am  jogado. De acordo com os padres, o problem a dos índios é seu 

fanatism o, que os leva a excessos. Tácitamente, ele adm ite os avanços do 

pro testantism o, consolándo se com a afirm ação de que "eles voltarão" para 

a Igreja. (Galvão. "Anotações de campo".)

Q uando eu entreviste i G alli, em 1976, o padre falou da situação 

dos Baniw a na década de 1950, de como eles “v iviam  na escravidão dos
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traba lhadores da borracha; d ific ilm en te  tinham  algum as roças; m u itas  

aldeias foram  abandonadas; e as pessoas pareciam miseráveis, tris tes 
e com fome” :

Sofia veio para o Içana, pois ela Unha feito um a promessa de evangelizar 

em um a área onde n inguém  Uvesse estado antes. Ela veio da Colôm bia para 

o B rasil sem quaisquer papéis, de modo que, quando o SPI ouv iu  fa la r de 

sua evangelização e de que estava causando brigas nas aldeias, ela foi 

m andada embora.

Ela falou para os índios que era enviada por Deus e recebia ordens de Deus 

para evangelíza los. Entre ou tras coisas que ela falou a seus d iscípulos para 

fazerem, foi para destru írem  as árvores fru tife ras, porque, disse ela, Adão 

foi tentado pelo fru to . Ela disse para não com prar m ercadorias dos brancos, 

pois todos os bens que as pessoas precisavam  deveriam v ir  do céu. Assim , 

ela nem comerciava com eles nem lhes dava bens m ateriais.

Ela mandava as pessoas cantarem e rezarem durante dias sem in terrom per 

e sem qualquer alimento. Ela pro ib iu  o tabaco e o caxiri, porque, disse ela, 

eles enfraquecem o corpo e o espírito e, além disso, causam brigas. Os católicos 

eram fracos porque usavam os dois. (Wright, “Anotações de campo".)

No que diz respeito ao antica to lic ism o, G alli disse:

Os crentes não tinham  a m enor relação com os católicos. Aos católicos era 

d ito  que eles não podiam  comer com os crentes e não podiam  en tra r em 

suas casas. Mesmo se um  católico ficasse um a noite em um a aldeia crente, 

nenhum  alim ento  ou refeição leve podiam  ser oferecidos a eles. As vidas 

dos padres foram  ameaçadas diversas vezes. A lguns crentes até fizeram um  

caixão para a próxim a vez que o padre os visitasse. No m ínim o, quando um  

padre os visitava, eles cruzavam  os braços no peito, abaixavam  a cabeça, e 

cham avam  o padre de "ínyaimé ' . “demônio". D urante anos, recusaram  ter 

um a reconciliação com os católicos. (W right, “Anotações de campo".)
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Na verdade, nos d iários das missões salesianas, ficamos sabendo 

de que, em jane iro  de 1957, alguns pastores protestantes v is ita ram  a 

missão cató lica e deixaram  “liv ros” -  talvez as suas traduções do Novo 

Testamento? -  com Galli. O Padre, “percebendo a malícia dos visitantes, 

queim ou os livros na pra ia na presença dos índios. Os pastores 
deixaram  a missão em gargalhadas” . Estes mal tinham  saído quando 
aconteceu um  desastre: os pastores encostaram seu barco para es
quenta r com ida mas o fogo provocou um a explosão no barco que 

destru iu  todo seu equipamento. Segundo o Padre Carlos, ele resgatou 
os pastores que vo ltaram  para casa envergonhados pela confusão que 
causaram.

De acordo com ele e Padre José, ambos foram atacados com facas 

em aldeias do A lto  Içana, e Padre José sofreu três atentados de 

envenenamento (Knobloch 1972, p. 292). Os chefes de várias aldeias 
católicas d isseram  ter sofrido igualm ente atentados de envenenamento.

A que G alli a tr ib u iu  essas ações? “Fanatism o” , ele respondeu, 
“está no sangue deles” . Mas por que acreditariam  no que Sophie disse? 

G alli apresentou três razões, a tribu indo  evidentemente a conversão 

deles a um a espécie de sincretism o com as figuras m íticas dos Baniwa: 

N h iãpe riku li é “aquele que dá alim ento, como Deus” ; Kaali, o dono das 

roças, é o “p rim e iro  homem, feito a p a rtir da terra, como Adão"; e 

Am aru, “a mãe de todos, como Eva” .

W ilhe lm  Saake, pelo contrário, parece te r chegado a um a conclu 

são semelhante à de Sophie M ulle r, considerando como motivos dos 

Baniwa para conversão o desgosto com marecaimbara, ou veneno 

(manhene), e o fracasso dos pajés em curá-lo. C itando o caso de um  

pajé cham ado Benedito, Saake (1959-1960b, p. 436) relata: “Após a 

m orte de sua mãe, que ele não conseguiu evitar, tom ou-se tão desgos- 

toso com a pajelança que nunca mais o praticou, jogando seus tra jes 

no rio. O utro  pajé contou-m e o mesmo, que depois de sua conversão 

ao protestantism o, ele não queria saber de mais nada sobre a pajelança 
e o m arecaimbara."
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Todavia, se essa rejeição foi considerada como um a solução para a 

b ruxaria, de acordo com os padres, foi apenas parcialmente bem -sucedi

da, pois um a das contradições na nova fé era o fato de as pessoas 

continuarem  a p ra ticar a bruxaria, na verdade, no próprio contexto dos 

ritua is  evangélicos. Galli c itou casos que, segundo ele, aconteceram 

durante os ritua is  mensais da “Santa Ceia” , quando os batizados tomam 

um  suco de fru tas feito de açaí um a bebida parecida com o vinho que os 

evangélicos cham am de “o sangue de C h ris tu ” . Esse r itu a l é supostamente 

“um  tempo de esperar Jesus” . Os fiéis fecham seus olhos e cobrem seus 

rostos para rezar. No meio desse momento mais sagrado, segundo Galli 

(e vários Hohodene), bruxos têm colocado de forma escondida veneno na 

bebida matando 3 ou 4 pessoas num  desses ritua is.

Mas como é que os crentes, católicos, ex-crentes, xamãs, e outros 

lem bram  de, e in te rp re tam  os m ovim entos evangélicos, o fenômeno de 

Sophie M u lle r, e os conflitos gerados pelos m issionários protestantes e 

católicos? Em  que m edida eles a tr ib u íra m  a sua conversão a um  

m ovim ento contra  a bruxaria?

Segundo os Baniwa

Aqui, apresentamos um a série de declarações dos Baniw a sobre 
Sophie e sobre suas experiências com a nova religião. Foram obtidas a 

p a rtir  das seguintes fontes: entrevista  de Eduardo Galvão com um  

homem dos Dzauina i, do Içana, em 1954; entrevista de Adélia  de 

O live ira feita com um  homem dos Adzanene, do Içana, em 1971; e 

m inhas entrevistas com os crentes, ex-crentes e católicos dos Hohode

ne, W alipere-dakenai e M aulien i, do A iary, no fina l da década de 1970. 

É claro que há um a diferença qua lita tiva  na entrevista de Galvão, que 

representa as opiniões in ic ia is  sobre o evangelismo, enquanto que as 

entrevistas posteriores representam  quase um a geração de reflexão 

sobre as m udanças produzidas pelo evangelismo. M inhas comparações 
entre as declarações dos Baniwa, os d iscursos de Sophie e os d iscursos 

dos padres revelam aspectos do processo de conversão que escaparam 

com pletam ente à compreensão dos m issionários. As suas declarações
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m uito  constantem ente estão relacionadas com suas proibições e ordens 
para que mudassem seus costumes: d es tru ir as malocas, abandonar 
os festivais de danças e instrum entos m usicais, tabaco, xamanism o, 

caxiri, tudo  dos ancestrais deveria ser “deixado para trás” . A enorme 

ru p tu ra  que isso representou para os Baniwa teria  irreversíveis conse
qüências que talvez tenham  sido difíceis de prever na época, especial

mente se o entusiasm o devido a sua presença fosse tão grande quanto 

ela alegava. Foi nada menos que um a ru p tu ra  radical com a tradição, 
o que concretam ente s ignificou jogar fora os instrum entos dos xamãs, 

expondo pub licam ente as flautas e trom betas sagradas, fa lque jar as 
malocas e cochos de caxiri, e esquecer a música.

O p rim e iro  depoimento é de um  homem Dzauinai, entrevistado 

por Eduardo Galvão, chamado Ernesto da aldeia de Sant’Ana no Baixo 

Içana, onde Galvão realizou pesquisas de campo em 1954. Sant’Ana 

possuía um a h is tó ria  e um a composição populacional peculiar, segun

do Galvão. Desde a época de N im uendaju, a aldeia ficou d iv id ida  entre 

dois sibs  (“M aracajaí” e “Ju ru pa ry -ta p uya ” , em língua geral), um a 
divisão que, já  pelos anos de 1940, ficou crista lizada por um a separação 
espacial -  cada grupo m orando num a parte d is tin ta  da aldeia. Além 

disso, a população da aldeia era bastante grande, tendo crescido de 

quarenta  a c inqüenta  pessoas entre 1927 e 1928, a umas 20 casas 

(talvez 150-200 pessoas) em 1948-1849 -  a m aior aldeia do Içana no 

in ício  dos anos 1950 -  o que m arcou ainda mais a separação socioes- 
pacial dos dois sibs.

É interessante, então, que as divisões religiosas entre católicos e 
protestantes tam bém  se deram ao longo das mesmas linhas das 
divisões sociais. O sib  chamado “J u ru p a ry ” , que alegava ser o “irm ão 

mais velho” e que tin h a  ocupado o cargo de chefe da aldeia, ficou 

conhecido como o “grupo da Sofia” , enquanto o outro  sib, que tin ha  

assum ido a chefia, os “irm ãos mais novos", ficou identificado como o 

“grupo dos Padres” . Ernesto, que era do “grupo da Sofia” , tin ha  deixado 

o evangelismo e procurava se a lia r ao “outro  lado” . Galvão explicou:
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Ele foi crente du ran te  um  mês sob a in fluênc ia  de um a v is ita  de Sofia. 

Recebeu a B íb lia  e, toda noite, aprendia com João. Ele não aprendeu a ler; 

ele aprendeu a ouvir. Sofia foi a Sant Ana duas ou três vezes, poucos dias 

cada vez. Ao anoitecer, ela ia para as matas dizendo que ia rezar, e voltava 

no meio da noite. E rnesto começou a não gostar dela. Um dia seu filho  

estava b rincando e Sofia chegou e perguntou quem era seu pai. Ela o 

advertiu  [Ernesto] de que ele devia ensinar ao m enino que ele não prestava, 

que ele não estava pensando santo. Ela pensou que o m enino estava fazendo 

algo indecente, mas ele era um a criança, ele só estava brincando.

Ela disse que os m eninos não prestavam porque não pensavam santo como 

os velhos. Q uando C risto chegasse a p a rtir  de baixo da terra, ele não ia 

querer os m eninos porque eles não prestavam. Era m elhor am arra r um a 

corda em volta de seu pescoço e jogá-los no rio. Ernesto ponderou sobre o 

que o padre havia ensinado que não se pode m atar as pessoas, pois elas 

não ir iam  para o céu. Ela con tinuou  a dizer que as crianças não prestavam , 

e ele não achava certo ordenar-lhes m atar crianças. Ele foi fa la r com o padre, 

que lhe disse para esquecer Sofia, que ela estava m entindo.

O utra  coisa que ela dizia era que as pessoas só deveriam “pensar santo".

Depois do batism o, os homens eram irm ãos das m ulheres e não podiam  ter 

filhos, porque crianças não prestavam, e só os velhos pensavam santo. Ele 

tam bém  não gostou daquela parte sobre não ter filhos, e ele não tinh a  

certeza sobre o negócio de m aridos serem como irm ãos de suas esposas.

Essas idéias provavelmente não eram explicadas desse modo. Ela devia 

estar se referindo ao Ju lgam ento  F inal, e à necessidade de ensinar um a 

linha  p u ritan a  aos meninos, e sobre a lu x ú ria  ou coisa parecida. Mas 

Ernesto está m ais do que convencido de que ela realm ente queria ordenar 

que as crianças fossem m ortas e p ro ib ir relações sexuais entre casais 

casados. (Galvão, “Anotações de campo I (1954) pp. 125-127.)

O segundo con jun to  de declarações vem dos Hohodene, da aldeia 
de U cuqui Cachoeira (ou, K uliriápan), do igarapé Uaraná, no A lto  A iary, 

que contavam  para m im  inúm eras vezes estórias de Sophie M ulle r, de 

Henrique, dos anciãos crentes do Q uiary, e dos conflitos entre os
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crentes e o pajé e profeta K udui, que era o tio  do grupo de descendência 
de Ucuqui.

A p rim e ira  fala veio das m inhas conversas com o então chefe de 
Ucuqui, um  católico que, na época da vis ita  que Sophie M u lle r fez ao 
A iary, converteu-se em discípulo da nova religião. Uma das suas filhas, 
de fato, chamava-se Sofia. Ele falou sobre vários aspectos do movimento 
de conversão e os conflitos gerados por ela:

Sofia ensinou no Uapui em uma das malocas. Ela enviou mensageiros para nos chamar para 

ouvirmos Deo-iako [a palavra de Deus]. No Uapui, havia uma grande assembléia de pessoas do 

Uaraná e do Aiary. Ela falou em Kuripako. Antes disso, as pessoas nos tinham dito “Sofia está 

chegando, Sofia está chegando!" E aí dissemos: “Vamos ver.” Ela falou muito no Uapui: as 

pessoas tinham que se tornar meio civilizadas, usar roupas, parar as festas -  uma porção de 

coisas. Ela batizava, levando muita gente para o rio para fazê-lo. Ela ensinava Deo-iako. Ela tinha 

muitos discípulos. Mas se você não era batizado, os crentes não deixavam você entrar na capela 

para rezar. Depois, muita gente queria ser crente. Hoje, só tem um ou dois que sobraram aqui. 

Mais tarde, fui ouvi-la falar no Querary numa grande assembléia numa aldeia Cubeo. Ela 

cumprimentou-me e logo quis que eu ouvisse mais Deo-iako. Ela nem mesmo me deixou comer 

antes. Ela falou e falou, mas eu não consegui entender nada porque foi tudo em Cubeo.

Havia um homem chamado Correa, que a acompanhava. Ele queria se casar com ela, mas ela 

não o deixava aproximar-se dela, e ameaçou-o com as autoridades, se ele persistisse. 

Henrique8 falou para as pessoas pararem de beber caxiri e fumar tabaco. Ele disse que as danças 

e festas tinham de acabar e que as pessoas tinham de tornar-se civilizadas como os brancos. Ele 

disse que as pessoas não podiam entrar na capela, se não tivessem sido batizadas crentes.

8. Henrique, ou Henry Roland Lowen, começou a evangelizar no Içana, em 1953 / 1954.

Após a expulsão de Sophie do B rasil, a NTM enviou John  Stahl, que ficou no Içana 

apenas dez dias, sendo subs titu ído  por Lowen e sua esposa An ita , um a lingü is ta . 

Galvão descreveu Lowen como um  “cam arada alto, louro, de origem alemã. Um tan to  

cru  na fala e m ais a inda na organização Baniwa, ignorando a divisão em clãs e o
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Foi a força dos pajés e, em pa rticu la r, do profeta Hohodene K udu i, 

o “ t io ” do grupo de descendência de U cuqui e provavelmente parente 

do profeta Uétsu, sobre a qual falamos no capítu lo  anterio r, que deteve 

o avanço e a consolidação do m ovim ento de conversão de Sophie sobre 

o A lto  A iary, como ela mesma reconheceu em seu liv ro  Beyond C iv ili

zation.

M uitos parentes próxim os de K udu i -  o grupo descendente que 

hab ita  em Seringa Rupitá, no A lto  Uaraná -  foram  os prim e iros 

seguidores dos evangelizadores. Indubitave lm ente, eles se vo ltaram  

para K udu i para pedir conselho sobre a nova religião, e ele certam ente 

defendeu a crença e os r itu a is  dos Baniwa contra  os ataques dos 

crentes, in te rpre tando ao mesmo tempo a cristandade em termos que 

faziam sentido para os Baniwa. Por essa razão, o A lto  A ia ry  foi capaz 

de se opor à m udança rad ica l pretendida pelos crentes.

Uma vez, lem brou João, o irm ão do capitão, os anciãos crentes 

do A lto  Içana vieram  pelo cam inho para Seringa R up itá  e disseram  às 

pessoas que “o m undo ia acabar, que tudo  ficaria  escuro ao meio-dia, 

e que as pessoas deveriam fechar suas casas e colocar os cachorros 

para fora no d ia ind icado” . Q uanto a isso, K udu i avisou que a p rópria  

B íb lia  era um  “bom  livro", mas que os anciãos crentes falavam boba

gem. Com a força da convicção dos Hohodene nos poderes de K udu i de 

conhecer e com unicar-se com N h iãperiku li, os crentes ficaram  desa

creditados.

Os anciãos crentes ten taram  dar mais um  passo: quatro  deles, 

novamente do A lto  Içana (inim igos trad ic iona is  dos Hohodene), vo lta 

ram  à casa de K udu i com a intenção de m atá-lo, mas, segundo João, 

K udu i sabia que eles queriam  “dar-lhe veneno, manhene". Ele disse a 

eles que sabia, pois “Deus avisara-lhe, e eles ficaram  com medo e foram

dialeto. Ele pretende fa la r, ou m elhor, fazer seu prim e iro  sermão em Baniwa dentro 

de seis meses. Ele levou dez para fazer um  em português." (Galvão, "Anotações de 

cam po”)
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embora” . Para João e m u itos outros, isso os convenceu de que K udu i 

t in ha  maiores poderes sobre a verdade.

Em outras comunidades, Sophie e seus discípulos in troduz iram  

graves desavenças entre os pajés, o que induz iu  vários deles a abando

nar a sua prá tica  e se converter. Sobre Uapui, Sophie disse:

Os índios me fa laram  que alguns de seus bruxos não v inham  me ver, mas

três deles já  aceitaram  o Senhor, acredito. Um deles com m u ita  sinceridade.

Ele queria saber o que ele deveria fazer com a pedra que supostam ente veio

de Zooli [Dzuliferi] e lhe dá autoridade para p ra tica r a bruxaria .

"Jogue-a no fundo do rio ” , eu disse.

“Sim", disse outro , “e devolva-a ao Demônio." (M uller 1952, pp. 111-112.)

Nos anos 1970, as pessoas lem braram  este mom ento de “aban

donar” a pajelança, em que seus instrum entos eram jogados no rio. 

Numa com unidade, um  ex-crente a firm ou para m im , com m u ita  am ar

gura, que “Costum ava haver m uitos pajés no A iary, mas foi Sofia que 

lhes ordenou a pegarem suas maracas e pedras e jogá-las no rio. Ela 

nos fez m a l.”

Interessante, também, é a m aneira como as pessoas falavam em 

“abandonar” o evangelismo, da mesma m aneira que falavam em “aban

donar" a pajelança. De aldeia em aldeia no A iary, um  pouco de pesquisa 

da h is tó ria  recente das m udanças religiosas revela que as pessoas 

d ispunham  de um  leque de situações religiosas possíveis em seqüência, 

que podiam  seguir da pajelança -  a crente -  a Católico (ou) a “meio- 

crente” (ou) -  a não-com prom etido.

Voltando aos depoimentos Hohodene, um  terceiro testem unho foi 

dado por um  pajé Hohodene de Uapui, que lembrava os conflitos 

ativam ente, já  que ele estava diretam ente envolvido na expulsão do 

pastor protestante Henrique Loewen da aldeia, e nunca seguiu a fé 

evangélica:
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Eles pegaram as estátuas da capela e as jogaram no rio. Disseram que elas eram ídolos. Disseram 

que as coisas materiais viriam do céu. Eles distribuíam livros, Bíblias e papéis, só isso, nenhuma 

roupa ou qualquer outra coisa. Eles não falavam com José [naquela época, chefe de Uapui], Eles 

não cumprimentavam os padres e diziam que os padres são mentirosos. Eles chamavam os 

padres de Inyaime [demônio, espírito do morto]. Quando eu não quis ser batizado, e recusei jogar 

as estátuas no rio, Henrique ficou furioso comigo e disse: “Quando você morrer, sua alma irá para 

o Inferno." Eu disse a ele: “Não, quando eu morrer, meu corpo ficará na terra, e minha alma irá 

para Nhiãperikuli.”

Uma vez Sofia foi levada para a prisão em São Gabriel, mas fugiu à noite e foi para um igarapé no Alto 

Uaupés, na Colômbia. A polícia procurou-a, eles fizeram buscas três ou quatro vezes. Em Tunui, 

disseram que não sabiam onde ela estava. Assim, eles desistiram de procurá-la, ela tinha escapado.

O ú ltim o depoimento fornecido pelos não-crentes é de um  outro pajé 

e um  dos meus principais interlocutores na aldeia de Uapui. Os discursos 

de M andu sobre os crentes demonstraram, por um  lado, o seu entendi

mento das mudanças morais positivas que os crentes in troduziram  e com 

as quais ele estava de acordo e, por outro lado, as lim itações ou a 

inviabilidade das mudanças sociais que eles propuseram.

Em várias ocasiões, ele falava bastante sobre os m issionários das 

Novas Tribos que ele conhecia, que tin ha m  ensinado Deo-iako, e como 

ele era um  amigo da Sophie M uller, e de outros. O pajé falava de como 

Sophie via java pela região in te ira , parando em U apui e T u n u i Cachoei

ras, e como ela resolveu ficar na Venezuela com os K uripako  e com os 

Puinave. Falava que a m issionária  tin ha  um  “com panheiro” chamado 

Correa, que andava ju n to  dela; e como ela foi para San Fernando de 

Atabapo e ele a Colômbia, no Querary. Sophie só ensinava Deo-iako e 

m andou o povo de U apui "parar de beber porque quando vocês bebem, 

saem brigas entre irm ãos".
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Ao fa la r das “Conferências dos Crentes” , esse homem descreveu 

em detalhe como se realizavam, que eram ocasiões de grande consumo 

de com ida e de troca de comida através do “capitão” , De como há 

“soldados” que guardam  as portas da casa e que, quando alguém queria 

sair, tem que pedir permissão. De como as pessoas cantam  começando 

ao anoitecer e continuando noite adentro. E de como os anciãos 

ensinam  Deo-iako, batizam  no rio, conferem nomes e realizam casa

mentos.

Sobre esses casamentos, porém, ele c itou casos em três aldeias 

do A iary, onde havia “curum is" (meninos) que se casaram com moças 

mais velhas nas Conferências, quando o pai do m enino pede a mão da 

moça. Num a aldeia, um  curum i casou-se com um a moça mais velha, 

no entanto o m enino era jovem  demais para fazer qua lquer traba lho 

pesado -  como co rta r árvores para fazer roças -, de modo que a moça 

não o quis e o deixou.

F inalm ente, ele notou que Sophie m andou as pessoas co ns tru ir 

outras casas, de parar de m orar em malocas, mas que “o povo não a 

obedeceu, porque ela não ajudava a fazer as casas”

Os depoimentos dos crentes, que ora apresentarei, refletem, em 

prim eiro  lugar, que havia fortes motivos morais para a conversão, e que 

os conflitos entre os crentes e católicos eram provocados tan to  pelos 

padres, quanto pelos pastores. Adm ite-se que um a boa parte das suas 

tradições foi perdida como resultado da conversão; por ou tro  lado, os 

crentes, duran te  o tempo, forja ram  um  modo de vida relativam ente 

compatível com as suas expectativas religiosas. Hoje, m u itos deles 

reconhecem que não existe mais o mesmo entusiasm o como no “ tempo 

de Sophie", mas que é um  modo de vida relativam ente estável, do qual 

m u itos crentes não querem a b rir mão, pois lhes dá satisfação como 

tradição. A situação é re lativam ente mais tolerante, o que, além de
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p e rm itir diversos graus da fé, e a possibilidade de abandoná-la, tam bém  

é mais aberta aos católicos.

No in íc io  dos anos 1970, a antropóloga Adélia de O live ira recolheu 

um a série de h is tó rias  de vida dos Baniwa do C u ia ry  e do Baixo Içana. 

Vários desses se referem aos contatos entre os padres e Sophie M u lle r 

nas décadas de 1950 e 1960, e aos conflitos gerados pela situação 

religiosa. Um  homem cham ado Eduardo, do sib  dos Adzanene, nasceu 

em Maçarico, no Baixo Içana, mais ou menos em 1935, mas morava 

em Nazaré, pela época da entrevista. Conforme seu depoimento, em 

1940, um a epidemia de sarampo matou metade da população de Maça

rico, e os remanescentes mudaram-se para Tapecua, um  pouco rio acima. 

Aproximadamente no final dos anos 1940, a família de Eduardo mudou-se 

para Carara-poço, onde os padres estavam constru indo a nova missão, e 

Eduardo foi um  dos primeiros alunos do Padre José Schneider. Depois, 

ele trabalhou para Padre Carlos. Conforme seu relato:

Cortei m adeira para fazer casas e cortei caraná para cob rir as casas. O 

Padre me ensinou a religião. Me confessei e recebi com unhão. F iquei com 

o Padre uns dois anos.

Depois disso, fu i a Nazaré. Volte i a Carara-poço. Aqui em Nazaré, ouvi pela 

prim e ira  vez a “palavra de Deus” falada por Mário. Q uando voltei a 

Carara-poço, Padre Carlos começou a ra lha r comigo. Então resolvi v ir  m ora r 

aqui. Baixei e fiquei na casa de Guilherm e. A m inha  fam ília ficou em 

Carara-poço. Depois eu vendi tábuas para Padre José, e Padre José pagou 

menos porque ele ficou com raiva de m im . Depois disso, fu i de novo a 

Nazaré, para ass is tir a Santa Ceia. Depois da Assembléia, volte i a Carara- 

poço e Padre Carlos ra lhou m u ito  comigo. Volte i a Nazaré para m ora r aqui. 

porque Padre Carlos e Padre José não queriam  que os crentes morassem 

lá e eu estava ficando crente. Preferia ser crente porque gente de lá bebia. 

apesar do que o Padre falava, e porque o Padre ralhava comigo e aqui nós 

crentes não brigamos. Fui batizado com os crentes por Mário, e depois 

comecei a fazer um a casa e roça. [apiid O liveira 1979, pp. 25-26.)
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Em Santarém , um a com unidade crente de cerca de vin te  pessoas, 

a duas ou três horas de canoa, rio abaixo de Uapui, eu entrevistei o 

pastor e seu irm ão, que se dizia “meio-crente” . Santarém era um a 

com unidade que me surpreendeu, porque, apesar de todas as críticas 

que os católicos faziam à “transformação em brancos” defendida pelos 

crentes, o local parecia para m im  um a das aldeias mais trad ic iona is 

que eu já  tin ha  visto no A ia iy  (no sentido de m ostrar um a in fluência  

m ín im a da sociedade não-indígena). Seus avós, por exemplo, moravam 

num  abrigo aberto feito de caraná e se vestiam com artigos trad ic iona is 

(uma saia com prida para a m u lher e um  cueio para o homem). Os 

homens eram excepcionalmente bem -instruídos em cánticos de cura  e 

m itos -  a ún ica  coisa faltando era tabaco e o cax irt Mas eles eram 

crentes. E não fazia mal nenhum  para os homens fa lar abertamente 

sobre as flau tas sagradas (isto é, para as m ulheres e crianças): “no 

passado” , um  hom em disse, “foi ru im , mas hoje não faz m al para as 

m ulheres e crianças saberem.”

Pedi a este homem que falasse sobre Sophie e ele respondeu:

Sofia não ficou em um só lugar. Ela visitava de aldeia em aldeia no Içana e no Aiary. Ela disse 

para as pessoas no Uapui: “Deixem tudo de seus avós para trás. Então obedeçam as seguintes 

regras: não fumar ou beber, pois eles enfraquecem o corpo; não matar outras pessoas, ou roubar 

suas coisas. E não ter sexo, pois é melhor ficar solteiro.” Mas eu sou meio-crente. Eu fumo um 

pouco e bebo caxiri. Esses são meus dois únicos pecados.

O fato de se com unicar em vários dialetos, assim como em outras 

línguas, e de p roduz ir m ateria l escrito nessas línguas, certam ente era 

um  elemento cruc ia l na diferenciação entre ela e outros brancos que a 

tin ha m  precedido. A inda  mais através de sua cam panha de alfabetiza

ção, que preparava a base para reproduzir uDeo-iako” entre seus 

convertidos. Pois, com isso, ela incorporava um a das funções críticas
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dos especialistas do r itu a l na cu ltu ra  Baniwa, cu jas “palavras” tra n s 

m item  o conhecim ento necessário para p roduz ir gerações de jovens 

adultos, na in iciação.

Nesse contexto, podemos compreender m elhor a im po rtânc ia  do 

mapa de Sophie, pois nos r itu a is  de in iciação, os especialistas dos 

cánticos de ka lidzam ai nom eiam  todos os lugares do m undo  onde a 

m úsica das flau tas sagradas era tocada por m ulheres, depois que elas 

roubaram -nas dos homens. Essa geografia sagrada (ver W righ t 1993) 

cria  o m undo para os in ic iados nos r itu a is  realizados atualm ente. De 

form a semelhante, o mapa de Sophie -  s ign ificativam ente, um a m u lhe r 

produziu  o mapa -  m ostra  todos os lugares em que ela tin h a  ensinado 

uDeo-iako" para os Baniwa. Foi um  ícone do novo m undo criado por e 

para os evangelistas.

Em que medida os Baniwa compreenderam Sophie como um  

em issário d ivino? Há m u ito  pouco nas declarações dos Baniwa que 

ind ique a espécie de poderes extraord inários que eles a tribuem  às 

figuras proféticas (por exemplo, Kam iko ou Uétsu). Há semelhanças 

entre a suposta fuga de Sophie das autoridades e as h is tó rias  das 

repetidas escapadas de Kam iko da prisão m ilita r. E ntre tanto , as fugas 

de Kam iko foram  vistas como exemplos de seu poder m ilagroso de 

trans fo rm ar e rev ira r a vio lência de seus perseguidores contra  si 

próprios. Em outras palavras, elas são demonstrações de seu poder de 

dom inar a opressão política  e econômica dos brancos. Na fuga de 

Sophie, esse aspecto não fica tão claro.

Pelo menos algum as com unidades crentes do Içana lem bram  de 

Sophie em term os parecidos com o das h is tó rias orais sobre a figura  de 

Kam iko. Há um a tradição que diz que “ela foi jogada no rio  dentro de 

um  caixão fechado. Dizem que foi os próprios Baniwa que tentavam  

m atá-la . Ela sobreviveu a todas essas tentativas, porém. Por ou tro  lado, 

eles declaram  que a chegada da m issionária  foi prevista pelos pajés"
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(Geraldo Andrello , comunicação pessoal, 1996). Outros relatos não- 

confinnados ind icam  que os ritu a is  dos crentes do A lto Içana incorpo

ra ram  a figura  de Sophie em seu repertório.

Temos aqui um a transposição d ireta da imagem de Kam iko na 

figura  de Sophie e, como Kam iko e Uétsu, “ foi os Baniwa que tentaram  

m atá-la ” , mas ela sobreviveu a todas as tentativas, ind icando que a ela, 

um a m u lhe r branca, foi a tribu ída  poderes extraord inários. Há um a 

ou tra  tradição, contada pelos Kuripako da Colômbia, que diz que “ela 

não era realm ente como um a m u lher qualquer: era considerada abso

lu tam ente casta, ela não m enstruava e ela só comia pequenas quantias 

de leite em pó (...] Um homem falou que se recusava a seguir o 

ensinam ento de Sophie M uller, porque ficou convencido de que ela 

tin ha  um  amante, um  comerciante venezuelano” (Nicolas Joum et, 

com unicação pessoal, 1996).

E, finalm ente, há um a tradição contada hoje pelos crentes do 

içana que a firm a  que os pajés previ am a vinda de Sophie antes de sua 

chegada. Um  jovem  líder W alipere-dakenai, crente, contou-m e que, 

segundo os pajés, a h is tó ria  do m undo pode ser d iv id ida  em três épocas: 

na prim e ira , só existia um  ser, chamado Eeko, sobre o qual se sabe 

m u ito  pouco, mas viv ia  num  “paraíso" em que tudo era possível -  as 

roças cresciam por si mesmas, nunca faltava com ida etc. Esse m undo 

chegou ao seu fim  quando foi derrubada a árvore de Kaali, K aa li ka  

thadapa  (ver a h is tó ria  da anta, no capítu lo anterior). A  p a rtir  daí, 

somente os pajés tiveram  acesso a este m undo prim ord ia l, através de 

seu uso de pariká. A segunda época foi quando N h iãpe riku li andava 

neste m undo criando e transform ando as coisas, preparando a vida 

para os W alim anai. São inúm eras as h istórias sobre essa época. 

Chegou ao fim  quando, depois da prim e ira  festa de iniciação, Nhiãpe

r ik u li m atou Kuwai, em purrando-o dentro de um  enorme fogaréu, que 

queim ou o m undo. Das cinzas do fogaréu, saiu a árvore gigantesca de 

Kuwai, que ligava a te rra  com o céu. N h iãperiku li cortou esta árvore e
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transfo rm ou  os pedaços em flau tas sagradas. Com elas. N h iãpe riku li 

levou para a te rra  os prim e iros antepassados da hum anidade. A 

hum anidade vive na terceira época. Pouco antes da chegada da Sophie, 

os pajés haviam  previsto que ocorreriam  grandes m udanças, tra ns fo r

mações como as que aconteceram no passado. M u itos xam ãs in te rp re 

tavam  a sua chegada como sina l do mom ento da transform ação. Por 

isso, abandonaram  as tradições dos seus antepassados; foi um a ru p 

tu ra  com o passado no mesmo plano que as outras ru p tu ra s  na h is tó ria  

do m undo.

Era evidente que, em inúm eras situações, os crentes procuravam  

fo rja r um a identidade em oposição aos não-crentes. Em 1970, Franz 

Knobloch observou que “na capela Batis ta  de T u nu i, estava escrito 

‘Igreja das Tribos U n idas ’, o que levou Knobloch a pensar que “consciente 

ou inconscientemente, os Baniwa parecem estar buscando uma igreja 

deles próprios ” (Knobloch 1972, p. 90). É possível levar essa observação 

um  pouco mais adiante, para sugerir que os Baniwa procuravam uma 

nova ordem para forjar, e que isso se tom ou manifesto em diversas 

situações. Os estilos das casas eram diferentes daqueles dos católicos, 

assim como os nomes das aldeias e o sistema de autoridade religiosa e de 

organização ritua l; o uso de d inheiro para comprar alimentos e bens como 

oposto às trocas; a preferência por remédios ocidentais e a rejeição dos 

medicamentos tradicionais e católicos.

Como as traduções do Novo Testamento foram  m elhoradas e a 

alfabetização s u rtiu  efeito, as B íblias v inham  sim bolizar o conhecim en

to recentemente adqu irido , um a espécie de chave para a reprodução do 

novo m undo que os crentes procuravam  criar. O “L ivro ” tom ou-se 

onipresente nas aldeias crentes: um a vez que, antes, os anciãos eram 

vistos como mestres de um  conhecim ento esotérico que reproduzia a 

sociedade através de cantos de iniciação, a li emergia um a con trapartida  

nos pastores idosos que, dizem, sempre carregavam por a li um a ou 

mais “grandes B íb lias” sob os braços.
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Conclusão

Com o passar do tempo, o evangelismo tom ou-se urna entre 

várias abordagens a lternativas do sagrado de que os Baniwa, no Brasil, 

d ispunham . Suas fortalezas permaneceram nas comunidades do Médio 

ao A lto Içana, no Cuiary, e em partes do Aiary. No Baixo Içana, e 

espalhadas ao longo do A iary, encontravam-se as comunidades ca tó li

cas, que cu ltivavam  as festas de dias santos e as festas seculares da 

bebida. As com unidades mais “trad ic iona lis tas” -  que guardavam o 

conhecim ento da pajelança, os r itua is  de iniciação, e os festivais de 

dança em grande escala, e que eram guiados eventualm ente pelos 

profetas -  estavam concentradas no A lto Aiary, no Uapui e no igarapé 

de Uaraná. Trata-se de alternativas, porque, cada um a a seu modo, 

cu ltivava um a e s tru tu ra  de ritu a is  entre as comunidades, defin ida por 

um  calendário e um a organização da produção, um  grupo de especia-

Mulheres crentes durante o culto. Comunidade do Rio Içana. (Foto Sully Sampaio)
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Despedida de uma conferência (acima) 
e volta para a aldeia (abaixo).
(Fotos de Sully Sampaio)
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listas, um  corpo de conhecimento religioso e expectativas de com por

tam ento moral. Embora a intercam bia lidade dessas alternativas seja 

questionável, o ponto im portante  é que os Baniwa viveram com a lte r

nativas como essas por um  longo tempo.

Começamos este estudo com um a série de questões que conside

ramos essenciais para se compreender a conversão dos Baniwa ao 

evangelismo e, de fato, qua lquer movimento de conversão em massa 

entre povos nativos. Por que e como m ilhares de convertidos de repente 

decidiram  entregar sua sorte a um a pessoa totalm ente estranha que 

sim plesm ente lhes ordenava que parassem de fazer o que lhes era 

fam ilia r duran te  séculos? Dada a oposição radical de Sophie à religião 

nativa, fato que levou ela e seus seguidores a v io la r alguns dos tabus 

mais sagrados, por que os Baniwa simplesmente não a expulsaram  de 

suas com unidades, como fizeram, por exemplo, os Tariana, povo 

a ruak-fa lan te  do Uaupés, com m issionários franciscanos que profana

ram  suas flau tas sagradas e máscaras, na década de 1880? Já  que ela 

foi sozinha duran te  anos, empreendendo sua cam panha contra pode

rosos pajés e feiticeiros, por que eles simplesmente não a elim inaram ? 

O que estava em jogo para os índios naquela época? O que eles 

esperavam a lcançar através de sua conversão?

Este estudo abordou essas questões, in ic ia lm ente, através de 

um a análise das situações h istóricas anteriores ao movim ento de 

conversão e, em segundo lugar, através de interpretações dos d iscursos 

dos p rinc ipa is  atores do drama. Por meio da comparação dos discursos 

uns com os outros, esperávamos chegar não à “verdade” ou à “h is tó ria  

rea l” , mas a como cada a tor entendeu e “ f iltro u ” , através de suas 

percepções cu ltu ra is , os eventos dessa época complexa. Para os B an i

wa, a conversão só pode ser entendida em termos de suas tradições e 

expectativas proféticas.
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Em prim e iro  lugar, é m u ito  provável que os Baniwa buscassem 

sa ir da situação cada vez mais in to lerável que, por diversas gerações, 

tin ha  deixado sua marca, como notaram  todos os observadores exter

nos desde o in íc io  do século XX. Sua situação em meados do século XIX, 

quando Kam iko surg iu para pregar um a nova “religião da Cruz” , não era 

diferente. Longe de ser um  “medo de demônios” , era um  medo dos brancos, 

“estampado em seus rostos” , demonstrado por sua fuga imediata frente 

ao aparecimento de um  homem branco e sua “eterna certeza de que 

estavam sendo enganados” (Galvão, “Anotações de campo”).

Inesperadamente, aparece um  auto-proclam ado em issário d iv i

no, falando (de m aneira peculiar) sua língua, que curava e aconselhava, 

p rom etia que bens m ateria is -  que os Baniwa padeciam m u ito  tempo 

para conseguir -  “v iriam  do céu” e que grandes m udanças estavam 

prestes a acontecer. Seriam salvos da catástrofe, mas com a condição 

de que “deixassem para trás ” o modo de vida de seus ancestrais. Nos 

m ovim entos proféticos anteriores, vale lem brar, os profetas p rocu ra 

vam convencer o povo de abandonar a prá tica  da b ruxaria . Também, 

nas h is tó rias dos Baniwa, várias vezes costumes são abandonados com 

o objetivo de p roduz ir um a m udança desejada.

O conhecim ento que Sophie tra n sm itiu  (representado pelos can

tos, orações, lições, traduções, D eoiciko  e, sobretudo, seu mapa de 

com unidades evangélicas) form ou a base para a produção de um a nova 

geração de convertidos que, daquele m omento em diante, reproduziria  

esse processo quase da mesma form a que os discursos e os cánticos 

kaliclzam ai tin h a m  feito. Assim, “ tom ar-se  branco” significava que o 

conhecim ento dos brancos deveria ser incorporado ao modelo através 

do qual a sociedade Baniwa é reproduzida.

Isso quer dizer que as dimensões do m undo, como os Baniwa o 

entenderam  tradic ionalm ente, teve de ser repensadas. É claro que isso 

não era um  processo que ocorreria da noite para o dia, e envolvia um a
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negociação complexa entre o que poderia ou não poderia ser m antido 

ou transform ado a p a rtir  do velho e o que deveria ser aprendido a p a rtir 

do novo. O período in ic ia l dessa transição para o novo m undo evangé

lico foi marcado por conflitos, em prim eiro  lugar porque o que estava 

sendo “deixado para trás” (tais como os r itua is  pudali3 tin h a  contribu ído 

para a adm inistração das relações entre as comunidades e, em segundo 

lugar, porque a nova ordem impôs um a oposição entre os crentes e 

não-crentes, ou seja, o realinham ento de rup tu ras  ao longo das linhas 

predom inantem ente religiosas, porém sem o mecanismo para adm in is 

tra r ou superar essa oposição. Assim, hostilidades entre as com unida

des aum entavam  como resultado das mudanças produzidas e não o 

contrário , como os m issionários alegam. E nem a explicação para a 

m orte oferecida pelos evangelizadores, nem os meios de lu ta r contra  as 

doenças graves (rezar, dependência de remédios ocidentais adm in is tra 

dos pelos m issionários) e contra a b ruxa ria  provaram  ser suficientes, 

pois, como vimos, o m al continuava a ex is tir neste m undo.
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Capítulo 7

Novas Guerras: os Baniwa, a mineração 
e o Projeto Calha Norte

Por que essa nova mudança, e por que a não definição clara, 

por parte das autoridades e principalmente dos criadores 

dessa nova política indigenista?

Por que tanta urgência no momento em que também enfren

tamos sérios problemas no que diz respeito ás empresas 

mineradoras, aos trabalhos mineiros?

A nossa comunidade aqui, para melhor, para o bem-estar 

das comunidades no Içana, quer a não-aceitação do Projeto 

Calha Norte.

(Gersen Santos, Baniwa. “Segunda Assembléia dos Povos 

Indígenas do A lto  Rio Negro", ab ril de 1987.)

U m a  h is tó ria  Baniwa conta como um a serpente aquática devora 

o irm ão m ais novo de N h iãperiku li e o leva, a inda vivo, dentro da sua 

barriga  para longe, rio  abaixo, até o fim  do m undo. Lá, a v ítim a 

consegue m a tar a serpente, escapar da m orte e começar a vo lta r para 

casa, rio  acima. Do corpo apodrecido da serpente, N h iãpe riku li extra i 
duas larvas, um a branca e um a preta, e delas faz um  branco e um  índio. 
Ele m andou cada um  pegar um a espingarda e a tira r em um  alvo: o
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branco a tiro u  e bateu no alvo, o índ io  não. Então, N h iã pe riku li deixou 

a espingarda e todo o “conhecim ento de como fazer a m ercadoria ” com 

o branco, e o índ io  ficou com a zarabatana e o conhecim ento de como 

p roduz ir os objetos indígenas. Mas, dizem, “N h iã pe riku li não queria 

que o branco ficasse nas terras dos índios". Por isso, ele os colocou num  

barco e os m andou embora, para o leste.

Nos anos 1970, pouco antes de falecer, o profeta K udu i avisou 

aos seus parentes que eles tinham  que se cu idar, porque estava 

chegando o tem po em que o branco ia vo lta r à te rra  dos índios. Menos 

de um a década depois, garim peiros, m ineradores e m ilita res  começa

ram  a invad ir, de um a form a sem precedentes, a te rra  dos Baniwa. Este 

capítu lo  analisa a situação dos d ire itos Baniwa e K uripako  sobre a te rra  

e a m ineração duran te  os anos 1980, no contexto de pressões cada vez 

m ais v io lentas por parte dos garim peiros, empresas de m ineração e 
m ilita res  do Projeto Calha Norte.

Em 1976, a antropóloga da Funai, Ana M aria  de Paixão, em 

con jun to  com o Projeto RADAM, identificou  as áreas indígenas do 

Içan a /A ia ry  e do Içana /X ié , a prim e ira , três anos mais tarde, seria 

o fic ia lm ente de lim itada  Portaria  5 4 8 /N  (2 9 /0 1 /1 9 7 9 , com um  to ta l de 

896.000 hectares), mas, inexplicavelm ente, isso não ocorreu com a 

segunda área -  um a omissão que teve graves conseqüências para os 

Baniwa nos anos seguintes. Entre  ta is conseqüências, gostaria de 

d isc u tir  os seguintes pontos: (1) a delim itação das terras Baniwa, 

especificamente a área do Içana /X ié , que in c lu i um a área em d ispu ta  

por causa de suas m inas de ouro, foi m an ipu lada  pela Funa i num  tácito  

apoio aos interesses das com panhias m ineradoras Goldmazon e Para- 

napanema; (2) a divisão adm in is tra tiva  e o desm em bram ento do te r r i

tó rio  Baniw a em “colônias indígenas” e “ florestas nacionais” , propostos 
pelo Projeto Calha Norte, poderiam  ter con tribu ído  para a drástica 

redução de 62% das terras Baniwa que, além de representar um a grave 

ameaça para sua fu tu ra  reprodução social e econômica, exc lu iria  parte 

das com unidades a tua is, áreas trad ic iona is  de ocupação e sítios sagra

dos: (3) a exploração de recursos m inera is, especificamente ouro, e a
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im plantação do Projeto Calha Norte na área Baniwa foram im plem en
tadas por meio de um a política de repressão e terror; (4) a estratégia 

das com panhias m ineradoras para assegurar o controle sobre as m inas 

de ouro das áreas disputadas consistia em ten ta r d iv id ir as lideranças 

Baniwa e a trapa lha r a consolidação das suas comunidades na defesa 
de seus dire itos.

Demonstrarei esses argumentos por meio de uma reconstrução 
detalhada da seqüência de eventos das invasões iniciais das terras Baniwa 
por garimpeiros e pela companhia mineradora Goldmazon, até a delim i
tação das terras Baniwa pelo PCN (Projeto Calha Norte). Optei por 

concentrar nessa reconstrução o processo ocorrido na área Baniwa para 
assim complementar a atenção considerável já  dada à situação dos 

Tukano (ver, por exemplo, Buchille t 1989) e os conflitos na Serra do Traíra, 
bem como ilu s tra r claramente a evolução da aliança entre interesses 
políticos e econômicos na região que afetam os Baniwa, e a coerência de 
seu tipo de relação com as duas empresas mineradoras e o PCN.

Entre  1980 e 1990, os Baniwa, assim como todos os povos do 
A lto Rio Negro, viram -se diante de um  novo nível de penetração dos 

brancos em seu te rritó rio , representando interesses de segurança 

nacional e de empresas m ineradoras. Começando pelo anúncio no 

in ício dos anos 1970 de que a rodovia Perimetral Norte seria construída 
ao longo de seu te rritó rio , seguida rapidam ente pela construção de 

p istas de pouso e bases m ilita res em pontos-chaves na fronte ira  e, 
desde 1986, o Projeto Calha Norte, oficiais de altos escalões do Governo 

v is ita ram  a área com freqüência, in troduz indo  um a dimensão qua lita 

tivam ente diferente de interesses governamentais em contro la r o fu tu ro  

dos Baniwa e de outros povos do A lto  Rio Negro. A política ind igen ista  

ofic ia l de assim ilação, baseada, ao menos in icia lm ente, nas ações de 

m issionários e m ilitares, tam bém  d ificu ltou  ainda mais a defesa do 

te rritó rio  e da c u ltu ra  indígena. Agravando os problemas, garimpeiros, 

desde os anos 1980, seguidos pelas empresas m ineradoras, invadiram  

o te rritó rio  Tukanoano e Baniwa, causando conflitos e várias ordens de 
vio lência e abusos. Os Baniwa não eram contrários aos garimpeiros,
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mas os índios sempre brigavam  pelo contro le da com ercialização dos 

recursos m inera is  e, sobretudo, eram  contra  a presença das empresas 

m ineradoras em suas terras.

Os índios descobrem o ouro no Içona

Segundo depoim ento gravado em 1995 pelo antropólogo Geraldo 

Andre llo , do In s titu to  Socioam biental, entre os Baniwa do A lto  Içana 

foram  os índios do Rio Içana que descobriram  a existência de depósitos 

de ouro na Serra dos Porcos, cerca de tr in ta  quilôm etros da com unidade 

de Matapí, no fina l de 1979. O capitão da com unidade de Aracú 

Cachoeira, Augusto Rodrigues -  um a personagem im portan tíss im a  na 

guerra para o contro le  do garim po nos anos 1980 - , explicou para 

Andre llo  como foi a descoberta e os p rim e iros anos de garim pagem  pelos 

índios. O depoim ento foi traduzido  por Bonifacio José, então coordena

dor da Organização Indígena da Bacia do Içana (OIBI):

Os que descobriram esse ouro são pessoal daqui do Rio Içana mesmo, para o lado da Colômbia, 

que foram andar por lá por muito tempo. Foram ver como trabalhar ouro, e pela informação que 

tinham, souberam que tinha ouro na Serra dos Porcos, e eles conheciam o local. Por isso, eles 

voltaram pelo lado do Iniridá, por esse lado da Colômbia, até chegar aqui. Eram o Mário e o Júlio 

de Tucumã [do Içana], e mais quatro colegas deles. Foram esses os descobridores do garimpo. 

Eles viram como trabalhar ouro na Colômbia e, por isso, descobriram. Depois de descobrirem, o 

Mário voltou para a Colômbia e Júlio acabou ficando no Rio Içana, descendo e avisando o povo 

aí debaixo, e quando avisou o Capitão Augusto, nessa época começou a espalhar a informação 

de que tinha ouro.

Foi a primeira vez que o pessoal, que não conhecia ainda o ouro, viu que o ouro era amarelo e 

que tinha preço. Na época, alguns começaram a vir até o garimpo para ver como era o ouro. 

Quando viram, passaram um tempo e viram que tinha preço mesmo, aí começou a chegar o
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pessoal. Pessoal do Alto Içana, Baixo Içana, do Cuiary, do Guainía, para trabalhar aqui. Aí 

começaram a trabalhar, só os índios, não tinha brancos. Alguns vendiam o ouro em São Gabriel, 

outros na Colômbia, outros na Venezuela. Era só índios, não tinha garimpeiro branco.

Antes da Goldmazon [a empresa que vinha explorar o garimpo em 1984] chegar, tinha um tal de 

Célio, que era um ladrão, que andou comprando o ouro dos índios. Ninguém sabia donde ele 

veio, ele falava mais inglês do que português. Tinha três pessoas junto com ele. Ele fazia um jogo 

com os índios trazendo muito dinheiro. Comprava ouro dos índios e pagava em dinheiro. Aí, ele 

falava quem quisesse entregar ouro para ele, que ele podia trazer máquinas, coisas que os índios 

precisavam. O pessoal, que não entendia o jogo dele, foi entregando ouro para ele. E ao mesmo 

tempo ele dizia que o dinheiro não dava para comprar nada na área, e se eles quisessem, ele 

podia comprar e trazer coisas para eles. O pessoal dava o mesmo dinheiro com que ele tinha 

comprado ouro. Assim o pessoal devolvia o dinheiro novamente para ele. Ele acabou ficando com 

o dinheiro dele e levando o ouro também. E sumiu daqui. Ninguém sabe para onde ele foi, mas 

levou uns 3 a 5 quilos de ouro.

Comerciantes colombianos vieram também, mas só para trocar a mercadoria deles com ouro; 

ficavam dois ou três dias e iam embora. De São Gabriel chegaram muita gente, comerciantes 

trocando mercadoria por ouro, assim explorando.

O garimpo durou uns cinco ou seis anos, de mais ou menos 1981 até 1986 ou 1987. Tinha umas 

300 pessoas trabalhando no garimpo, que vieram desde o Alto Içana até debaixo de Santa Isabel, 

no Rio Negro. Uma pessoa podia conseguir uns 30,50, até 100 gramas de ouro por dia. Esse foi 

o primeiro garimpo que apareceu aqui no Alto Rio Negro. Veio pessoal de Jauareté, do Tiquié, e 

depois foi descoberto esses outros garimpos no Rio Uaupés, no Cauaboris, no Pico da Neblina.

Em 1984, todo o A lto  Rio Negro era cenário de um a das mais 

intensas buscas por ouro na h is tória  recente da Amazônia. A d if ic u l

dade re la tiva  de acesso às m inas de ouro do Içana e a grande concen

tração de ouro na Serra do Traíra, no te rritó rio  Tukano e M aku, 

tem porariam ente deslocaram o foco dos garim peiros para fora da área
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Baniwa. Os líderes Tukano, nessa época, re iv ind ica ram  que a Funa i 

tomasse m edidas urgentes para remover os garim peiros da Serra do 

T raíra , bem como dem arcar im ediatam ente as áreas em d ispu ta  (ver 

G entil e Sampaio, in CEDI 1984).

De 1983 a 1985, houve um  enorme increm ento no núm ero de 

requerim entos para prospecção m inera l e perm issão garan tida  a em 

presas pelo DNPM (Departam ento Nacional de Produção M ineral) em 

áreas indígenas na Am azônia (CEDI 1987). Com o centro das atenções 

então focado no A lto  Rio Negro, não causava surpresa que m u itas  das 

maiores m ineradoras no B rasil (Paranapanema, CPRM) e no Estado do 

Amazonas (L. J. Scalabrin, Edgar Rohnelt M ineração e sua subs id iá ria  

Goldmazon) fizessem seus requerim entos naquela região.

Desde o início, Paranapanema e Goldmazon, ambas empresas 

privadas, cons titu íram  um a a liança para m onopolizar os garim pos na 

Serra do T ra íra  e no Içana, servindo aos interesses de cada uma. 

Rohnelt (ligada à Goldmazon) estava abertam ente associada ao então 

governador do Estado do Amazonas, G ilberto  M estrinho, que, por 

exemplo, alugava sua lancha “C anutam a” para as operações da G old

mazon no Içana. A Paranapanema, com tecnologia m ais sofisticada, 

investim ento  de capita is e força de traba lho qualificada, pôde en tra r 

onde a Goldmazon não tin ha  capacidade de a tuar, com prando os 

requerim entos da empresa quando esta decidiu re tirá -los. Em dezem

bro de 1984, Edgar Rohnelt enviou seu filho, E lton, um  aventure iro  

cap ita lis ta  que estivera envolvido em extração m adeireira no Peru, para 

o A lto  Rio Negro para investigar quanta  fo rtuna  poderia ser feita.

Os conflitos no garimpo da Serra dos Porcos

A in tenção da Goldmazon era con tro la r o Içana, im pedindo a 

atuação de ou tras  corporações e garim peiros por meio do que o p róprio  
Edgar Rohnelt descrevera como um a “operação de guerra". Com a 

lancha C anutam a na boca do Içana, e o chefe de segurança, Adalberto
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‘‘Dada" Souza de Lim a (de outra  m ineradora que atuava no Içana, a L. 
J. Scalabrin), encarregado de contro la r a passagem rio  acima, os 
homens de Rohnelt dispersaram-se pelos p rinc ipa is garimpos na Serra 
dos Porcos, no A lto Içana, além da Serra do Macaco e Peguá, no Cuiary. 

A Missão Novas Tribos, no Içana, deixou Rohnelt usar as pistas de 

pouso de São Joaquim , na terra  Kuripako, e no Jandu, para transporte  
de equipam ento e suprim entos.

De acordo com os Baniwa, a m aioria  das explorações da Goldma- 
zon, nos prim eiros três meses, deu-se na Serra dos Porcos, e um  
considerável núm ero de Baniwa da comunidade de Matapi foi traba lha r 
ali, carregando equipam ento pesado e combustível para a Companhia. 
Em seu depoimento para o antropólogo Geraldo Andrello, o Capitão 
Augusto Rodrigues descreveu em detalhes os conflitos que logo aflora

ram  entre os Baniwa e a Goldmazon pelo controle do garimpo. Dada a 

im portânc ia  desse depoimento, ele é integralm ente transcrito  aqui do 

modo como foi traduzido da língua Baniwa por Bonifácio José (perten
cente a essa etnia):

Depois da descoberta, nós estivemos trabalhando todos juntos -  Baniwa, Kuripako, todos juntos. 

Desde o início do trabalho até hoje, sempre estávamos trabalhando unidos, não tem problemas 

entre o povo até hoje em dia.

Depois que os índios acharam e já estavam trabalhando, depois que os garimpeiros ouviram 

notícia, entraram, como Goldmazon, e, na mesma época, entraram também os colombianos. Na 

época que chegou o Goldmazon, no remanso de Aracú Cachoeira, trouxeram uma draga, uma 

máquina que pesava 120 quilos, e o pessoal de Goldmazon convidou o pessoal da comunidade 

a carregar a máquina até o garimpo. Carregaram a máquina durante cinco dias para poder chegar 

no garimpo. Quando chegaram, trazendo a draga com jato, fizeram uma barragem para eles 

começarem a trabalhar. Mandaram os indígenas cavar uns 50 metros quadrados e que eles 

lavassem ouro para pagar o pessoal que carregou a máquina. Resultado disso: quando Capitão 

Augusto cobrou para pagar o pessoal que carregou a máquina, os mesmos não quiseram pagar.
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E apesar deles terem dito antes que eles iam ajudar o povo. Por isso, Capitão Augusto não gostou 

do pessoal do Goldmazon, porque não deram um décimo para o pessoal que carregou. E por 

antes terem dito que eles iam ajudar, e quando quiseram cobrar, pagaram nada para eles e ao 

mesmo tempo mandaram eles irem embora.

Na mesma época que Goldmazon mandou pessoal ir embora, o pessoal não quis sair do garimpo, 

e o Capitão Augusto pensou em fazer uma reunião com os capitães das comunidades entre 

Tucumã até Siuci Cachoeira. Se reuniram e se prepararam para vir em guerra com eles para 

mandar eles irem embora. Quando estavam preparados, vieram com pessoal. Chegaram no 

garimpo por volta de meio dia, já tudo preparados, armados com flechas e espingardas que eles 

tinham. Vieram para mandar eles irem embora. Disseram para eles que se eles não quisessem 

sair, era para ir na luta mesmo, cercaram o pessoal. Na mesma hora, o pessoal foi embora porque 

ficava com medo. Uns desciam pro lado de Matapi, outros pro lado do Cuiary. E a draga ficou 

aqui no garimpo.

Depois disso, o Capitão mandou o pessoal dele, umas 60 pessoas que estavam lá, pegar o rancho 

que eles tinham. E repartiu para todo mundo que estava presente no garimpo. E no mesmo dia 

desceram para Matapi com duas pessoas e levou até São Joaquim. Lá, no Comando de São 

Joaquim, explicou para o pessoal que fizeram aquilo porque [os funcionários da Goldmazon] não 

quiseram pagar o trabalho deles. O Elton, que tinha chegado porque foi chamado pelo pessoal 

dele, estava muito bravo e estava armado junto com os militares lá em São Joaquim. O Elton 

exigia que o Capitão pagasse os maquinários dele naquela mesma hora. E depois disso, o Capitão 

Augusto desceu de São Joaquim para baixo novamente. Mas o chefe dos garimpeiros contratou 

um tenente, um cabo, um sargento e dois soldados para irem junto com eles, e vieram atrás do 

Capitão Augusto até encontrarem ele em Panapaná.

Quando chegaram e se encontraram em Matapi era por volta de quatro horas de madrugada. 

Chegaram e tomaram a canoa deles e vieram na mesma canoa, encostando em Matapi. Estavam 

os dois capitães e outro companheiro do Augusto, que ficaram com medo e fugiram, então só 

ficou Capitão Augusto. Quando chegaram em Matapi, às sete horas de manhã, o tenente e os
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soldados dele sumiram no mato da comunidade e começaram a correr. Sendo que ele [o tenente] 

já correu para matar o Capitão e começou a dar tiroteios acima dele. Vieram correndo, pois esse 

caminho é longe, na base de uns 30 quilômetros ou mais. Vieram correndo, correndo, e o Capitão 

Augusto acabou deixando os soldados para trás, porque eles não agüentavam correr tanto e 

ficaram para trás.

Quando chegaram no garimpo, viram -  porque na época tinha uma bandeira brasileira nesse lado 

e noutro lado, tinha uma bandeira colombiana também. Quando chegaram perto da bandeira, o 

tenente, sargento, cabo, soldados e a Funai que estava na época, atiraram embaixo da bandeira, 

e o Capitão Augusto perguntou para eles o porquê eles não respeitavam a bandeira brasileira. 

Depois que o Capitão tinha saído para São Joaquim, depois que espantou os garimpeiros, o 

pessoal que ficou no garimpo puxou as mangueiras dos garimpeiros para a outra grota mais na 

frente. Por isso, não estavam mais lá. E quando chegaram os soldados, espantaram o pessoal 

que estava trabalhando aqui, no garimpo.

Quando foram caminhando para o lado da Serra do Pajé, a Funai quis pisar nas costas do Capitão 

Augusto, e mandou o tenente bater no Capitão Augusto, porque senão ele não ia mostrar onde 

estavam os materiais do garimpo. E o Capitão Augusto pediu que o surrasse mesmo. Não 

conseguiram achar o material porque o Augusto não estava presente quando carregaram o 

material. Quer dizer que, depois que eles espantaram os garimpeiros, o Capitão Augusto foi 

embora, mas os guerreiros voltaram. Aí, o pessoal, os indígenas que estavam no garimpo, 

pegaram as máquinas e as esconderam aqui no mato. Quando o chefe dos garimpeiros contratou 

a Funai para vir atrás do Capitão, o Capitão não sabia mais aonde estava o material, não tinha 

mais, ele não viu quando esconderam.

Então, quando anoiteceu, às 6 horas, quando estavam arrumando uma barraca para dormir, o 

Capitão Augusto quis atar rede e o tenente não gostou. Pegou a rede do Capitão e começou a 

puxar. O Capitão puxava de um lado e o tenente puxava do outro, de modo que rasgaram a rede 

do Capitão porque ninguém estava ganhando, acabou rasgando a rede. Quando anoiteceu -  

depois de rasgar a rede, deram outra rede nova para o Capitão -  ele queria atar a rede assim 

num lugar separado para deitar. Eles não gostaram e só deixaram ele atar a rede perto da rede
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de uma outra pessoa, um soldado. Aí, os tenentes, sargento, cabo, soldados ficavam deitados 

bem abaixo dele no chão mesmo, e colocaram metralhadoras assim bem no pescoço dele, porque 

eles estavam com medo que o Capitão fugisse deles.

O tenente com os soldados dele estiveram vigiando o Capitão Augusto e ficavam conversando 

quase a noite inteira até -  e Funai também -  por volta de quatro horas de madrugada. Eles nem 

deixavam o Capitão Augusto mijar. Quando chegou quatro horas, os soldados já estavam 

roncando e nenhum deles estava acordado, mas o Capitão estava com o terçado [facão] 

colombiano na cintura dele, que eles tinham deixado. Se ele quisesse fazer mal na época, ele 

podia ter acabado com os cinco, só que não fez aquilo. Na época, o Capitão Augusto, o tempo 

dele estava bom ainda, ele podia ter até acabado com eles, não tinha ninguém acordado, porque 

ele estava acostumado e podia até cortar umas dez pessoas de um minuto para outro.

Quando amanheceu, o tenente, com cabo e sargento cercaram o Capitão, porque estavam com 

medo que ele fugisse e a FUNAI também estava com medo. O Geraldo, que era o responsável 

pelos maquinários da Goldmazon, estava com muita raiva e pediu que matasse o Capitão 

Augusto, e ele acabou atirando num toco de pau só. Capitão Augusto pediu que ele atirasse nele 

mesmo, só que ele não teve a coragem de atirar no Capitão.

Na época, o Geraldo falou para o Capitão ir com ele até São Joaquim e pegar avião até São 

Gabriel e depois Manaus, para o Capitão ir pagar os maquinários que tinham perdido, que o 

pessoal tinha levado. Capitão Augusto estava pronto para ir com eles e falou que ia a São Joaquim 

e depois ia conversar com as autoridades em São Gabriel e Manaus. Porque não fazia um ano 

que ele tinha voltado de Manaus, o Capitão Augusto. E ele conhecia o lugar onde a gente podia 

falar com as autoridades. Depois de todo o maltrato que eles tinham feito para o Capitão Augusto, 

quando escutaram que o Capitão Augusto conhecia Manaus e São Gabriel, perguntaram se ele 

tinha algum documento. Aí ele mostrou para eles, porque ele tinha um documento.1 Quando o 

pessoal viu que ele tinha um documento, ficava com medo e, na mesma hora, disseram para ele

1. Possivelmente, um a carta  da F una i em M anaus, reconhecendo o Capitão como Chefe 

Geral das com unidades Ban iw a do A lto  Içana.
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que não ia mais levar o Capitão para São Joaquim, nem São Gabriel e nem Manaus. Na mesma 

hora, falaram para o Capitão ficar ali mesmo, que ele ia devolver os maquinados devagar, e eles 

voltaram, foram embora.

Tinha alguém do pessoal de Augusto que tinha voltado para a comunidade e avisou o pessoal para 

eles se prepararem para lutar contra os garimpeiros. E eles, quando escutaram que pegaram 

novamente o Capitão Augusto, vieram já com raiva mesmo, para guerrear mesmo. Só que, quando 

chegaram aqui, os soldados, a Funai, os responsáveis dos garimpeiros já tinham saído e, por isso, não 

fizeram a guerra contra eles. Eles cercaram o caminho, pensando que os soldados ainda estavam aqui. 

No entanto, já tinham passado, por isso que escaparam. Assim que houve na época.

Depois de acontecer isso, veio Padre Affonso [ou Afonso?], que era um Padre de Assunção no 

Içana, veio falar com Capitão Augusto para perguntar se era verdade mesmo que os militares e 

garimpeiros queriam matar o Capitão Augusto por causa do garimpo. Na época, o Capitão Augusto 

respondeu para o Padre Affonso que o pessoal queria matá-lo por causa do próprio garimpo 

mesmo, da nossa terra mesmo. Padre Affonso perguntou para Capitão Augusto o que ele ia fazer, 

e Capitão Augusto respondeu que se o Padre Affonso quisesse ajudar, ele podia fazer uma coisa, 

e Padre Affonso falou que podia fazer uma coisa por escrita para mandar para Brasília para poder 

tirar os garimpeiros daqui.2

Na época, o Capitão falou para Padre Affonso que queria que a Polícia Federal viesse tirar os 

garimpeiros e que a draga ficasse para Augusto. Depois, o Capitão Augusto foi chamado a São

2. Em 2 1 -2 2 /0 3 /1 9 8 5 , representantes de 54 com unidades (dos rios A lary, Cu iary, a lto 

e ba ixo Içana) se reu n ira m  em J u i-u ite ra , no médio Içana. e escreveram um a carta 

de fin indo a posição deles: (1) con tra  os garim pos e m ineradoras nas suas terras, 

exigindo assim  a im edia ta remoção; (2) em favor da im ediata demarcação das terras 

como te rr itó r io  ún ico  e não d iv id ida  po r “ fam ília  ou tribos"; e (3) em favor da eleição 

de seis representantes de todo o povo Baniw a para que se organizassem em defesa 

de suas terras. A carta foi assinada por 85 representantes e encam inhada ao 

presidente da Funa i. Nela, os Baniw a esclareceram que no fu tu ro , pretendiam  

exp lo rar o ouro em suas terras, com assistência de especialistas indicados por eles. 

(Carta, 2 2 /0 3 /1 9 8 5 .)
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Gabriel e o pessoal de Brasília também tinha chegado em São Gabriel, convidado pelo Padre 

Affonso, e ouviram numa reunião o Capitão Augusto, que contou tudo que tinha acontecido. O 

pessoal de Brasília perguntava o que ele queria fazer com os garimpeiros, e ele falou que ele 

queria que os garimpeiros fossem retirados daqui e que a draga ficasse para eles. Perguntaram 

como o povo daqui tinha feito para espantar os garimpeiros, e o Capitão explicou como eles tinham 

se pintado, porque quando virem os guerreiros deles, o Capitão virá todo pintado, assim sem 

ninguém poderá identificar nenhuma coisa de pintado. Falavam para ele a data que eles iam 

chegar e, quando Augusto chegou, três dias depois, a Polícia Federal desceu em Matapi e aqui 

no garimpo, todos pintados da mesma forma que o Capitão, explicou que tinham se pintado.

Só que, na época em que o Capitão Augusto estava em São Gabriel, os garimpeiros vieram atrás 

das dragas. Eles conseguiram encontrá-las e carregavam tudo para o lado colombiano. Quando 

a Polícia Federal chegou, eles foram atrás das máquinas, mas não conseguiram pegar mais 

porque já estavam no lado colombiano. Por isso, não deixava a draga para o Capitão Augusto. 

Na mesma época, o Capitão Augusto pediu para a Polícia Federal que não fosse permitida a 

entrada de garimpeiro aqui, e nunca mais apareceu garimpeiros aqui até hoje. Mas não é que o 

ouro acabou aqui. É que, depois, apareceu outros garimpeiros. Apareceu o garimpo de Peguá. 

Como o ouro estava mais fácil lá, acabou quase abandonado aqui. Como lá é mais perto -  para 

o pessoal que vem do Rio Negro -  ficou aqui só o pessoal do Alto Içana e Cuiary, também. 

Apareceu o garimpo de Panapaná do Cuiary, também. Por isso que ficou abandonado. Só o 

pessoal daqui ficou.

Conflitos nos garimpos dos rios Peguá e Cuiary

Em 1983, a Funa i de B rasília  enviou um  sociólogo, A nton io  Flávio 

Testa, e um  engenheiro, Áureo A raú jo  Faleiros, para o Içana, com o 

objetivo de fazer o levantam ento e a delim itação para a identificação 

das áreas indígenas de Cúbate e C uiary. De acordo com o Padre Afonso 

Casasnovas, os dois técnicos nunca  foram  à área C uiary, pois foram
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chamados de vo lta  à B rasília  em caráter de urgência. Baseados em sua 

viagem de apenas um  dia para a Cachoeira Tunu i, no Médio Içana, 
aparentemente toda a área do A lto  Cuiary, que possui comunidades 
indígenas assim  como a cadeia de m ontanhas da Serra do Macaco, 
Serra do Caparro e o Rio Peguá, foram excluídos da proposta de 
delim itação que os técnicos apresentaram à Funai. Esse fato tem uma 

im portância crucia l no conflito que se desenrolaria entre os Baniwa e as 

empresas m ineradoras que requereriam essas áreas nos anos seguintes.

Em agosto de 1985, um  Grupo de Trabalho da Funai pesquisou 
a área, especialmente a situação de m ineração e das áreas em conflito, 
e propôs um a série de medidas para (1) redefin ir as áreas indígenas, 
especialmente Pari Cachoeira, no Rio Tiquié, e o Içana/X ié, de modo a 
in c lu ir  áreas d isputadas com as m ineradoras; (2) de fin ir se os garimpos 

do Içana estavam localizados no in te rio r da fronte ira  brasile ira; (3) 

aum entar a v ig ilância  e o controle sobre a entrada ilegal de m ineradoras 

nas áreas indígenas; e (4) aum entar a assistência aos Baniwa e a outras 
comunidades.

D urante  a v is ita  do G rupo de Trabalho, os líderes Baniwa do 

Baixo-para-o-m édio Içana expressaram sua preocupação e re iv ind ica

ram  que a delim itação da área C u iary fosse m odificada de modo a 
in c lu ir  o Peguá e se estender até a fronte ira  com a Colômbia. Essa foi 
a proposta do G rupo de Trabalho ao presidente da Funai. O Grupo de 

T rabalho advertiu  que a situação no Içana era um  foco latente de 

conflito  que poderia explod ir se medidas não fossem tomadas. Contudo, 

o único resu ltado concreto que resu ltou  das recomendações do GT foi 

a determ inação de que a Serra dos Porcos estava localizada no Brasil, 

enquanto o Panapaná, bem acima do Içana, ficava na Colômbia, e a 

proibição de colom bianos e comerciantes de São Gabriel entrarem  no 
garim po da Serra dos Porcos. A proposta do GT de redelim itação da 

área do Içana-X ié para in c lu ir  o Peguá não obteve resposta porque, de 

acordo com a Funa i em Brasilia , o GT não possui poder legal para 

in c lu ir  terras de órgãos estaduais ou federais (ITERAM e INCRA, 

respectivamente). Portanto, a despeito da proposta de delim itação
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ex is tir em re la tório , ela não foi considerada válida; aos olhos da Funai, 

a “proposta" de 1983 -  baseada em pesquisa de um  dia na qua l a equipe 

técnica nunca v is ita ra  a área em d ispu ta  -  perm anecia efetiva.

Do mesmo modo que a tensão na Serra do T ra íra  foi ac irrada  no 

fina l de 1985, as atenções novamente deslocaram-se do Içana para um  

suposto “perigo de invasão” , ao longo da fronte ira , pelas guerrilhas  

colom bianas M -19, que, supostam ente, estavam extra indo  ouro no 

T ra íra  e tra ficando coca para financ ia r suas operações guerrilhe iras, 

bem como d is tr ib u in d o  panfletos de propaganda entre os índios. R u

mores de que havia contrabando de ouro para a Venezuela e de que a 

Missão Novas Tribos estava envolvida, de que a Missão estava arm ando 

os Baniwa contra  as guerrilhas, e de que o M -19 possuía u m  verdadeiro 

arsenal de arm as espalharam -se. Tudo isso serviu como um a poderosa 

ju s tif ic a tiv a  -  e a im prensa sensacionalista fez um a cobertu ra  com ple

tam ente desproporcional com parada à gravidade da situação -  para 

in tens ifica r a presença m ilita r  na região, e a aliança dos m ilita res  com 

as tropas de segurança de Paranapanema. Em dezembro, tropas b ra 

sile iras foram  enviadas com equipam ento pesado para o Içana, em 

razão de um  “possível combate".

O m om ento não poderia ser m elhor do ponto de vista  dos p lane
jadores m ilita res  para a im plantação do Projeto Calha Norte, que tin h a  

sido apresentado ao Presidente da República José Sam ey em ju n h o  e 

aprovado por ele em dezembro. Dado que a situação era considerada 

de segurança nacional, a região do A lto  Rio Negro veio a serv ir como 

um  “caso teste" para a ocupação m ilita r  e econômica da fronte ira , assim  

como para um a po lítica  ind igen is ta  de assim ilação e redução das áreas 

indígenas, como proposto pelo Projeto Calha Norte.

Na análise fina l, sugiro  que aqu ilo  que mais preocupava o Con

selho de Segurança Nacional não era tan to  a presença das guerrilhas 

M -19 (que, com efeito, nunca  foram  m u ito  s ignificantes em núm ero se 

com paradas ao massivo estabelecimento m ilita r  em São Gabriel da 

Cachoeira), mas o fato de que a economia na região do A lto  Rio Negro 

foi, por m u ito  tempo, c ind ida  entre a produção e a exportação para os
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mercados colom bianos (ouro, coca, borracha, contrabando) e b ras ile i

ros. Se os colombianos controlassem os garimpos, isso representaria 

uma m aior perda econômica, d iante dos altos valores extraídos das 
m inas de ouro do Traíra, e a possibilidade de outra  grande m ina no 

Peguá. As guerrilhas, em resumo, representavam um  pretexto para 
in tens ifica r o controle do Estado sobre as fronte iras e terras indígenas. 
O trá fico de coca, ademais, foi desde o início da década de 1980 a m aior 
preocupação da Polícia Federal. As operações massivas para destru ir 
as supostam ente extensas plantações de coca no A lto Rio Negro, em 
1987, foram  ou tra  instância  da determ inação do Estado de rom per a 

in fluênc ia  econômica da Colômbia e da Venezuela, redirecionando os 

recursos econômicos da região para o Brasil. Em ambos os casos, coca 

e ouro, a repressão m ilita r  serviu aos interesses econômicos.

Os eventos de 1986 confirm am  essa ligação.

No início de abril, A rm ando Mora, um  Baniwa do Içana, acusou 
os soldados de São Joaqu im  e da boca do C uiary de terem lhe espancado 
e lhe to rtu rado, porque ele estava supostam ente vendendo armas para 

as guerrilhas. A despeito de suas repetidas recusas a ta is acusações, 

os soldados continuavam  a to rtu rá -lo . Mora denunciou o fato aos 

m issionários do CIMI (Conselho Indigenista M issionário), que pub lica 

ram  seu testem unho na im prensa (A Notícia, 0 6 /0 5 /1 9 8 6 ); a fita  

gravada com a denúncia, porém, posteriorm ente desapareceu m is te rio 
samente, im pedindo que qualquer medida legal fosse tomada.

Dez dias depois dessa denúncia, Francisco Apolinário, um  líder 

da com unidade de T u n u i Cachoeira, denunciou à Funai que homens 

da Goldmazon foram  ao Peguá com a óbvia intenção de ex tra ir ouro. 

Q uando A po liná rio  tentou im ped ir o grupo, os homens declararam que 

nem os índios, nem a FUNAI tinham  poder de im pedir o tráns ito  nos 

rios. Eles se recusaram  a p e rm itir que os índios usassem seu equipa

m ento e seguiram  seu cam inho.

Considerando a gravidade da situação, A polinário  cham ou os 

líderes do Baixo-para-m édio Içana para se reunirem  em um  encontro
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de emergencia no T u nu i. As 21 lideranças assinaram  um  docum ento 

re iv ind icando ao Presidente da Funa i que tomasse medidas im ediatas 

para re tira r as com panhias m ineradoras do Içana e o acesso aberto ao 

garim po. Eles expressaram  suas dúvidas, contudo, sobre os interesses 

da Funa i em con tro la r a situação e dem arcar as terras indígenas: “Será 

que os chefões da Funa i estão no órgão com a fina lidade de a juda r o 

índio? Ou só para ganhar o seu bom  d inhe iro?  Será que o chefe da 

Funa i é com prado com chefe da empresa?” (Reunião dos líderes B an iw a  

do Rio Içana , T u nu i, 1 7 /0 4 / 1986).

A já  tensa situação no T ra íra  a inda se agravou terrive lm ente  no 

fina l de abril, quando os garim peiros invad iram  um  dos campos da 

Paranapanema, destru indo  o equipam ento da com panhia  e fazendo 

p ris ioneiros índios T ukano e empregados da com panhia. A Paranapa

nema ab riu  um a ação ju d ic ia l e, com apoio da Polícia M ilita r, conseguiu 

remover os garim peiros; pouco depois, eles con tinua ram  suas explora

ções (B uch ille t 1986, p. 289). A  estratégia da com panhia então se vo ltou  

para a pressão sobre as lideranças indígenas, obrigando-os a assinarem  

contra tos que p e rm itir iam  a presença das m ineradoras nas áreas em 
d isputa , em troca de “serviços” que a com panhia  providenciaria  para 

as com unidades indígenas. Assim  como as lideranças T ukano aceita

ram  os term os de seu contra to , Paranapanem a e Goldmazon, em um a 

aliança forta lecida pelas c ircunstânc ias, conseguiram  convencer os 

líderes Baniw a a m udarem  de idéia sobre as possibilidades de explorar 
o Peguá.

No in íc io  de ju n h o , as duas com panhias foram  ao T u n u i propor 

um  acordo aos Baniwa. Uma semana depois, três líderes (Francisco 
A po linário , A n ton io  Ascensão de Am baúba e um  outro , cu jo  nome 

desconheço) foram  levados a M anaus, onde foram  bem tratados, hos

pedados nos m elhores hotéis, a custo da com panhia, e convencidos a 

assinar o acordo pe rm itindo  o acesso da com panhia ao Peguá e 

prom etendo aux iliá -los  no transporte  pelo Rio T u n u i Cachoeira, em 

troca de “benefícios m ateria is  e sociais" (inc lu indo  um  gerador de
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eletricidade, um  médico, um  barco e uma cantina), que a com panhia 
forneceria para sete comunidades do Médio Içana .5

No fina l de ju lh o , a Radiobras, em São Gabriel, anunciou que 
haveria um  im portan te  encontro, que aconteceria em T unu i, para 

d iscu tir a invasão das m ineradoras nas terras indígenas, e convidaram  

a Paranapanema e os m ilita res para participarem . O utro  anúncio 

avisava que a Goldmazon estava ordenando a todos os garimpeiros que 

saíssem do Peguá para evitarem problemas. Concomitantemente, a 

Paranapanema tin h a  levado três lideranças Baniwa à área para a judar 

na remoção. O encontro aconteceu, mas sem a participação dos m il i
tares e das m ineradoras. Aparentemente, os Baniwa, então, expressa

ram  seu descontentam ento em relação ao acordo, que era totalm ente 

contrário  à sua posição naquele assunto, assim como discordaram  da 
aquiescência das lideranças em fechar o garimpo. Logo depois do 

encontro, m u itos foram  ao garimpo, mas, no mesmo dia, o avião da 

com panhia, que trazia  vinte polic ia is m ilitares, chegou ao Peguá para 

re tira r os garim peiros, pois, como disseram, “apenas a com panhia tem 

permissão para explorar naquela área". M uitos dias depois, os Baniwa 

começaram a re to rna r do garim po com queixas de que a Polícia tinha  

ameaçado bater neles, caso se recusassem a sair, e que tinham  
defin itivam ente  in te rd itado  o Peguá.

Quando os representantes da Goldmazon apareceram na missão 

de Assunção, em agosto, os Baniwa pediram  explicações, mas, para 

cada um a de suas reclamações, Rohnelt tin ha  um a resposta: os 

Baniwa, ele disse, tin ha m  assinado um  acordo, e a Funai era co-signa- 

tária ; a com panhia  estava agindo legalmente, explorando m inério em 
um a área não-indígena; e, se os Baniwa quisessem traba lha r com ouro, 

a com panhia p e rm itir ia  quinze empregados no garimpo. Em sua retó-

3. Esse acordo foi posteriorm ente denunciado ao Procurador Geral da República pelo 

CIMI, que a b riu  processo contra o então Presidente da Funai, Romero Jucá  Filho, 

“por p rá tica  de ato lesivo ao pa trim ôn io  da Com unidade Indígena Baniwa [...]" 

(2 8 /0 8 /1 9 8 6 ).
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rica  tan to  pretensam ente condescendente como patronal, Rohnelt se 

declarou o “ben fe ito r” dos ind ios, um  pacífico e obediente cristão, 

preocupado com o fu tu ro  dos ind ios, ele mesmo um  descendente de 

indígenas, e confiante em suas reivindicações pelo garim po, embora 

tirando  qua lquer responsabilidade pelas ações governam entais, ou 

fa lta  de ações, na área. Ainda, segundo essa retórica, Rohnelt deixou 

claro que as duas companhias e a Polícia M ilita r controlavam a área, 

anunciando ainda que logo eles iriam  constru ir um a pista de pouso em 

T u nu i (que ele declarou ser “um a promessa antiga m inha”), com propó

sitos de segurança nacional. Não é mera coincidência que isso era parte 

do Projeto Calha Norte para, assim como no Tiquié, as companhias e a 

Polícia M ilita r servirem como linhas de frente para a implantação do PCN.

Em razão da aparente cum plic idade da Funa i na ass ina tu ra  

desse acordo, líderes Baniwa de Assunção organizaram  um  encontro 

com o então delegado regional da Funa i em Manaus, Sebastião Am ân- 

cio, para esclarecer a questão da te rra  e da autoridade. Am âncio nunca  

compareceu, mas declarou à im prensa no fina l de setembro a posição 

ofic ia l da Funai, “negando que existisse exploração m inera l em áreas 

indígenas, de acordo com concessões dadas pelo DNPM” (Jo rna l do 

Comércio, 3 0 /0 9 /1 9 8 6 ). A concessão dada para a Serra do Caparro 

(Peguá) era, de acordo com Am ãncio, fora da área proposta para 

delim itação em 1983; a Funa i não poderia im ped ir o acesso à Serra via 
fluv ia l; e, além disso, eram os próprios Baniwa que tin ha m  feito acordo 

com a com panhia, “seguindo os desejos dos líderes de e n tra r num a 

solução pacífica sobre o uso das vias flu v ia is ” [idem, ibidem). Na mesma 

notíc ia  de jo rn a l, o geólogo da Paranapanem a apontou que o d ire ito  de 

tra n s ita r estava inc lu ído  na concessão de exploração dada pelo DNPM 

para a com panhia  em 1983.

A situação con tinuou  tensa até o fina l de outubro , quando um  

encontro m a io r de líderes Baniwa de T u n u i e do Baixo Içana aconteceu 
em Assunção, com representantes da Funa i (o chefe da A judãncia , em 

São Gabriel, e Benedito Machado, líder Tukano e assessor da Funai), 

as duas empresas m ineradoras, as duas missões (pelos salesianos,
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Dom Valte r de Azevedo e Padre Affonso Casasnovas; pela NTM, Jaim e 
C urtis); e o prefeito de São Gabriel.

Os líderes Baniwa foram diretos e explícitos em suas reclamações 
e demandas. Entre suas queixas estavam: a proibição ao garimpo; as 
divisões criadas pelo acordo; a cooptação de seus líderes; os problemas 
sociais decorrentes; a violencia empregada pela companhia e pela polícia; 
e a falta de assistência da Funai. Suas principais demandas incluíam: seu 
direito de traba lhar em suas terras; seu controle sobre Peguá pelo direito 
de descoberta; máxima urgência na demarcação de suas terras; e, sobre
tudo, a expulsão das companhias e a anulação do acordo.

A resposta de Rohnelt foi evasiva e explicitam ente contrad itória : 

Goldmazon tin h a  descoberto Peguá; nenhum a violência tin ha  sido 

usada, e a polícia tin h a  “defendido” os índios contra  os garimpeiros; a 
com panhia estava agindo de acordo com a lei, e não era problem a seu 
se Peguá não tivesse sido decretada área indígena. Dada a pressão das 
demandas dos Baniwa, contudo, Rohnelt propôs estender o acordo feito 
com sete com unidades às tr in ta  comunidades do Baixo Içana, “perm i
tin do ” que um  núm ero lim itado  de índios trabalhasse no Peguá num  

esquema rotativo, e “perm itindo ” que os Baniwa vendessem seu ouro 

a quem quisessem. Os Baniwa recusaram a oferta de Rohnelt, mas a 

Paranapanema in s is tiu , acrescentando que eles até poriam  um  barco 
à d ispos ição  dos índ ios (Reunião dos B an iw a  em C arara  poço, 

3 0 /1 0 /1 9 8 6 , transcrição de fitas pelo Padre Affonso Casasnovas).

A posição da Funai, essencialmente, serviu para confirm ar o que 
as com panhias queriam , tan to  que os dois representantes declararam  
que, mesmo que o órgão não fosse a favor das m ineradoras ou de 

garim peiros nas terras indígenas, não havia nada que eles efetivamente 

pudessem fazer, um a vez que não havia docum ento algum  que decla

rava a área em d ispu ta  como pertencente à com unidade indígena. Além 

disso, eles declararam  que a Funai sozinha não poderia resolver o 

problema, já  que outros órgãos federais e estaduais, bem como o 

Conselho Nacional de Segurança, estavam envolvidos; a Funai não 
poderia legalmente in te rd ita r o acesso das m ineradoras, na medida em
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que a M arinha  contro lava as vias fluvia is; e, embora a F una i fosse 

contra  acordos entre índios e m ineradoras, os líderes Baniw a tin h a m  

aceitado o acordo. Portanto, o problem a não estava nas mãos da Funai; 

se a com panh ia  perm itisse que os Baniwa trabalhassem  no garim po, 

estava tudo  bem para eles.

Benedito Machado s in te tizou a posição da Funa i dizendo:

Como a empresa não pode avançar dentro da área delimitada, nem nós, índios, temos direito de 

avançar sobre essas áreas de concessão [...] Enquanto a lei brasileira não mudar, nós índios, se 

quisermos ter algo de concreto que nos possibilite trabalhar de acordo com as nossas aspirações, 

por força de lei somos obrigados a negociar com as empresas aqui interessadas para que a 

sociedade indígena não fique na margem, não fique marginalizada de onde ela poderia tirar 

recursos para sua sobrevivência [...] Dentro da lei, eles disseram: nós não podemos fazer nada, 

essa é a lei. (Reunião dos Baniwa em Carara poço, 31/10/1986; transcrição de fitas pelo padre 

Affonso Casasnovas)

Nessas c ircunstânc ias, os Baniwa foram  deixados com a opção 

de tra ba lh a r com a proposta das com panhias ou re je itá-la  (o que a 
m a io ria  deles fez), organizando-se para defender seus dire itos.

No mesmo encontro, a Funai anunciou que o Projeto Calha Norte 
estava prestes a ser implantado na área Baniwa, com uma pista de pouso 

em Tunui; outra pista maior, no Jandú; novos postos indígenas, o fortale

cimento da Ajudãncia, em São Gabriel, e projetos para a área, visando 

atender as necessidades das comunidades. Nada foi comentado sobre 

delimitação e demarcação das áreas Baniwa. Mais uma vez, a “proposta de 

delimitação” de 1983 foi apresentada como palavra final ao problema.

Uma complicação a mais: o Projeto Colha Norte

Como a situação se desenrolou até o in ício de 1987, o Projeto 

Calha Norte assum iu  um a presença mais tangível no A lto  Rio Negro,
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considerado por seus estrategistas como um a “área p rio ritá ria ” para 
programas imediatos. Os problemas efetivos dos índios, contudo, foram 
deixados de lado até a Segunda Assembléia Regional dos Rovos Indíge
nas do Rio Negro, que aconteceu em abril. Nessa ocasião, líderes 
Baniwa re ite raram  suas p rinc ipa is queixas aos oficiais do Conselho de 
Segurança Nacional, Funai e às com panhias m ineradoras que estavam 

presentes. Em relação ao Projeto Calha Norte, os líderes Baniwa 

expressaram um a posição semelhante àquela que tinham  defendido 
contra  as m ineradoras. Em princípio, eles reconheceram e apoiaram  a 

“segurança e desenvolvimento” da nação, mas não a preço de exclu ir 
os índios. Como Gersen Santos, representante Baniwa que se tom aria  
um  dos mais a rticu lados líderes no movimento indígena do A lto Rio 
Negro nos anos seguintes, declarou:

Por que há uma necessidade de uma nova política indigenista, e pelo que temos recebido [de] 

informações, dentro dessa política indigenista nova, a demarcação da terra é feita de maneira 

diferente, não mais em áreas extensas, mas em pequenas áreas? Porque entendemos que a 

necessidade de nosso povo do Içana, vivendo ao longo de rios, é claro que teremos que assegurar, 

contudo, aquilo que mais precisamos, que é o nosso meio, o nosso habitat, que não significa 

apenas um pedaço de terra, mas uma população que vive de caça, de pesca e de roça. Então 

por que essa nova mudança, e por que a não definição clara, por parte das autoridades e 

principalmente dos criadores dessa nova política indigenista? (Transcrição das fitas da II Assem

bléia pelo CEDI.)

Ademais, não fazia sentido im p lan ta r um  novo esquema de 

desenvolvimento num a área com tantos problemas sérios e não resol

vidos: “Por que tan ta  urgência no momento em que enfrentam os sérios 
problem as no que diz respeito às empresas m ineradoras, aos trabalhos 

[com] m inérios? Me parece que as duas coisas são tão im portantes, 

então por que a tão necessidade e será realmente válido, necessário, 

mo mom ento presente, já  urgente?” [idem, ibidem).
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E, fina lm ente , Gersen apontou o cerne do problem a com a dm irá 

vel clareza: se o desenvolvim ento fosse p roduz ir divisões entre as 

com unidades, como ocorreu com as m ineradoras, ameaçando seu 

bem -estar, os Baniw a não o aceitariam :

A nossa com unidade do Içana pergunta de que m aneira nos chegava, pode 

ser até brevemente, esses benefícios, esses favores, essas obras sociais? As 

com unidades do Içana têm notado ultim am ente, com a chegada, com a 

presença daquilo que nós chamamos de desenvolvimento, um a certa diferença 

de alguns anos atrás, dentro das comunidades do Içana, porque ainda hoje, 

há poucos m inutos, já  d istinguim os as diferenças de grupos, de grupos irmãos 

indígenas, já  há alguns que não mais se entendem, será que isso foi trazido 

pelo que nós chamamos de desenvolvimento? E a nossa com unidade pode 

deixar claro aqui, para melhor, talvez para o bem-estar das comunidades do 

Içana, a nâo-aceitaçào do Projeto Calha Norte, (idem, ibidem.)

Nenhum a das respostas dadas pela Funai, pelos representantes do 
Conselho de Segurança Nacional ou pelas m ineradoras estavam voltadas 
para essas preocupações, e nem poderiam, já  que os promotores do Projeto 
Calha Norte vieram  para a Assembléia com noções pré-concebidas sobre 
o que ir ia  “beneficiar” os índios, sobre qual poderia ser a sua “vocação” , e 
sobre qual a m elhor maneira de decidir o seu futuro. Não havia diálogo, 
ao final, entre os índios e as autoridades nesse encontro.

Um  dos poucos resu ltados positivos da Assem bléia foi a criação 
da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN), que, 
por sua vez, es tim u lou  a criação de um a série de associações locais nos 
meses seguintes. Os Baniwa, ju n to  com outros povos indígenas repre
sentados na Assembléia, perceberam que o único modo de en fren ta r as 
ameaças postas pelo desenvolvim ento de d iv id ir-e -conqu is ta r era efe
tivam ente se u n indo  e se m obilizando em torno de um  con jun to  
com pleto de dem andas defin idas.4

4 . O texto do “ Docum ento Içaneiro" fazia as seguintes dem andas: “ (1) dem arcação das

292



Isso era precisam ente o que os m ilita res menos queriam , e no 
decorrer do resto do ano fizeram o que puderam  para in terrom per o 

movimento, como, por exemplo, efetivamente cooptando lideranças 
Tukano; criando um a crise entre as lideranças da FOI RN; lançando 
um a cam panha nacional contra o Cl MI, a Igreja e as ONGs; e pressio

nado os Tukano a aceitar propostas para demarcação de terras em Pari 
Cachoeira, que serviriam  como um  “ labora tório ” (Buchille t 1989) para 

o resto do A lto  Rio Negro e todas as áreas indígenas na fronte ira . Como 
foi am plam ente dem onstrado naquele período (CEDI, 1987), o Conselho 

de Segurança Nacional foi tota lm ente apoiado pelo poderoso lobby de 

representantes das m ineradoras no Congresso Nacional, que estava 

naquele mom ento pressionando a Assembléia Nacional C onstitu in te  a 

vo tar um a legislação favorável à m ineração em terras indígenas.

Com a área Tukano de Pari Cachoeira defin ida e em avançado 

estágio de im plantação do Projeto Calha Norte em 1988/1989, o 

Conselho de Segurança Nacional defin iu  o restante das áreas no A lto 
Rio Negro, começando com Taraquá, Iauareté, e então as áreas Baniwa 

e Uarequena.

terras deverá ser feita conform e a vontade do povo, mesmo nas áreas consideradas 

de segurança naciona l e faixa de fronte ira , com to ta l d ire ito  à terra, con tra  qualquer 

invasão ilegal; (2) d ire ito  a assistência a lim entar, agropecuária, saúde, educação e 

transporte ; (3) todos os projetos que o governo fizer, deverá ser consultado, em 

p rim e iro  lugar, pelos povos hab itan tes da região de im plantação do mesmo projeto;

(4) nas decisões indígenas, nenhum a entidade deverá in te rfe rir; (5) forta lecim ento 

indígena m un ic ip a l, através de um  conselho com fins de segurança e ga ran tir os 

nossos d ire itos  fundam enta is ; (6) que a Funa i atue conforme a legislação a que ela 

é subord inada ; (7) que o governo seja o prim e iro  a respeita r e obedecer as leis da 

C onstitu ição  B rasile ira ; (8) em toda área de m ineração, o ind iv íduo  nascido nesse 

mesmo m un ic íp io  terá o d ire ito  de traba lh a r por tempo inde te rm inado nas mesmas 

áreas; (9) as empresas m ineradoras atuantes em nossas áreas terá de con trib u ir, 

além do m un ic íp io . Estado e União, com 20% para as obras com un itá rias  das áreas 

de produção de m inério  das mesmas; e (10) que o ensino im p lan tado  pelas missões 

salesianas seja seguido pelas missões das Nova Tribos, ensino da língua portuguesa 

e a língua  nacional, e que as missões Novas Tribos im p lan tem  ensino do I o e 2o 

graus nas áreas em que eles a tuam ."
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O que esse reconhecim ento das terras Baniwa pelo Projeto Calha 

Norte realm ente significava? O G rupo de T rabalho In te rm in is te ria l, 

criado pelo Decreto 5 4 .5 4 5 /8 7  para elaborar Portarlas para a d e lim i

tação de áreas indígenas, determ inou em 1 4 /0 2 /1 9 8 9  que a área dos 

ind ios Ban iw a e K uripako  seria d iv id ida  em seis “Colonias Indígenas” 

(a Cúbate, com 25.300 hectares; a Içana-Rio Negro, com 243.000 

hectares; a Xié, com 245.000 hectares; a C u ia iy , com 14.000 hectares; 

a Médio Içana, com 265.000 hectares; e a Içana-A iary, com 270.000 

hectares); um a “Área Indígena” (a Kuripako, com 123.000 hectares); e 

cinco “ Florestas Nacionais” (a P ira iuara, com 685.000 hectares; a 

C u ia iy , com 109.000 hectares; a Içana-A iary, com 491.300 hectares; 

a Içana, com 195.000 hectares; e a Xié, com 400.000 hectares). Para 

ava liar a extrem a redução das terras Baniwa (que é comparável ao que 

acontecera em outras áreas do A lto  Rio Negro; ver B uch ille t 1989), 

pode-se com parar esse to ta l com a proposta de delim itação de 1985, 

que, com exceção da ún ica  Portaria  para delim itação da área Içana-A ia

ry, em 1979, representou a ún ica  proposta completa de delim itação do 

te rr itó rio  Baniwa - Ku ri pako . Três áreas foram  propostas naquele perío

do como se segue: a Içana -A ia ry  (896.000  hectares), a C úbate 

(1.023.000 hectares), e a Içana-X ié (1.223.200 hectares), n um  to ta l de 
3 .142.200 hectares.

A delim itação proposta pelo Projeto Calha Norte representava 

um a redução de 2% (76.000 hectares), se in c lu irm os as “Florestas 

Nacionais"; se as exclu irm os, já  que não representam  áreas indígenas 

mas áreas de preservação florestal, então a redução to ta l seria de 

1.952.900 hectares, ou 62% das áreas propostas em 1985 (para um a 

comparação dessa porcentagem de redução em Pari Cachoeira, ver 

B uch ille t 1989). Ademais, na colcha de retalhos que resu ltou  a con fi

guração das “co lônias” e “ florestas nacionais” , pelo menos meia dúzia 

de com unidades indígenas ficaram  excluídas das colônias. A inda, a 

área d isputada  pelas m ineradoras -  Peguá, Serra do Caparro e Serra 

do Macaco -  foram  in te iram ente  excluídas tan to  das colônias indígenas 

como das florestas nacionais. F inalm ente, grandes áreas de Florestas
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Nacionais eram de fato áreas de ocupação h istórica dos Baniwa (ver 
W righ t 1981), ou áreas que continham  sítios sagrados.

A extrem a redução do te rritó rio  Baniwa representaria não apenas 
a perda de seu patrim ôn io  cu ltu ra l, mas também um a ameaça à sua 
fu tu ra  reprodução social e econômica, na medida em que sua ocupação 
ficaria  res trita  pelas vastas áreas de Florestas Nacionais. Como bem 

conhecido e docum entado por ecologistas, a bacia do Rio Içana contém 

solos notoriam ente pobres e é altam ente variável em seus recursos de 

fauna e flo ra  (por exemplo, o período de pousio para a regeneração do 
solo foi estimado em mais de 25 anos no Içana). Os Baniwa adaptaram - 
se a essa situação por meio de práticas de agricu ltu ra  itine ran te  e 
esquemas cooperativos entre as comunidades que com partilham  os 
mesmos recursos. A severa redução de áreas de potencial ocupação e 
u tilização de recursos teria  inevitavelmente provocado um a crise na 

economia Baniwa, particu la rm ente  nas áreas em que as práticas 

trad ic iona is  de subsistência eram mantidas. Os trad ic iona is esquemas 
cooperativos seriam in terrom pidos, fam ílias seriam forçadas a m igrar, 

e a dependência de recursos m ateria is do governo teria  se agravado.

Foi notável a ampliação da participação dos líderes Baniwa na 
mobilização de organizações indígenas da Amazônia durante  1989, a 
m aioria  delas determ inadas a re je itar as Portarias que delim itavam  
terras indígenas no Projeto Calha Norte. Ficou claro que os índios não 

pretendiam  aceitar nem as “soluções” dadas para suas questões fu n 

diárias, nem a m aneira pela qual as decisões sobre seu fu tu ro  estavam 

sendo tomadas. Longe de ser um  “fato consumado” , tan to  as invasões 

pelas m ineradoras como o Projeto Calha Norte representavam, para os 

Baniwa, novas “guerras” nas quais lançavam mão de um a série de 

estratégias e desenvolviam soluções cria tivas para enfrentar os proble
mas que tin ha m  d iante de si.
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Capítulo 8

Fontes para a História Indígena e 
do Indigenismo no Alto Rio Negro

Apresentação

Esta listagem consiste de fontes históricas, publicações e traba 
lhos inéditos que contêm informações relevantes para a h is tória  dos 
povos indígenas e do indigenism o no A lto Rio Negro. Além das fontes 

diretam ente citadas nos capítu los desse livro, abrange toda e qualquer 

obra escrita  desde o século XVII, quando as prim eiras crônicas fazem 
menção à região do A lto  Rio Negro, até as publicações antropológicas 

e ind igenistas mais recentes. Está organizada em quatro partes: (1) 

docum entos escritos encontrados em arquivos pesquisados no Brasil. 

Com a exceção do Arquivo de Itam araty, no Rio de Janeiro, e alguns 

arquivos de missões na região, in c lu i todos os outros onde existem 

docum entos produzidos por m issionários, representantes e func ioná

rios do Governo, m ilitares, comissões oficiais, e antropólogos. (2) 

Jo rna is  especificamente citados nos capítu los 4 e 7 deste livro, com 

notícias sobre acontecimentos no A lto Rio Negro. (3) Relatórios e laudos 

antropológicos não-publicados, escritos por antropólogos nas ú ltim as 

três décadas do século XX, referentes a vários processos de re iv ind ica

ção das terras ou à situação geral dos povos indígenas, E (4) pub lica-
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ções, teses, e traba lhos inéditos, um a categoria que in c lu i os mais 

diversos tipos de trabalhos: crônicas e relatos de m issionários, c ie n tis 

tas via jantes (na tu ra lis tas, botânicos, geógrafos), e expedições m ilita res  

na área; coletâneas de docum entos (correspondências etc.) desde o 

período colonia l, relevantes apara a delim itação e a demarcação das 

fronte iras, ou para acontecim entos na área; etnografías e análises de 

antropólogos, ind igen istas e h istoriadores; coletâneas de narra tivas 

indígenas; e dissertações de m estrado e teses de doutorado.

Enfatizam os que essa listagem  é seletiva; não pretende abranger 
tudo  que foi p roduzido sobre a região e seus povos. Não in c lu i, portanto, 
m u itas  análises antropológicas de organização social e parentesco, 
musicología, ecologia, botánica e outras ciências exatas, coletâneas de 
m itos (a não ser que aquelas que contêm  narra tivas históricas). C erta
mente, há itens não inc lu ídos aqui que deveriam ser. Essa listagem  
procura  ser exaustiva, mas um a das riquezas dessa região -  o que a 
d istingue de m u itas  outras regiões no B rasil -  é o enorme acervo 
existente docum entando a sua h is tó ria  desde os prim e iros contatos. 
Talvez um  dia, todas essas fontes possam ser reunidas em um  só lugar, 
dentro  da região, o que fac ilita ria  bastante a pesquisa.

Arquivos

• AHN -  ARQUIVO HISTÓRICO NACIONAL (RIO DE JANEIRO)
Caixas 1,4,11. Contêm a Correspondência do M in istério  do Império com o 
Presidente da Província, M in istério  da Justiça  com o Presidente da Província, 
Ofícios do Presidente do Amazonas ao M in is tro  da Justiça, Correspondência dos 
Presidentes da Província ao M in is tro  da Guerra, Correspondência do Chefe da 
Polícia ao M in istro  da Guerra. Especialmente im portante são os seguintes 
documentos:

1858a: Relatório do Ju iz  M unicipa l e Delegado de Polícia, Marcos Antonio 
Rodrigues de Souza, ao Presidente da Província do Amazonas.

1858b: C orrespondência dos M in is tros  da Justiça .

1859: Relatórios da Presidência da Província do Amazonas.
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• APA -  ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
1858-59. O ficios dos Delegados da Polícia ao Presidente da Provincia do 
Amazonas.

3 1 /0 3 /1 8 5 8 : José Joaquim  Palheta ao Presidente José Furtado.

12 /04 /1858 : Romualdo ao Subdelegado da Policia de São Gabriel e Marabitanas. 

0 3 /0 7 /1 8 5 8 : Marcos Antonio Rodrigues de Souza ao Presidente Furtado. 

2 4 /0 7 /1 8 5 8 : M arcos Anton io  Rodrigues de Souza, “Auto  de Perguntas feitas 
em 2 4 /0 7 /1 8 5 8  a Joaquim  Antonio  Gonçalves de A gu ia r” .

1852-1855: Correspondência dos Delegados da Polícia da Província. 

0 5 /0 7 /1 8 5 3 : Jesu ino  Cordeiro ao Presidente.

1860: Correspondência dos Delegados de Polícia da Província do Amazonas. 

1862-1863: Ofícios da Secretaria da Polícia, Estado do Amazonas.

1880: Ofícios do Chefe da Polícia, Estado do Amazonas.

• ARQUIVO PÚBLICO DO BELÉM DO PARÁ
1745-1747: Códice n° 1110. Livro que há de servir na Alfândega do Pará, que 
vai num erado e rub ricado  e leve no fim  seu encerram ento feito por m im  
A lexandre M etello de Souzas e Menezes.

• ARQUIVOS SALESIANOS, MISSÃO ASSUNÇÃO, RIO IÇANA,

PRELAZIA DO RIO NEGRO
C rônica da Nova Missão Salesiana, de Assunção, Rio Içana, Fundada aos 8 
de Fevereiro de 1951.

V is itas Pastorais da M issão Salesiana do Rio Içana, 1956.

• ARQUIVOS SALESIANOS, SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, PRELAZIA DO 

RIO NEGRO, (diversos livros, cartas e relatórios)

• BIBLIOTECA NACIONAL (RJ)
Cartas, Ofícios e O utros Docum entos Pertencentes aos Camaras de Barcel- 
los, Tom ar, e M oura  na Província do Amazonas, 1797-1831.

GURJÃO, M ajor H ilá rio  M axim iano Antonio  (1855). “Descripção de um a 
viagem que acaba de fazer entre esta cidade e a serra C ucu i" (Também 
pub licado em: Relatórios da  Presidência do Amazonas, I, pp. 431-432). 

NORONHA, Pe. J .M . (1764). “Sinopse de A lgum as Notícias” , 22 de ou tubro  

de 1764.
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_______ (1768). “Roteiro da viagem da cidade do Pará até as ú lt im a s  co lônias
dos dom in ios portugueses dos Rios Amazonas e Negro” .

SAMPAIO, F.X.R. (1774-1775). “D iá rio  da viagem que em v is ita  e correição, 
das povoações da C ap itan ia  de Sao José do Rio Negro fez o O uvido r , e 
in tendentes da mesma nos annos de 1774 e 1775".

SZENTMARTONYI, Pe. Ignacio. (1749-1755). “Sequente Notitia te de Rio Negro” .

• COLEÇÃO EDUARDO GALVÃO. B ib lio teca do M useu Paraense Em io Goeldi 

-  Seção de A rquivo. Belém do Pará. (Q uatro caixas de anotações de campo e 
re la tórios, 1951-1954)1

• INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRAPHICO BRASILEIRO (RIO DE JANEIRO) 
Lata 356: Especia lm ente ú te is são os seguintes docum entos: “O fficios de 
Fem ando da Costa de Ataide Teive ao Governo de São José do Rio Negro” , 
Marcos José M onte iro  de Carvalho; e “O fficios de João Pereira Caldas para 
o G overnador M anuel da Gama, Lobo d A lm ada sobre o Socorro Enviado a 
Expedição F ilosófica” , 1788.

• PRIMEIRA COMISSÃO BRASILEIRA DEMARCADORA DE LIMITES. M in is té 

rio  das Relações Exteriores. Belém do Pará. (Relatórios técnicos de expedições 
realizadas nos anos 1934 e 1936.)

• MUSEU DO ÍNDIO -  SEÇÃO DE ARQUIVO. Fundação Nacional do índio. Rio 

de Jane iro . (Relatórios e correspondência o fic ia l dos postos indígenas no A lto  
Rio Negro aos Inspetores do SPI, entre 1911 e 1967.)

Jornais

A Crítica. 1985 (20 /12).

E stre lla  do Am azonas. 1858 (1 6 /0 1 -2 5 /1 2 ). M anaus.

Folha da  Tarde. 1982 (04 /03).

Jo rna l do Comércio. 1986 (30 /09).

A Notícia. 1986 (06 /05 ), e 1987 (17 /10).

1. Ver descrição m ais com pleta dessa Coleção em M onte iro  (1994), pp. 120-121.
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Relatórios, trabalhos e laudos antropológicos não-publicados

BUCHILLET, D om inique (1990). “Os índios da região do A lto  Rio Negro: 

h is tó ria , etnografía e situação das te rras” . Laudo antropológico apresen

tado à Procuradoria  Geral da República (inédito, revisado em 1996).

MEIRA, M árcio (1991). “Laudo Antropológico Área Indígena Baixo Rio Negro” . 
Belém: MPEG.

MEIRA, M árcio (1997). “índ ios e Brancos nas Águas Pretas” . H istórias do Rio 
Negro. Inédito.

SILVERWOOD-COPE, P. (1974). “Relatório e Propostas sobre a Situação A tua l 

dos Indígenas do A lto  Rio Negro” . Relatório da Funai.

Publicações, teses e trabalhos inéditos

AGIRA (Associação das Com unidades Indígenas do Rio A ia ri)/FO IR N  (Federa

ção das Organizações Indígenas do Rio Negro) (1999). W aferinaipe  

Ianheke: a sabedoria dos nossos antepassados: histórias dos Hohodene 

e dos W alipere-dakenai do Rio A ia r l  Coleção Narradores Indígenas do 

Rio Negro, v. 3. São Gabriel da Cachoeira, AM.

ACUÑA, Pe. C ris tóba l de (1946(1640]). Nuevo Descubrimiento del Gran Río de 

las Amazonas. Segunda Edición. Buenos Aires: Emecé Editores, S. A.

ALLEN, Paul H. (1947). “ Ind ians o f Southeastern Colom bia” , in Geographical 

Review , vol. 37, Nova York, pp. 368-383

AMORIM, An ton io  Brandão de (1987). Lendas em Nheengatu e em Português. 

M anaus: Fundo E d ito ria l -  ACA.

ANÔNIMO (1906(1755]). “Dos rios que deságuam no Rio Negro” . Revista do 

Instituto Histórico e Geographico Brasileiro, 67. Rio de Janeiro, pp. 314-322.

ARANHA, Bento de Figueiredo Tenreiro (org.) (1907). Arquivo do Amazonas. 1 

(2 e 4) e 2 (7). M anaus.

ARHEM, Kaj (1981). “M akuna Social O rganization” . Uppsala: Uppsala Studies, 

in C u ltu ra l Anthropology, 4.

ARVELO-JIMENEZ, Nelly; F iladelfo MORALES e Horacio BIORD (s./d .) “Repen

sando la H is to ria  del O rinoco” . M anuscrito .

AVÉ-LALLEMANT, Robert (1860). Reise durch Nordbrasilien in J a h re  1859, II. 

Teil, Leipzig.
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BAENA, A n ton io  Lad is lau M onte iro  (1866). “C orrespondência” , in  Revista  

Trim ensal de H is to ria  e Geographica, vol. V II, pp. 329-37.

BIDOU, Patrice (1986). “Le M ythe: une m achine à tra ite r  l'h is to ire ” , in L ’Hom- 

me, 100 (4), pp. 65-98.
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Epílogo -  2003

Neste livro, procurei docum entar dois séculos e meio de h is tó ria  

dos povos indígenas do A lto Rio Negro -  e, especialmente, dos Baniwa, 
com quem tenho traba lhado -, focalizando em determ inados momentos 

de grandes transform ações pelos quais os povos passaram: o auge da 
escravidão na metade do século XVIII; o program a de “civilização e 

catequese” , na metade do século XIX; a época da borracha e a conversão 

dos Baniw a ao protestantism o evangélico, na p rim eira  metade do 

século XX; a m ineração e o Projeto Calha Norte no fina l desse mesmo 

século. Registramos e analisamos não somente os impactos dessas 

transform ações nas sociedades e cu ltu ras  do A lto Rio Negro, mas 

tam bém  -  e mais s ign ificativam ente -  as estratégias dos povos diante 
delas, entre as quais as mais notáveis foram: a resistência arm ada e a 
formação de confederações lideradas por chefes de guerra; a recusa em 

pa rtic ipa r nos program as de “civilização” ; inúm eros movimentos p ro 

féticos pela região in te ira  duran te  mais de 150 anos; o afastamento e 

refúgio em lugares inacessíveis; e, no fina l do século XX, a formação de 

um a Federação m oderna e eficiente que abrange todos os povos, e 

inúm eras associações locais para re iv ind icar os d ire itos indígenas e 

fo rja r um  novo fu tu ro  para a região.
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Assim , vemos duas h is tó rias  paralelas e entrelaçadas: um a, das 

transform ações externas em que os povos figu ram  nos projetos dos 

colonizadores como objetos de um a po lítica  fundada em dom inação e 

subordinação; e a outra , das transform ações in te rnas em que os povos 

ativam ente buscaram  fo rja r os seus próprios destinos h istóricos, u t i l i 

zando os seus recursos sociais, políticos e religiosos para ao mesmo 

tem po g a ra n tir a sua sobrevivência e dar novos sentidos às suas vidas 

e cu ltu ras . Nesse em preendim ento dos povos, é de se a dm ira r a sua 

ex trao rd iná ria  resiliência  e cria tiv idade. Hoje, longe de ser meros 

“sobreviventes” de um a h is tó ria  m arcada por extrem a vio lência e 

traum as, os povos do A lto  Rio Negro oferecem testem unho, em suas 

narra tivas, de longas tradições de lu ta  para m anter e recria r as suas 
identidades d iante  das desigualdades profundas.

Hoje, o m om ento é com pletam ente d is tin to  dos outros docum en

tados neste livro. Já  foram  demarcadas e homologadas as terras do A lto  

e Médio Rio Negro. As associações e a Federação já  fizeram avanços 

sign ifica tivos na form ulação de projetos de desenvolvimento, com a 

assessoria de inúm eros técnicos em colaboração com diversas ONGs, 

notavelm ente o In s titu to  Socioam biental. E já  foram  defin idas políticas 

claras em relação à pesquisa de qua lquer tipo  nessa região. Vários 

projetos inovadores nas áreas de educação e saúde estão em fase de 
im plantação. Não existe m ais o sistem a destru tivo  e predador da 

exploração de m ão-de-obra por elementos de fora. Pelo contrá rio , o 

m om ento é de crescim ento social, econômico, e político. O m om ento é 

de auto  determ inação pela Federação (FOIRN), as associações locais, e 

as com unidades de base.

Há, porém, m u itos  problem as que a inda precisam  ser d iscu tidos 

e solucionados para que esse crescim ento não esbarre na divisão 

in terna . São problem as nas áreas de saúde, educação, e economia 

particu la rm en te ; problem as gravíssimos que saltam  aos olhos de quem 
v is ita  os ba irros  periféricos de São G abriel da Cachoeira. Mas tam bém  

são problem as cu ltu ra is , já  que o m om ento é de redefinição e ressigni- 

ficação das prá ticas trad ic iona is. Desde há m u itas  gerações, os povos

318



do A lto  Rio Negro vem perdendo institu ições e práticas centrais da sua 
c u ltu ra  trad ic iona l. Hoje, m uitos procuram , se não recuperar, pelo 

menos saber algo sobre essas práticas e institu ições. A m emória dessas 
geralmente é guardada pelos velhos, pelos poucos pajés e pelos mais 

num erosos benzedores e rezadores. Existe um a atitude, perfeitamente 

compreensível, de que qualquer pesquisa sobre essas tradições têm um  
preço. Compreensível porque qualquer conhecimento é como um  re
curso -  tem seu valor. E é com razão que os povos hoje reclamam que 

os resultados da pesquisa antropológica até hoje raramente foram 

devolvidas para as comunidades. Para reverter essa disparidade, a 
pesquisa antropológica e h istórica, a nosso ver, terá de ser conduzida 
pelos próprios indígenas, formados nas d iscip linas das Ciências So

ciais, e realizada ju n to  aos grandes conhecedores da tradição de suas 

cu ltu ras  -  os pajés, velhos, e rezadores -  em colaboração com os 

pesquisadores de fora, cujos projetos terão de passar necessariamente 

pela aprovação das comunidades em questão. Precisa, enfim , reconhe
cer que esses conhecimentos são de inestimável valor, não só enquanto 
recursos mas tam bém  para o bem -estar das fu tu ras  gerações.
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indígenas é patente, e em grande medida explica o sucesso 
do proselitismo evangélico junto à maior parte das 
comunidades dessa etnia. 0  penúltimo capítulo, "Novas 
Guerras' , analisa a política indigenista decorrente da 
implantação do Projeto Calha Norte e das mineradoras no 
Alto Rio Negro nos anos 80. finalmente, hó um guio de 
fontes escritas para a historia indígena da região que fornece 
subsidios para futuras pesquisas.

E importante frisar que a idéia do publicação deste volume 
foi discutida com jovens lideranças Baniwa que hoje estão à 

frente de algumas das organizações indígenas filiadas à 
Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro 
(FOIRN). Nessa ocasião, expressaram seu interesse em ver 
este livro publicado e circulando entre eles, afirmando mais 
uma vez o desejo dos índios do Rio Negro em conhecer o 
resultado das pesquisas realizados em várias de suas 

comunidades por antropólogos e outros pesquisadores. Este 
foi um impulso decisivo, que levou o Instituto Socioabiental 
(ISA) à buscar uma parceria com a Editora Mercado de Letras 
para viabilizar a presente publicação. Esperamos que seja a 
primeira de uma série.
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Instituto Socioombiental
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Os povos indígenos da região do Alto Rio Negro no Brasil têm 

experimentado mais de dois séculos e meio de contato. Durante 

todo esse tempo, têm lidado com o homem branco em seu 

território das mais diversas maneiras, inclusive se organizando 

em movimentos sócio-religiosos liderados por poderosos 

profetas que buscaram salvar os povos da destruição e, mais 

recentemente, em uma Federação regional com mais de 

cinqüenta associações locais afiliadas a ela para lutar por seus 

direitos. Baseado em trinta anos de pesquisa em arquivos e 

entre os povos da região, especialmente os Baniwa do Rio Aiary, 

este livro conta a história indígena e do indigenismo do Alto Rio 

Negro. Pretende servir como referência para os professores e 

pesquisadores indígenas e não-indígenas, historiadores, 

estudiosos do religião e das ciências sociais e indigenistas.
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